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Scurta descriere a invenției:  

Invenţia se referă la un procedeu de epurare mecano - biologică a apei uzate, la o piesă de 

fixare a biofilmului şi la o instalaţie de epurare mecano - biologică a apei uzate, cu mare încărcare în 

poluanţi şi suspensii solide. 

Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în epurarea mecano - biologică a apei 

uzate cu mare încărcare de poluanţi. 

Avantajele aplicării procedeului, conform invenţiei, sunt: 

- producţie extrem de redusă de nămol;  

- procedeul conferă o eficienţă sporită de epurare fără a utiliza vreun biopreparat sau 

materiale consumabile care să intensifice procesele de degradare biologice. 

Avantajele utilizării suportului artificial mobil pentru biofilm în cadrul instalaţiei de epurare sunt: 

- conduce la o suprafaţă minimă pentru staţia de epurare, care îl utilizează; 

- conferă instalaţiei de epurare, care îl utilizează, o adaptabilitate la şocuri de sarcină;  

- introducerea de piese de fixare a biofilmului în compartimentele/bazinele staţiei de 

epurare conduce la o producţie de nămol extrem de redusă;  

- încărcarea organică poate fi cu 500% mărită pentru acelaşi volum al bazinului;  
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- poate fi folosită în aproape orice fel de bazin (formă şi mărime).  

- metodă de creştere a eficienţei unei staţii de epurare a apelor uzate existente;  

- se pot trata ape uzate provenite din multe surse (industria alimentară, industria 

celulozei şi hârtiei, industria farmaceutică, industria textilă, fabricarea berii, rafinării etc.). 

Avantajele instalaţiei sunt: 

- conduce la o suprafaţă minimă pentru instalaţia de epurare monobloc, datorită traseului 

sinusoidal urmat de apa uzată în interiorul instalaţiei monobloc şi datorită utilizării procedeului hibrid 

de epurare (nămol activ şi elemente purtătoare de biofilm);  

- consum redus de energie electrică, deoarece creşterea performanţelor modului de 

epurare este datorată în mare parte existenţei suportului artificial mobil; 

- forma unică a cadrelor de aerare ce sunt dispuse în fiecare compartiment conduce la 

un bun transfer de masă al oxigenului din bulele de aer în apa uzată. Bulele de aer formate realizează 

o mixare bună a suportului artificial mobil. În compartimentele aerobe nu mai este necesar un consum 

suplimentar de energie electrică pentru menţinerea în suspensie a suportului artificial mobil pentru 

biofilm; 

- datorită decantorului lamelar inovativ, care face parte din instalaţia de epurare, pentru 

curăţarea plăcilor decantoare se foloseşte un sistem de insuflare aer, astfel încât în caz de colmatare 

nu mai este necesară întreruperea funcţionării modulului de epurare; 

- cum traseul de apă uzată în interiorul instalaţiei este unul sinusoidal, rezultă că intrarea 

în decantor se realizează prin partea superioară, fapt nepermis într-un decantor lamelar. În cazul în 

care admisia apei în decantorul lamelar ar fi fost prin partea inferioară, ar fi apărut riscul de „spălare” a 

nămolului deja decantat, scăzând eficienţa decantorului. Prin utilizarea unei „semi-perete” prevăzut la 

intrarea în decantor se direcţionează debitul de apă uzată printre plăcile decantoare; 

- datorită faptului că procedeul biologic de epurare din primele 4 compartimente se poate 

modifica, din aerob în anaerob şi invers prin deschiderea/închiderea robineţilor dispuşi înaintea 

fiecărui cadru de aerare, instalaţia de epurare poate trata ape uzate de diferite provenienţe şi cu 

diverse încărcări de poluanţi. Acest fapt conferă modulului de epurare o flexibilitate foarte mare; 

- funcţionare complet automată;  

- construcţie modulară;  

- tehnologie cu biofilm fixat;  

- instalare rapidă şi facilă;  

- performanţă constantă. 
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Staţie de epurare compactă prevăzută cu decantor lamelar 

Procesul de epurare utilizat în cadrul modulului de tip Compact WW 


