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ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ  

 

1.0. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

Προέλευση νερού:    γεώτρηση 

Παροχή:    60 m³/h 

Σίδηρος:    0,26 mg/l 

Μαγγάνιο:    0,1 mg/l 

Οι παραπάνω συγκεντρώσεις σιδήρου και µαγγανίου είναι µεγαλύτερες από τα 

επιτρεπτά όρια ποιότητας νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Συνεπώς απαιτείται η 

κατεργασία του νερού για την αποµάκρυνση των στοιχείων αυτών.  
 

2.0. ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το νερό της γεώτρησης αποθηκεύεται σε δεξαµενή. Το νερό από τη δεξαµενή 

αποθήκευσης αντλείται στα φίλτρα του συτήµατος κατεργασίας µε δύο επιφανειακές 

ηλεκτρικές αντλίες σε παροχή 30.000 λίτρα την ώρα η κάθε µια και ελάχιστη πίεση 

2,5 bar.  

Τα δύο φίλτρα λειτουργούν παράλληλα για συνολική παροχή 60 m³/h. 

Ένα δοσοµετρικό σύστηµα εξασφαλίζει την προσθήκη οξειδωτικού (υποχλωριώδες 

νάτριο). Το σύστηµα αποτελείται απο δύο δοσοµετρικές αντλίες (µια για κάθε φίλτρο) 

και δοχείο αποθήκευσης.  

Οι δοσοµετρικές αντλίες του  υποχλωριώδους νατρίου ενεργοποιούνται από δύο 

ψηφιακά παροχόµετρα (ένα για κάθε φίλτρο), εξασφαλίζοντας συνεχή δοσοµέτρηση 

κατά τη λειτουργία του συστήµατος.  
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Ένα όργανο µέτρησης υπολειµµατικού χλωρίου στην έξοδο του συστήµατος 

επιτρέπει τον έλεγχο της ποσότητας του δοσοµετρηµένου υποχλωριώδους νατρίου. 

Η καταλυτική δράση των ρητινών και η φιλτραντική τους ισχύς αποµακρύνουν το 

µαγγάνιο και τον σίδηρο απο το νερό της τροφοδοσίας.  

Το υπό πίεση εξερχόµενο νερό οδηγείται σε δεξαµενή αποθήκευσης φιλτραρισµένου 

νερού για παροχή στο δίκτυο κατανάλωσης.  

Το σύστηµα είναι εφοδιασµένο µε αυτόµατη ανάστροφη πλύση: η λειτουργία της 

ανάστροφης πλύσης µέσα σε κάθε φίλτρο γίνεται αυτόµατα µε φιλτραρισµένο νερό µε 

τις ίδιες τις αντλίες τροφοδοσίας που η κάθε µια λειτουργεί σε 30 m3/h. 

Η ανάστροφη πλύση γίνεται µε βοηθητική παροχή αέρα καθαρισµού. Η παροχή αέρα 

για τον καθαρισµό των φίλτρων εξασφαλίζει εντονότερη δράση έκπλυσης απο αυτή 

του σκέτου νερού. 

Τυπικά, η εφαρµογή του αέρα χρησιµοποιείται για 3 µε 4 λεπτά πριν αρχίσει ο κύκλος 

της ανάστροφης πλύσης. 

Η αλληλουχία της ανάστροφης πλύσης εξαρτάται απο το βαθµό έµφραξης των 

φίλτρων.  

Ο κύκλος της ανάστροφης πλύση µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά του ανεπεξέργαστου νερού.  

Αυτό σηµαίνει ότι πιαθανόν να απαιτηθεί µια αλληλουχία κύκλων νερού – αέρα.  

Η διαδικασία της ανάστροφης πλύσης εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του 

συστήµατος.  

Το νερό της ανάστροφης πλύσης οδηγείται στην αποχέτευση. 

Στη φάση της αναγέννησης απαιτείται πρόσθετη δοσοµέτρηση οξειδωτικού µε χρήση 

άλλης αντλίας σε διαφορετική παροχή.  
 

3.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    

Η τεχνολογία αυτή χρησιµοποιεί ως καταλυτικό µέσο τον πυρολουσίτη (µαύρο οξείδιο 

του µαγγανίου) µε σκοπό τον αυξηµένο βαθµό απόδοσης σε αποµάκρυνση 

µαγγανίου και σιδήρου απο το νερό.  

Αντίθετα, άλλες τεχνολογίες είναι λιγότερο επιλεκτικές και περιορίζονται µόνο στην 

αποµάκρυνση του σιδήρου.  

Η καταλυτική κλίνη προκύπτει απο την ανάµιξη συγκεκριµένων ποσοτήτων 

πυρολουσίτη µε πυριτικό χαλαζίτη που έχει διαφορετική κοκκοµετρία.   

Πράγµατι, για την αποφυγή διαστρωµάτωσης κατά την αναγέννηση και την 

ανάστροφη πλύση,  απαιτείται οι κόκκοι του πυρολουσίτη και του χαλαζίτη που έχουν 

το ίδιο βάρος να έχουν διαφορετικές πυκνότητες.  
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Η οξειδωτική δράση λαµβάνει χώρα στην επιφάνεια των κόκκων και εποµένως η 

διαθέσιµη επιφάνεια είναι πολύ σηµαντική, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη απόδοση 

της αποµάκρυνσης. 

Με τη χρήση κόκκων χαλαζίτη διαφορετικού µεγέθους, είναι αδύνατον να προκύψει µια 

σωστή κατανοµή των υλικών µε αποτέλεσµα µικρότερους χρόνους επαφής, δηλαδή µη 

αποτελεσµατική κατεργασία αποµάκρυνσης.  

Ο πυρολουσίτης επιλέγεται σε συνδυασµό µε χαλαζίτη πολύ καθορισµένης 

κοκκοµετρίας mesh.  

Το διαλυµένο µαγγάνιο αποµακρύνεται µετατρεπόµενο σε µορφή MnO ή Mn2O3 και 

καθιζάνει στην επιφάνεια του πυρολουσίτη ή του χαλαζίτη 

Η αντίδραση λαµβάνει χώρα σε οξειδωτικό περιβάλλον που δηµιουργείται απο τη 

συνεχή δοσοµέτρηση οξειδωτικού όπως το υποχλωριώδες νάτριο που είναι 

κατάλληλο για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Η στοιχειοµετρία των αντιδράσεων είναι:  

3 MnO2 + Mn∆ΙΑΛ  2 Mn2O3 

MnO2 + Mn∆ΙΑΛ  2 MnO 

2 MnO2 + Mn∆ΙΑΛ  MnO + Mn2O3 

Η αντίδραση οξείδωσης και αποµάκρυνσης του µαγγανίου τελειώνει όταν όλη η 

επιφάνεια του φιλτραντικού υλικού έχει µετασχηµατισθεί σε µαγγανώδες ή/και 

µαγγανικό οξείδιο.  

Η φάση της αναγέννησης ξεκινάει µε εµβύθιση της κλίνης σε διάλυµα 

υποχλωριώδους νατρίου. 

Η επιφάνεια των κόκκων του πυρολουσίτη οξειδώνεται ξανά σε µαύρο οξείδιο του 

µαγγανίου, µε τις παρακάτω αντιδράσεις: 

Mn2O3 + HOCl   2MnO2 + HCl or 

MnO + HOCl  MnO2 + HCl 

Το χλώριο πρέπει να βρίσκεται σε µορφή ελεύθερου χλωρίου, όπως HOCl και όχι ως 

συνδυασµένο χλώριο διότι στη µορφή αυτή δεν είναι αρκετά οξειδωτικό.  
 

4.0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

4.1 Σύστηµα αποµάκρυνσης σιδήρου σε µαύρο οξείδιο του µαγγανίου  
(Πυρολουσίτης) 

 

Αναγέννηση κάθε φίλτρου  
Ο κύκλος αναγέννησης του συστήµατος µε καθαρό νερό ενεργοποιείται όταν 

προκαθορισµένος όγκος νερού περάσει µέσα απο το φίλτρο.  
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∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 10% χρησιµοποιείται ως µέσο αναγέννησης του 

µαύρου οξειδίου του µαγγανίου. 

Η λειτουργία της αναγέννησης προϋποθέτει αρχική ανάστροφη πλύση για την 

εξάλειψη υπολειµµατικών ουσιών όπως τα υδροξείδια σιδήρου, το µαγγάνιο ή άλλα 

αιωρούµενα στερεά. 

Στη συνέχεια η κλίνη φίλτρανσης αποστραγγίζει και µετά ξαναγεµίζει µε νερό (σε 

οµορροή) µε προκαθορισµένη δοσοµετρηµένη ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου. Η 

κλίνη φίλτρανσης αφήνεται πληµµυρισµένη για προκαθορισµένο χρόνο.  

Μετά απο αυτή τη λειτουργία, η ανάστροφη πλύση του φίλτρου έχει ολοκληρωθεί.  

Πριν την επανεκκίνηση του φίλτρου σε κανονική λειτουργία γίνεται µια έκπλυση κατ’ 

οµορροή για την εξάλειψη πιθανών υπολειµµάτων υποχλωριώδους νατρίου και την 

ανακατάταξη της κλίνης φίλτρανσης.  

Η διάρκεια της αναγέννησης είναι 30 λεπτά περίπου και θα γίνεται µετά απο 48 ώρες 

λειτουργίας του συστήµατος. 
 

4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε φίλτρου 
- Παροχή:      30 m3/h 

- Συνδέσεις:      Φλαντζωτές DN 80 

- Μέγεθος:      Ύψος 3.340 mm x Ø 2.000 mm 

- ∆ιάστηµα αναγέννησης:     προς καθορισµό  

- Παροχή ανάστροφης πλύσης:   30 m3/h 

- Μέση ταχύτητα:     10 m/h 

- Αντιδραστήριο αναγέννησης:   Υποχλωριώδες νάτριο 10% 

- Κατανάλωση αντιδραστηρίου ανα αναγέννηση: 20-30 λίτρα 

- Η ανάστροφη πλύση των φίλτρων θα γίνεται µε δύο τρόπους: 

- Χειροκίνητα, µε το γύρισµα διακόπτη στον τοπικό πίνακα ελέγχου 

- Αυτόµατα µετά απο κατεργασία προκαθορισµένου όγκου νερού  
 

4.3 ∆ιαστάσεις του συστήµατος 
Μήκος:            8,30 m  

Πλάτος: 2,50 m 

Ύψος:  3,34 m 
 

5.0 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τάση:      V 400 + N + T - 50 Hz 

Συνολική ισχύς συστήµατος:    11,0 kW  

Συµπιεσµένος αέρας:    3,5 bar 
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Η εγκατάσταση απαιτεί συµπιεσµένο αέρα (σε 3,5 bar) για το άνοιγµα και το κλείσιµο 

των αυτόµατων βανών.  
 

6.0. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τα κυριότερα όργανα ελέγχου είναι: 

- 2 ψηφιακά παροχόµετρα ανεπεξέργαστου νερού (ένα για κάθε φίλτρο) 

- Ψηφιακό όργανο χλωρίου   

- Μανόµετρα για άµεση ένδειξη της πίεσης στα κύρια µέρη του συστήµατος 

- Βάνες ελέγχου ροής στα διάφορα κυκλώµατα 

- Ηλεκτρικός ωροµετρητής της όλης εγκατάστασης 
 

7.0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Τοποθετηµένος σε υποστάτη του συστήµατος που περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 

σήµατα ελέγχου και προειδοποίησης (alarm) µε βαθµό προστασίας IP 65 
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8.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Περιλαµβάνει: 

∆ύο φίλτρα το καθένα µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

- τύπος:    φίλτρο πίεσης 

- σώµα:    κυλινδρικό  

- υλικό:    ανθρακούχος χάλυβας 

- µέση παροχή:   30 m3/h  

- πίεση σχεδιασµού:  6 bar 

- πίεση λειτουργίας:  3 bar 

- διαστάσεις:   Ø= 2000 H=3550 mm 

- παρεπόµενα:  

-Άνω ανθρωποθυρίδα για το γέµισµα της κλίνης 

φίλτρανσης (καθαρό άµοιγµα Ø300 mm) 

-Κάτω ανθρωποθυρίδα για το άδειασµα της κλίνης 

φίλτρανσης (καθαρό άµοιγµα Ø610 mm) 

-Κάτω ανθρωποθυρίδα για συντήρηση έκτακτης 

ανάγκτης (καθαρό άµοιγµα Ø400 mm) 

 -Φλάντζες αποµόνωσης 

  -Μανόµετρα πίεσης στην περιοχή 0 to 12 bars 

  -Εσωτερικούς διαχύτες 

Ένα ηλεκτροσυγκοληµένος υποστάτης απο ανθρακούχο χάλυβα µε γαλβανική 

προστασία, για τη στήριξη του φυσητήρα αέρα και των αντλιών τροφοδοσίας.  

∆ύο υδραυλικά πάνελ ελέγχου για την ανάστροφη πλύση, την κανονική λειτουργία 

και την παράκαµψη (by-pass) του φίλτρου  αποτελούµενα απο:  

-Σωληνώσεις απο ανθρακούχο χάλυβα 

-Μια χειροκίνητη βάνα αποστράγγισης 

-Μια αυτόµατη βάνα εκτόνωσης  

-Μια ασφαλιστική βάνα πίεσης 

-5 αυτόµατες πνευµατικές βάνες πεταλούδας:  

 -Τύπος:   Με αυτόµατο εκκινητή διπλής ενέργειας  

  -∆ιάµετρος:   DN 80 

  -Μέγιστη θερµοκρασία: 80 °C 

-Υλικό: παρεµβύσµατος BUNA,  σώµα   

      χυτοσιδήρου, δίσκος όλκιµου σιδήρου  

-Υλικό εκκινητή:  Κράµα ανοδιωµένου αλουµινίου  
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-Μέγιστη πίεση:  10 bar 

  -Συνδέσεις:   Φλαντζωτές 

-4 χειροκίνητες βάνες πεταλούδας: 

 -Τύπος:   Χειροκίνητος µε χειρολαβή κλείθρου  

  -∆ιάµετρος:   DN 80 

  -Μέγιστη θερµοκρασία: 80 °C 

-Υλικό: παρεµβύσµατος BUNA,  σώµα   

      χυτοσιδήρου, δίσκος όλκιµου σιδήρου  

9.000  Kg λεπτής άµµου 

2.000  Kg πυρολουσίτη 

Ένας φυσητήρας αέρα (για ανάστροφη πλύση), µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

-Εγκατεστηµένη ισχύς: 5,5 kW 

-Ρευστό εισόδου:  Αέρας 

-Παροχή:   120 m3/h 

-∆ιαφορική πίεση:  500 mbar 

-Προστασία κινητήρα:  IP55 

-Στροφές ανα λεπτό:  2040 

-Μόνωση:   κατηγορία F 

-Τροφοδοσία ισχύος:  V 400 50Hz 

 -Παρεπόµενα:   Φίλτρο αέρα, σιγαστήρες εισόδου και εξόδου 

∆ύο φυγοκεντρικές επιφανειακές αντλίες κάθε µια µε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 -Τύπος:  Οριζόντιος φυγοκεντρικός 

 -Σώµα:   Χυτοσίδηρος 

 -Φτερωτή:  Ανοξείδωτη AISI 316L 

 -Άξονας:  Χυτοσίδηρος 

 -Προστασία:  IP 55 

 -Rpm:   2900 

 -Παροχή:  30 m3/h 

 -Μανοµετρικό:  35 m 

 -Ισχύς:   5,5 kW 

-Παρεπόµενα:  2 βάνες on-off 

∆ύο ηλεκτρικοί πλωτηροδιακόπτες στάθµης 

∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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∆ύο δοσοµετρικές ηλεκτροµαγνητικές αντλίες, κάθε µια µε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

-Τύπος: Ογκοµετρικός  

-Παροχή:   1,5 l/h µέγιστη 

-Πίεση λειτουργίας:  12 bar µέγιστη 

            -Σώµα και συνδέσεις:  Πολυπροπυλενίου 

 -Μεµράνες:   PTFE 

 -Σφαίρες:   Pyrex 

 -Ισχύς:    230 V  50Hz 

 -Προστασία:   IP 65 

 -Μόνωση:   Κατηγορία F 

Μία δοσοµετρική αντλία, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

-Τύπος: Μηχανοκίνητης µεµβράνης 

-Υλικά:   Κεφαλή αντλίας AISI 316, σώµα χυτοσιδήρου  

-∆ιαδροµή εµβόλου:  120 strokes/λεπτό      

-Παροχή:   200 λίτρα την ώρα, µέγιστη 

-Πίεση λειτουργίας:  5 bars µέγιστη 

 -Τάση:    415 V-50Hz τριφασική  

-Ισχύς:    0,18 kW 

 -Προστασία:   IP 55 

 -Μόνωση:   Κατηγορία F 

 -Συνδέσεις:   ¾” F 

 -Παρεπόµενα:   Αντεπίστοφες και βάνες on-off  

Μια δεξαµενή αποθήκευσης πολυαιθυλενίου µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 -Τύπος:   Κάθετος κυλινδρικός  

 -Όγκος:   2000 litres 

 -∆ιαστάσεις:   d=1.320 x 1.750 (h) mm 

 -Παρεπόµενα:   Βιδωτό καπάκι, ενδείξεις στάθµης 

∆ύο ψηφιακά παροχόµετρα για: 

 - Τη γραµµή τροφοδοσίας ακατέργαστου νερού στο 10 φίλτρο 

 - Τη γραµµή τροφοδοσίας ακατέργαστου νερού στο 20 φίλτρο  

   µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 - Τύπος αισθητήρα:  Τουρµπίνας     

- Μεταδότης:   4-20 mA  

 - Περιοχή θερµοκρασίας: 0-100°C 

 - Έξοδος:   30 VDC 
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- Προστασία:   IP 65  

 - Οθόνη:   Αλφαριθµητική 8 ψηφιακών αριθµών 

Ένας µετρητής χλωρίου µετ τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 -Τύπος:     Ψηφιακός 

- Περιοχή µέτρησης:    0-5 mg/l 

 - Θερµοκρασία λειτουργίας:   -10  +50  °C 

 - Ισχύς:     220 Volt 50 Hz 

 - Προστασία:     IP 42 

 - Θάλαµος µέτρησης:    - Ποτενσιοστατικού τύπου 

          - Με υπεχείλιση τροφοδοσίας δείγµατος 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Ένας γενικός ηλεκτρικός πίνακας αποτελούµενος απο: 

 Κουτί IP 65 µε πολυκαρβονική πόρτα  

 Γενικός διακόπτης µε µαγνητοθερµικό ρελαί προστασίας  

 Μετασηχηµατιστής 24 V για τους αυτοµατισµούς 

 Ηλεκτροµαγνητικοί εκκινητές για τις αντλίες 

 Έξοδος 230 VAC µε µαγνητοθερµικό διαφορικό κατάλληλη για γενική χρήση   

 Μετατροπείς 0-20 mA   

 Εδοµαδιαίο – ηµερήσιο χρονικό  

 Επαφές και διακόπτες  

 Σύστηµα µόνωσης για παρεµβολή ραδιοσυχνότητας  

 Μετασχµατιστή χαµηλής τάσης για αποµακρυσµένους ελέγχους  

 Ο ηλεκτρικός πίνακας φέρει σήµα CE  




