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Μονάδα Επίπλευσης με Διαλελυμένο Αέρα (Dissolved Air Flotation)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Αντλία εισόδου
2. Μονάδες κροκιδωτικών
3. Αεροσυμπιεστής
4. Πιεστικό δοχείο
5. Δεξαμενές κροκίδωσης
6. Δεξαμενή επίπλευσης
7. Ξέστρα ιλύος
8. Έξοδος ιλύος
9. Δεξαμενή καθαρών
10. Έξοδος καθαρών
11. Αντλία υψηλής πίεσης
12. Αποχέτευση ιλύος πυθμένα

INDEX

1. Inlet pump
2. Flocculants units
3. Air compressor
4. Dispersion unit
5. Flocculation tanks
6. Flotation tank
7. Sludge scrapers
8. Sludge outlet
9. Clear water tank
10. Clear water outlet
11. High pressure pump
12. Bottom sludge drain

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σφαγεία
Βιομηχανίες τροφίμων
Χαρτοβιομηχανίες
Βαφεία – Φινιριστήρια
Χημικές βιομηχανίες
Διυλιστήρια
Βυρσοδεψεία
Διαχωρισμός λαδιών
Επεξεργασία γαλακτοποιημένων λαδιών

APPLICATIONS

Slaughter houses
General food processing
Pulp and paper industries
Dyers – Textiles
Chemical process industries
Refineries
Tanning
Oil and grease separation
Oil emulsion treatment
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από ανοξείδωτο
χάλυβα 304.  (Είναι δυνατή η κατασκευή από
γαλβανισμένη λαμαρίνα ή και μαύρη, επικαλυμμένη
με ειδική εποξική βαφή.  Επίσης είναι δυνατή η
κατασκευή των δεξαμενών από μπετόν).

 Οι αναδευτήρες είναι κτενοειδούς μορφής,
ανοξείδωτοι με πτερύγια από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 304.

 Τα ξέστρα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
 Όλοι οι ηλεκτρομειωτήρες είναι τύπου κατάλληλου

για συνεχή λειτουργία και προστασίας ΙΡ 55. Η
ταχύτητα περιστροφής είναι 4 rpm.

 Η αντλία ανακυκλοφορίας είναι πολυβάθμια υψηλής
πίεσης.

 Ο αεροσυμπιεστής λειτουργεί με ιμάντα.
 Το πιεστικό δοχείο είναι κατασκευασμένο από

γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα.  (Η κατασκευή
από ανοξείδωτη λαμαρίνα είναι δυνατή).

 Το σύστημα ανάμειξης νερού – αέρα είναι ειδική
επινόηση της εταιρείας μας.

 Οι δοσομετρικές αντλίες είναι ρυθμιζόμενης
παροχής.

 Ο τρόπος αφαίρεσης της ιλύος από τον πυθμένα,
σχεδιάζεται κατά περίπτωση.

 Το όλο σύστημα λειτουργεί μέσω του πίνακα,
πλήρως αυτόματα ή χειροκίνητα.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

 The tanks are made of stainless steel 304.
(Galvanized steel or special covered carbon steel on
request.  They also can be made of concrete).

 The stirrers are of comb type.  The frame is made of
stainless steel and the paddles in pitch pine wood.

 The surface scrapers are made of stainless steel.
 All the drive units are foreseen for continuous

operation and the motors in IP 55 protection. The
rotation speed is 4 rpm.

 The recirculation pump is multi stage – high pressure.
 The air compressor is functioning by belt.
 The pressure tank is made of hot galvanized or Inox

steel.
 The air – water mixing device by EUROMARKET.
 The dosing pumps are propotional flow type.
 The removal of the bottom sludge is designed in

different applications.
 The whole system can operate full automatically or

manually.
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ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η DAF (DISSOLVED AIR FLOTATION) είναι ένα σύστημα
φυσικοχημικού διαχωρισμού και αφαίρεσης, κολοειδών
ουσιών, λαδιών, λιπών, γαλακτοποιημένων λαδιών, ινών
κ.λ.π.
Χρησιμοποιείται αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με μηχανική
ή και βιολογική επεξεργασία αποβλήτων, ως φάσεις
προεπεξεργασίας.

- Τα απόβλητα τροφοδοτούνται στο σύστημα DAF
με σταθερή παροχή από την αντλία εισόδου.

- Τα κροκιδωτικά δοσομετρούνται από τις δύο
μονάδες χημικών.

- Η παροχή και πίεση του πεπιεσμένου αέρα
ρυθμίζεται από τον αεροσυμπιεστή.

- Το μίγμα αέρα – νερού δημιουργείται υπό πίεση
εντός του πιεστικού δοχείου.

- Η κροκίδωση των αποβλήτων γίνεται στις δύο
δεξαμενές κροκίδωσης υπό αργή ανάδευση.

- Η εκτόνωση του μίγματος αέρα – νερού υπό
μορφή υψηλών φυσαλίδων, συμπαρασύρει τους
σχηματισμένους φλόκους στην επιφάνεια της
δεξαμενής επίπλευσης, δημιουργώντας στρώμα
συμπυκνωμένης λάσπης υψηλής συγκέντρωσης
σε στερεά.

- Η ιλύς αυτή συνεχώς σαρώνεται από το
βραδέως κινούμενο επιφανειακό ξέστρο και
οδηγείται στην δεξαμενή συγκέντρωσης λάσπης
μέσω της σχετικής χοάνης.

- Τα επεξεργασμένα υγρά οδηγούνται στην
ενδιάμεση δεξαμενή επεξεργασμένων και από
εκεί στην έξοδο.

- Η αντλία ανακυκλοφορίας μπορεί να
τροφοδοτείται από τα εξερχόμενα της DAF, ή
από τα τελικώς εξερχόμενα ή από καθαρό νερό.

HOW IT WORKS

DAF (EUROMARKET DISSOLVED AIR FLOTATION) is a
liquid – liquid or liquid – solid separation system.
The removal of the suspended solids, colloidal
substances, fibres, oils, fats, greases etc. are the main
applications of the DAF.
It can be used as a self contained system, or in
combination with mechanical or biological waste water
treatment with high performances.

- The waste water are feed to the DAF system in
a steady flow.

- The flocculants are added by two dosing pumps
- The pressed air is regulated by an air

compressor.
- The air – liquid mixture is formed in the

pressure tank.
- The flocculation takes place in the two

flocculation tanks under a slow stiring.
- The air – liquid mixture in bubbles, runs over to

the surface of the flotation tank the sludge,
creating a fat layer of thickened sludge.

- The sludge is continually sweeped by the slow
moving surface scraper and it is finally leaded in
the sludge tank through the sludge hopper.

- The treated liquids are leaded into the
intermediate tank and further to the exit.

- The recirculation pump may be feed either by
the DAF effluent, or by the final effluent, or by
clear water.


