מתקן שיקוע עם לוח נטוי
– הגדלת קיבולת של  25%לעומת מתקני שיקוע מבוססי לוח קונוונציונליים
– הידרוליקה המשופרת מובילה לשיפור ביעילות
– קל לשפר את מתקני השיקוע הקיימים
– שיפור באיכות הקולחין ובעיבוי הבוצה

אופטימיזציה של השיקוע
באמצעות ®Lamella

שלושה עיצובים סטנדרטיים
מודל ה) LGS-מתקן שיקוע בכוח כבידה  (Lamellaהוא יחידת
®

שיקוע ארוזה ועצמאית ,בעלת מרזב בוצה בצורת חרוט ועם אופציה
של מגרדת בוצה .מודל ה) LGST-מתקן שיקוע בכוח כבידה/עיבוי

מתקן השיקוע ® Lamellaהמבוסס על כוח הכבידה מצריך רק עשירית

® (Lamellaהוא מתקן שיקוע מדרגה גבוהה המשלב מעבה/מגרדת

מהשטח של ציוד קונוונציונלי להצללת מים בעל אותה יכולת שיקוע.

בוצה עגול בצורת גדר כלונסאות.

פירוש הדבר הוא שיקוע מהיר יותר ,משום ששטח השיקוע בכוח
הכבידה האפקטיבי של מתקן בעל לוח נטוי שווה להיטל השטח של כל

ה LGST-מסוגל לטפל בשיעורי ספיקה ו/או עומסי מוצקים מעבר

לוח על משטח אופקי .לכל רגל רבוע של שטח פיזי שהיחידה תופסת,

לקיבולת של יחידת שיקוע ארוזה .ה LGST-יוצר ריכוזי בוצה גבוהים

זמינים עד עשר רגל רבוע של שטח שיקוע .לצורך אפיון המתקן

ללא תקדים ומספק מקום אחסנה לבוצה .מבנה זה מקנה למערכת

® Lamellaניתן להשתמש בשיעורי עומס המשמשים בדרך כלל לתכנון

גמישות המאפשרת התקנת ציוד נוסף להשפלת הבוצה .ריכוזי הבוצה

מתקני שיקוע קונוונציונלים ,על ידי החלפת שטח השיקוע של מתקן

בזרם התחתי הם עד פי  5יותר גבוהים.

להצללת מים קונוונציונלי בהטל השטח.

בנוסף על המבנה העצמאי ,מארז הלוחות מתאים להתקנה באגני בטון

עקרון פעולה

או במכלי פלדה לשם הגברת הזרימה .זהו אמצעי להגדלת הקיבולת

מי השפכים הנכנסים אל מתקן השיקוע  Lamellaהמבוסס על כוח

הקיימת של אגנים המאופיין בצרכי תחזוקה נמוכים ועלות אפקטיבית

הכבידה זורמים מטה דרך תא הכניסה ומגיעים ללוחות דרך חריצי כניסה

גבוהה .מארזי הלוחות פועלים באופן זהה לזה של יחידות בודדות .ניתן

צדדיים .מבנה הזרימה כנגד הזרם מקטין את הסיכון של ערבול מוצקים

לצייד את שני המודלים הללו במכל ערבוב ופיתות בעל פעולה מהירה,

ששקעו קודם לכן ,להבדיל ממבנים טיפוסיים בהם ההזנה נעשית מלמטה.

שיימוקם במעלה צינור הכניסה .ניתן להוסיף את חומר הפיתות הכימי

בעוד שהנוזל זורם כלפי מעלה ,המוצקים שוקעים על הלוחות הנטויים

בתא ערבוב מהיר נפרד.

®

והמקבילים ,ומחליקים אל מרזב בוצה הממוקם בתחתית .תודות למבנה
בעל הכניסה הצדדית ,במרזב מתרחש עיבוי נוסף של הבוצה כתוצאה

חברת  Parksonמציעה פתרונות משולבים לערבוב מהיר/פיתות

מדחיסה ,באזור שאין בו מערבולות.

המיועדים לפרויקטים בהם קיימת מגבלת מקום ,ויחידות FRP
ליישומים בעלי דרגת שיתוך גבוהה.

הנוזל המוצלל עוזב את מכלול הלוחות דרך נקבים או נתבי זרימה

דרכה של ™ 100% - EcoFlowשטח שיקוע

הממוקמים בחלק העליון ,ומשם הוא מועבר לתוך תעלות איסוף

במתקני שיקוע קונוונציונליים חריצי ההזנה מכוונים כך שזרימת

המובילות ליציאת המים המוצללים .כך נוצרת ירידת לחץ לאורך תעלות

השפכים מתנגשת בחזית המוצקים אשר נעה כלפי מטה לאורך

האיסוף אשר מבטיחה פריסת הזרימה אחידה בין הלוחות ,לשם ניצול

הלוחות אל מרזב הבוצה .הדבר יוצר אזור של מערבולות ,שהופך את

מלא של השטח לצורכי שיקוע.

 20האחוזים התחתונים של שטח הלוחות לבלתי שמישים מבחינת
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השיקוע.
המבנה הקומפקטי מפחית למינימום את המערבולות ההידרוליות
הנגרמות על ידי רוח או שינויי טמפרטורה .הפריסה המאוזנת של

במבנה ה EcoFlow™-שונתה זווית חריצי ההזנה כדי לאפשר

הזרימה מבטיחה ספיקה שווה לכל לוח ,ופיזור אחיד בתוך שטח הלוח,

לשפכים לזרום מעל חזית המוצקים .ביטול אזור הערבוב מאפשר

ומונעת יצירת קיצורי דרך בזרימה .היחידות ומארזי הלוחות מגיעים

ניצול של  100%משטח השיקוע של הלוחות .הגדלת שטח השיקוע

לאתר כשהם מורכבים במפעל ,מה שמפחית את זמן ההתקנה ומקטין

מאפשרת תוספת עיבוד זרימה של  25%בכל מתקן  Lamellaנתון

את עלות ההתקנה .המספר הקטן של הרכיבים הנעים מתבטא בעלויות

בעל לוחות קונוונציונליים .לחלופין ,ניתן לעבד שיעור זרימה נתון תוך

תחזוקה נמוכות.

הקטנת מימדי הציוד בשיעור של  .25%לוחות ™ EcoFlowמביאים

®
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לשיפור איכות הקולחין ולהגברת עיבוי הבוצה ,בזכות ההפרדה בין
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זרמי השפכים הגולמיים ,הקולחין והמוצקים.
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ידע תהליכי
לחברת  Parksonידע תהליכי שאין שני לו ,שנרכש על פני יותר מ 4,000-התקנות,
 6,000בדיקות מעבדה ו 900-מבדקי חלוץ.

מתקן לחקר המים
צוות מתקן חקר המים של  ,Parksonהמורכב ממומחים בתחום ההפרדות ,זמינים
לביצוע מבדקי מעבדה וחקרי אופטימיזציה ביישום המיוחד שלכם .לחברת Parkson
יחידות ® Lamellaשלמות המיועדות למבדקי חלוץ ,זמינות לבדיקות באתר הלקוח.

שיפור מתקני שקיעה קיימים
חברת  Parksonיכולה לשפר את מתקני השיקוע של רוב היצרנים .שיפור המערכת
באמצעות לוחות ™ EcoFlowהיא הדרך היעילה ביותר להגדלת הקיבולת ,עם יתרון
השמירה על תפוסת השטח .חברת  Parksonיכולה לבצע את העבודות על ידי צוות
העובדים שלנו או להציע פיקוח על עובדי הלקוח .שתי האפשרויות מתבססות על 41

1.888.PARKSON

Fort Lauderdale

lamella@parkson.com

Chicago

www.parkson.com

Montreal
Dubai
Mumbai

HW-CLAR-LGS-ECO_071712

שנות ניסיון שצברנו בהשבחת לוחות של מתקני שיקוע .על כל עבודה ניתנת אחריות.

