
Natūralus geležies ir mangano pašalinimo būdas



Įprastinis vandens ruošimas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos teritorijoje požeminio vandens ištekliai
yra pakankamai gausūs, todėl aprūpinant miestus ir gyvenvietes
geriamuoju vandeniu naudojamas tik požeminis vanduo. Jo
skaidrinti dažniausiai nereikia, tačiau dėl to, kad daugelio
vandenviečių požeminiame vandenyje, pagal HN 24:2003
reikalavimus, yra pernelyg neleistinai didelė geležies, mangano,
amonio ar kitokių priemaišų koncentracija, iš požeminio vandens
šalinant šias priemaišas kartais reikia taikyti analogiškus
technologinius procesus bei įrenginius, kurie būdingi paviršinio
vandens skaidrinimo technologijai (vandens apdorojimas
reagentais, nusodinimas, košimas, dezinfekavimas ir kt.).



AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS GERIAMASIS VANDUO 
NENAUDOJANT CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ

NWF vandens apdorojimo procesas yra daugiafunkcinis, pagrindinės funkcijos:

• DEGAZAVIMAS: Garinimas esant dideliam arba neigiamam slėgiui.

- pašalinama vandenyje ištirpusi geležis, manganas, rūgščių dujų komponentai, 
padidinama vandenilio jonų koncentracija pH nenaudojant chemikalų.

• OKSIDAVIMAS: Aeracija. Tikslas Fe2+ paversti į netripius Fe3+ junginius Fe(OH)3, kurie 
atsiskiria vandeniui tekant pro košiančią terpę.

- paremta efektyvia oksidacija, garinimu ir filtruojamų nešvarumų pašalinimu.

• BIOLOGINIS FILTRAVIMAS: Mikro organizmai suardo organines medžiagas formuojančias 
mineralines druskas, o anglies dioksidas pagerina vandens skonį.

- žymiai pagerėja kvapas ir skonis, turi teigiamos įtakos sveikatai.



NWF VANDENS VALYMO TECHNOLOGIJA

Degazavimas

Oksidavimas

Biologinis filtravimas

Filtravimas

Praplovimas

Automatizavimas – minimalus 
valdymo įrangos poreikis. 
Pristatoma visiškai automatinė 
sistema arba kaip pilnai 
mechaninė įranga.

Filtro praplovimui sunaudojama tik 20 %
energijos, reikalingos įprastiems filtrams. 
Naudojamas atgalinis filtravimas.

• Kadangi NWF procese naudojamame plovimo 
vandenyje nėra kenksminguų chemikalų ar jų junginių, 
jis gali bûti gražintas atgal į gamtą.

Įprastas atviras filtravimas su maža paviršiaus apkrova. Skirtingais atvejais galima
pasirinkti skirtingą filtravimo medžiagą. Ištekantis vanduo yra puikios kokybes, o
praplovimo intervalas yra ilgas.



• NWF sistemoje vandens nereikia dezinfekuoti, apdoroti cheminiais reagentais.
Taigi vandenyje nelieka jokių chemikalų likučių, procesas žymiai
ekonomiškesnis, nereikia pirkti cheminių reagentų, rūpintis jų saugojimu,
tirpalų gamyba. Ilgalaikis NWF sistemos naudojimas kelis kartus ekonomiškesnis
nei įprastas vandens apdorojimas.

• Lengvai suderinimas su jau esamais įrengimais.

• Medžiagos pagamintos iš AISI 304 arba AISI 316 plieno.

• Modulinis surinkimas, paprastas galingumo padidinimas naudojant modulius.

• Investicijų ir eksploatacinių išlaidų požiūriu nebrangus sprendimas

NWF VANDENS VALYMO TECHNOLOGIJA



Gruntinio vandens valymas
- Nemalonaus kvapo nevalytas vanduo, savo sudėtyje turintis mangano, 

geležies ir rūgštingųjų dujų

Paviršinio vandens valymas
- Kietųjų medžiagų ir humuso pašalinimas

Gamyklų ir įstaigų vidinio vandens valymas
- Vamzdyne besirenkančių nešvarumų pašalinimas 
- Minimizuoja plovimo ir aušinimo sistemų vandens sąnaudas

Biologinių nuotekų valymo įrenginių ir sąvartynų filtravimo ir ištekamasis 
vanduo

- Pirminis vandens, išleidžiamo į kanalizacijos vamzdį,  gerinimas 
oksiduojant, garinant ir biologiškai filtruojant

NWF VANDENS VALYMO TECHNOLOGIJOS PANAUDOJIMO 
SRITYS



VANDENS FILTRAVIMAS

• Įprastas atviras filtravimas su maža paviršiaus apkrova;

• Filtravimo masę galima pasirinkti kiekvienu atveju konkrečiai;

• Atgalinio filtravimo sistema - ištekantis vanduo yra puikios kokybės;

• Ilgas praplovimo intervalas;

• Nėra papildomų besidėvinčių dalių, atskirų praplovimo siurblių ar 

kompresorių;

• Atgalinio filtravimo metodas reikalauja tik 20 % energijos sąnaudų 

lyginant su įprastiniais filtravimo būdais;



NWF VANDENS VALYMO TECHNOLOGIJA
NWF vandens valymo būdas yra paprastas ir nereikalaujantis priežiūros. Skirtingų

procese dalyvaujančių blokų veikimas pritaikomas prie valomo vandens kokybės, tokiu
būdu užtikrinant optimalų valymo procesą. Dėl modulinės konstrukcijos NW sistemų
tūrį galima padidinti prijungiant papildomus modulius. NWF vandens valymo
technologijoje aeravimas ir biologinis filtravimas veikia vienoje vietoje tame pačiame
bloke.







VEIKLOS IŠLAIDŲ SKAIČIAVIMAS. PALYGINIMUI TRYS  SKIRTINGOS FILTRAVIMO SISTEMOS
Pagrindiniai duomenys:
Srautas 50 m3/h / 438 000 m3/metam, Fe = 2500 ug/l, Mn = 150 ug/l
SĄNAUDŲ VEIKSNYS METODAS

SLĖGINIS FILTRAVIMAS DYNASAND NWF-FILTRAVIMAS

Chemikalai Sąnaudos Kaina Sąnaudos Kaina Sąnaudos Kaina
- Oksidatorius (KMnO4) 3 g/m3 3 g/m3 nereikalingas 0
- Šarminimas (NaOH) 7 g/m3 7 g/m3 nereikalingas 0
- Fe-/Al-druska 10 556 €/metam 10 556 €/metam 0
- Filtravimo smėlis naudojamas 11 226 €/metam nereikalingas            0 nereikalingas 0

Elektros sąnaudos             6 000 kWh/metam 420 €/m 5 250 kWh/metam 370 €/m 4 500 kWh/metam 315 €/m

Darbas 30€/h 18 h/sav 28 080 €/metus 10 h/sav 15 600 €/m 3 h/sav 4 680 €/m

Aptarnavimas, remontas   4% nuo investicijų 8 000  €/m 2% nuo investicijų 4 000 €/m 1% nuo investicijų 2 000 €/m

Vandens sąnaudos                120 m3/d                 13 140 €/metam 216 m3/d 23 652 €/m 16 m3/d                   1 840 €/m
praplovimui

Sąnaudos praplovimui (%) 10% nuo išvalyto vandens 18% nuo išvalyto vandens 1,4% nuo išvalyto vandens

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BENDRA METODO KAINA 43 370 €/metam 54 178 €/metam 8 835 €/metam
Sąmatos:
Oksidatorius KMnO4: 6.4 €/kg (Algol 3.3.06)
Šarminimas NaOH: 0.7 €/kg (Telko 3.3.06)
Fe-/Al-druska
Filtravimo smėlis
Elektros sąnaudos: siurbliai, orapūtės, automatizavimas.
Darbo sąnaudos: cheminių reagentų ruošimas, saugojimas, naudojimas.
Aptarnavimas ir remontas: eksplotacinės dalys.
Washing water treatment demand: each manufacturer manuals
Galutiniame skaičiavime visos sąnaudos buvo įvertintos, kaip cheminių reagentų transportavimas, elektros sąnaudos, darbo, remonto, aptarnavimo 
sąnaudos. Įvertinus visas  sąnaudas nustatyta, kad  per metus  NWF – filtravimu sutaupoma 30 000 – 40 000 EUR , lyginant su įprastinėmis slėginio 
filtravimo ir  DYNASAND sistemomis.



TRIJŲ SKIRTINGŲ FILTRAVIMO SISTEMŲ  PRIVALUMŲ, TRŪKUMŲ PALYGINIMAS GELEŽIES, MANGANO  FILTRAVIMUI

1. VALDOMIEJI PARAMETRAI

VALDOMAS- METODAS

PARAMETRAS

SLĖGINIS FILTRAVIMAS DYNASAND NWF-FILTRAVIMAS

- Procesas                        Vienos pakopos: Vienos pakopos: Trijų pakopų

cheminis cheminis cheminis

fizikinis(degazavimas),

biologinis

- Cheminiai reagentai H2O2, 

naudojami KMnO4, NaOH pressure filter Nenaudojami

(Al- t. Fe-salt) (only with semi-groove sand)

- Slėginiai indai Naudojami Nenaudojami Nenaudojami

- Slėginiai siurbliai Naudojami Nenaudojami Nenaudojami

- Naudojimo paprastumas Nuolat stebimas Paprastas Paprastas

- Aptarnavimo Nuolatinis didelis Nedidelis Nedidelis

reikalingumas

(Filtruojamoji masė (naudoto smėlio

turi būti reaguliariai pašalinimas)

keičiama. Užsikimšimo

rizika!)

- Filtravimo greitis Greitas Vidutinis Lėtas

- Praplovimo vandens Vidutinės Didelės Mažos

sąnaudos 8—15 % 12—18 % 0,4—1,5 %

Praplovimo dažnumo Nenutrūkstamas praplovimas Vandens dispersija



2. VEIKLOS REZULTATAI (FILTRAVIMO REZULTATŲ PALYGINIMAS)

PARAMETRAS METODAS

SLĖGINIS FILTRAVIMAS DYNASAND NWF-FILTRAVIMAS

Metalas (pabaigos koncentracija)

- Fe EU-atitinka ES normas Taip pat , kaip Mažiau nei reikalaujamos ES normos:

- Mn Fe < 200 ug/l, slėginis filtravimas Fe < 40 ug/l

Mn < 50 ug/l Mn < 10 ug/l

- Kitos medžiagos Jokio poveikio Jokio poveikio Varies, fe. Case:

Al dim > 90 %  

Ni ~ 50 %.

Garinamų dujų (sumažėjimas)

- CO2 - - +++

- NH3 - - +++

- H2S + ++ +++

- Kiti kvapai + ++ +++

- Radonas - - +++

- CH4 - - +++

- silikatinės rūgštys - - +++

Paaiškinimai: 

+++ = ypač didelis sumažėjimas

- = jokio poveikio.

pH Padidėja naudojant Padidėja naudojant pH elevates due

cheminius reagentus cheminius reagentus to stripping 

(CO2 pašalinimas) 

0 – 2 units

Ištirpusios organinės Sumažina bendrą kiekį, Taip pat, kaip Biofiltras 

medžiagos adds small molecular slėginis filtravimas sumažina organinių

matter. Medžiagų kiekį.

Skaidrumas, šviežumas vidutinis, kaip gerai priimtinas Makes even clay-

apdorotas content ground

water clear and

fresh.

Išvalytų parametrų Ne visada Kuklus su Labai gera, sistema

stabilumas nustatytu srautu veikia optimaliai

Komentaras: su vandeniu kuris yra  nemalonaus kvapo, bei skonio, NWF sistema is ypač gerai apdoroja tokį

vandenį nuo kenksmingų medžiagų, kurios gadina skonį ir kvapą!





Montavimas konteineryje



Suomija: Siilinjarvi


