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АНОТАЦІЯ
Волков В.М. Підвищення ефективності роботи швидких фільтрів
шляхом удосконалення дренажних систем. − Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» (19 — Архітектура та
будівництво). − Харківський національний університет будівництва та
архітектури, Харків, 2018.
Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної задачі −
підвищенню ефективності роботи фільтрувальних споруд при підготовці
питної води.
Фільтри з зернистим завантаженням є важливим елементом в технології
водопідготовки з поверхневих джерел для станцій великої і середньої
продуктивності. Основні експлуатаційні витрати на водопровідних очисних
спорудах пов'язані з необхідністю регенерації фільтрів шляхом промивки.
Продовження

фільтроциклу

внаслідок

більш

повного

використання

затримуючої здатності завантаження дозволяє скоротити число промивок та
кількість промивної води. Це має важливе значення для підвищення ресурсой енергоефективності роботи очисних споруд водопостачання.
Швидкий фільтр відключається на промивку, коли виконується одна з
двох умов: якість фільтрату знижується нижче допустимого рівня або втрати
напору в зернистому завантаженні досягають критичного значення. При
застосуванні одношарового завантаження досягнення втратами напору
граничних значень відбувається набагато раніше, ніж погіршується якість
фільтрату. Перші у напрямку фільтрування шари зернистого завантаження
швидко кольматуються, отже, втрати напору різко зростають, фільтр
необхідно вимикати на регенерацію, при цьому наступні (нижні) шари

залишаються незабрудненими.
Таким чином актуальними є дослідження, спрямовані на обґрунтування
конструктивних і технологічних удосконалень швидких фільтрів, що
дозволяють збільшити їх брудоємність та зменшити експлуатаційні затрати.
Виконаний

аналіз

існуючих

рішень

підвищення

брудоємності

зернистих фільтрів показав, що для удосконалення роботи цих споруд
доцільно застосовувати багатоступінчате фільтрування, реалізоване в одній
споруді; використовувати для доочищення води після фільтрування через
зернисту засипку високоефективні волокнисті фільтрувальні матеріали;
організовувати експлуатацію зернистого завантаження за межами захисної
дії.
Не ускладнюючи занадто конструкцію швидкого фільтра, отримати
необхідний результат можна, застосовуючи пористі волокнисті оболонки
полімерних дренажних систем для відсічі зависі у той момент, коли зернисте
завантаження не забезпечує необхідний ступінь очищення.
Удосконалена

математична

модель

послідовного

фільтрування

малоконцентрованої суспензії крізь шари зернистого та волокнистого
завантаження. Розглянуті варіанти з утворенням шару осаду на поверхні
пористої перегородки та з поступовим закупорюванням її пор. Основу моделі
складають: рівняння фільтрації; рівняння переносу завислих речовин потоком
рідини, що фільтрується; рівняння масопередачі часток суспензії з води до
твердої фази. Враховано вплив гідравлічного режиму очисних споруд, а також
зміна пористості та питомого опору фільтруючих завантажень в результаті
кольматації. Для волокнистого завантаження, розрахунковим параметром
якого є не розмір зерен, а розмір пор, отримана залежність питомого опору
від еквівалентного діаметру пор і пористості аналогічна рівнянню КозеніКармана.
Удосконалена математична модель роботи швидкого фільтра з
відведенням частини потоку з надфільтрового простору у нижні шари
зернистого завантаження та доочищенням на дренажній системі. Для цієї

конструкції фільтра отримані модифіковані рівняння фільтрації. Також до
моделі додається залежність, що описує динаміку висоти шару води у
надфільтровому просторі.
Розроблена

конструкція

швидкого

фільтра

з

вертикальними

дренажними елементами. Фільтрування відбувається паралельно через
зернисте завантаження та пористі волокнисті оболонки вертикальних
дренажів. Розроблено математичну модель цього процесу, отримано
модифіковане рівняння фільтрації.
За допомогою розроблених та удосконалених математичних моделей
проведено чисельні експерименти. Вивчено вплив параметрів зернистого та
волокнистого

завантажень

(еквівалентного

діаметру

зерен

або

пор,

пористості, товщини фільтруючого шару) на ефективність застосування
дренажних систем для доочищення. У якості критерію ефективності в
залежності від режиму роботи фільтра приймалося або відношення
тривалостей роботи у режимі фільтрування фільтрів удосконаленої та
традиційної конструкцій, або відношення продуктивностей, або комбінація
цих параметрів. Розглянуті наступні режими роботи швидкого фільтра: зі
сталою витратою, зі сталим напором, зі сталою подачею (змінним рівнем
води у надфільтровому просторі). Показано, що застосування фільтрів з
удосконаленою конструкцією дренажної системи більш ефективне, коли
підтримується режим сталої продуктивності або сталої подачі на фільтр.
Обґрунтована ефективність пористої волокнистої оболонки, яка має
багатошарову структуру.
Доведено, що використання системи відведення частини потоку з
надфільтрового простору у нижні шари зернистого завантаження значно
підвищує ефективність використання горизонтальних дренажних систем з
пористими волокнистими оболонками для доочищення. Обґрунтовано, що
розташування переливної перегородки слід приймати приблизно посередині
між початковим та максимальним рівнями води у надфільтровому просторі, а
розташування розподільчої системи, що відводить частину потоку у нижні

шари, теж приблизно посередині шару зернистої засипки.
Показано, що при використанні дренажних систем для доочищення
раціональне значення еквівалентного діаметру зерен зернистої засипки
збільшується у порівнянні з фільтром традиційної конструкції. Якщо
застосовується тільки система відведення частини потоку у нижні шари, то
крупність часток зернистої засипки доцільно зменшувати.
Доведено, що виключення з процесу фільтрування неефективної
нижньої зони вертикальних дренажних елементів дозволяє зменшити
додаткову кількість промивної води, необхідної для регенерації пористих
волокнистих оболонок.
Розроблено конструкцію експериментальної установки, а також
методику

проведення

експерименту.

Проведено

експериментальні

дослідження, які підтвердили ефективність розроблених рекомендацій щодо
ефективності застосування доочищення на удосконаленій дренажній системі
швидкого фільтру. Виконано аналіз збіжності розрахункових і дослідних
даних, який дозволяє вважати розроблені та удосконалені математичні моделі
процесів послідовного та паралельного фільтрування малоконцентрованої
суспензії через зернисте та волокнисте завантаження достовірними.
Розроблено рекомендації для проектування та експлуатації швидких
фільтрів з удосконаленою дренажною системою. Ці рекомендації дозволяють
підібрати найбільш відповідний режим та тип фільтрування, розрахувати
раціональні параметри зернистого та волокнистого завантаження, а також
системи перепуску частини витрати у нижні шари, що забезпечують
максимальну ефективність роботи фільтрувальної споруди.
Виконано техніко-економічне порівняння ефективності швидкого
одношарового

фільтра

традиційної

конструкції

з

роботою

фільтрів

удосконалених конструкцій, а саме з вертикальними дренажними елементами
та відведенням частини потоку у нижні шари зернистого завантаження з
доочищенням

на

горизонтальних

дренажах,

яке

показало

високу

результативність запропонованих рішень. Значно збільшується тривалість

роботи споруди у режимі фільтрування, відповідно, скорочується об’єм
промивної води. Техніко-економічний ефект в залежності від конструкції
фільтру складає 600-800 грн на 1 м2 фільтруючої поверхні зернистого
завантаження.
Результати роботи впровадженні на спорудах другого підйому другого
блоку Комплексу водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу
Комунального підприємства «Харківводоканал» та використовуються в
розробках
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Ключові слова: швидкий фільтр, кольматація, зернисте завантаження,
завислі речовини, дренажна система, полімерна волокниста оболонка,
математична модель.
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ABSTRACT
Volkov V.N. Improvement of the rapid filter’s efficiency by enhancement
drainage systems. − Qualification scientific work as a manuscript.
Dissertation for the degree of candidate of technical sciences in the specialty
05.23.04 – water supply, sewerage (19 – architecture and construction) – Kharkiv
National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv, 2018.
The dissertation work is devoted to decision the actual problem - improving
the efficiency of filtering facilities in the drinking water treatment.
Filters with granular layer are an important element in surface water
treatment technology for large and medium capacity stations. The main operating
costs of water treatment plants are associated with the need to regenerate the filters
by washing. Increase the duration of filtering cycle due to the more complete use

of the granular layer retention capacity reduces the number of washes and the
volume of wash water. It is important for improving the resource and energy
efficiency of water treatment plants.
Rapid filter is turned off for regeneration when one of two conditions is
completed: the quality of the filtrate decreases below the permissible level or the
head loss in the granular load reaches a critical value. When using single-layer
loading, the achievement of the limit values of the head loss occurs much earlier
than the quality of the filtrate deteriorates. First layers of granular load in the
direction of filtration is quickly clogging, therefore, the head loss increases sharply,
the filter must be turned off for regeneration, while the subsequent (lower) layers
remain unpolluted.
Thus, investigations are actual because it directed to justify the construct and
technological improvements of rapid filters, allowing them to increase their dirtholding capacity and reduce operating costs.
Our analysis of existing solutions to increase the dirt-holding capacity of
granular filters showed that to perfect the efficiency of these facilities, it is
advisable to apply multi-stage filtering implemented in a single facility; use for the
purification of water after filtration through a granular layer highly efficient fibrous
filter materials; organize exploitation of the granular layer outside it’s protective
action.
Without complicating the design of rapid filter, the desired result can be
obtained by using porous fiber shells of polymer drainage systems to hold the
solids at a time when the granular load does not provide the necessary degree of
purification.
The mathematical model of successive filtering of a low-concentrated
suspension through layers of granular and fibrous loading was improved. The
options with the formation of a sediment layer on the surface of the porous
partition and the gradual clogging of its pores were considered. The bases of this
model are: the filtration equation; equations for the transport of suspended solids
by the liquid’s flow of filtering; mass transfer equations for suspension particles

from water to the solid phase. The influence of the hydraulic regime of the water
treatment facilities, as well as the change in porosity and resistivity of filter loads
as a result of clogging, were taken into account. For a fibrous loading, the
calculated parameter is not the grain size, but the pore size, that’s why the obtained
dependence of the resistivity from equivalent pore diameter and porosity is similar
to the Kozeny-Karman equation.
The mathematical model operation of rapid filter with the removal of a part
of the flow from the above-filter space to the lower layers of the granular load and
additional purification on the drainage system was improved. Modified filtering
equations are obtained for this filter design. Also to model was added dependence,
which describes the dynamics of the height of the water layer in the above-filter
space.
Designed rapid filter with vertical drainage elements. Filtration flow in
parallel through the granular loading and porous fibrous shells of the vertical
drainages. Mathematical model of this process was developed, modified filtration
equation was obtained.
Numerical experiments were carried out, using of the developed and
improved mathematical models. The influence of the parameters of granular and
fibrous loads (equivalent diameter of grains or pores, porosity, thickness of the
filter layer) on the effectivity using of drainage systems for additional purification
was investigate. As a criterion of efficiency, depending on the mode of filter’s
operation, we were taken or the ratio time filter operation’s in the improved and
traditional filtering mode, or the performance ratio, or a combination of these
parameters. Such modes of operation of the rapid filter were considered: with a
constant flow rate, with a constant head, with a constant flow rate (variable water
level in the above-filter space). It was shown that the use of filters with an
improved design of the drainage system is more effective, when the mode of
constant performance or constant flow rate to the filter is maintained. The
efficiency using of the porous fibrous shell, which has a multilayer structure, is
substantiated.

It was proved that the use of a system for removal part of the flow from the
above-filter space to the lower layers of the granular load significantly increases
the efficiency of using horizontal drainage systems with porous fiber shells for
additional purification. It is substantiated that the location of the overflow partition
should be taken approximately in the center between the initial and maximum
water levels in the above-filter space. Location of distribution system, which
removing a part of the flow to the lower layers also should be taken in the center of
layer granular load.
It was shown that with the use of drainage systems for addition purification,
a rational size of the equivalent grains diameter of the granular load increases in
comparison with the filter of traditional design. When using only the system of
removing a part of the flow to the lower layers, it is reasonable to reduce the
particle size of the granular load. It was proved that eliminating the ineffective low
zone of the vertical drainage elements from the filtration process reduces the
additional amount of wash water needed to regenerate the porous fibrous
membranes.
The design of the experimental facility, as well as the methodology of the
experiment were work out. Experimental investigations were carried out that
confirmed the effectiveness of the developed recommendations on the
effectiveness of the use of additional purification on an improved filter’s drainage
system. Analysis of the convergence of the calculated and experimental data was
performed. It allows us to consider the developed and improved mathematical
models of the processes of successive and parallel filtering of a low-concentrated
suspension through the granular and fibrous loading to be reliable.
Developed recommendations for the design and exploitation of rapid filters
with an improved drainage system. These recommendations allow you to choose
the most suitable mode and type of filtering, calculate the optimal parameters of
the granular and fibrous loading, as well as the skipping systems of the part flow to
the lower layers, that ensuring maximum efficiency of the filter device.
A technical and economic comparison was made of the efficiency of

traditional design rapid single-layer filter with an improved filter operation,
namely, with vertical drainage elements and removal of a part of the flow to the
lower layers of a granular load with additional purification on horizontal drainages.
It showed high performance of the proposed solutions. Significantly increases the
duration of the facilities in the filtering mode, respectively, reduces the capacity of
wash water. Technical and economic effect, depending on the design of the filter is
600-800 UAH per 1 m2 of filtering surface granular load. The results of the work
were introduced at the Donets Water Treatment Complex facilities of the second
lift of the second unit of a separate subdivision of the Kharkivvodokanal utility
company and are used in the developments of Kharkiv Vodokanalproekt and
PROMINVESTPROEKT.
Keywords: rapid filter, colmatage, granular load, suspended solids, drainage
system, polymer fibrous shell, mathematical model.
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ВСТУП
Актуальність роботи. Енерго- та ресурсозбереження є важливою
проблемою при підготовці води для господарсько-питних потреб. Зменшення
експлуатаційних затрат при роботі основного устаткування та споруд
дозволить уповільнити зростання вартості послуг із забезпечення водою
питної якості.
Значна частина населених пунктів України забезпечується водою з
поверхневих

джерел. Для таких

систем водопостачання найчастіше

передбачається двоступенева схема підготовки, де на стадії доочищення
застосовуються швидкі фільтри із зернистим завантаженням. Унаслідок
зарегульованості багатьох поверхневих джерел водопостачання основна
частина навантаження при очищенні від тонкодисперсних завислих і
колоїдних речовин припадає на фільтрувальні споруди. Затрати, пов'язані з
експлуатацією цих споруд, складають значну частину в загальній вартості
очищення. Дані затрати обумовлені необхідністю періодичної регенерації
зернистого завантаження, що кольматується в процесі фільтрування. Для цієї
операції витрачається велика кількість промивної води питної якості, яка
подається хоч і нетривалий час, але з інтенсивністю, що в декілька разів
перевищує подачу в режимі очищення. Одним із напрямків скорочення
об’ємів промивної води є збільшення фільтроциклу споруди, а саме
тривалості її роботи в режимі фільтрування.
Отже актуальними є дослідження, спрямовані на обґрунтування
конструктивних і технологічних удосконалень швидких фільтрів, що
дозволяють збільшити їх брудоємність та зменшити експлуатаційні затрати.
Актуальність поставлених проблем, їх теоретична та практична
значимість безпосередньо вплинули на вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконано

у

відповідності

з

регіональною

програмою

«Екологічне

оздоровлення басейну річки Сіверський Донець», а також в рамках
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господарчо-договірної науково-дослідної роботи №022/16 «Розробка та
обґрунтування

технічних

та

технологічних

рішень

для

підвищення

ефективності роботи швидких фільтрів» (№ держреєстрації 0116U005553), та
у відповідності з тематичним планом кафедри водопостачання, каналізації і
гідравліки

Харківського

національного

університету

будівництва

та

архітектури, а саме в рамках науково-дослідної роботи «Удосконалення
фільтрувальних споруд для підготовки питної води» (№ держреєстрації
0118U003493).
Мета і завдання роботи. Метою дисертаційної роботи є наукове
обґрунтування ефективності застосування пористих волокнистих полімерних
оболонок

дренажних

систем

швидких

фільтрів

для

скорочення

експлуатаційних затрат при очищенні природних вод фільтруванням.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- проаналізувати

існуючі

конструктивні

та

технологічні

рішення,

направлені на підвищення ефективності очищення води в швидких
фільтрах з зернистим завантаженням;
- удосконалити

та

розробити

математичні

моделі

послідовного

та

паралельного фільтрування малоконцентрованої суспензії через зернисте
та волокнисте завантаження;
- обґрунтувати за допомогою математичного моделювання конструкції
дренажної системи з пористими оболонками з полімерних волокнистих
матеріалів та визначити раціональні параметри швидкого фільтра, що
забезпечують зниження експлуатаційних затрат;
- провести експериментальні дослідження для перевірки адекватності
математичних моделей і розрахункових результатів;
- виконати техніко-економічну оцінку розроблених технічних рішень та
рекомендацій.
Об’єкт досліджень – процес фільтрування малоконцентрованої
суспензії через зернисте та волокнисте завантаження.

6

Предмет дослідження – конструктивні та технологічні параметри
швидкого фільтру з дренажною системою удосконаленої конструкції.
Методи досліджень. Теоретичні дослідження процесів фільтрування
через зернисте та волокнисте завантаження виконані за допомогою
математичної

моделі,

заснованої

на

відомих

рівняннях

фільтрації,

масопереносу і масопередачі; експериментальні дослідження виконані в
лабораторних умовах на експериментальній установці на модельній воді з
використанням стандартних методик; достовірність результатів теоретичних
досліджень перевірена за допомогою методів математичної статистики
шляхом зіставлення розрахункових та дослідних даних.
Наукова новизна отриманих результатів:
- набули подальшого розвитку способи зниження експлуатаційних затрат
при очищенні природної води на швидких фільтрах, а саме науково
обґрунтовано доцільність застосування дренажних систем з пористими
волокнистими

оболонками

для

доочищення

з

метою

підвищення

ефективності роботи фільтрувальних споруд;
- удосконалена математична модель процесу очищення малоконцентрованої
суспензії при послідовному фільтруванні через зернисте та волокнисте
завантаження: враховано особливості фільтрування у волокнистому
середовищі та відведення частини потоку у нижні шари;
- вперше розроблено математичну модель паралельного фільтрування
малоконцентрованої суспензії через зернисте завантаження та пористі
волокнисті оболонки вертикальних дренажних елементів.
Практичне значення отриманих результатів. На підставі наукового
аналізу,

виконаних

теоретичних

та

експериментальних

досліджень,

розроблено ряд конструктивних та технологічних удосконалень, направлених
на підвищення ефективності роботи швидкого фільтру. Зазначені рішення
включають використання пористої волокнистої оболонки полімерних
дренажів швидкого фільтра для доочищення води, що пройшла через
зернисту засипку; використання системи відведення частини потоку у нижні
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шари зернистого завантаження; організацію паралельного фільтрування
через зернисте завантаження та пористі волокнисті оболонки вертикальних
дренажних елементів. Така модернізація створює умови для збільшення
тривалості фільтроциклу.
Розробленні рекомендації з розрахунку, проектування та експлуатації
швидкого фільтра з дренажною системою удосконаленої конструкції, які
дозволяють скоротити експлуатаційні затрати.
Результати дисертаційної роботи впроваджені на очисних спорудах
другого підйому другого блоку Комплексу водопідготовки «Донець»
відокремленого підрозділу Комунального підприємства «Харківводоканал»
та використовуються у розробках ВАТ «Харківський Водоканалпроект»,
ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ».
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, викладені в
дисертації,

отримані

особисто

автором

на

підставі

теоретичних

і

експериментальних досліджень, спрямованих на підвищенні ефективності
роботи швидких фільтрів.
Автором сформульовано мету, завдання дисертаційного дослідження,
проведено аналіз сучасних методів підвищення ефективності роботи
фільтрувальних споруд при підготовці питної води; розроблено та
удосконалено

математичні

моделі

послідовного

та

паралельного

фільтрування малоконцентрованої суспензії через зернисте та волокнисте
завантаження, роботи швидкого зернистого фільтру з відведенням частини
потоку у нижні шари; проведено чисельні експерименти з впливу основних
параметрів зернистого та волокнистого завантажень на ефективність роботи
фільтру, визначено їх раціональні значення; розроблено експериментальну
установку

та

проведено

експериментальних

даних

лабораторні
виконано

дослідження;
ідентифікацію

на

основі

розроблених

математичних моделей, перевірено адекватність теоретичних результатів;
розроблені рекомендації з розрахунку, проектуванню та експлуатації
швидких фільтрів з дренажною системою удосконаленої конструкції.
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Особисто автором опубліковано 1 наукову статтю [1]. У працях
опублікованих

у співавторстві особистий

внесок автора полягає у

наступному: удосконалено математичну модель послідовного фільтрування
малоконцентрованої суспензії через зернисте завантаження та пористу
волокнисту перегородку з утворенням шару осаду на її поверхні [2];
проаналізовано роботу фільтра, коли швидкість фільтрування змінюється по
товщині зернистого завантаження [3]; удосконалено математичну модель
послідовного фільтрування малоконцентрованої суспензії через зернисте
завантаження

та

пористу

волокнисту

перегородку

з

поступовим

закупорюванням її пор, проведено чисельні експерименти [4]; досліджено
процес послідовного фільтрування малоконцентрованої суспензії через
зернисте завантаження та пористу волокнисту перегородку зі змінним
розміром пор [5]; досліджено вплив конструктивних параметрів фільтра з
відведенням частини потоку у нижні шари на ефективність його роботи [6];
досліджено процес послідовного фільтрування малоконцентрованої суспензії
через шар зернистого завантаження та пористу перегородку (з утворенням
шару осаду на її поверхні) та з відведенням частини потоку в нижні шари [7];
розроблено

математичну

модель

паралельного

фільтрування

малоконцентрованої суспензії через зернисте завантаження та пористі
волокнисті оболонки вертикальних дренажних елементів, проведено чисельні
експерименти [8]; досліджено вплив кольматації пор пористої волокнистої
перегородки на її затримуючу здатність при послідовному фільтруванні
малоконцентрованої суспензії через зернисте та волокнисте завантаження
[9]; обґрунтовано доцільність застосування пористих волокнистих оболонок
полімерних дренажних систем швидких фільтрів для доочищення води, що
профільтрувалась через зернисте завантаження [10]; визначено особливості
математичного моделювання послідовного фільтрування води, що містить
завислі речовини, через зернисте завантаження та пористу перегородку з
волокнистих

полімерних

матеріалів

[11];

обґрунтовано

ефективність

застосування при фільтруванні з утворенням шару осаду на поверхні

9

фільтрації двохшарової пористої волокнистої оболонки [12]; досліджено
фільтрування з поступовим закупорюванням пор пористої перегородки [13];
розглянуто можливі конструктивні рішення для зменшення втрат напору у
пористій волокнистій оболонці, яка використовується для доочищення [14];
обґрунтовано ефективність застосування при фільтруванні з утворенням
шару осаду на поверхні фільтрації трьохшарової пористої волокнистої
оболонки [15]; проаналізовано можливі удосконалення для збільшення
брудоємності пористих волокнистих оболонок дренажних систем, які
використовуються для доочищення [16]; запропоновано для підвищення
ефективності

швидких

елементи

пористими

з

фільтрів

застосовувати

волокнистими

вертикальні

оболонками

[17];

дренажні
визначено

особливості паралельного фільтрування малоконцентрованої суспензії через
зернисте завантаження та пористі волокнисті оболонки вертикальних
дренажних елементів [18]; обґрунтовано основні напрями вдосконалення
конструкції швидкого фільтра та дренажної системи, коли частина потоку
відводиться в нижні шари зернистого завантаження [19]; сформульовані
деякі способи підвищення брудоємності швидкого зернистого фільтру з
застосуванням полімерних пористих волокнистих оболонок дренажних
систем [20]; надано рекомендації щодо конструкції пористої волокнистої
оболонки дренажної системи в залежності від виду фільтрування [21];
запропоновано

пористі

волокнисті

оболонки

дренажно-розподільного

пристрою виконувати у вигляді багатошарової конструкції [22].
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати досліджень та
головні положення дисертаційної роботи доповідалися на науково-технічних
конференціях Харківського національного університету будівництва та
архітектури

(2016-2018 р.р.);

конференціях:

«Водокористування:

міжнародних
технології,

науково-практичних
споруди,

менеджмент»

(м. Київ, 2016, 2017 р.р.), «Актуальні проблеми енерго-, ресурсозбереження
та екології (м. Одеса, 2017 р.); міжнародній науковій конференції «Ресурс і
безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд» (м. Харків, 2017 р.);
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всеукраїнських наукових семінарах «Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур» (м. Харків, 2016, 2018 р.р.); міжнародному
конгресі

та

технічній

виставці

«Екологія,

технологія,

економіка,

водопостачання, каналізація (ЕТЕВК-2017)» (м. Чорноморськ, 2017 р.);
науково-практичних конференціях: «Меліорація та водовикористання ‒
складові

сталого

Присвячено

розвитку

85-річчю

ВСП

водогосподарського
«Мелітопольській

комплексу
коледж

країни.
ТДАТУ»

(м. Мелітополь, 2016 р.); «Меліорація та водовикористання ‒ сталий розвиток
водогосподарського комплексу країни. З нагоди Всесвітнього дня водних
ресурсів. Присвячено 19-річниці Університету «Україна» (м. Мелітополь,
2017 р.).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 22
наукові роботи, зокрема 7 у спеціалізованих виданнях, регламентованих
Міністерством освіти і науки України та виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз, 2 – в інших виданнях, 12 тез доповідей,
1 патент України.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 149
найменувань, 3 додатків та вміщує 49 рисунків й 5 таблиць по тексту, усього
148 сторінок.

11

РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ФІЛЬТРУВАННЯМ
1.1 Способи підвищення брудоємності зернистих фільтрів
На станціях водопідготовки питної води в технологічних схемах
освітлення, знезалізнення та знебарвлення найбільш часто застосовують
зернисті адгезійні фільтри [1-8]. У даних фільтрах використовуються інертні
механічно міцні фільтруючі матеріали, які не вступають в хімічні взаємодії з
водою, що фільтрується. Фізико-хімічна сутність освітлення та знебарвлення
води в процесі фільтрування полягає в прилипанні (адгезії) часток суспензії
до поверхні зерен фільтруючого матеріалу або до часток, що прилипли
раніше [9-14].
У процесі фільтрування кількість осаду, що затримується в порах
фільтруючого завантаження, поступово зростає. В результаті зростають
втрати напору, збільшується ймовірність прориву забруднень в фільтрат.
Фільтруюче завантаження необхідно регенерувати.
Відключення фільтру на регенерацію відбувається при виконанні однієї
з умов: якість фільтрату знижується нижче допустимого рівня (відбувається
проскок забруднень в очищену воду) або втрати напору досягають граничних
значень. Час роботи фільтра в режимі фільтрування до виконання першої
умови називається часом захисної дії Тз, другої умови – часом досягнення
втрат напору граничних значень Тн. Робота фільтра вважається оптимальною,
коли Тз  Тн. У практичних умовах з міркувань санітарної надійності
приймають такий режим, при якому Тз > Тн.
При очищенні води у фільтрах з однорідним завантаженням
забруднення накопичуються в перших у напрямку фільтрування (верхніх)
шарах. Втрати напору зростають та досягають граничних значень раніше, ніж
відбувається погіршення якості відфільтрованої води (Тз >> Тн). Фільтр
необхідно відключати на промивку. При цьому брудоємність нижніх шарів
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залишається невичерпаною [15]. З урахуванням даної обставини існують такі
способи підвищення брудоємності зернистих фільтрів [16, 17].
1. Фільтрування в напряму спадаючої крупності зерен.
Забруднення глибше проникають в шар, в очищенні беруть участь і
нижні шари, ступінь використання брудоємності фільтруючого завантаження
зростає (Тз  Тн). Даний спосіб при фільтруванні зверху вниз досягається
при застосуванні фільтруючих матеріалів різної густини, що зростає в
напрямку фільтрування, та різної крупності зерен, що спадає в тому ж
напрямку [18-30]. Цей технічний прийом застосовується в двошарових
антрацито-кварцових або керамзито-кварцових фільтрах (рис. 1.1).

антрацит
кварцовий
пісок

Рис. 1.1 − Схема двошарового фільтра
Також для першого шару можливе застосування менш коштовних, в
порівнянні з антрацитом, в тому числі місцевих матеріалів: шкарлупи
кокосового горіха [31], обпаленої пальмової кори [32, 33], битого скла
[34, 35], деревного вугілля [36], гранул полістиролу [37-39], полівінілхлориду
[40, 41], поліпропілену [42] та ін.
В [43] відмічається, що застосування двошарового фільтру дозволяє
забезпечити досить високу якість видалення мікроводоростей без реагентної
обробки.

13

Недоліками

даних споруд

є значне розширення

завантаження

верхнього менш щільного шару при промивці, перемішування шарів при
водоповітряній та пульсуючій промивці, поступове перемішування шарів при
тривалій експлуатації в результаті водяної промивки, недостатня механічна
міцність фільтруючого матеріалу верхнього шару, в результаті значне
зниження пористості з плином часу.
Певні переваги над важкою засипкою має плаваюче завантаження
(густина якого менша густини води), наприклад, гранули пінополістиролу
[44, 45]. Можливе виготовлення гранул в широкому діапазоні розмірів, за
рахунок того, що напрям промивки співпадає з вектором сили тяжіння, краще
відбувається регенерація. Однак, щоб уникнути перемішування шарів (або
сортування зерен), необхідно застосовувати фільтри з низхідним потоком,
недоліками яких є необхідність влаштування додаткового трубопроводу для
подачі промивної води та обмежені швидкості фільтрування через небезпеку
зважування засипки [46, 47].
Іншим прийомом реалізації фільтрування в напрямку спадання
крупності зерен є організація висхідного потоку. За такою схемою
відбувається очищення води в контактних освітлювачах [10, 18-21, 48-51].
Можливе застосування важких завантажень, для яких ступінь розширення
при промивці менше, що призводить до більш високих значень «справжніх»
локальних швидкостей та кращої кінетики відриву частинок суспензії. На
контактних освітлювачах можливе очищення води каламутністю на порядок
вищою, ніж на швидких фільтрах. З іншого боку недоліком таких споруд є
небезпека зважування завантаження в режимі фільтрування та проскоку
забруднень в очищену воду, тому швидкість фільтрування приймають в
контактних освітлювачах дещо меншою, ніж в швидких фільтрах [17].
Фільтрування

у

порядку

зменшення

крупності

зерен

успішно

реалізується в багатоступеневих фільтрах [52-63]. При багатоступеневому
фільтруванні шари різної крупності завантаження розміщують кожен в
своєму корпусі, причому на першому місці крупність максимальна, на
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останній ‒ мінімальна. Найчастіше всі ступені розташовані в одній споруді
(рис. 1.2), вода перетікає між ними крізь перегородки, канали, водозливи
[61].

Рис. 1.2 − Фільтр для очищення води [61]:
1 – ємність; 2 – патрубок для підведення води; 3 – патрубок для відведення
води; 4, 5, 6, 7 – комірки; 8 – відокремлюючі перегородки; 9 ‒ важке
завантаження; 10 – плаваюче завантаження; 12 – отвори; 13 – вільний
простір для забезпечення розширення шарів завантаження при промивці
Багатоступеневе фільтрування дає можливість застосовувати різні
технологічні

прийоми,

що

підвищують

ефективність

очищення

та

скорочують експлуатаційні витрати: проміжне введення реагенту [52, 57, 64,
65], перемішування проміжного фільтрату [66], неповна регенерація
зернистого

завантаження

[67,

68],

застосування

більш

ефективних
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фільтруючих матеріалів, експлуатація фільтрів в проточно-циклічному
режимі [52, 57, 69].
Недоліками багатоступеневого фільтрування є збільшення кількості
споруд, ускладнення конструкції.
При багатоступеневому фільтруванні можливі наступні варіанти
поєднання споруд з різною крупністю зерен фільтруючого завантаження [16]:
1) швидкий фільтр – швидкий фільтр: каламутність вихідної води – 2001000 мг/л, швидкість фільтрування 6-10 м/год;
2) контактний освітлювач – контактний освітлювач: безреагентне очищення
висококаламутних вод (до 1500 мг/л), швидкості фільтрування − 3 м/год
(1-й ступінь), 1,5 м/год (2 ступінь);
3) контактний освітлювач – швидкий фільтр: каламутність вихідної води – не
більше 250-300 мг/л, кольоровість – не більше 150-200 градусів ПКШ.
Для всіх випадків споруди 1-го ступеню експлуатуються за межами
захисної дії, що дозволяє очищати воду з високою каламутністю.
2. Фільтрування зі швидкістю, що спадає [16, 17, 62, 70] (рис. 1.3).

Рис. 1.3 − Фільтрування зі швидкістю, що спадає
При такому способі очищення через більш високу швидкість в перших
шарах фільтрації забруднення проникають глибше в завантаження, ступінь
використання його брудоємності зростає. Даний спосіб реалізується, якщо
площа поперечного перерізу споруди збільшується в напрямку фільтрування.
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Застосування такого способу доцільно при поєднанні, наприклад,
вертикального відстійника та фільтра [16], а також при фільтруванні від
центру циліндричної споруди до периферії (радіальні фільтри).
Ефект від даного прийому зростає, якщо додатково застосовувати
двошарове завантаження. Це пояснюється тим, що збільшується об’єм більш
дрібного завантаження, яке має кращу вилучаючу здатність [70]. Якщо
використовується однорідне завантаження, то ефект такого рішення не
завжди позитивний. Верхні (перші) шари більш схильні до кольматації, тому
при зменшенні їх об’єму при малому кінетичному коефіцієнті відриву
додатково збільшується навантаження на них по забрудненню, зростання
втрат напору йде швидше.
Для фільтрів з вертикальним напрямком фільтрації фільтрування зі
швидкістю, що спадає, призводить до нераціонального використання
простору, що займається спорудою.
3. Застосування фільтруючих матеріалів з високою пористістю та
розвиненою поверхнею [16, 17]. До таких матеріалів відносяться керамзит,
вулканічні туфи, шлаки, аглопорит, гранодіорит, цеоліт та ін.
Слід зазначити, що застосування деяких з перерахованих матеріалів в
якості завантаження першого шару для фільтрів з низхідним потоком
фільтрування неможливо через високу щільність, тому що при промивці
відбудеться перемішування шарів.
4. Фільтрування зі швидкістю, що зменшується у часі [16, 71].
При

постійній

швидкості

фільтрування

«справжня

швидкість»

(швидкість у поровому просторі) з часом зростає через звуження перетину
каналів між зернами завантаження частками суспензії. Підвищується в
порівнянні зі змінною швидкістю ймовірність відриву вже затриманих
забруднень. При змінній швидкості фільтрування збільшується тривалість
фільтроциклу та продуктивність фільтра. До недоліків даного способу можна
віднести

небезпеку

проскоку

суспензії

спочатку

фільтроциклу

при
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максимальній швидкості фільтрації, а на станціях невеликої продуктивності
необхідно збільшення регулюючих ємностей з-за коливання витрати.
5. Багатопотокове фільтрування [9, 18, 72-76].
Найбільш часто застосовується двопотокове фільтрування (фільтри
АКГ, ДДФ). Вода, що очищується, фільтрується одночасно зверху і знизу та
відводиться дренажем, розташованим в товщі завантаження (рис. 1.4). Таким
чином, ступінь використання брудоємності фільтруючого завантаження

напрям
фільтрування

повніша.

фильтрующая
загрузка

Рис. 1.4 − Схема двопотокового фільтра
Недоліками цих споруд є недосконалість дренажу, розташованого в
товщі дрібнозернистого завантаження (можлива кольматація та винос зерен
завантаження в фільтрат), а також складність конструкції та експлуатації
[16].
6. Збільшення густини та міцності осаду в порах завантаження [16, 77, 78].
Ущільнення і зміцнення осаду можна досягти наступними прийомами:
1) Обробка води коагулянтом безпосередньо перед завантаженням. У
звичайному режимі над завантаженням утворюються пухкі об'ємні
пластівці, які
руйнуються

швидко

заповнюють пори

гідродинамічними

силами.

завантаження
При

впуску

та

легко

коагулянту

безпосередньо перед завантаженням пластівці не встигають утворитися,
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відбувається дестабілізація завислих часток, в порах утворюється щільний
осад, що займає мало місця.
2) Обробка води катіонними флокулянтами. При цьому не утворюються
пухкі пластівці.
3) Обробка води коагулянтами спільно з флокулянтами. При цьому полімерні
молекули-нитки флокулянта утворюють в структурі порового каналу
своєрідну арматуру, зміцнюючи його. Так як відрив забруднень
гідродинамічними

силами

ускладнюється,

то

через

деякий

час

збільшується опір завантаження, зростають втрати напору, тому даний
прийом краще використовувати для оптимізації роботи фільтра з великим
Тз і малим Тн.
4) Додавання коагулянтів та флокулянтів у промивну воду для модифікації
зернистого завантаження [79, 80 ].
7. Перепуск частини потоку в середні (або нижні) шари на початку
фільтроциклу, або через деякий час [81-83 ].
Відомі конструкції фільтрів, де дана операція здійснюється створенням
заглиблень (щілин) в верхньому шарі за допомогою спеціальних пристроїв
[82, 83]: конусоподібних вставок, рами з набором похилих пластин і т.п.
Недоліком

подібних

рішень

ефективність

(частина

пристроями).

Застосування

є

площі

ускладнення
фільтрації

системи

конструкції
займається

відведення

та

та

низька

додатковими
розподільчих

трубопроводів з пористих волокнистих матеріалів [81] дозволяє уникнути
деякий труднощів, але використання цього способу більш доцільне, коли
Тз >> Тн.
8. Фільтрування та промивка здійснюється в перпендикулярних напрямках
[84, 85].
При цьому усувається перемішування шарів при промивці, можливий
більш широкий вибір матеріалу фільтруючого завантаження. Даний вид
фільтрування реалізується або в радіальних фільтрах [84] (рис. 1.5), або в
фільтрах зі змінною шириною [85] та з затворами між секціями (рис. 1.6).
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Рис. 1.5 − Радіальний фільтр:
1 – корпус; 2 – перфоровані перегородки; 3 – суцільні перегородки; 4, 5, 6 –
камери з завантаженням різної крупності; 7, 8, 9, 10 – камери для фільтрування
води; 11 – камера для скиду фільтрату; 12 – трубопровід подачі вихідної води;
13, 15, 18, 22 – засувка; 14 – трубопровід відведення фільтрату; 16 – система
подачі промивної води; 17 – трубопровід подачі промивної води; 19 – лотки для
збору промивної води; 20 – зворотній клапан; 21 – трубопровід відведення
промивної води

Рис. 1.6 − Швидкий багатошаровий фільтр удосконаленої конструкції:
1, 2, 3 – камери з різним фільтруючим завантаженням; 4, 7, 9 – канали;
5 – перегородка з тонкошарових елементів; 6 – затвори; 8 – трубопровід вихідної
води; 10 – трубопровід відведення фільтрату; 11 – трубопровід відведення
промивної води; 12 – трубопровід подачі промивної води; 13 – нижня частина
камер; 14 – пориста плита; 15 – жолоб; 16 – непроникна перегородка
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Недоліками даних споруд в першому випадку є неможливість
забезпечення рівномірної промивки: вода рухається по шляху найменшого
опору в сторону завантаження з більшою крупністю зерен. Це призводить до
незадовільної якості регенерації фільтра та підвищених витрат промивної
води.
У другому випадку затвори та канали між секціями з різним
фільтруючим завантаженням ускладнюють конструкцію та експлуатацію
споруди, частина завантаження через зниження рівня води по причині втрати
напору не бере участі в процесі очищення.
Таким чином, аналіз існуючих рішень показує, що в області
підвищення ефективності роботи швидких фільтрів найбільш привабливими
є рішення, які забезпечують ступеневе очищення та подача частини потоку у
недовантажені шари, оминаючи перевантажені. Важливо при цьому не
ускладнювати конструкцію та експлуатацію споруди. Використання на 1-ому
ступені зернистого завантаження за межами захисної дії, застосування на
2-ому ступені компактних пристроїв та поєднання їх в одній споруді
дозволяє збільшити тривалість роботи фільтра у режимі фільтрування та
скоротити число промивок.
У якості альтернативи зернистому завантаженню на 2-ому ступені (для
доочищення) пропонується застосовувати пористі волокнисті матеріали.
1.2 Застосування фільтруючого завантаженням з волокнистих
матеріалів для видалення завислих речовин
Фільтри з завантаженням з волокнистих матеріалів традиційно
застосовують для очищення газів. Останнім часом такі пристрої стали все
більш застосовуватися в системах очистки вод різних категорій.
В якості фільтруючих елементів використовуються мінеральні (скляні,
базальтові) та органічні волокна [17]. Останні поділяються на два класи:
природні

(вовна,

бавовна),

штучні

(целюлоза,

віскоза,

синтетичні).
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Синтетичні (полімерні) волокна мають найбільші перспективи. Вони в свою
чергу поділяються на дві групи:
- карболанцюгові (містять в основному полімерному ланцюгу тільки
молекули вуглецю);
- гетероланцюгові (містять в основному ланцюгу молекули кисню, азоту та
ін.).
Карболанцюгові волокна дозволяють додавати до основного ланцюгу
додаткові полімери, які забезпечують специфічні властивості: іонообмінні,
сорбційні, знезаражуючі та ін. Перевагами синтетичних волокон є хімічна
стійкість, мала густина, висока питома поверхня.
Також на відміну від зернистого завантаження пористі волокнисті
полімерні матеріали при невеликих розмірах комірок мають значну
пористість [86]. Можливо їх виготовлення в широкому діапазоні розмірів
пор, в тому числі зі змінним значенням по товщині полімерної оболонки.
Значна пористість обумовлює невисокі значення втрат напору, дозволяє
накопичувати

значну

кількість

забруднень.

Фільтруюче

середовище

волокнистих фільтрів може формуватися з невпорядкованих (переплутаних)
волокон або з структурованих волокон.
Завантаження з волокнистих матеріалів широко застосовується в
компактних установках для підготовки або доочищення питної води [87-94].
Наприклад, в фільтрувальних елементах, описаних в [87, 89-91],
використовуються волокнисті завантаження, які складаються з шарів з
вуглецевого

волокнистого

сорбенту,

волокнистого

іонообмінного

матеріалу та волокнистого матеріалу механічного очищення. Крім того,
використання
продуктивності

волокнистих

матеріалів

автоматично

дозволяє

створювати

в

залежності

необхідну

від

щільність

фільтруючого завантаження, тобто контролювати якість очищення.
В [92] представлена установка мікрофільтрації, яка містить два фільтри
з завантаженням з пористого поліетилену з розміром пор 10 мкм та 1 мкм,
через які вода, що очищується проходить послідовно. Як і для зернистого
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завантаження

таке

багатоступеневе

очищення

дозволяє

уповільнити

зростання втрат напору в процесі фільтрації.
Якщо фільтрування відбувається з утворенням шару осаду на пористій
перегородці, то послідовне фільтрування має ще більші переваги [95].
Відбувається розділення часток осаду за фракціями, він стає більш
однорідним. В результаті збільшується його пористість, зменшується опір.
У складі очисної установки [96] використовується модифіковане
волокнисте завантаження (містить йодовмісну смолу та активоване вугілля).
На це завантаження вода надходить після проходження шару кварцового
піску, де не тільки доочищається від завислих речовин, але піддається
фізико-хімічному очищенню.
В [97-100] в технології очищення поверхневих та шахтних вод об’ємне
фільтрування пропонується реалізовувати, використовуючи волокнисті
насадки (йоржі) з синтетичних ниток. В процесі досліджень було виділено
два типи волокон − поліефірні (лавсан) та поліамідні (капрон), як найбільш
прийнятні для використання в технологіях освітлення води.
Автори вважають, що до переваг волокнистих насадок відносяться:
висока питома поверхня (до 1500 м2/м3), що забезпечує високу брудоємність
такого середовища; практично миттєве протікання процесу вилучення
домішок; зменшення доз і витрати реагентів через протікання процесів
контактної коагуляції; малий вплив лужності та інших хімічних показників
на

очищення;

малий

гідравлічний

опір

фільтруючого

волокнистого

середовища; відсутність кольматації. Однак, в [97] відмічається, що такі
фільтри можуть застосовуватися для грубого освітлення води в якості споруд
першого ступеня замість відстійників та освітлювачів зі завислим шаром
осаду.
Відновлення затримуючої здатності насадки досягається її продувкою в
затопленому стані стисненим повітрям з наступним випорожненням
волокнистого фільтра.
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Також волокниста насадка може використовуватися як начинка
контактних

камер

утворення

пластівців.

В

порах

між

волокнами

накопичуються коагульовані домішки, що укрупнюються, а потім виносяться
потоками води в відстійні споруди. Такий пристрій добре працює при
низьких температурах води, що очищається, і може бути рекомендований для
реконструкції існуючих камер утворення пластівців, що працюють за
принципом об'ємної коагуляції.
В [86, 101, 102] представлені результати експериментальних та
теоретичних досліджень з освітлення малоконцентрованої тонкодисперсної
суспензії фільтрами з волокнисто-пористого поліетилену. Розглядалося як
безреагентне очищення [101], так і контактна реагентна обробка [102].
Показано, що дані фільтри за якістю очищення не поступаються фільтрам з
піщаним завантаженням або завантаженням з пінополістиролу (плаваюча
засипка). При цьому брудоємність та тривалість фільтроциклу фільтрів з
волокнисто-пористого поліетилену більша, ніж у піщаних фільтрів.
Відмічено, що для регенерації даних фільтрів краще застосовувати
пульсуючу промивку [101].
Відомі рішення, коли фільтруюче завантаження з волокнистих
матеріалів застосовувалося в технології знезалізнення води [102, 103]
Також волокнисте фільтруюче завантаження широко застосовується в
компактних установках для очищення поверхнево-зливового стоку [104, 105]
та господарсько-побутових стічних вод [106-109]. В останньому випадку
волокнисте завантаження може служити не тільки для механічного
очищення, але й приймати участь у біологічному окисленні розчинених
органічних забруднень у якості насадки для іммобілізованого біоценозу
(біоплівки). Пористі волокнисті перегородки на основі нетканих матеріалів
можуть використовуватися для доочищення стічних вод після вторинних
відстійників, а саме видалення флокул активного мулу [110].
Фільтрувальні пристрої на основі волокнистих полімерних матеріалів
широко застосовуються при видаленні завислих речовин з виробничих
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стічних вод, наприклад, при очистці промислових стоків гірничорудних
підприємств [111-116]. В [111-113] пропонуються фільтрувальні апарати
касетного типу (рис. 1.7). Така конструкція дозволяє застосовувати касети з
різним рейтингом фільтрації та класифікувати осад по розміру часток,
завдяки чому зменшується опір обумовлений кольматацією фільтрувальних
перегородок.

1
2

Рис. 1.7 − Фільтрувальний пристрій касетного типу:
1 – каркас; 2 − касета
В [114] досліджувалися волокнисті полімерні середовища, сформовані
та скріплені на голкопробивних машинах. Основою цих волокон є поліефіри,
поліамід, поліетилен, поліпропілен. Розглядалися як плоскі, так і трубчаті
фільтри, враховувалося стиснення перегородки в результаті підвищення
перепаду тиску в процесі фільтрації.
В [115] відмічається, що на касетах з різним рейтингом фільтрації
здійснюється різний тип фільтрування. В напряму підвищення тонкості
очищення: повне закупорювання пор однією частинкою осаду, поступове
закупорювання пор, змішане фільтрування (поступове закупорювання пор та
утворення на поверхні перегородки шару осаду), утворення шару осаду.
Згідно [117] для кожного типу характерна своя залежність між опором,
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об’ємом води, що профільтрувалася, та швидкістю фільтрації. Для того щоб
продуктивність касет одного пристрою була однакова пропонується
виготовляти їх неоднакової площі (рис. 1.8) [115].

1
2
3
4

Рис. 1.8 − Конструкція фільтра з касетами різної площі та рейтингом фільтрації
(розміром пор): 1 – 75-80 мкм; 2 – 50-55 мкм; 3 – 15-20 мкм; 4 – 5 мкм
Слід відмітити, що теорія фільтрування в волокнистих середовищах є
менш розробленою у порівнянні з зернистими середовищами. Виникає
питання, який параметр, крім пористості, слід вибирати у якості вихідних
даних для розрахунку питомого опору волокнистого завантаження: розмір
волокна або розмір пори. Звідси стає зрозумілим, що рівняння КозеніКармана [117] для волокнистих середовищ потребує уточнення.
В [118, 119] при моделюванні процесу очищення рідини волокнистими
фільтрами об’ємного типу (тобто з поступовим закупорюванням пор)
застосовується статистичний підхід. З урахуванням випадкового характеру
розташування волокон у матеріалі розраховується розподіл середніх
діаметрів пор в залежності від пористості та середнього діаметру волокон.
Також враховується ймовірність дотику частки зависі до стінки пори.
В [120] потік рідини в тривимірних випадкових волокнистих
середовищах моделюється з використанням ґратчастого методу Больцмана.
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Досліджено вплив кривизни розташування волокон та відношення їх сторін
на проникність даної перегородки.
Однак,

ці

моделі

складні

для

застосування

при

інженерних

розрахунках, а також засновані на деяких спрощеннях щодо структури
волокнистого середовища. Наприклад, в [118] вважається, що укладка
волокон однорідна, відстань між ними постійна, розташування виконано в
шаховому порядку.
До

недоліків

застосування

волокнистих

матеріалів

у

якості

фільтруючого завантаження для видалення механічних домішок можна
віднести

наступне.

Більшість

волокнистих

перегородок,

що

використовуються для цих цілей, мають невелику товщину у порівнянні з
шаром зернистого завантаження. Якщо відбувається фільтрування з
поступовим закупорюванням пор, то не дивлячись на значну пористість
сумарна брудоємність таких перегородок менша, ніж зернистої засипки.
Вони потребують більш частих промивок для регенерації фільтруючої
здатності. Збільшення товщини перегородки призводить до труднощів при
промивці – складніше вимити затримані забруднення. Потрібно або
збільшувати

інтенсивність

промивки,

або

застосовувати

додаткове

обладнання, наприклад, для організації пульсуючої промивки.
Розмір часток зависі, які зазвичай затримуються на швидких фільтрах
досить малий (< 5 мкм). Тому, якщо відбувається фільтрування з утворенням
шару осаду на поверхні перегородки, то опір такого шару буде значним. Це
теж

обумовлює

необхідність

частих

промивок.

Отже

на

станціях

водопідготовки середньої та великої продуктивності замінювати швидкі
зернисті фільтри на споруди з волокнистим завантаженням не є доцільним.
Але проблему недовантаженого нижнього шару зернистої засипки
(підрозділ 1.1)

можна

вирішити,

застосовуючи

пористі

волокнисті

перегородки для доочищення води, яка пройшла зернисте завантаження. При
цьому основна маса забруднень буде затримуватися у зернистому шарі.
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Основне навантаження на пористу перегородку буде відбуватися наприкінці
фільтроциклу, коли фронт забруднень пройде зернистий шар.
Крім того, при промивці виключається винос полімерних волокнистих
частинок з матеріалу перегородки та їх перемішування з частками зернистого
завантаження. Для зернистого завантаження при такій схемі можливе
застосування матеріалів з більшим розміром зерен, або зменшення його
товщини. Дана обставина сприяє більш рівномірному розподілу забруднень
по висоті зернистого завантаження, в результаті знижуються втрати напору,
зменшується кількість промивок
Для цих цілей пропонується застосовувати пористі волокнисті
оболонки дренажних систем, виконаних з полімерних матеріалів (рис. 1.9)
[121-123].
зернисте
завантаження

дренажна
система

Рис. 1.9 − Застосування дренажних систем для доочищення
На сьогодні в України застосовуються подібні трубчасті безгравійні
дренажні системи фірм «Екополімер», «Екотон», «Полісток» (рис. 1.10)
[16, 124].
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Рис. 1.10 − Схеми трубчастих безгравійних дренажів з полімерних
матеріалів:
А – «Екотон»; Б – «Екополімер»; В – «Полісток;
1 – перфорована труба; 2 – шар пористого поліетилену; 3 – оплітка з
синтетичного матеріалу; 4, 6 – внутрішній та зовнішній склопластикові
каркаси; 5 – фільтруюча сітка
В [124] зазначено, що проведено досліди в тому числі для дренажної
системи, зовнішня оболонка якої мала дрібнодисперсне напилення. Цей
тонкий прошарок виконував функцію фільтрувальної перегородки та
затримував частки зависі. При роботі системи в режимі промивки пори цього
прошарку розширювалися. Однак, більш детальному дослідженню явища
доочищення в роботі [124] не приділено уваги.
Пористі

волокнисті

оболонки

зазначених

систем

потребують

удосконалення. Вони повинні не тільки затримувати частки зернистого
завантаження, але й відсікати частки суспензії, що надходять разом з
фільтратом. Якщо дренажні системи використовуються у якості розподільчих
при промивці, то слід врахувати та мінімізувати збільшення втрат напору.

29

1.3 Вибір напрямку дисертаційного дослідження
Фільтри з зернистим завантаженням є важливим елементом в
технології водопідготовки з поверхневих джерел для станцій великої і
середньої продуктивності. Основні експлуатаційні витрати на водопровідних
очисних спорудах пов'язані з необхідністю регенерації фільтрів шляхом
промивки.

Продовження

фільтроциклу

внаслідок

більш

повного

використання затримуючої здатності завантаження дозволяє скоротити число
промивок та кількість промивної води. Це має важливе значення для
підвищення

ресурсо-

й

енергоефективності

роботи

очисних

споруд

водопостачання.
Виконаний

аналіз

існуючих

рішень

підвищення

брудоємності

зернистих фільтрів показав, що для удосконалення роботи цих споруд
доцільно застосовувати багатоступінчате фільтрування, причому реалізоване
в одній споруді; використовувати для доочищення води після проходження
зернистої засипки високоефективні волокнисті фільтрувальні матеріали;
організовувати експлуатацію зернистого завантаження за межами захисної
дії.
Не ускладнюючи занадто конструкцію швидкого фільтра, отримати
необхідний результат можна, застосовуючи пористі волокнисті оболонки
полімерних дренажних систем для відсічі зависі у той момент, коли зернисте
завантаження не забезпечує необхідний ступінь очищення. Для цього
необхідно обґрунтувати необхідні удосконалення полімерних дренажів.
Одночасно

потребують

удосконалення

математичні

моделі

процесу

одночасного фільтрування води, що містить завислі речовини, через зернисте
та волокнисте завантаження.
Питаннями удосконалення конструкції та технології застосування
фільтрувальних споруд із зернистим завантаженням, а також методів їх
розрахунку займалися такі відомі вчені як М.М. Абрамов, Р.І. Аюкаев,
П.О. Грабовський, С.С. Душкін, С.М. Епоян, М.Г. Журба, Л.А. Кульський,
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В.А. Клячко,

Г.І. Ніколадзе,

Д.М. Мінц,

О.Я. Олійник,

В.О. Орлов,

В.Л. Поляков, В.Й. Прогульний, П.П. Строкач, А.М. Тугай, П.Д. Хоружий,
Ю.М. Шехтман, С.А. Шуберт, К.J. Ives, H.E. Hudson, J.M. Schöntag та ін.
Однак, вивченню послідовної фільтрації малоконцентрованої суспензії через
шари завантаження з зернистих та волокнистих матеріалів приділено
недостатньо уваги.
Таким чином, дослідження, направлені на обґрунтування таких
параметрів швидких фільтрів з удосконаленими дренажними системами, що
забезпечують значне подовження фільтроциклу та скорочення числа
промивок, є актуальними.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ У
ФІЛЬТРІ З ЗЕРНИСТИМ ТА ВОЛОКНИСТИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ
2.1 Математичне моделювання послідовного фільтрування
малоконцентрованої суспензії крізь шари зернистого та
волокнистого завантаження
Завданням

математичного

моделювання

процесу

послідовного

очищення води в зернистому фільтрі, пориста волокниста оболонка
дренажної системи якого використовується для доочищення, є визначення
зміни напору та концентрації завислих речовин у воді по товщині
фільтруючого завантаження та у часі.
При

проходженні

малоконцентрованої

суспензії

крізь

пористу

перегородку можлива реалізація наступних видів фільтрування [117, 125]:
1) з утворенням шару осаду на поверхні перегородки;
2) з поступовим закупорюванням пор;
3) з закупорюванням однієї пори однією частинкою.
Для співвідношення розмірів часток зависі та зерен фільтруючого
матеріалу, що характерні для швидких фільтрів, фільтрування в зернистому
завантаженні відбувається за другим варіантом. В пористій волокнистій
оболонці в залежності від типу удосконалення можливі перші два варіанти.
Третій варіант менш ймовірний. Зменшувати рейтинг фільтрації до величин
менших розміру частки забруднення нераціонально по причині різкого
зростання в цьому випадку втрат напору.
Для спрощення математичної моделі приймемо такі припущення [126128]:
1. Дренажна

система

являє

собою

плоску

горизонтальну

пористу

перегородку, через яку рівномірно фільтрується вода, що очищається.
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Такий підхід дозволяє моделювати процес за допомогою одномірних
рівнянь, записаних у прямокутній системі координат.
2. Рух рідини, що очищається, через шар фільтруючого завантаження і
пористу перегородку відбувається в ламінарному режимі.
3. Внесок дифузії в перенесення завислих речовин при фільтрації в
нерухомому шарі зернистого завантаження та пористій оболонці
дренажної системи малий у порівнянні з іншими складовими.
4. Кінетика

зміни

концентрації

завислих

речовин

у

фільтруючому

завантаженні та пористій перегородці описується лінійною залежністю.
5. При

проходженні

шару

зернистого

завантаження

з

однаковою

ймовірністю затримуються всі частинки суспензії незалежно від розміру,
тому можна прийняти розподіл часток суспензії за розмірами у воді, що
поступає на пористу перегородку, таким же, як і у вихідній.
6. На початку фільтроциклу залишкова концентрація завислих речовин у
зернах завантаження та порах волокнистої перегородки дорівнює нулю.
Основу математичної моделі складають:
1) рівняння фільтрації, записане у вигляді [117]:
- для випадку, коли кольматація пористої перегородки відбувається з
поступовим закупорюванням пор
1 dW( t )
p( t )

,
F dt
R з.з. ( t )  R п.п. ( t ) 

(2.1)

- для випадку, коли кольматація пористої перегородки відбувається з
утворенням шару осаду на її поверхні

1 dW( t )
p( t )

,
F dt
R з.з. ( t )  R ос ( t )  R 0 п.п. 
де W(t) – об'єм очищеної води, м3;
F – площа поверхні фільтрації, м2;
р(t) – різниця тисків (напору), Па;
 – динамічна в'язкість, Пас;
Rз.з.(t) – опір шару зернистого завантаження, м-1;

(2.2)
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Rос(t) – опір шару осаду, м-1;
Rп.п.(t) – опір пористої перегородки, м-1;
R0 п.п. – опір незакольматованої пористої перегородки, м-1;
t ‒ час, с;

Q( t ) 

dW( t )
‒ продуктивність фільтру, м3/с;
dt

2) рівняння переносу завислих часток зависі потоком рідини, що
фільтрується (застосовується для зернистого завантаження та пористої
перегородки, якщо її кольматація відбувається з поступовим закупорюванням
пор):

n з.з.(п.п.) (z, t )

C(z, t )
C(z, t ) S(z, t )
 V( t )

 0,
t
z
t

(2.3)

3) рівняння масопередачі часток зависі з води у тверду фазу зернистого
завантаження (або волокнистого матеріалу перегородки):

S(z, t )
 b( t )C(z, t )  a ( t )S(z, t ) ,
t

(2.4)

де z ‒ вертикальна координата, м, яка змінюється в діапазоні від 0 до hз.з. для
зернистого завантаження або від 0 до hп.п. для пористої перегородки;
hз.з. ‒ товщина шару зернистого завантаження, м;
hп.п. ‒ товщина пористої перегородки, м;
nз.з.(п.п.) ‒ пористість зернистого завантаження (пористої перегородки);
С(z, t) – концентрація часток зависі у рідині, що фільтрується, кг/м3;
S(z, t) – концентрація часток зависі, затриманих на зернах фільтруючого
завантаження, кг/м3;

V( t ) 

1 dW( t )
‒ швидкість фільтрування, м/с;
F dt

а(t) та b(t) – коефіцієнти, відповідно, відриву і прилипання часток зависі
до зерен завантаження, с-1.
Коефіцієнти а(t) і b(t) визначаються за залежностями:

a (t) 

V( t )
d з.з.(п.п.)

; b( t ) 


V( t ) ,
V(t ) d1з,.7з.(п.п.)
0, 7

(2.5)
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де  і  ‒ коефіцієнти, які враховують фізико-хімічні властивості зерен
завантаження та суспензії, що фільтрується через нього;
dз.з. ‒ крупність зерен (еквівалентний діаметр) зернистого завантаження, м;
dп.п. ‒ крупність пор (еквівалентний діаметр) волокнистого завантаження, м.
Припустимо, що залежність (2.5) можна застосувати для розрахунку
кінетичних коефіцієнтів а(t) та b(t) при фільтруванні через пористу
перегородку. Для цього замість розмірів зерен завантаження dз.з. слід
підставляти розмір її пір dп.п.
Опір шару зернистого завантаження Rз.з., а також пористої перегородки
Rп.п. при поступовому закупорюванні її пір, дорівнює
R з. з. ( t ) 

hз.з.

 rз.з. (z, t )dz; R п.п. ( t ) 

h п.п .

 rп.п. (z, t )dz ,

0

(2.6)

0

де rз.з.(п.п.) – питомий опір зернистого завантаження (пористої перегородки), м-2.
Якщо фільтрування відбувається з утворенням шару осаду, то опір
пористої перегородки, пори якої в цьому випадку не кольматуються, буде
дорівнювати
R0 п.п. = r0п.п.hп.п.,

(2.7)

де r0п.п. ‒ питомий опір незакольматованої пористої перегородки, м-2.
Опір шару осаду
Rос (t)= rochос(t),

(2.8)

де hос(t) ‒ товщина шару осаду, м.
Товщина

шару

осаду

залежить

від

кількості

води,

що

профільтрувалася, та від вмісту в ній часток зависі, крупність яких більша
рейтингу фільтрації пористої перегородки dp. З урахуванням об’єму, який
займається зернами завантаження (рис. 2.1), товщина шару осаду дорівнює
dW(t) C(h з.з. )  Cкр 
1t
dh ос (t) 
; h ос (t)   dh ос (t)dt ,
F
t0
ρ ос n 0 з.з.

(2.9)

де dhoc(t) – приріст товщини шару осаду, м;
С(hз.з.) – концентрація завислих речовин у воді після проходження шару
зернистого завантаження, кг/м3;
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Скр – критична концентрація завислих речовин у фільтраті, кг/м3;
ос – густина осаду, кг/м3;
n0з.з. – пористість незакольматованого зернистого завантаження.
Якщо С(hз.з.) ≤ Скр, то dhoc(t) = 0. Вважається, що пориста перегородка з
даним рейтингом фільтрації пропускає дрібні частки зависі, вміст яких не
перевищує критичне значення каламутності фільтрату.

зернисте завантаження,
що кольматується

шар осаду на поверхні
перегородки
пориста перегородка
дренажної системи

Рис. 2.1 − Схема роботи фільтра з зернистим завантаженням та дренажною
системою з пористою волокнистою оболонкою
Питомий опір осаду roc можна визначити на основі експериментальних
даних.
Питомий опір зернистого завантаження до початку кольматації можна
оцінити за допомогою рівняння Козені-Кармана [117]:
r0 з.з.  k F

2
1 пит . з.з.

де Fпит . з.з. 

(1  n 0 з.з. ) 2
n 30 з.з.

,

(2.10)

6Ф
‒ питома поверхня зерен завантаження, м-1;
d з.з.

Ф – коефіцієнт форми, для кулястих часток Ф = 1;
k1 – відношення довжини пір до розмірів пори.
Залежність (2.10) отримана для зернистого матеріалу, для волокнистого
матеріалу, характеристикою якого є еквівалентний діаметр пори dп.п., дана
формула вимагає уточнення.
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Формула (2.10) виведена з рівняння Хагена-Пуазейля, що описує
усталений рух в'язкої нестисливої рідини в тонкій циліндричній трубці
(капілярі) [129]:
d п4 p
,
Qп 
128L

(2.11)

де L ‒ довжина капіляра, м.
Об'єм і площа внутрішньої поверхні капіляра, відповідно, дорівнюють
d п2
Wп 
L, Fп  d п.п.L, ,
4

(2.12)

З урахуванням залежностей (2.12) діаметр капіляра дорівнює

d п.п. 
де – Fпит . п.п. 

4Wп
4Wп
4


,
Fп
Fпит. п.п.Wп Fпит. п.п.

(2.13)

6Ф
‒ питома поверхня пор пористої перегородки, м-1.
d п .п .

Кількість капілярів в об'ємі тіла з волокнистого матеріалу

W 4Fn 0 п.п.
,
Nк   п 
Wп
k1d п2.п.

(2.14)

де n0п.п. – пористість незакольматованої пористої перегородки.
З урахуванням (2.11), (2.13) та (2.14) витрата води через всі капіляри
пористої перегородки дорівнює
р

n 0 п.п.

 Q п  L 2k F2

,

(2.15)

1 пит. п.п.

Приймаючи Rз.з. = 0, Rос = 0, L = hп.п., враховуючи залежність (2.7), а
також об'єднавши коефіцієнти 2 і k1, порівняємо вирази (2.2) та (2.15). У
результаті отримаємо формулу для розрахунку питомого опору пористої
перегородки [128]:
r0 п.п. 

2
k1Fпит
. п .п .

n 0 п .п .

.

(2.16)

Зміну пористості в результаті кольматації визначимо за допомогою
залежності:
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n ( z, t )  n 0 

S(z, t )
,


(2.17)

де  ‒ концентрація твердих часток зависі в осаді, кг/м3.
Для визначення впливу кольматації на питомий опір шару зернистого
завантаження скористаємося такими міркуваннями. При накопиченні осаду в
завантаженні змінюється не тільки пористість, але і питома поверхня зерен,
яка дорівнює
Fзпов
Fзпов
. з.
. з.
Fпит. з.з. 

,
Wз.з. Wф.ш. (1  n )

(2.18)

2
3
де Fзпов
.з. , Wз.з. ‒ відповідно, площа поверхні, м , та об'єм зерен завантаження, м ;

Wф.ш. ‒ об'єм фільтруючого шару, м3.
Площу поверхні зерен завантаження Fзпов
.з. можна прийняти величиною
постійною. З одного боку цей параметр при кольматації збільшується (зерна
як би розбухають через накопичення на поверхні забруднень), а з іншого
боку зменшується (відбувається змикання шарів осаду на сусідніх зернах).
З урахуванням залежностей (2.10) і (2.18) можемо записати, що
3

 n

1
Fпит.з.з. 
, rз.з. (z, t )  r0 з.з.  0 з.з.  .
(1  n )
 n з . з . ( z, t ) 

(2.19)

Аналогічно для пористої перегородки

Fпит. п.п. 

Fп
Fп

,
Wп Wф.ш.n

(2.20)

Площу поверхні пір пористої перегородки також можна прийняти
величиною постійною. З одного боку цей параметр при кольматації
зменшується (об'єм пір скорочується), а з іншого боку збільшується (за
рахунок змикання шарів осаду на сусідніх волокнах збільшується кількість
пір,

відповідно,

утворюється

додаткова

поверхня).

З

урахуванням

залежностей (2.16) і (2.20) можемо записати, що
3

 n

1
Fпит.п.п.  , rп.п. (z, t )  r0 п.п.  0 п.п.  .
n
 n п .п . ( z , t ) 

(2.21)
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Залежності (2.21) аналогічні залежностям, що були отримані для
коефіцієнту фільтрації закольматованого пористого середовища [130].
Крім цієї особливості, а саме, що при фільтруванні малоконцентрованої
суспензії через пористу волокнисту оболонку у якості розрахункового
параметру слід приймати розмір пор, додатково слід враховувати наступне
[131]. Для того щоб, пориста перегородка, яка в порівнянні з зернистим
шаром має малу товщину, затримувала тонкодисперсну суспензію, вона
повинна

мати

високий

рейтинг

фільтрації

(менший

розмір

пори).

Концентрація осаду в цьому випадку набагато більша, ніж в зернистому
шарі. Займаючи частину порового простору, затриманий осад не тільки
погіршує фільтраційні характеристики перегородки, а й впливає на її
затримуючу (вилучаючу) здатність.
Розглянемо пористу волокнисту перегородку, при фільтруванні через
яку води, що містить завислі речовини, відбувається кольматація її пір
(рис. 2.2).

а)

б)

Рис. 2.2 – Структура пористої волокнистої перегородки:
а) незакольматованої; б) закольматованої
Врахувати вплив кольматації на затримуючу (вилучаючу) здатність
пористої волокнистої оболонки можна за допомогою залежностей (2.5), до
якої входить розмір пор dп.п.. Можем записати, что dп.п.  (Wп)1/3. З іншої
сторони пористість являє собою відношення об’єму пір до загального об’єму
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фільтруючого середовища n 

Wп
. При кольматації змінюється об’єм пор
W

Wп, загальний об’єм W залишається незмінними. Отже залежності (2.5)
можуть бути уточнені наступним чином
1
3

V  n 0 п .п . 
V 0 , 3  n 0 п .п . 

 ; b(z, t )   1, 7 

a ( z, t )  
d п.п.  n п.п. z, t  
d п.п  n п.п. z, t  

0 , 567

.

(2.22)

Водопровідні очисні споруди працюють зазвичай у самопливному
режимі. Зміна перепаду тиску у швидкому фільтрі залежить не тільки від
кольматації фільтруючого завантаження, але й від різниці рівнів води у
спорудах, які розташовані до та після фільтру у технологічній схемі, а також
втрат напору у комунікаціях між ними.
В загальному вигляді залежність перепаду тиску (напору) від
продуктивності очисних споруд можна представити у вигляді
р(t) = р0 ‒ Q(t)2,

(2.23)

де р0 и  – коефіцієнти, які визначаються у результаті гідравлічних
розрахунків.
Якщо площа поверхні пористої перегородки не дорівнює площі
поверхні фільтрації зернистого завантаження, то рівняння фільтрації (2.1) та
(2.2) приймуть вигляд
dW ( t )
p ( t )

,
dt
 R з.з. ( t ) R п.п. ( t ) 



F
F
п.п. 
 з. з.

dW( t )
p( t )

,
dt
 R з.з. ( t ) R ос ( t )  R 0 п.п. 



Fп.п.
 Fз.з.


(2.24)

(2.25)

де Fз.з. – площа поверхні фільтрації зернистого завантаження, м2;
Fп.п. – площа поверхні фільтрації пористої перегородки, м2.
Якщо площа поверхні фільтрації змінюється по товщині пористої
перегородки, наприклад, коли пориста перегородка має циліндричну форму
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R ос ( t )  R 0 п.п.
R п.п. ( t )
та
Fп.п.
Fп.п.

та товщину співмірну з радіусом, то складові

h п .п .



рівнянь (2.24) та (2.25) слід переписати у вигляді

0

R ос ( t )

Fп.п.0

h п .п .


0

rп.п. (z)
dz ,
Fп.п. (z)

де

Fп.п.0 – площа

зовнішньої

rп.п. (z, t )
dz та
Fп.п. (z)

поверхні

пористої

перегородки.
При змінній площі поверхні фільтрації слід враховувати зміну
швидкості фільтрації по товщині пористої перегородки. Для цього в рівнянні
переносу

(2.3)

конвективну

складову

слід

представити

у

вигляді

V(z, t )C(z, t ) 
.
z
Таким чином, проведення розрахунків проводиться за допомогою
рівнянь та залежностей (2.1-2.10), (2.16), (2.17), (2.19), (2.21-2.25). Дана
система вирішується числовим методом кінцевих різниць.
При

чисельній

реалізації

розробленої

математичної

моделі

приймаються наступні початкові та граничні умови.
Початкові умови:
при t = 0 hос = 0; С(z) = Cоч; S(z) = 0;
якщо р = f(t), то

Q


 R 0 з.з.  R 0 п.п.  
F

R 0 з.з.  R 0п.п. 

2


   4р 0 
 F
2

2

;

де R0 з.з. – опір незакольматованого зернистого завантаження, м-1.
У

Q( t ) 

випадку,

коли

підтримується

режим

сталої

dW( t )
 const втрати напору дорівнюють
dt
h 

p Q 

( R 0 з . з .  R 0 п .п . ) ,
g g F

де  - густина суспензії, що фільтрується, кг/м3;

продуктивності
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g – прискорення вільного падіння, м2/с.
Граничні умови:
при z = 0 C = C0 (концентрація завислих речовин у вихідній воді, кг/м3),
S визначається з рівняння (2.4) S(0, t ) 

b ( t )C 0
1  e at .
a(t)

Кінцево-різнецеві аналоги основних рівнянь та залежностей загальної
математичної моделі (з урахуванням, що фільтрування відбувається за
першим та другим варіантом) мають вигляд
 (R )  (R oc ) k  R п.п. k 
(R )  (R oc ) k  R п.п. k
  р 0 ;
Q k   з.з. k
  з.з. k
2a1
2a1


2

р k 

(R з.з. ) k  (R oc ) k  R п.п. k
Qk ;
a1

Vk 

Qk
;
F

а з.з. k  Vk

а п.п. i,k

Wk  Wk 1  Q k t;


;
d з.з.

b з.з. k  Vk0,3


;
d1,7
з.з.

1
3



V  n
V 0,3  n
  k  0 п.п.  ; b п.п. i ,k   1k, 7  0 п.п. 
d п.п.  n п.п. i ,k 
d п.п  n п.п. i ,k 
Si, k 

C i ,k 



bi ,k  Ci ,k t  Si ,k1
;
1  a i ,k t

Si, k  Si-1,k -1
t

C
Vk
 (n з.з. ) i ,k i1,k 1
z
t ;
( n з.з. ) i , k

 C i1,k
Vk

z

t

(n з.з.(п.п.) )i ,k  n 0 з.з.(п.п.) 

(rз.з. )i ,k

1  (n
 а 
з.з. 2

)
(n )

з . з . i ,k
3
з . з . i ,k



Si ,k
;


а п.п. 2

2

; (rп.п. )i ,k 

( n п .п . ) i , k

(hoc)k = a3(Cm,k – Cкр)(Wk – Wk-1);
якщо Cm,k ≤ Cкр, то (hoc)k = 0;

;

0 , 567

.
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(hoc)k = (hoc)k-1 + (hoc)k;
m

(R з.з.( п.п.) ) k   (rз.з.( п.п.) )i , k z; (R oc ) k  (h oc ) k roc ;
i 1

де а1 

F
1
2
; а 2  k1Fпит
; а3 
;

oc n 0 з.з.

i, k ‒ номер кроку, відповідно, по координаті z та часу;
z, t ‒ номер кроку, відповідно, по координаті z та часу;
m ‒ кількість вузлів по координаті z.
На кожному кроці по часу k дана система рівнянь вирішується у
представленій послідовності методом ітерацій, доки

W II  W I
W

I

 0,05 , де WI

та WII ‒ значення параметру W, відповідно, на попередньому та наступному
кроках ітерації. На першому кроці ітерації в момент часу k значення
параметрів Roc, Rп.п., n и С приймаються рівними значенням на попередньому
кроці по часу k-1.
2.2 Математичне моделювання роботи швидкого фільтра з
відведенням частини потоку у нижні шари
Підвищити ефективність використання зернистого завантаження для
очищення

малоконцентрованої

суспензії

фільтруванням

пропонується

перепуском частини потоку з надфільтрового простору у розподільчу
систему, яка розташована в середніх (нижніх) шарах фільтруючого
завантаження (рис. 2.3) [81, 132-134]. Там вихідна вода змішується з водою,
яка профільтрувалася через верхній шар, і далі фільтрується через нижній
шар. По мірі кольматації верхнього шару частина потоку, який відводиться у
нижні шари збільшується. Таким чином, швидкість фільтрації у верхньому
шарі зменшується, зростання втрат напору уповільнюється. Так як вода з
розподільчої системи виходить у зернисте завантаження, то виключається
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винос зерен, можливе застосування пористої оболонки з більшим розміром
пор, що дозволяє запобігти кольматації.

hп

hw0

hmax
w
hw(t)

Q0

hз.з.1

Q2

Q1
фильтрующая
загрузка
Q1+Q2

hз.з.2

Рис. 2.3 − Схема фільтра з відведенням частини потоку у нижні шари
Зменшити висоту шару фільтруючого завантаження, що займається
розподільчою системою, а також забезпечити рівномірний і надійний випуск
води, можливо за рахунок застосування пристрою з пористою оболонкою з
полімерних волокнистих матеріалів.
Математична модель описаного процесу необхідна для обґрунтування
раціональних

конструктивних

та

технологічних

параметрів

фільтра,

представленого на рис. 2.3.
При розробці математичної моделі, яка описує процес очищення води у
швидкому фільтрі з відведенням частини потоку в нижні шари, додатково до
припущень, описаних в підрозділі 2.1, прийняті наступні спрощення
[81, 132]:
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1. розподільча система для подачі частини потоку в нижні шари в процесі
фільтрації не кольматується, її опір дуже малий в порівнянні з опором
зернистого завантаження;
2. на відмітці z = hз.з.1 (рис. 2.3) відбувається повне перемішування потоків
Q1 та Q2 і на подальшій ділянці концентрація зависі однакова по всій
площі.
З урахуванням прийнятих припущень основу математичної моделі
роботи фільтра з відведенням частини потоку в нижні шари складають
наступні рівняння та залежності:
1) рівняння фільтрації
‒ для потоку 1

Q1 ( t ) 

dW1 ( t ) g
h w ( t )  h з.з.1  h з.з.2

;
dt
 R з.з.1 ( t )  R з.з.2 ( t )  R ос ( t )  R п.п. ( t )
Fз.з.
Fз.з.1
Fп.п.
Fп.п.

(2.26)

‒ для потоку 2

Q2 (t) 

dW2 ( t ) g

dt


h w ( t )  h з.з.1  h з.з.2
;
Rп
R з.з.2 ( t ) R ос ( t ) R п.п. ( t )



bh w ( t )  h п 
Fз.з.2
Fп.п.
Fп.п.

(2.27)

2) залежність, що описує зміну товщини шару води над шаром фільтруючого
завантаження
dh w ( t ) Q0  Q1 ( t )  Q 2 ( t ) 

,
dt
Fз.з.

(2.28)

де Q1 ‒ витрата води, що фільтрується через верхній шар, м3/с;
Q2 ‒ витрата води, що відводиться у нижній шар, м3/с;
Q0 ‒ витрата води, що подається на фільтр, м3/с;
Fз.з.1 та Fз.з.2 – площа поверхні фільтрації у нижньому шарі, через яку
фільтрується, відповідно потік Q1 та потік Q2, м2;
Rп ‒ опір переливної перегородки, м-1;
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R з.з.1 ( t ) 

h з . з .1

 rз.з. (z, t )dz ,

R з.з.2 ( t ) 

0

h з . з .2

 rз.з. (z, t )dz

– опір верхнього та нижнього

h з . з .1

шарів зернистого завантаження, м-1;
hз.з.1 ‒ товщина верхнього шару зернистого завантаження, м;
hз.з.2 ‒ товщина нижнього шару зернистого завантаження, м;
hw(t) ‒ товщина шару води над шаром фільтруючого завантаження, м;
hп ‒ висота розташування переливної перегородки над фільтруючим
завантаженням, м;
b ‒ ширина переливної перегородки, м;
z ‒ вертикальна координата, м, яка змінюється у діапазоні від 0 до
(hз.з.1+hз.з.2);
V(t) ‒ швидкість фільтрування, м/с, в діапазоні от 0 до hз.з.1 −
V(t) = Q1(t)/Fз.з., в діапазоні от hз.з.1 до hз.з.2 − V(t) = (Q1(t) + Q2(t))/Fз.з.
3) рівняння переносу завислих речовин потоком рідини, що фільтрується
(2.3);
4) рівняння масопередачі часток зависі з води у тверду фазу зернистого
(волокнистого) завантаження (2.4);
5) залежності для визначення кінетичних коефіцієнтів а(t) и b(t) (2.5) та (2.22)
(при

фільтруванні

з

поступовим

закупорюванням

пор

пористої

перегородки);
6) залежність, що враховує зміну пористості зернистого завантаження в
результаті кольматації (2.17);
7) залежність, що враховує зміну в результаті кольматації питомого опору
зернистого завантаження (2.19) та пористої перегородки (2.21) (при
поступовому закупорюванні її пор);
8) залежність для розрахунку опору пористої перегородки (при поступовому
закупорюванні її пор (2.6);
9) залежність питомого опору незакольматованого зернистого завантаження
(залежність Козені-Кармана) (2.10) та волокнистого завантаження (2.16)
від їх параметрів;
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10) залежність для визначення товщини шару осаду (2.9) (при фільтруванні з
утворенням шару осаду на поверхні пористої перегородки.
Так як у нижньому шарі фільтрація потоку Q1 та потоку Q2
відбувається з однаковою швидкістю, то можемо записати
V( t ) 

1

Звідси витікає, що

Fз.з.1



Q1 ( t ) Q 2 ( t ) Q1 ( t )  Q 2 ( t )
.


Fз.з.1
Fз.з.2
Fз.з.

1  Q2 (t)  1
1  Q1 ( t ) 
1 
,
1 
.

Fз.з.  Q1 ( t )  Fз.з.2 Fз.з.  Q 2 ( t ) 

Підставляючи дані вирази у залежності (2.26) та (2.27), отримаємо
Q1 ( t ) 

Q2 (t) 

g


g
h w ( t )  h з1  h з 2
,
 R з.з.1 ( t )  Q 2 ( t )  R з.з.2 ( t ) R ос ( t ) R п.п.

 1 


Fз.з.
Q
(
t
)
F
F
Fп.п.

 з. з.
1
п.п.

h w ( t )  h з1  h з 2
.
 Q 2 ( t )  R з.з.2 ( t ) R ос ( t ) R п.п.
R п (t)

 1 


bh w ( t )  h п   Q1 ( t )  Fз.з.
Fп.п.
Fп.п.

(2.29)

(2.30)

Граничні умови для цієї моделі співпадають з граничними умовами
математичної моделі, представленої в підрозділі 2.1. Початкові умови
доповнюються наступною умовою: на початку фільтроциклу товщина води
над шаром завантаження дорівнює hw(0) = hw0.
Фільтр, зображений на рис. 2.3, відключається на промивку, коли
виконується одна з двох умов (при поступовому закупорюванні пор пористої
оболонки дренажної системи):

1) h w (t )  h max
w ; 2) Ch з.з.1  h з.з.2 , t   Cкр ,
або тільки першої умови при утворенні шару осаду на поверхня пористої
оболонки.
У місці розташування розподільчої системи, що підводить потік Q2, за
рахунок змішування потоків концентрація завислих речовин у воді буде
дорівнювати
Ch з.з.1 , t  

C1 h з.з.1 , t  Q1 ( t )  C0 Q 2 ( t )
,
Q1 ( t )  Q 2 ( t )

(2.31)
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де С1(hз.з.1, t) ‒ концентрація завислих речовин у потоці Q1 після фільтрації
через верхній шар, кг/м3.
Система рівнянь та залежностей (2.3-2.5), (2.10), (2.17), (2.19), (2.282.31), яка складає основу математичної моделі, вирішується чисельно
методом кінцевих різниць.
2.3 Математичне моделювання роботи швидкого фільтра з
вертикальними дренажними елементами
Частинки суспензії, яка очищується в швидкому фільтрі, мають розмір
набагато менший, ніж зерна завантаження. Для їх відсікання пори
волокнистих оболонок повинні бути зменшені. Це призводить до збільшення
втрат напору, компенсувати які можливо, збільшивши крупність зерен
завантаження і застосувавши багатошарову оболонку, в якій шар, що
затримує завись має невелику товщину.
З іншого боку, уникнути проблем, що виникають при послідовному
проходженні води, яка очищається, через зернистий та волокнистий шари,
дозволяє організація паралельного фільтрування.
Розглянемо швидкий фільтр, що містить завантаження з зернистого
матеріалу, в товщі якого розташовані вертикальні циліндричні дренажні
елементи з пористими оболонками з полімерних волокнистих матеріалів
(рис. 2.4) [135-138].
Шар води в надфільтровому просторі створює напір, під яким
суспензія, що очищується, паралельно фільтрується через шар зернистого
завантаження (1) та пористі волокнисті оболонки (ПВО) вертикальних
дренажних елементів (ВДЕ) (2). Витрата, що проходить через ВДЕ, зростає у
напрямку фільтрування. Відповідно, швидкість фільтрування в зернистому
шарі зменшується по його висоті.
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hw

5
2

hз.з.

1 hв.e.

3

4

Рис. 2.4 − Схема швидкого фільтра з ВДЕ:
1 – шар зернистого завантаження; 2 – ВДЕ; 3 – система відведення води, що
профільтрувалася через ВДЕ; 4 – система відведення води, що
профільтрувалася через шар зернистого завантаження; 5 – жолоби для
відведення промивної води; hз.з. – робоча висота шару зернистого
завантаження; hв.e. – робоча висота ВДЕ; hw – висота шару води над шаром
зернистого завантаження
Протягом цього процесу фільтруючі середовища кольматуються. По
мірі забруднення ПВО навантаження на зернистий шар збільшується, фронт
забруднень переміщується донизу. Від ВДЕ вода збирається та відводиться
системою трубопроводів (3), а фільтрат, що пройшов шар зернистого
завантаження, відводиться дренажною системою (4). Ця ж система
використовується для розподілу води, яка подається при регенерації
зернистого шару. Промивна вода, що містить вимиті з зернистого
завантаження забруднення, відводиться системою жолобів (5). Промивка
зернистого завантаження проводиться за традиційною схемою. ПВО
очищаються за рахунок тертя часток завантаження, які перемішуються при
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промивці, та коротким імпульсом води в зворотному напрямку наприкінці
регенерації зернистого шару.
При розробці математичної моделі роботи фільтрувальної споруди,
представленого на рис. 2.4, додатково приймемо наступні спрощення [135]:
1. Фільтрація в зернистому завантаженні здійснюється зверху вниз, частина
витрати відводиться ВДЕ. ВДЕ рівномірно розташовані в зернистому
шарі, їх впливом на структуру фільтраційного потоку в горизонтальному
напрямку можна знехтувати. Концентрація завислих речовин у воді, що
очищується, та в зернах завантаження залежить тільки від висоти та не
змінюється по площі фільтра. Такий підхід дозволяє моделювати процес
за допомогою одномірних рівнянь, записаних в прямокутній системі
координат.
2. Фільтрування через ПВО відбувається з утворенням шару осаду на їх
поверхні. Товщина шару осаду однакова в горизонтальному напрямку та
залежить тільки від вертикальної координати.
3. При

проходженні

шару

зернистого

завантаження

з

однаковою

ймовірністю затримуються всі частки суспензії незалежно від розміру,
тому можна прийняти розподіл часток суспензії за розмірами у воді, що
надходить на ПВО, таким же, як і у вихідній. Структура осаду на поверхні
ПВО по всій висоті ВДЕ однакова, змінюється тільки його товщина.
4. Опором дренажної системи (4) (рис. 2.4) можна знехтувати.
5. Робоча висота дренажного елементу дорівнює робочій товщині шару
зернистого завантаження hв.e. = hз.з.
6. Продуктивність споруди постійна на протязі всього часу роботи в режимі
фільтрування.
7. ПВО має шарувату структуру та складається з зовнішнього тонкого шару
з рейтингом фільтрації, що забезпечує необхідний ступінь очищення, й
внутрішньої підкладки з великим розміром пір. Опором підкладки можна
знехтувати.
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З урахуванням прийнятих припущень математична модель процесу
паралельного

фільтрування

малоконцентрованої

суспензії

через

шар

зернистого завантаження та ПВО ВДЕ базується на наступних рівняннях і
залежностях.
1) Залежність між витратою води, що фільтрується, (або швидкістю
фільтрації) та втратами напору описується рівнянням фільтрації. Для будьякої точки з координатою z, яка змінюється від 0 до hз.з., можемо записати
рівняння фільтрації у вигляді:
- для зернистого шару
Fз.з.gh (z, t )
,
R з.з. (z, t )

(2.32)

dFПВОgh (z, t )
,
R ПВО  R ос (z, t ) 

(2.33)

Q з.з. z, t  

- для ПВО:
dQв.е. z, t  

де Qз.з.(z, t) – витрата води, що проходить через шар зернистого завантаження
товщиною dz, м3/с;
dQv.e.(z, t) – елементарна витрата води, яка проходить через елементарну
площу dFПВО =Nв.e.dВДЕdz (м2) ПВО, м3/с;
dВДЕ ‒ діаметр ВДЕ, м;
Nв.e. ‒ кількість ВДЕ;
Fз.з.  F 

N в.е.d 2ВДЕ
4

– площа поверхні фільтрації зернистого завантаження,

м2;
F – площа поперечного перетину робочої камери фільтра, м2;
h(z, t) – втрати напору на ділянці від z до hз.з., м;
RПВО – опір ПВО, м-1;
Rос(z, t) – опір шару осаду на поверхні ПВО м-1.
У кожній точці з координатою z витрата води, що проходить через шар
зернистого завантаження, дорівнює
Qз.з.(z, t) = Q ‒ Qв.e.(z, t),

(2.34)
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де Qв.e.(z, t) – витрата води, що проходить через ВДЕ на ділянці від 0 до z,
м3/с.
При паралельному фільтруванні суспензії через ПВО та зернистий шар
виконується умова рівності втрат напору по цим двом напрямам. Таким
чином, з урахуванням залежностей (2.32)-(2.34) можемо записати

Q  Qв.е. z, t  R з.з. (z, t )  dQв.е. z, t  R ПВО  R ос (z, t ) ,
N в.е.d ВДЕ dz

Fз.з.

(2.35)

Інтегруючи рівняння (2.35), отримаємо залежність для визначення
витрати води, що проходить через ВДЕ
N в . е . d ВДЕ
R з.з. ( z, t )


 R  R ( z , t ) dz 

Fз . з .
ПВО
ос
0
Qв.е. z, t   Q1  e
.



z

(2.36)

Підставляючи залежності (2.34) та (2.36) у вираз (2.32), отримаємо
рівняння фільтрації для паралельного фільтрування

g Fз.з.
Q  h z, t 
e
 R з. з . ( z , t )

N в . е . d ВДЕ
Fз . з .

z

R
0

R з.з. ( z, t )
dz
ПВО  R ос ( z , t )

.

(2.37)

2) Опір зернистого шару, ПВО та шару осаду визначається відповідно по
залежностям (2.6)-(2.8).
3) Питомий опір незакольматованого завантаження та шару осаду
визначається за допомогою залежності Козені-Кармана (2.10), питомий
опір ПВО ‒ по залежності (2.16).
4) Розрахувати питомий опір закольматованого зернистого завантаження
можна за допомогою залежності (2.19).
5) Зміна пористості зернистого шару в результаті кольматації затриманою
зависю визначається за допомогою виразу (2.17).
6) Зміна концентрації завислих часток на зернах завантаження визначається з
рівняння масопередачі часток суспензії з рідкої фази в тверду (2.4), а
рівняння переносу завислих часток суспензії потоком рідини, що
фільтрується, (2.3) дозволяє розрахувати концентрацію суспензії у воді,
що очищується.
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7) Коефіцієнти а(z, t) та b(z, t) визначаються по залежностям (2.5).
8) Товщина шару осаду, що утворюється в результаті осадження зависі на
поверхні ПВО, дорівнює

h oc z, t  

С( z , t )  C ф

t

dQв.е. (z, t )
dt.
N в.е.d ВДЕ oc n 0 з.з. 0
dz



(2.38)

Граничні умови для даної математичної моделі співпадають з
граничними умовами моделі, представленої в підрозділі 2.1. Початкові умови
доповнюються наступною умовою: розподіл втрат напору по товщині
зернистого завантаження на початку фільтроциклу описується виразом

 r0 з.з. h з.з.  z  
h z, 0   Q
e
g
Fз.з.

N в . е . d ВДЕ r0 з . з . 
z2
 h з.з. z 

Fз . з . R ПВО
2







.

Таким чином, система рівнянь та залежностей (2.3), (2.4), (2.6)-(2.8),
(2.10), (2.17), (2.19), (2.33), (2.34), (2.38) разом з крайовими умовами складає
основу математичної моделі процесу очистки води фільтруванням, коли
потоки паралельно проходять через зернисте завантаження та ПВО. Дана
система рівнянь та залежностей вирішується чисельно методом кінцевих
різниць.
Висновки до розділу 2
1. Удосконалена

математична

модель

послідовного

фільтрування

малоконцентрованої суспензії крізь шари зернистого та волокнистого
завантаження, яка дозволяє прогнозувати роботу швидкого фільтра,
пористі волокнисті оболонки дренажної системи якого використовуються
для

доочищення,

та

обґрунтувати

удосконалення,

необхідні

для

підвищення ефективності.
2. Удосконалена

математична

модель

роботи

швидкого

фільтра

з

відведенням частини потоку у нижні шари зернистого завантаження та
доочищенням на дренажній системі, яка дозволяє врахувати вплив

53

конструктивних

параметрів

системи

перепуску

та

основних

характеристик зернистого й волокнистого фільтруючих середовищ.
3. Розроблена конструкція швидкого фільтра з вертикальними дренажними
елементами, пористі волокнисті оболонки яких паралельно з зернистим
завантаженням використовуються для затримання зависі, що дозволяє
скоротити експлуатаційні затрати на очищення води фільтруванням.
4. Розроблена

математична

модель

роботи

швидкого

фільтра

з

вертикальними дренажними елементами, яка дозволяє врахувати вплив
основних параметрів даної споруди та визначити їх раціональні значення.
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ШВИДКОГО ФІЛЬТРУ З
УДОСКОНАЛЕНОЮ ДРЕНАЖНОЮ СИСТЕМОЮ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО РОБОТИ
3.1 Фільтрування з утворенням шару осаду на поверхні пористої
волокнистої оболонки
За

допомогою

розробленої

математичної

моделі

послідовного

фільтрування води через шар зернистого завантаження та пористу
волокнисту перегородку вивчена ефективність застосування дренажних
систем для доочищення.
Спочатку розглянуто випадок, коли підтримується режим постійної
продуктивності

Q( t ) 

dW( t )
 const . В якості критерію ефективності
dt

вибрана величина, яка являє собою відношення тривалості роботи без
промивки фільтра з дренажною системою, яка використовується для
доочищення, Т2 до такого же параметру для фільтра традиційної конструкції,
Т1. Для підвищення об’єктивності порівняння параметри зернистого
завантаження фільтра традиційної конструкції були підібрані таким чином,
що Тз  Тн. Були прийняті наступні параметри фільтру традиційної конструкції:
-

зернисте завантаження – кварцовий пісок;

-

еквівалентний діаметр зерен завантаження – 0,8 мм;

-

робоча висота зернистого завантаження – 1,4 м;

-

пористість зернистого завантаження – 0,41;

-

швидкість фільтрування – 7,2 м/год;

-

промивка здійснюється, якщо втрати напору

-

час роботи у режимі фільтрування – 8,1 год.

C
р
 3 м або ф  0,1 ;
g
С0
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Досліджено вплив наступних параметрів на ефективність послідовного
фільтрування суспензії через шар зернистого завантаження та пористу
волокнисту перегородку:
-

товщини зернистого завантаження, hз.з.;

-

еквівалентного діаметру зерен зернистого завантаження, dз.з.;

-

пористості зернистого завантаження, nз.з.;

-

рейтингу фільтрації (еквівалентного діаметру пор) пористої перегородки,
dп.п..
На рис. 3.1 представлені приклади розрахунків залежності параметра

Т2/Т1 від товщини шару зернистого завантаження та рейтингу фільтрації
пористої перегородки. Вивчався варіант, при якому товщина шару
зернистого завантаження фільтру з доочисткою hз.з.2 зменшується у
порівнянні з товщиною шару звичайної споруди hз.з.1. Рейтинг фільтрації
пористої перегородки приймався рівним dп.п. = 4 мкм.
1,1

Т2/Т1

1,0
0,9
1
2
3

0,8
0,7
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

h2/h1
1

Рис. 3.1 − Залежність параметра Т2/Т1 від товщини шару зернистого
завантаження та рейтингу фільтрації (Q = const):
1 ‒ 1dп.п.; 2 ‒ 1,25 dп.п.; 3 ‒ 1,5 dп.п.
Аналіз даних, представлених на рис. 3.1, показує, що при більш
тонкому доочищенні максимальне значення ефективності реалізується при
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більш високих величинах товщини шару зернистого завантаження. Однак, з
причини великого опору шару осаду, що складається з більш дрібних
частинок суспензії, застосування дренажних систем для доочистки є
недоцільним. Зі зниженням тонкості доочищення ефективність його
застосування збільшується, а максимальне значення реалізується при менших
величинах товщини зернистого шару. Зі зменшенням якості доочищення опір
закольматованого зернистого завантаження стає більше опору шару осаду,
тому застосування зернистого завантаження для передочищення стає
невигідним. Також за результатами досліджень, представлених на рис. 3.1,
можна зробити висновок, що зменшувати загальний опір споруди шляхом
зменшення висоти шару зернистого завантаження є недоцільним через низьку
ефективність.
Тому нами був вивчений варіант зменшення опору за рахунок
застосування зернистого завантаження більшого розміру зерен. На рис. 3.2
представлені приклади розрахунку впливу на ефективність доочищення
дренажною системою еквівалентного діаметра зерен завантаження та
рейтингу фільтрації.
1,8

Т2/Т1

1,6
1,4
1,2
1,0

1
2
3

0,8
0,6
1,0

1,2

1,4

1,6

d2з.з./d1з.з.
1,8
2,0

Рис. 3.2 − Залежність параметра Т2/Т1 від еквівалентного діаметра зерен
завантаження та рейтингу фільтрації (Q = const):
1 ‒ 1dп.п.; 2 ‒ 1,25 dп.п.; 3 ‒ 1,5 dп.п.
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По вісі абсцис графіків на рис. 3.2. відкладено співвідношення
еквівалентних діаметрів зерен завантаження у фільтрі з дренажною системою
та звичайної конструкції dз.з.2/dз.з.1.
При збільшенні розмірів зерен фільтруючого завантаження вплив на
ефективність доочищення зростає, особливо при невисокому рейтингу
фільтрації пористої перегородки. При цьому максимальна ефективність
реалізується при більших значеннях dз.з. Слід зазначити, що зернисте
завантаження більшого розміру використовувати в фільтрі традиційної
конструкції неможна, тому що погіршується якість очищеної води (рис. 3.3)
(критичне значення концентрації завислих речовин в очищеній воді Скр
приймалося 10% від вихідної величини).
2,0

Сф/Скр

1,5
1
2

1,0
0,5

t/Tф

0,0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Рис. 3.3 − Динаміка концентрації завислих речовин в очищеній воді (Q = const):
1 ‒ dз.з.= 1 мм; 2 ‒ dз.з.= 0,8 мм
Було

вивчено

вплив

на

ефективність

доочищення

пористості

зернистого завантаження (рис. 3.4). Чисельні досліди проводилися при
наступних значеннях цього параметру: nз.з.= 0,38; nз.з.= 0,41 та nз.з.= 0,44. Для
фільтра традиційної конструкції також розраховувалася тривалість роботи
без промивки при різних значеннях пористості фільтруючого завантаження.
Відповідно при зменшенні пористості зернистого завантаження тривалість
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роботи фільтра у режимі фільтрування скорочувалась, а при збільшенні
пористості – тривалість зростала. Слід відмітити, що при nз.з.= 0,38 критерієм
для відключення фільтра на промивку було досягнення втрат напору граничних
значень, а при та nз.з.= 0,44 – погіршення якості фільтрату.
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1
2
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1,2
1,0
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0,6
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d2з.з./d1з.з.
1,8
2,0

Рис. 3.4 − Залежність параметра Т2/Т1 від еквівалентного діаметра зерен та
пористості завантаження (Q = const):
1 ‒ nз.з.= 0,38; 2 ‒ nз.з.= 0,41; 3 ‒ nз.з.= 0,44
Розрахунки показують, що при значеннях еквівалентного діаметру
зерен більших екстремальної величини доочищення на дренажних системах
ефективніше при низьких значеннях пористості зернистого завантаження
(права частина графіку 1 рис 3.4). При цьому кольматація сильніше впливає
на його опір. Коли еквівалентний діаметр зерен приймає значення менші
екстремальної величини, то доочищення ефективніше при більшій пористості
(ліва частина графіку 3 рис 3.4). Пориста перегородка приймає на себе
частину навантаження за забрудненням, частки зависі не потрапляють у
фільтрат після проходження зернистого завантаження, а затримуються на
пористій перегородці. При подальшому збільшенні розміру зерен кількість
забруднень, затриманих в зернистій засипці, ще більш зменшується,
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навантаження на пористу перегородку зростає, зернисте завантаження майже
не приймає участь в очищенні, вплив його пористості незначний (права
частина графіків 2 та 3 рис 3.4).
Якщо при розрахунку фільтра традиційної конструкції для кожного
значення пористості зернистого завантаження підбирати таке значення
еквівалентного діаметра його зерен, щоб виконувалась умова Тз  Тн, то
залежності Т2/Т1 = f(d2з.з./d1з.з.) при різних значення пористості майже будуть
співпадати (рис. 3.5).
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1 ‒ nз.з.= 0,38; 2 ‒ nз.з.= 0,41; 3 ‒ nз.з.= 0,44
Рис. 3.5 − Залежність параметра Т2/Т1 від еквівалентного діаметра зерен та
пористості завантаження (при виконанні умови Тз  Тн для фільтра
традиційної конструкції) (Q = const)
Невелика відмінність графіків, представлених на рис. 3.5, пояснюється
деякою неточністю визначення значення еквівалентного діаметра зерен
засипки, при якому виконується умова Тз  Тн.
Шар осаду, який затримується на поверхні пористої оболонки
дренажної системи, утворюється в порах зернистого завантаження, що
примикає до фільтрувальної перегородки (рис. 2.1). Відповідно пористість
зернистої засипки згідно залежності (2.9) впливає на товщину шару осаду,
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відповідно на його опір. У зв’язку з цим необхідно дослідити вплив
пористості шару завантаження, що примикає до пористої оболонки, на
ефективність застосування дренажних систем для доочищення в більш
широкому діапазоні.
Необхідно відмітити, що пористі волокнисті полімерні матеріали
мають пористість nп.п., яка може досягати 80%. З урахуванням цього було
запропоновано застосовувати в дренажних системах багатошарову пористу
перегородку (рис. 3.6) [126, 139-141].

зернисте завантаження,
що кольматується

шар пористої перегородки
для накопичення осаду
шар пористої перегородки
для доочищення
шар-підкладка

Рис. 3.6 − Схема фільтра з зернистим завантаженням та багатошаровою
пористою дренажною системою
Перший по напряму фільтрування шар має набагато більший рейтинг
фільтрації та потрібний для відсікання зерен завантаження на накопичення
осаду. За рахунок високої пористості шару в ньому накопичується більша,
ніж в зернистому завантаженні, кількість осаду. Другий шар має менші
розміри пор та малу товщину (для зменшення опору), він служить для
затримання зависі, яка пройшла крізь зернисте завантаження. Для
підвищення міцності оболонки влаштовується третій шар ‒ підкладка, яка
має пори великого розміру.
На рис. 3.7 представлено приклад розрахунків впливу пористості
першого шару пористої перегородки n1п.п. на ефективність доочищення.
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Рис. 3.7 − Залежність параметра Т2/Т1 від пористості 1-го шару пористої
перегородки (Q = const)
Також був розглянутий випадок, коли підтримується режим постійного
напору (втрат напору) h 

р
 const . В якості критерію ефективності
g

вибраний параметр, що являє собою відношення середніх продуктивностей
фільтра з дренажною системою доочищення та традиційної конструкції
Q2/Q1. Спочатку проводився розрахунок тривалості роботи звичайного
фільтра Т1 до того моменту, коли його продуктивність знизиться до 30% від
початкової. Далі визначався об’єм води W, який профільтрувався за цей час.
Для фільтра з дренажною системою з полімерних матеріалів визначався час
Т2, за який профільтрується той же самий об’єм W. Середня продуктивність
визначалася як Q 

W (Т )
.
T

Для фільтра традиційної конструкції напір підбирався таким чином,
щоб на протязі процесу фільтрування концентрація зависі у фільтраті не
перевищувала критичне значення Сф < Cкр. Якщо напір, необхідний для
подолання втрат напору, або еквівалентний діаметр зерен завантаження
мають підвищене значення, то початкова продуктивність фільтра та,
відповідно, швидкість фільтрації зростають до таких значень, при яких
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кількість часток зависі, що відриваються від зерен завантаження та
повертаються у потік, перевищує кількість зависі, яка вилучається з води
(рис. 3.8).

В

результаті

на

початку

фільтроциклу

якість

фільтрату

погіршується до величин, більших критичного значення.
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Рис. 3.8 − Динаміка концентрації завислих речовин в очищеній воді, коли
підтримується режим h = const: 1 − h = 2 м; 2 − h = 2,5 м; 3 − h = 3 м
На рис. 3.9 для режиму h = 2,1 м = const представлені приклади
розрахунків впливу на ефективність доочищення еквівалентного діаметра
зерен та рейтингу фільтрації.
Дані, представлені на рис. 3.9, показують, що зі збільшенням розміру
часток зернистої засипки, частина забруднень в результаті відриву часток
зависі від зерен надходить на пористу перегородку. Продуктивність фільтру
збільшується. Однак, починаючи з деякого значення dз.з., навантаження на
волокнисту оболонку стає критичним, її опір зростає, перевищує опір
зернистого

завантаження,

в

результаті

продуктивність

починає

зменшуватися. Крім того, для режиму h = const раціональне збільшення
розміру зерен

зернистої

засипки

(при

якому зростає

ефективність

застосування пористої оболонки дренажної системи для доочищення) має
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менший діапазон, чим при режимі Q = const (рис. 3.2 і рис. 3.9) та має меншу
ефективність.
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Рис. 3.9 − Залежність параметра Q2/Q1 від еквівалентного діаметра зерен
завантаження та рейтингу фільтрації (h = const):
1 ‒ 1dп.п.; 2 ‒ 1,25dп.п.; 3 ‒ 1,5dп.п.
Як і для режиму Q = const при h = const доочищення на пористій
волокнистій оболонці дренажної системи більш ефективне при низьких
значеннях рейтингу фільтрації. Зі зменшенням тонкості доочищення
максимальна ефективність реалізується при більш крупних розмірах зерен
завантаження.
Розглянуто режим, при якому подача води на фільтр є сталою
величиною Q0 = const, (рис. 2.3, відведення частини потоку у нижні шари
відсутнє). При цьому рівень води в надфільтровому просторі змінюється.
При такому режимі умовою відключення на промивку фільтру традиційної
конструкції буде
1) або досягнення рівня води в надфільтровому просторі критичного
значення h w ( t )  h кр  h max
w ;
2) або «проскок» забруднень у фільтрат Сф ≥ Cкр.
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Для

фільтру,

пориста

оболонка

дренажної

системи

якого

використовується для доочищення з утворенням шару осаду на її поверхні,
умовою початку регенерації буде тільки перший критерій.
В

процесі

фільтрування

продуктивність

фільтру

змінюється.

Відповідно для різних варіантів конструкції фільтру середня продуктивність
відрізняється. Тому критерій ефективності Т2/Т1 потребує уточнення з
урахуванням зміни середньої продуктивності. Для цього випадку у якості
критерію ефективності приймемо наступну величину

2 Т 2 Q 2

.
1 T1 Q1
Вибір

такого

критерію

ефективності

(3.1)
пояснюється

наступними

міркуваннями. Ефективність конструктивних та технологічних удосконалень
швидких фільтрів обумовлюється скороченням кількості промивної води.
Об’єм промивної води в свою чергу залежить від частоти промивок (при
умові однакової інтенсивності та тривалості). Частота промивок тим менше,
чим більша тривалість роботи споруди у режимі фільтрування. Також
порівняння повинно виконуватися з умови однакої продуктивності.
При підвищеному розмірі зерен зернистої засипки її опір зменшується і
на початку фільтроциклу продуктивність фільтру значно більша подачі.
Рівень води в надфільтровому просторі буде зменшуватися

нижче

початкового та при певних умовах може досягнути зернистого завантаження
(рис. 3.10).
Щоб цього уникнути для режиму Q0 = const були прийняті наступні
параметри фільтру традиційної конструкції:
-

еквівалентний діаметр зерен завантаження – 0,7 мм;

-

робоча висота зернистого завантаження – 1,0 м;

-

пористість зернистого завантаження – 0,40;

-

подача на фільтр Q0 = 85 л/с;

-

площа фільтрації – 40 м2;
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-

максимальний та початковий рівень води в надфільтровому просторі

h max
w  2 м; h w 0  0,5 м ;
-

час роботи у режимі фільтрування – 5,7 год.
Параметри зернистого завантаження фільтра традиційної конструкції

були підібрані таким чином, щоб час досягнення першої та другої умови
відключення на промивку приблизно був однаковий.
1,0 
w
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2

t/Tф
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0
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0,4
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1

Рис. 3.10 − Динаміка приведеного рівня води у надфільтровому просторі

w 

h w (t)  h w 0
h max
w  h w0

На рис. 3.11 для режиму Q0 = const представлено приклади розрахунків
впливу на ефективність доочищення еквівалентного діаметра зерен та
рейтингу фільтрації.
Зі

збільшенням

рейтингу

фільтрації

пористої

оболонки,

коли

підтримується режим сталої подачі на фільтр, результативність доочищення
різко зростає. Можливий підбір екстремального значення крупності зерен
зернистої

засипки,

при

якому

ефективність

доочищення

набуває

максимального значення. Однак, зі збільшенням розміру зерен на початку
фільтроциклу відбувається падіння рівня води в надфільтровому просторі
нижче рівня фільтруючого завантаження. Це може відбувається при
значеннях dз.з., менших екстремальних (графіки 2, 3 рис. 3.11).
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Рис. 3.11 − Залежність параметра 2/1 від еквівалентного діаметра зерен
завантаження та рейтингу фільтрації (Q0 = const):
1 ‒ 1dп.п.; 2 ‒ 1,25dп.п.; 3 ‒ 1,5dп.п.
При режимі сталої подачі на фільтр необхідно ретельно визначати
параметри

зернистого

та

волокнистого

завантаження,

що

уникнути

підвищених швидкостей фільтрації на початку фільтроциклу та зниження
рівня води нижче рівня зернистої засипки.
3.2 Фільтрування з поступовим закупорюванням пор волокнистої
оболонки
Для цього виду фільтрування також спочатку розглянемо випадок, коли
підтримується режим постійної продуктивності Q( t ) 

dW( t )
 const , а
dt

критерієм ефективності є параметр Т2/Т1 [127, 142].
Розрахунки були проведені для тих же параметрів фільтра традиційної
конструкції, значення яких приведені в підрозділі 3.1. Параметри дренажної
системи у фільтрі, де вона використовується для доочищення, були прийняті
наступні:
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- товщина пористої волокнистої оболонки hп.п. = 20 мм, 40 мм, 60 мм;
- розмір пор пористої волокнистої оболонки dп.п. = 150 мкм, 165 мкм, 180 мкм,
195 мкм.
Приймалося, що умовою відключення фільтрів на промивку як
традиційної, так і удосконаленої конструкції, є або «проскок» забруднень ‒
концентрація завислих речовин у фільтраті перевищує 10% від вихідної

Сф
С0

 0,1 або втрати напору перевищують граничне значення h 

р
 3 м.
g

На рис. 3.12 представлені приклади розрахунку впливу на ефективність
послідовного очищення в зернистому та волокнистому завантаженнях
еквівалентного

діаметра

зерен

завантаження

та

товщини

пористої

перегородки hп.п. Розрахунки проведені для еквівалентного діаметру пор
пористої перегородки, який дорівнює dп.п. = 180 мкм.
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Рис. 3.12 − Залежність параметру Т2/Т1 від еквівалентного діаметра зерен
завантаження та товщини пористої перегородки (Q = const):
1 ‒ 1hп.п.; 2 ‒ 2 hп.п.; 3 ‒ 3 hп.п.
Дані на рис. 3.12 показують, що при раціонально підібраному значенні
розміру зерен зернистої засипки зі збільшенням товщини пористої
перегородки максимальна ефективність її використання для доочищення
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зростає майже лінійно. Однак, при проектуванні слід враховувати, що при
збільшенні товщини перегородки зростають втрати напору при промивці.
На рис. 3.13 представлені приклади розрахунку впливу на ефективність
послідовного очищення в зернистому та волокнистому завантаженнях
еквівалентного діаметра зерен завантаження та розмірів пор пористої
перегородки. Розрахунки проведені для товщини пористої перегородки, яка
дорівнює hп.п. = 40 мм.
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Рис. 3.13 − Залежність параметру Т2/Т1 від еквівалентних діаметрів зерен
завантаження та пор пористої перегородки (Q = const):
1 ‒ 1dп.п.; 2 ‒ 1,1 dп.п.; 3 ‒ 1,2 dп.п.; 4 ‒ 1,3 dп.п.
Дані на рис. 3.13 показують, що зі збільшенням розміру пор пористої
перегородки максимальна ефективність її використання у діапазоні dп.п., що
досліджувався, майже не змінювалась. Однак, при збільшенні параметру dп.п.,
щоб уникнути «проскоку» забруднень у фільтрат, необхідно зменшувати розмір
зерен dз.з.. При цьому навантаження на пористу перегородку зменшується, а
ефективність наближається до одиниці. При зменшенні параметру dп.п., щоб
компенсувати зростання втрат напору, необхідно збільшувати розмір зерен dз.з..
Відбувається перерозподіл навантаження з зернистої засипки на пористу
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перегородку. Зі зменшенням параметру dп.п. зростає опір незакольматованої
оболонки, плюс її брудоємність при підвищеному навантаженні швидко
вичерпується. Ці фактори приводять до того, що після певної величини dп.п.
ефективність

використання

пористої

перегородки

для

доочищення

зменшується.
Також проведені дослідження для режиму, коли підтримується сталий
напір h 

р
 const . Розрахунки проведені по схемі, яка описана в
g

підрозділі 3.1.
На рис. 3.14 приведено приклади розрахунку впливу на ефективність
послідовного очищення в зернистому та волокнистому завантаженнях
еквівалентного

діаметра

зерен

завантаження

та

товщини

пористої

перегородки hп.п. Розрахунки проведені для еквівалентного діаметру пор
пористої перегородки, який дорівнює dп.п. = 180 мкм.
1,3 Q2/Q1

погіршення якості
фільтрату

1,2
1,1

1
2
3

1,0
0,9
0,8
0,7
1,00

d2з.з./d1з.з.
1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

Рис. 3.14 − Залежність параметру Q2/Q1 від еквівалентного діаметра зерен
завантаження та рейтингу фільтрації пористої перегородки (h = const):
1 ‒ 1hп.п.; 2 ‒ 2 hп.п.; 3 ‒ 3 hп.п.
На рис. 3.15 представлені приклади розрахунку впливу на ефективність
послідовного очищення в зернистому та волокнистому завантаженнях
еквівалентного діаметра зерен завантаження та розмірів пор пористої
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перегородки. Розрахунки проведені для товщини пористої перегородки, яка
дорівнює hп.п. = 40 мм.
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Рис. 3.15 − Залежність параметру Q2/Q1 від еквівалентних діаметрів зерен
завантаження та пор пористої перегородки (h = const):
1 ‒ 1dп.п.; 2 ‒ 1,1 dп.п.; 3 ‒ 1,2 dп.п.; 4 ‒ 1,3 dп.п.
Дані на рис. 3.14, 3.15 показують, що збільшення товщини пористої
перегородки майже не впливає на ефективність її застосування для
доочищення при раціонально підібраному значенні розміру зерен зернистої
засипки, а при збільшенні діаметру пор пористої перегородки ефективність
зростає, але різке погіршення якості фільтрату реалізується при менших
значеннях dз.з.
Різке погіршення якості фільтрату відбувається з наступних причин. Зі
збільшенням розмірів зерен зернистої засипки збільшується початкова
продуктивність та швидкість фільтрації, при якій здійснюється відрив
значної частини часток зависі від зернового завантаження та їх надходження
на пористу оболонку. При чому цей процес відбувається на початку
фільтроциклу, коли швидкість фільтрації найбільша. Тобто на відміну від
режиму Q = const, коли основна кількість забруднень потрапляє на пористу
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перегородку у 2-ій половині фільтроциклу, при h = const навантаження на
перегородку здійснюється з самого початку фільтрування. Відповідно,
збільшується її опір, зменшується продуктивність. При режимі h = const
ефективне застосування пористої оболонки для доочищення потребує
точного розрахунку розмірів зерен зернистого завантаження.
Для фільтрування з поступовим закупорюванням пор волокнистої
перегородки розглянуто режим, при якому подача води на фільтр є сталою
величиною Q0 = const, змінюється рівень води у надфільтровому просторі
(рис. 2.3, відведення частини потоку у нижні шари відсутнє). Параметри
фільтру традиційної конструкції ті ж, що й описані для цього режиму в
підрозділі 3.1. Проведено розрахунки залежності ефективності послідовного
очищення

в

зернистому

та

волокнистому

завантаженнях

(2/1)

від

еквівалентного діаметра зерен завантаження та товщини пористої перегородки
(рис. 3.16) і розміру пор пористої перегородки (рис. 3.17).
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Рис. 3.16 − Залежність параметру 2/1від еквівалентного діаметра зерен
завантаження та товщини пористої перегородки (Q0 = const):
1 ‒ 1hп.п.; 2 ‒ 2 hп.п.; 3 ‒ 3 hп.п.
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Рис. 3.17 − Залежність параметру 2/1від еквівалентного діаметра зерен
завантаження та рейтингу фільтрації пористої перегородки (Q0 = const):
1 ‒ 1dп.п.; 2 ‒ 1,1 dп.п.; 3 ‒ 1,2 dп.п.
Розрахунки, результати яких представлені на рис. 3.16, проведені для
еквівалентного

діаметру

пор

пористої

перегородки,

який

дорівнює

dп.п. = 165 мкм, а результати досліджень, показані на рис. 3.17 − для товщини
пористої перегородки hп.п. = 40 мм.
Аналізуючи дані, представлені на рис. 3.16 та 3.17, для режиму сталої
подачі на фільтр (Q0 = const) можна зробити висновки, аналогічні тим, що
отримані для режиму сталої продуктивності (Q = const). При раціонально
підібраному значенні розміру зерен зернистої засипки зі збільшенням
товщини пористої перегородки максимальна ефективність її використання
для доочищення зростає майже лінійно. Зі збільшенням розміру пор пористої
перегородки максимальна ефективність її використання у діапазоні dп.п., що
досліджувався, майже не змінювалась.
Слід відмітити, що при режимах Q = const та Q0 = const застосування
запропонованих рішень більш ефективне, чим при h = const. При Q ≠ const
слід

уникати

занадто

великих

швидкостей

фільтрації

на

початку
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фільтроциклу. Це може призвести до швидкого проникнення забруднень у
фільтрат.
3.3 Відведення частини потоку в нижні шари та доочищення на
дренажній системі
В процесі чисельного моделювання роботи швидкого зернистого
фільтра з відведенням частини потоку у нижні шари та доочищенням на
дренажній системі було вивчено вплив наступних параметрів (рис. 2.3)
[131, 132]:
 приведеної висоти розташування переливної перегородки п 

hп  h w0
, де
h max

h
w
w0

h max
‒ максимальний рівень води над зернистим завантаженням, м.
w
 приведеної глибини (від поверхні зернистого завантаження), на яку
відводиться з надфільтрового простору частина потоку Q2 від 

h з1
;
h з1  h з 2

 приведеного еквівалентного діаметру зерен фільтруючого завантаження
d2з.з./d1з.з..
Для фільтра з відведенням частини потоку у нижні шари розглядалася
робота пористої волокнистої оболонки з утворенням шару осаду на її
поверхні. Приймалося, що витрата води, що надходить до споруди має стале
значення у часі, а фільтр відключається на промивку, коли виконується
умова h w ( t )  h max
w . Критерій ефективності − 2/1, який розраховується по
формулі (3.1).
На рис. 3.18 представлено приклад розрахунку впливу на ефективність
роботи фільтрів різних конструкцій параметра d2з.з./d1з.з. Розглянуто фільтри:
1) традиційної конструкції (без доочищення на пористій перегородці та
відведення частини потоку у нижні шари);
2) з відведенням частини потоку у нижні шари;
3) з доочищенням на пористій перегородці;
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4) з доочищенням на пористій перегородці та відведенням частини потоку у
нижні шари.
1,6 2/1
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3
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Рис. 3.18 − Вплив розміру зерен завантаження на ефективність роботи фільтрів:
1 ‒ традиційної конструкції; 2 ‒ з відведенням частини потоку у нижні шари;
3 ‒ з доочищенням на пористій перегородці; 4 ‒ з доочищенням на пористій
перегородці та відведенням частини потоку у нижні шари
Для фільтрів 1-ого та 2-ого типу конструкції до умови відключення на
промивку виконується умова h w ( t )  h max
w , додається умова Сф ≥ Cкр.
Параметр d1з.з. в даному випадку являє собою еквівалентний діаметр
зерен зернистої засипки фільтра традиційної конструкції, при якому
параметр  приймає найбільше значення, тобто рівень води у надфільтровому
просторі досягає максимальної величини приблизно одночасно з початком
«проскоку» забруднень у фільтрат.
Розрахунки виконані для наступних параметрів фільтру традиційної
конструкції:
-

раціональний еквівалентний діаметр зерен завантаження d1з.з. = 0,825 мм;

-

робоча висота зернистого завантаження hз.з. = 1,5 м;

-

пористість зернистого завантаження – 0,40;

-

подача на фільтр Q0 = 90 л/с;
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-

площа фільтрації – 40 м2;

-

максимальний та початковий рівень води в надфільтровому просторі

h max
w  2 м; h w 0  1,0 м ;
-

час роботи у режимі фільтрування Т1 = 7,77 год.
Рейтинг

фільтрації

пористої

перегородки

приймався

рівним

dп.п. = 4 мкм, висота розташування переливної перегородки − hп = 1,0 м,
глибина занурення у зернисту засипку розподільчої системи для відведення
частини потоку у нижні шари hз.з.1 = 0,3 м.
На основі даних, представлених на рис. 3.18 можна зробити наступні
висновки. Використання системи відведення частини потоку у нижні шари дає
можливість застосовувати зернисту засипку з меншим розміром зерен. Така
засипка має кращу вилучаючу здатність. Дрейф хвилі забруднень в сторону
дренажної системи уповільнюється, а зростання втрат напору компенсується
перепуском частини потоку в обхід верхнього закольматованого шару
фільтруючого завантаження. В результаті ефективність роботи швидкого
фільтра дещо підвищується (графік 2, рис. 3.18).
Застосування дренажної очистки для доочищення дозволяє також
підвищити

ефективність

роботи

фільтра

за

рахунок

перерозподілу

навантаження по забрудненню між зернистою засипкою та волокнистою
пористою оболонкою (графік 3, рис. 3.18). Перерозподіл забезпечується
застосуванням зернистої засипки з більшим розміром зерен. Цей процес
детальніше описаний в підрозділі 3.1.
Відведення частини потоку у нижні шари та доочищення на дренажній
системі (графік 4, рис. 3.18) значно підвищує ефективність роботи фільтра. Це
пояснюється тим, що на протязі фільтроциклу опір верхнього шару зернистого
завантаження різко зростає (графік 1, рис. 3.19) , а перепуск частини витрати у
нижні шари дозволяє уповільнити зростання втрат напору і, відповідно,
підвищення рівня води в надфільтровому просторі. Слід відмітити, що витрата,
яка відводиться у нижні шари зернистої засипки значно зростає у другій
половині фільтроциклу (графік 2, рис. 3.19). Тому її перепуск в обхід
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закольматованого верхнього шару дозволяє подовжити тривалість роботи у
режимі фільтрування. При цьому прискорюється надходження забруднень на
дренажну систему, але використання пористої волокнистої оболонки для
доочищення дозволяє це компенсувати. Слід звернути увагу, що на початку
фільтроциклу відведення потоку у нижні шари не відбувається, тому що в цей
період продуктивність малозакольматованого фільтра висока, вона перевищує
подачу на споруду, відбувається зниження рівня води у надфільтровому
просторі нижче початкового значення, відповідно нижче висоти розташування
переливної перегородки.
Q1/SQ
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Rз.з.1/SRз.з
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t/Tф
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0,6

0,8

0,0

1

Рис. 3.19 − Динаміка опору верхнього шару зернистої засипки (1) та витрати,
яка відводиться у нижні шари (2)
На рис. 3.20 та 3.21 представлені приклади розрахунку впливу на
ефективність роботи фільтра розміру зерен зернистого завантаження, а також
відповідно приведеної глибини розташування розподільчої системи для
відведення потоку у нижні шари та приведеної висоти переливної
перегородки.
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Рис. 3.20 − Вплив глибини розташування розподільчої системи для відведення
потоку у нижні шари та розміру зерен завантаження на ефективність роботи
фільтра:
1 ‒ d2з.з./d1з.з. = 0,9; 2 ‒ d2з.з./d1з.з. = 1,15; 3 ‒ d2з.з./d1з.з. = 1,4
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Рис. 3.21 − Вплив висоти переливної перегородки та розміру зерен завантаження
на ефективність роботи фільтра:
а) з доочищення на дренажній системі; б) без доочищення на дренажній системі;
1 ‒ d2з.з./d1з.з. = 0,9; 2 ‒ d2з.з./d1з.з. = 1,15; 3 ‒ d2з.з./d1з.з. = 1,4
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Результати розрахунку, представлені на рис. 3.20 та 3.21 показують, що
зміна розташування розподільчої системи та переливної перегородки
дозволяє перерозподіляти навантаження між зернистою засипкою та
пористою

оболонкою

дренажною

системою.

Глибина

розташування

розподільчої системи має більший впив на ефективність роботи фільтру, ніж
висота переливної перегородки. Зі збільшенням еквівалентного діаметру
зерен зернистої засипки вплив цих параметрів зменшується. Це пояснюється
тим, що при збільшенні розміру зерен навантаження по забрудненням
переходить з зернистого завантаження на пористу перегородку, і тому заходи
з перерозподілу потоку між шарами зернистої засипки стають менш
ефективні. Слід відмітити, що з цих же причин при наявності дренажної
системи, яка використовується для доочищення, вплив розглянутих
параметрів також зменшується (рис. 3.21).
При наявності доочищення на дренажній системі максимальна
ефективність застосування системи відведення частини потоку в нижні шари
забезпечується, коли (рис. 3.20, 3.21)
1) розподільча система потоку знаходиться в товщі зернистого завантаження
приблизно посередині;
2) кромка переливної перегородка розташована приблизно посередині між
початковим та максимальним рівнем води у надфільтровому просторі.
3.4 Паралельне фільтрування через зернисте та волокнисте
завантаження
За допомогою приведеної математичної моделі вивчена ефективність
застосування фільтрувальної споруди з ВДЕ.
У якості критерію ефективності вибрана величина, що представляє
собою відношення тривалості роботи між промивками фільтра з ВДЕ Т2 до
такого ж параметру для фільтра традиційної конструкції Т1 (без ВДЕ).
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Також враховувалося, що ВДЕ так само, як і зернисте завантаження,
вимагають промивки. Як зазначалося раніше, промивка ВДЕ здійснюється
зворотним потоком води (з середини назовні) та має меншу в порівнянні з
промивкою

зернистого

завантаження

тривалість.

Введемо

параметр

=ТВДЕ/Тз.з., що являє собою відношення тривалості промивки ВДЕ до
тривалості промивки зернистого завантаження. Таким чином, параметр Т2/Т1
необхідно скоректувати [135]


T2  T2 
1
  
,
FПВО ПВО
T1  T1 
1 
Fз.з. з.з.


 T2 
де   ‒ критерій ефективності без урахування додаткової витрати води на
 T1 

промивку ПВО;
FПВО = Nv.e.dПВОhв.e. ‒ площа поверхні ПВО, м2;
ПВО ‒ інтенсивність промивки ПВО ВДЕ, (м3/с)/м2;
з.з. ‒ інтенсивність промивки зернистого завантаження, (м3/с)/м2.
В розрахунках було прийнято, що інтенсивність промивки ПВО та
інтенсивність промивки зернистого завантаження рівні.
На

рис. 3.22

представлений

приклад

розрахунку

залежності

ефективності застосування ВДЕ від крупності зерен зернистого завантаження
та приведеної площі поверхні ПВО FПВО/Fз.з.
Зі збільшенням еквівалентного діаметра зерен до деякого моменту
ефективність фільтра з ВДЕ зростає практично лінійно. Після проходження
критичного

значення

максимального

dз.з.2/dз.m.1,

значення,

з

при

якому

наступним

параметр

зростанням

Т2/Т1

крупності

досягає
зерен

ефективність різко зменшується. Зі збільшенням площі фільтрації ПВО
максимальний екстремум реалізується при більшому dз.з.2.
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Т2/Т1

1

2

1,6

3

1,4
1,2
1,0
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dз.з.2/dз.з.1

0,6
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1,1

1,2
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Рис. 3.22 − Вплив крупності зерен та площі поверхні ПВО на ефективність
роботи фільтра з ВДЕ:
1 – FПВО/Fз.з. = 1,65; 2 - FПВО/Fз.з. = 2,50; 3 - FПВО/Fз.з. = 3,35
Наявність максимального екстремуму в залежності Т2/Т1(dз.з.2/dз.з.1)
(рис. 3.22)

можна

фільтруванні

через

пояснити
зернисте

наступним

чином.

завантаження

та

При
ПВО

паралельному
ВДЕ

частина

навантаження перерозподіляється на ПВО. Швидкість фільтрації в нижніх
шарах

зернистого

шару

зменшується,

перенос

завислих

речовин

уповільнюється. Нижні шари виявляються недовантаженими. У цьому
випадку критерієм відключення фільтра на промивку є досягнення втратами
напору граничних значень. Тому збільшення еквівалентного діаметра зерен
призводить до підвищення ефективності роботи фільтра з ВДЕ: зменшуються
втрати напору, одночасно прискорюється перенесення суспензії в нижні
шари. З подальшим збільшенням параметра dз.з. в якийсь момент критерієм
для початку регенерації стає «проскок» забруднень у фільтрат. Подальше
укрупнення зерен фільтруючого завантаження призводить до різкого
погіршення ефективності використання ВДЕ.
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На рис. 3.23 представлено приклад розрахунку залежності ефективності
використання ВДЕ від приведеної площі поверхні FПВО/Fз.з. при різних
значеннях параметра . Розрахунки проведені для dз.з.2/dз.з.1 = 1,08.
1,5 T2/T1
1,4
1
2
3

1,3
1,2

1,1
1,0

1

2

3

4

FПВО/Fз.з.
5

Рис. 3.23 ‒ Вплив площі поверхні ПВО та параметра  на ефективність
роботи фільтра з ВДЕ при постійному значенні dз.з.2/dз.з.1:
1 -  = 0,05; 2 -  = 0,1; 3 -  = 0,15
Зі збільшенням кількості ВДЕ та, відповідно, площі поверхні ПВО при
необхідності більш тривалої промивки ВДЕ ефективність від їх застосування
знижується, якщо зі збільшенням числа ВДЕ крупність зерен зернистого
завантаження не змінюється. Нівелювати цей ефект можна, підібравши для
кожного значення FВДЕ раціональне значення еквівалентного діаметра зерен,
при якому параметр Т2/Т1 має максимальне значення (рис. 3.24).
Проаналізовано розподіл шару осаду на поверхні ПВО по висоті ВДЕ
(рис. 3.25). На рис. 3.26 наведено приклад розрахунку зміни у часі розподілу
по висоті ВДЕ витрати води, що проходить через ПВО протягом роботи
фільтра в режимі фільтрування.
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Рис. 3.24 − Вплив площі поверхні ПВО та параметра  на ефективність
роботи фільтра з ВДЕ при раціональному значенні dз.з.2/dз.з.1:
1 -  = 0,05; 2 -  = 0,1; 3 -  = 0,15
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Рис. 3.25 − Приклад розрахунку розподілу осаду по висоті ВДЕ
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Рис. 3.26 − Динаміка розподілу по висоті ВДЕ витрати води, що фільтрується
через ПВО: 1 ‒ t/T = 0; 2 ‒ t/T = 0,5; 3 ‒ t/T = 1
Рис. 3.25 показує, що товщина шару осаду на поверхні ПВО має
найбільше значення у верхній частині ВДЕ, а в нижній частині на ділянці
(0,7 ‒ 0,8)hв.e. осад практично відсутній. Аналогічно, з рис. 3.26 видно, що в
цій частині ВДЕ не відбувається притоку води через ПВО, витрата Qв.e.
майже не збільшується протягом всього періоду фільтрування.
Логічно запропонувати виключити на даній ділянці фільтрування через
ПВО, зробивши перегородку непроникною. Це дає можливість скоротити
площу ПВО та зменшити кількість води на їх промивку.
На рис. 3.27 наведено приклад розрахунку залежності ефективності
фільтра з ВДЕ від його робочої висоти, приведеної до товщини шару
зернистого завантаження hв.e./hз.з.. Зі збільшенням робочої висоти ВДЕ
ефективність від їх застосування збільшується. При наближенні значення
параметру hв.e./hз.з. до критичної величини ефективність різко зростає та
досягає максимального значення. Далі ефект від використання ВДЕ плавно
знижується.
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Рис. 3.27 − Вплив робочої висоти ВДЕ та параметра  на ефективність
роботи фільтра з ВДЕ: 1 -  = 0,1; 2 -  = 0,2; 3 -  = 0,3
Збільшення кількості ВДЕ та, відповідно, площі фільтрації через ПВО,
з одного боку, дозволяє збільшити навантаження на ПВО, з іншого боку,
призводить до зростання об’ємів води, необхідних для їх промивки. В
результаті, зі збільшенням числа ВДЕ зростання ефективності загасає або
зовсім ефективність погіршується (рис. 3.23, 3.24). Підвищити ефективність
застосування ВДЕ можливо в результаті підбору оптимального значення
еквівалентного діаметра зерен та зменшення площі поверхні ПВО за рахунок
виключення неефективних зон ВДЕ (рис. 3.27). Як показують дані рис. 3.25
та 3.26, така зона знаходиться в нижній частині ВДЕ. Слабка інтенсивність
фільтрування через ПВО на даній ділянці пояснюється низькою швидкістю
фільтрування через шар зернистого завантаження. У нижніх шарах
зернистого завантаження практично відсутня транзитна витрата, ці шари
менш закольматовані, плюс товщина зернистого шару, що залишилася, не
створює таких великих втрат напору, як дрібнопориста волокниста оболонка.
Відбувається перерозподіл потоку води в сторону зернистого завантаження,
приток до ПВО майже відсутній.

85

Для

вивчення

розподілу

навантаження

на

ВДЕ

та

зернисте

завантаження були проведені розрахунки динаміки витрати води, що
проходить через ВДЕ протягом роботи фільтра в режимі фільтрування при
різних значеннях площі поверхні ПВО FПВО. У всіх розрахунках для кожного
значення FПВО підбиралися раціональні значення еквівалентного діаметра
зерен завантаження. Приклад даного розрахунку представлений на рис. 3.28.
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Рис. 3.28 − Приклад розрахунку динаміки витрати води, що проходить через
ВДЕ: 1 – FПВО/Fз.з. = 1,65; 2 - FПВО/Fз.з = 2,50; 3 - FПВО/Fз.з = 3,35
Витрата води, яка проходить через ПВО ВДЕ, змінюється протягом
роботи споруди в режимі фільтрування (рис. 3.28). На початку осад на
поверхні ПВО більш значно впливає на їх пропускну здатність: витрата Qв.e.
зменшується.

Надалі

зростає

ступінь

закольматованості

зернистого

завантаження, витрата води, що проходить через неї, зменшується,
відповідно, витрата через ВДЕ збільшується. З ростом площі поверхні ПВО
раціональне значення еквівалентного діаметра зерен також збільшується
(рис. 3.11). Зернистий шар, що складається з більш крупних часток,
пропускає воду з меншими втратами напору, що сприяє збільшенню витрати
через зернисте завантаження. У підсумку, незважаючи на збільшення площі
FПВО, витрата Qв.e. збільшується не настільки інтенсивно (рис. 3.28).
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Проведені

дослідження

показали,

що

на

ефективність

роботи

фільтрувальної споруди з ВДЕ значно впливає еквівалентний діаметр часток
зернистого завантаження. Значення цього параметра має бути підібрано
таким чином, щоб запобігти «проскоку» забруднень у фільтрат.
В результаті застосування ВДЕ збільшується площа фільтрації, що дає
можливість перенести частину навантаження з очищення на ПВО.
Виключення з процесу фільтрування неефективної нижньої зони ВДЕ
дозволяє зменшити додаткову кількість промивної води, необхідної для
регенерації ПВО.
Висновки до розділу 3
1. За допомогою удосконаленої математичної моделі послідовної фільтрації
малоконцентрованої суспензії через зернисту засипку та волокнисту
пористу оболонку проведено чисельні дослідження, які дозволили
вивчити вплив параметрів зернистого та волокнистого завантажень на
ефективність застосування дренажних систем для доочищення. Це дало
можливість виявити найбільш значимі фактори та визначити раціональні
значення указаних параметрів.
2. Для різних режимів фільтрування (стала продуктивність, сталий напір та
стала подача) проведено чисельні дослідження для випадків, коли на
поверхні пористої волокнистої оболонки утворюється шар осаду та, коли
відбувається поступове закупорювання її пор, які дозволили обґрунтувати
удосконалення

конструкції

дренажної

системи,

що

забезпечують

підвищення ефективності роботи фільтрувальної споруди.
3. Проведено

чисельні

дослідження,

які

дозволили

обґрунтувати

результативність застосування перепуску частині потоку у нижні шари
зернистої засипки для підвищення ефективності роботи швидкого
фільтра, в тому числі для споруди з удосконаленою дренажною системою.
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4. За допомогою розробленої математичної моделі роботи швидкого фільтра
з вертикальними дренажними елементами, які мають пористі волокнисті
оболонки, проведено чисельні дослідження, які дозволили обґрунтувати
ефективність застосування даних елементів в конструкції зернистого
швидкого

фільтра

та

визначити

конструктивних параметрів.

раціональні

значення

основних
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РОЗДІЛ 4
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ШВИДКОГО
ФІЛЬТРА З УДОСКОНАЛЕНОЮ ДРЕНАЖНОЮ СИСТЕМОЮ
Метою експериментальних досліджень була перевірка адекватності
розробленої математичної моделі процесів послідовного та паралельного
фільтрування малоконцентрованої суспензії через зернисте та волокнисте
завантаження, а також перевірка достовірності результатів теоретичних
досліджень з визначення раціональних конструктивних та технологічних
параметрів споруди.
При проведенні експериментальних досліджень були поставлені
наступні задачі:
-

розробка експериментальної установки, її виготовлення та монтаж;

-

вибір матеріалів зернистого та волокнистого завантаження;

-

визначення залежності оптичної щільності світла від концентрації
завислих речовин у суспензії, що досліджується (це необхідно для
знаходження концентрації завислих речовин у вихідній та очищеній воді
під

час

проведення

експериментів

за

допомогою

фотоелектроколориметра;
-

ідентифікація розробленої математичної моделі: визначення кінетичних
коефіцієнтів, еквівалентних діаметрів зерен зернистого завантаження та
параметрів осаду, що затримується на пористій волокнистій оболонці;

-

порівняння експериментальних даних з результатами теоретичних
досліджень

процесів

малоконцентрованої

послідовного
суспензії

та

через

паралельного
зернисте

та

фільтрування
волокнисте

завантаження, оцінка достовірності розробленої математичної моделі за
допомогою методів математичної статистики.
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4.1 Опис експериментальних досліджень
В лабораторії кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки ХНУБА
був здійснений монтаж експериментальної установки (рис. 4.1 − 4.3).

Рис. 4.1 − Загальна схема експериментальної установки:
1 – безнапірний фільтр; 2 – бак з чистою водою; 3 – бак з замутнювачем;
4 – насос для подачі вихідної та промивної води; 5 – насос для подачі
замутнювача; 6 – гідроструминний насос; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – вентилі
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1 ‒ насадок  32 мм;
2 ‒ труба поліпропіленова  32 мм;
3 ‒ труба з волокнистого пористого
полімера  65 мм;
4 ‒ зернисте завантаження

Рис. 4.2 − Схема швидкого фільтра з удосконаленою дренажною системою
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Рис. 4.3 − Фотографії експериментальної установки
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Експериментальна установка містить швидкий фільтр з удосконаленою
дренажною системою 1 (рис. 4.1), бак з чистою водою 2, бак приготування
замутнювача 3, основний вихровий насос для подачі вихідної та промивної
води 4, вихровий насос для подачі замутнювачів 5, гідроструминний насос 6.
У режимі фільтрування основний насос подачі вихідної води 4 та насос
подачі замутнювача 5 працюють паралельно. Чиста вода та замутнювач
змішуються в напірному трубопроводі, на якому встановлений вентиль 7, за
допомогою якого регулюється подача забрудненої води у фільтр. У режимі
фільтрування вентиля 8 на трубопроводі подачі промивної води закриті, а
вентиля 10 та 11 на трубопроводі відведення очищеної води відкриті.
Експерименти проводили при режимі, коли на фільтр подається вода зі
сталою витратою (Q0 = const), тобто рівень води у надфільтровому просторі
на протязі фільтрування змінюється. Система відведення промивної та
надлишкової вихідної води регулюється по висоті, що дає можливість
змінювати максимальну висоту шару води над зернистим завантаженням.
Насос для подачі замутнювача забирає з резервуара 2 чисту воду і
подає до струминного насосу 6, за допомогою якого здійснюється підсос
замутнювача з відповідного бака 3. За допомогою вентилів 12 та 13
здійснюється регулювання вмісту замутнювача у вихідній воді, тобто її
якості. В напірний трубопровід подається розчин коагулянту, доза якого
регулюється за допомогою вентиля 14.
Оскільки вода, що надходить після освітлення на швидкі фільтри,
зазвичай має невеликий вміст завислих речовин (8-12 мг/л), то для
приготування модельної суспензії способом, показаним на рис. 4.1, для
подачі замутнювача прийнятий насос набагато меншою продуктивності, ніж
основний.
При роботі фільтра в режимі промивки насос для подачі замутнювача 5
відключається, вентиля 7, 10, 12 перекриваються. Основний насос 4 здійснює
подачу чистої води для промивки. Вентилі 8 та 11 відкриті, вентиль 9
відкривається повністю.
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Інтенсивність промивання зазвичай в 6-10 разів більше інтенсивності
фільтрування, тому основний насос підібраний на продуктивність, що
забезпечує ефективну промивку, а його подача в залежності від режиму
роботи фільтра (фільтрування або промивка) регулюється вентилями 7 та 13.
Основний елемент експериментальної установки ‒ це швидкий
безнапірний фільтр, який представляє собою сталеву колону з квадратним
поперечним перетином 30х30 см (рис. 4.2). З однієї сторони бокова стінка у
нижній частині виконана прозорою (з оргскла). Висота прозорої частини
складає 3/5 від загальної висоти фільтра.
У нижній частині фільтра встановлено два горизонтальних дренажних
елемента. Ці елементи складаються з внутрішньої поліпропіленової труби 2
 25 мм з отворами  6 мм та зовнішньої оболонки 3  65 мм, яка виконана
з пористого волокнистого полімеру товщиною 10 мм. Пориста оболонка має
шарувату структуру. Основний шар складає підкладка, еквівалентний
діаметр пор якої дорівнює 500 мкм, зовні оболонки влаштовано тонкий шар
(товщиною до 0,5 мм) з еквівалентним діаметром пор приблизно 5 мкм, який
служить для затримання часток зависі. Така конструкція дренажної системи
забезпечує фільтрування з утворенням на поверхні оболонки шару осаду.
Також посередині фільтрової колони встановлено вертикальний
дренажний елемент, висота робочої частини якого дорівнює 96 см. Він має
схожу конструкцію з горизонтальними елементами. З верхнього торцю
вертикальний

дренаж

заглушено.

Безпосередньо

пориста

волокниста

оболонка вертикального елементу починається на висоті 29 см від вісі
горизонтальних дренажів (рис. 4.2, 4.3), тобто в нижній частині фільтрування
через вертикальний дренаж не відбувається
У якості зернистого завантаження 4 був використаний кварцовий пісок
з водопровідних очисних споруд Комплексу водопідготовки «Донець»
відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал». У якості коагулянту
використовувався розчин сірчанокислого алюмінію дозою 20 мг/л.
Виконувалося дві серії експериментів:
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1) послідовне фільтрування через шар зернистого завантаження та пористі
волокнисті оболонки горизонтальних дренажних елементів;
2) паралельне фільтрування через шар зернистого завантаження та пористу
волокнисту оболонку вертикального дренажного елементу;
При першій серії дослідів вертикальний дренажний елемент був
відсутній. В другій серії був відсутній тонкий зовнішній шар з високим
рейтингом фільтрації на пористих оболонках горизонтальних елементів,
тобто вони забезпечували тільки відсіч часток зернистого завантаження без
доочищення води, яка на них надходила.
При

дослідженні

послідовного

фільтрування

робоча

товщина

зернистого завантаження складала 0,8 м, початковий рівень води у
надфільтровому просторі приймали рівним 0,7 м від поверхні зернистого
завантаження, максимальний рівень – 1,45 м, інтенсивність подачі води на
фільтр – 6,0; 7,2 та 8,0 (м3/год)/м2, каламутність вихідної води – 10 та 12 мг/л.
При дослідженні паралельного фільтрування товщина зернистого
завантаження дорівнювала 1,25 м, початковий рівень води у надфільтровому
просторі − 0,5 м від поверхні зернистого завантаження, максимальний рівень
– 1,0 м, інтенсивність подачі води на фільтр – 8,0 та 10,0 (м3/год)/м2,
каламутність вихідної води – 10 та 12 мг/л.
В

процесі

проведення

експерименту

контролювалися

наступні

параметри:
 концентрація завислих речовин у вихідній та очищеній воді;
 рівень води у надфільтровому просторі;
 витрата води, що надходить на фільтр (на початку фільтроциклу) та
витрата фільтрату.
Продуктивність

пристрою

вимірювалася

об’ємним

методом

за

допомогою мірного баку об’ємом 15 л та секундоміру по формулі:

V
,
t
де V – об’єм води у мірному циліндрі, л;
Q

(4.1)
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t – час, за який відбиралася вода, с.
Рівень води у надфільтровому просторі контролювався за допомогою
лінійки.
У якості замутнювача використовували річний осад, що складається з
мулових

відкладень,

відібраних

з

ковша

водозабору

Комплексу

водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал».
Використання

даного

осаду

в

якості

замутнювачів

обумовлено

тонкодисперсністю суспензії, яка в основному затримується на швидких
фільтрах.
Концентрації завислих речовин у воді визначалися за допомогою
фотоелектроколориметра по залежності оптичної щільності світла від
концентрації завислих речовин I = f (C).
Визначення каламутності води за допомогою фотоелектроколориметра
засноване на визначенні щільності світла для проб води із заздалегідь
відомою концентрацією завислих речовин за стандартною методикою НДІ
ВОДГЕО [143]. Для цього з річкового осаду, попередньо висушеного в
муфельній печі та прокаленого до постійної маси, просіяного та зваженого на
лабораторних вагах, була приготовлена робоча суспензія в наступних
концентрацій: 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 12; 15 мг/л.
Для проведення випробувань застосовувався фотоелектроколориметр
марки ФЕК-56 з червоним світлофільтром (довжина хвилі 630 нм) та кювети
з товщиною поглинаючого світло шару 5 ‒ 10 см. В якості кювети порівняння
використовувалася кювету з дистильованою водою.
Залежність оптичної щільності світла (І) від концентрації у воді
завислих речовин (С) зручно представити у вигляді наступного емпіричного
виразу:

I  c1  C c ,
2

(4.1)

де с1, с2 – емпіричні коефіцієнти.
Значення емпіричних коефіцієнтів с1, с2 визначені методом найменших
квадратів [144, 145]: с1 = 0,0116; с2 = 0,867.
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Отримані дослідні та розрахункові значення оптичної щільності світла
в залежності від мутності суспензії представлені на рис. 4.4.
Показання ФЕК
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
дослідні дані

0,04

розрахункові дані
0,02

С, мг/л

0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Рис. 4.4 − Графік залежності показань ФЕК від концентрації завислих
речовин у муловій суспензії
Задовільна збіжність дослідних та розрахункових даних дозволяє
використовувати залежність (4.1) для визначення концентрації завислих
речовин

у

суспензії,

що

досліджується,

за

показаннями

фотоелектроколориметра.
4.2 Ідентифікація математичної моделі
Для проведення розрахунків за допомогою розробленої математичної
моделі процесів, що відбуваються при роботі фільтру з удосконаленою
дренажною системою необхідно визначити наступні параметри:
 пористість незакольматованого зернистого завантаження;
 еквівалентний діаметр зерен зернистої засипки;
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 значення кінетичних коефіцієнтів  та  для визначення кінетичних
коефіцієнтів а (відриву) та b (прилипання) по залежності (2.5);
 параметр roc/ос для осаду, що затримується на поверхні пористої
волокнистої оболонки, який представляє собою відношення питомого
опору осаду до його густини.
Для визначення еквівалентного діаметру зерен зернистої засипки та її
пористості були проведені дослідження на лабораторній установці, схема
якої представлена на рис. 4.5.
подача
вихідної
води

3

1

1

1

2

2
2
2
відведення
очищеної води

Рис. 4.5 − Схема лабораторної установки:
1 – п’єзометри; 2 – пробовідбірники; 3 – зливний вентиль
Лабораторна установка являє собою прозорий порожнистий циліндр
діаметром 0,1 м і висотою 1,2 м, який на 0,75 м по висоті заповнений
зернистою засипкою (кварцовим піском). Через рівні проміжки по висоті
зернистої засипки розташовані штуцера, до яких приєднані п’єзометри (1) та
пробовідбірники (2). Фільтрування здійснюється зверху вниз. Сталий рівень
води підтримується за допомогою зливного вентиля (3).
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Для визначення пористості зернистої засипки циліндр на висоту шару
фільтруючого завантаження заповнювали водою, при цьому заміряли її
об’єм.
Пористість зернистого завантаження визначали по формулі
n 0 з. з. 

Wводи
,
Wз.з.

3,14  0,12
 0,75  0,00589 м3 = 5,89 дм3 – об’єм циліндра, який займає
де Wз.з 
4
зерниста засипка;
Wводи – об’єм води, необхідний для заповнення пор зернистої засипки,
дм3.
Вимірювання, виконані для кварцового піску, показали, що пористість
даного завантаження дорівнює n 0 з.з. 
Аналогічно

визначали

2,19
 0,372 .
5,89

пористість

волокнистого

завантаження.

Фрагмент пористої волокнистої оболонки висотою 28 см розміщували у
циліндрі, який на цю висоту повільно (щоб з оболонки вийшло повітря)
заповнювали водою. Пористість волокнистого завантаження дорівнює
n ПВО

ПВО
Wводи
,

WПВО

(0,065) 2  (0,065  0,01) 2
 0,28  0,000264 м3  0,264 дм 3 − об’єм
де WПВО  3,14
4
фрагменту пористої оболонки;
води
WПВО
 Wводи 





3,14
 0,28  (0,01) 2  (0,065) 2  (0,065  0,01) 2 – об’єм води,
4

що міститься в порах волокнистої оболонки;
Wводи – об’єм води, залитої в установку, м3.
Згідно результатів вимірювань Wводи = 0,00213 м3. Таким чином
розрахунки показують, що
води
WПВО
 0,002125  0,001935  0,000190 м3  0,190 дм 3 ,
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n ПВО 

0,190
 0,72 .
0,264

Визначення

еквівалентного

діаметру

зерен

зернистої

засипки

проводили по наступній методиці. При різних швидкостях фільтрування
визначали втрати напору у зернистому завантаженні при пропуску через неї
чистої води. Втрати напору находили як різницю відміток рівнів води у
циліндрі h1 та п’єзометрі, штуцер якого розташований у дна фільтруючої
установки h2. Швидкість фільтрації визначали по формулі

V

4Q
d 2

де Q – витрата води, що профільтрувалася, м3/с;
d – діаметр циліндра, м.
Далі визначали питомий опір по залежності
r0 

g h1  h 2
,
V h з.з.

де hз.з. – висота шару зернистої засипки в, м.
Еквівалентний діаметр знаходиться з залежності (2.10).
Результати дослідних даних та результати розрахунку еквівалентного
діаметру зерен завантаження представлені в табл. 4.1
Таблиця 4.1
Визначення еквівалентного діаметру зерен зернистої засипки
Параметр

1 дослід
2 дослід
Величини, що вимірюються
Рівень води в циліндрі h1, см
117
117
Рівень води в п’єзометрі h2, см
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Час наповнення мірного циліндру, с
44
Розрахункові величини
Швидкість фільтрації, м/с
0,00289
Питомий опір, м-2
Еквівалентний діаметр зерен, мм
Середнє значення еквівалентного
діаметра зерен, мм

3 дослід
117

101

106

65

93

0,00196

0,00137

1130030877 1068392830 1050928716
0,781

0,803
0,798

0,810
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Значення коефіцієнтів  та  визначали в результаті ідентифікації
математичної моделі. Задача ідентифікації полягає в мінімізації функціонала,
який має вигляд:

J   П роз  П екс  ,
n

2

i 1

де Проз, Пекс – відповідно, розрахункове та експериментальне значення
параметра, що прогнозується.
В якості параметрів, які прогнозуються, приймали концентрацію
завислих речовин у воді, що фільтрується, С/C0 та втрати напору h/h0, які
змінюються у часі та по висоті зернистого завантаження. Дослідження
проводились для постійної швидкості фільтрування, а саме 6 м/год та 8 м/год,
а також при початкових концентраціях 10 та 12 мг/л. До вихідної води
додавався коагулянт (сірчанокислий алюміній) дозою 20 мг/л. Дослідні дані
та результати розрахунку приведені в табл. 4.2.
Таблиця 4.2

Висота шару
завантаження, м

Дослідні дані

С / С0
для визначення коефіцієнтів  та 
h / h0

Час, год
2

3

4

v = 6 м/год
С0 = 10 мг/л

2

3

4

v = 6 м/год
С0 = 12 мг/л

2

3

4

v = 8 м/год
С0 = 10 мг/л

2

3

4

v = 8 м/год
С0 = 12 мг/л

0,25

0,53 0,54 0,54 0,51 0,55 0,56 0,57 0,63 0,65 0,62 0,62 0,63
0,49 0,65 0,83 0,53 0,69 1,02 0,54 0,73 0,91 0,58 0,84 1,09

0,50

0,28 0,29 0,31 0,26 0,31 0,32 0,33 0,35 0,41 0,33 0,36 0,44
0,92 1,05 1,35 0,94 1,27 1,47 0,97 1,31 1,45 1,01 1,41 1,74

0,75

0,11 0,15 0,17 0,10 0,30 0,15 0,19 0,22 0,25 0,21 0,24 0,26
1,30 1,42 1,78 1,36 1,66 1,91 1,33 1,58 2,02 1,82 0,16 2,25
 = 0,7410-5;
 = 1,8210-7

Середнє
значення

 = 0,6810-5;
 = 1,7510-7
 = 0,7010-5;

 = 0,7210-5;
 = 1,8610-7
 = 1,810-7

 = 0,6610-5;
 = 1,7710-7
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Розрахункові значення указаних параметрів були отримані в результаті
чисельної реалізації математичної моделі, представленої в підрозділі 2.1.
Дана модель адаптована для опису процесу затримання зависі в зернистому
завантаженні на лабораторній установці, схема якої показана на рис. 4.5.
Для визначення параметру rос/ос для осаду, що затримується на
поверхні пористої волокнистої оболонки, дослідження проводили на
установці, схема якої представлена на рис. 4.1 та 4.2. Вода, що містить
завислі речовини, фільтрувалася тільки крізь пористі волокнисті оболонки
горизонтальних

дренажів.

Зернисте

завантаження

та

вертикальний

дренажний елемент підчас проведення даних експериментів були видалені.
Для цього випадку рівняння фільтрації має вигляд
1 dW( t )
h w (t)
.

Fп.п. dt
R ос ( t )  R п.п. 

Опір та товщину шару осаду визначали, відповідно, по залежностям
(2.8) та (2.9). Для визначення рівня води у надфільтровому просторі hw(t)
користувалися залежністю

dh w ( t ) Q0  Q( t )

,
dt
Fекс .устан .
де Fекс.

устан.

– площа поперечного перетину експериментальної установки,

Fекс. устан. = 0,09 м2.
В якості параметру, який прогнозується, приймали приведений рівень
води у надфільтровому просторі w 

h w (t)  h w 0
, який змінюється у часі.
h max
w  h w0

При цих дослідженнях початковий рівень води у надфільтровому просторі
рівним 1,0 м від вісі горизонтальних дренажних елементів, максимальний
рівень – 2,0 м, інтенсивність подачі води на фільтр – 6 та 8 (м3/год)/м2,
каламутність вихідної води – 4 та 5 мг/л. Дослідні дані та результати
розрахунку приведені в табл. 4.3.
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Таблиця 4.3
Дослідні дані w для визначення параметру rос/ос
Інтенсивність
подачі, (м3/год)/м2/
каламутність
вихідної води, мг/л

Час, год

Параметр
rос/ос,
-2
м /(кг/м3)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

6/4

-0,35

0,08

0,35

0,79

>1

5,841010

6/5

-0,31

0,09

0,55

0,93

>1

5,311010

Час, год
0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

8/4

-0,36

-0,11

0,22

0,52

0,81

4,351010

8/5

-0,28

0,02

0,41

0,75

>1

4,471010

середнє значення

4,991010

Таким чином, були визначені коефіцієнти  та , а також значення
величини rос/ос, необхідні для проведення розрахунків для параметрів
експериментальної

установки

(рис. 4.2)

за

допомогою

розробленої

математичної моделі.
4.3 Співставлення результатів теоретичних досліджень з даними
експериментальних вимірювань
Для перевірки адекватності розроблених математичних моделей
процесів фільтрування малоконцентрованої суспензії у швидкому фільтрі з
удосконаленою дренажною системою було проведено експерименти, в
процесі яких варіювалися такі параметри як концентрація завислих речовин у
вихідній воді, подача на фільтр та робота дренажних елементів.
Для проведення числових розрахунків роботи швидкого фільтру з ВДЕ
математична модель цього процесу, яка представлена в підрозділі 2.3, була
дещо адаптована для режиму, коли на фільтр здійснюється стала подача, а
рівень у надфільтровому просторі змінюється у часі.
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Для цього випадку рівняння фільтрації має вигляд

g
Fз.з.
Q( t )  h w ( t )  h з.з. 
e
 R з. з. ( h з. з. , t )
Для

визначення

рівня

води

N в . е . d ВДЕ

hз.з.

Fз . з .

0



R з.з. ( z, t )
dz
R ПВО  R ос ( z , t )

.

у надфільтровому просторі

hw(t)

користувалися залежністю

dh w ( t )
Q 0  Q( t )

.
dt
Fз.з.  d 2ВДЕ 4
У якості параметру, на який впливають указані фактори, приймався
приведений рівень води у надфільтровому просторі w.
Коли рівень води у надфільтровому просторі підвищувався до
максимального значення, або погіршувалася якість очищення, в результаті
«проскоку» забруднень у фільтрат, фільтр регенерувався за допомогою
водяної промивки. Інтенсивність промивки була прийнята 12-16 л/(см2),
тривалість 5 ‒ 10 хв. Така інтенсивність забезпечувала зважування шару
зернистого завантаження. Якщо в процесі фільтрування застосовувався
вертикальний дренажний елемент, то наприкінці промивки зернистого
завантаження відбувалася його промивка зворотнім током води, яка тривала
10-30 с.
На рис. 4.6 представлено результати співставлення розрахункових та
дослідних даних для першої серії експериментів, коли відбувається
послідовне фільтрування через шар зернистого завантаження та пористі
волокнисті оболонки горизонтальних дренажних елементів, а на рис. 4.7 –
для другої серії, коли відбувається паралельне фільтрування через шар
зернистого завантаження та пористу волокнисту оболонку вертикального
дренажного елементу.
Так як параметр w залежить від багатьох факторів, то для можливості
представлення на одному графіку всіх даних, отриманих при різних
параметрах, порівняння розрахункових та дослідних значень виконано в
координатах (w)-(w)розрах (рис. 4.6), де (w)розрах ‒ розрахункові значення
даного параметру.
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1,0

w

0,8
0,6
0,4
0,2
1
2

0,0
-0,2
-0,4

(w)розрах

-0,6
-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Рис. 4.6 − Співставлення розрахункових та дослідних даних для послідовного
фільтрування: 1 – розрахункові дані, 2 – дослідні дані

1,0

w

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2

1
2

-0,4

-0,6
-0,8
(w)розрах

-1,0
-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Рис. 4.7 − Співставлення розрахункових та дослідних даних для паралельного
фільтрування: 1 – розрахункові дані, 2 – дослідні дані
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За допомогою методів математичної статистки оцінимо відповідність
розрахункових даних дослідним для першої серії експериментів.
Коефіцієнт кореляції між розрахунковими та дослідними даними,
представленими на рис. 4.6, дорівнює r = 0,988. Для перевірки значимості
коефіцієнта кореляції r скористаємося методом перетвореної кореляції, який
був запропонований Р. Фішером [146]. Знайдемо розподіл логарифмічної
функції лінійного коефіцієнта кореляції z:
1 1  r 1 1  0,978
z  ln
 ln
 2,54 .
2 1  r 2 1  0,978
Середня квадратична похибка z-розподілу дорівнює:

1
1

 0,186 .
n 3
32  3

z 
Так як

z
2,54

 13,7  3 , то можна вважати дійсним наявність
 z 0,186

зв'язку між розрахунковими та дослідними даними.
Визначимо середнє арифметичне значення

 ( w )

різниці між

розрахунковими та дослідними даними:
1 n
(w )   (w )i  0,00166 .
n i 1
Визначимо величину середньоквадратичного відхилення  різниці між

розрахунковими та дослідними даними від середнього значення:

 w  (w ) 
n



i 1

2

n 1

 0,0647 .

Довірча межа випадкової складової похибки результату визначення
(w) дорівнює  = t = 0,132, де t = 2,036 – коефіцієнт довіри Стьюдента,
отриманий для довірчої ймовірності Р = 95% та числі результатів n = 32
[147].
Аналогічно за допомогою методів математичної статистики оцінена
збіжність дослідних та розрахункових даних для другої серії дослідів:
- коефіцієнт кореляції між розрахунковими та дослідними даними − r = 0,993;
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- розподіл логарифмічної функції лінійного коефіцієнта кореляції – z = 2,81;
- середня квадратична похибка z-розподілу − z = 0,204; так як

z
 13,7  3,
z

то можна вважати дійсним наявність зв'язку між розрахунковими та
дослідними даними;
- середнє арифметичне значення різниці між розрахунковими та дослідними
даними (w )  0,00341 ;
- величина середньоквадратичного відхилення різниці між розрахунковими
та дослідними даними від середнього значення −  = 0,0678;
- коефіцієнт довіри Стьюдента, отриманий для довірчої ймовірності Р = 95%
та числі результатів n = 27 − t = 2,05;
- довірча межа випадкової складової похибки результату визначення (w)
дорівнює  = t = 0,139 .
Виконане порівняння розрахункових та дослідних даних підтверджує
адекватність розробленої математичної моделі процесу фільтрування у
швидкому фільтрі з удосконаленою дренажною системою.
Висновки до розділу 4
1. Розроблено конструкцію експериментальної установки, а також методику
проведення експерименту, що дозволяють вивчити вплив параметрів
зернистого та волокнистого завантаження на процес фільтрування
малоконцентрованої суспензії.
2. Проведено експериментальні дослідження, які підтвердили результативність
розроблених рекомендацій щодо ефективності застосування доочищення на
удосконаленій дренажній системі швидкого фільтру.
3. Виконано аналіз збіжності розрахункових та дослідних даних, який
дозволяє вважати розроблені та удосконалені математичні моделі процесів
послідовного та паралельного фільтрування малоконцентрованої суспензії
через зернисте та волокнисте завантаження достовірними.
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РОЗДІЛ 5
РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ШВИДКИХ ФІЛЬТРІВ З УДОСКОНАЛЕНОЮ ДРЕНАЖНОЮ
СИСТЕМОЮ
5.1 Рекомендації з проектування та експлуатації швидких фільтрів
з удосконаленою дренажною системою
Рекомендується дві основні конструкції швидкого фільтру, в якому
дренажна система з оболонками з пористого волокнистого полімерного
матеріалу використовується для доочищення [148]:
1) дренажні

елементи

розташовані

вертикально:

вода

паралельно

фільтрується через зернисте завантаження та пористі волокнисті
оболонки. При цьому по товщині зернистого завантаження витрата, яка
через нього проходить, зменшується;
2) дренажні

елементи

розташовані

горизонтально

після

зернистого

завантаження: вода послідовно фільтрується зверху донизу через зернисте
завантаження та пористі оболонки.
Для першої конструкції слід застосовувати пористі оболонки з тонким
шаром, який має рейтинг фільтрації менше 5 мкм, для відсічі часток зависі.
Для зменшення опору оболонки цей шар має розташовуватися на підкладці зі
значним розміром пор (більше 300 мкм). При такій конструкції буде
відбуватися фільтрування через пористу оболонку з утворенням шару осаду
на її поверхні.
Кількість вертикальних дренажів слід приймати з умови, що
співвідношення площі фільтрації волокнистих оболонок та зернистого
завантаження повинно бути у діапазоні 2,5−3,5. Для зменшення ефекту
стиснення

потоку,

що

фільтрується

через

зернисте

завантаження,

вертикальними дренажами їх діаметр повинен бути невеликим (40−60 мм).

108

Промивка зернистого завантаження здійснюється за традиційною
схемою. Пористі волокнисті оболонки очищуються за рахунок тертя
частинок завантаження, які перемішуються при промивці, та коротким
імпульсом води у зворотному напрямку в кінці регенерації зернистого шару.
Бажано, щоб співвідношення тривалості та інтенсивності промивки для
волокнистого й зернистого завантаження не перевищувала 10%.
Нижня частина вертикальних дренажних елементів (приблизно 25% від
висоти) повинна бути непроникною. Вона майже не приймає участь у
фільтруванні. Таке рішення дає можливість скоротити кількість промивної
води. Розташування верхньої частини вертикальних дренажів слід приймати
на рівні поверхні зернистого завантаження.
Система відведення води від вертикальних дренажів не повинна бути
пов’язана з горизонтальними дренажами, які відводять воду, що пройшла
зернисту засипку (рис. 2.4). Це необхідно, щоб забезпечити різну тривалість
та інтенсивність промивки зернистого та волокнистого завантаження.
Для

другої

конструкції

фільтру

можливо

застосування

таких

горизонтальних дренажів, що використовуються для доочищення, в яких
реалізується як фільтрування з утворенням шару осаду на поверхні пористої
перегородки, так і з поступовим закупорюванням її пор.
В першому випадку конструкція пористої волокнистої оболонки схожа
на конструкцію оболонки вертикальних дренажних елементів, за винятком
того, що вона повинна бути трьохшарова. Для зменшення товщини шару
осаду на її поверхні і, відповідно, його опору, перед тонким шаром з високим
рейтингом фільтрації (який затримує частки зависі) слід передбачати шар з
великим

розміром

пор

(достатнім

для

відсічі

часток

зернистого

завантаження) та значною пористістю (рис. 3.6).
Застосування системи відведення частини потоку з надфільтрового
простору у нижні шари зернистого завантаження (рис. 2.3) значно підвищує
ефективність використання горизонтальних дренажних систем з оболонками,
що розглядаються, для доочищення. Розташування переливної перегородки
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слід приймати приблизно посередині між початковим та максимальним
рівнями води у надфільтровому просторі. Розташування розподільчої
системи, що відводить частину потоку у нижні шари, – теж приблизно
посередині шару зернистої засипки.
Конструкція

розподільчої

системи

схожа

з

конструкцією

горизонтальних дренажів з полімерних матеріалів. Вона має в своєму складі
пористу волокнисту оболонку з великим розміром пор (більше 300 мкм), яке
попереджує потрапляння всередину розподільчої системи часток зернистої
засипки. Ця система повинна забезпечувати рівномірний розподіл води по
площі зернистого завантаження та мінімально перешкоджати його промивці.
для цього вона повинна бути виконана з трубчастих елементів невеликого
діаметру (40−60 мм).
У другому випадку, коли відбувається фільтрування з поступовим
закупорюванням пор волокнистого шару, слід приймати оболонки товщиною
більше 4 см та еквівалентним діаметром пор 150-180 мкм. Можливе
застосування пористих оболонок зі змінним розміром пор, який лінійно
зменшується по напряму фільтрування. Діапазон відхилення ‒  1020 мкм.
При розрахунку таких дренажних систем слід враховувати вплив
кольматації не тільки на гідравлічний опір системи, але й на те, що при
поступовому закупорюванні пор оболонки підвищується її затримуюча
здатність.
Застосування фільтрів конструкцій першого та другого типу більш
ефективне, коли підтримується режим сталої продуктивності або сталої
подачі на фільтр (зі змінним рівнем води у надфільтровому просторі), у
порівнянні з режимом сталого напору (втрат напору). При режимі, коли
підтримується сталий напір, за рахунок великих швидкостей на початку
фільтроциклу можливий прорив забруднень у фільтрат.
Коли підтримується режим сталої продуктивності, то критерієм
ефективності є тривалість роботи між промивками (у режимі фільтрування),
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при режимі сталої подачі – добуток тривалості фільтрування та середньої
продуктивності.
Якщо передбачається фільтрування в режимі сталої подачі на фільтр,
то значення подачі та початкового рівня води слід підбирати з урахуванням
того, що необхідно уникнути занадто великих швидкостей фільтрування та
зниження рівня води нижче поверхні зернистого завантаження на початку
фільтроциклу.
Матеріал пористих волокнистих оболонок повинен мати значну
пористість (0,7–0,8) та бути стійким до механічних та гідравлічних
навантажень.
Також

матеріал

оболонок

горизонтальних

дренажів

повинен

прийматися з урахуванням того, що промивка оболонок і, відповідно,
зернистого

завантаження

повинна

відбуватися

з

розширенням

пор

волокнистого шару та зважуванням зернистої засипки. При розширенні пор
збільшується їх розмір та пористість шару, що призводить до зменшення
втрат напору при промивці. Для підвищення ефективності регенерації
зернистого та волокнистого завантаження можливе застосування пульсуючої
промивки.
Значення параметрів зернистого та волокнистого завантажень повинно
підбиратися за допомогою розрахунків на основі розробленої математичної
моделі. Ці значення повинні відповідати максимальній ефективності роботи
фільтрувальної

споруди.

При

використанні

дренажних

систем

для

доочищення раціональне значення еквівалентного діаметру зерен зернистої
засипки збільшується у порівнянні з фільтром традиційної конструкції.
Слід відмітити, що застосування системи відведення частини потоку у
нижні шари зернистого завантаження можливе тільки, коли підтримується
режим сталої подачі. Ця система ефективна і без доочищення на дренажних
елементах, але при цьому крупність часток зернистої засипки треба
зменшувати.
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При розрахунку фільтрувальних споруд удосконаленої конструкції
необхідно

враховувати

дискретний

характер

параметрів

зернистого

завантаження. Доведення до максимальної ефективності слід проводити за
рахунок уточнення параметрів волокнистих оболонок дренажної системи,
або місця розташування розподільчої системи.
5.2 Техніко-економічна оцінка ефективності застосування
швидких фільтрів з удосконаленою дренажною системою
Техніко-економічна оцінка ефективності застосування розроблених
рекомендацій та запропонованих конструктивних і технологічних рішень
була проведена шляхом порівняння з очищенням в швидкому фільтрі
традиційної конструкції.
При порівнянні враховувалася кількість промивної води, необхідна для
промивки фільтрів, скорочення кількості очищеної води, пов'язане з
простоєм фільтра під час регенерації, а також витрати енергії на
перекачування промивної води. Критерієм для порівняння є економічний
ефект, значення якого дорівнює:
Е = Зтр – Зуд,

(5.1)

де Зтр ‒ затрати (на 1 м2 площі зернистого завантаження) на очищення води у
фільтрі традиційної конструкції, грн;
Зуд ‒ затрати (на 1 м2 площі зернистого завантаження) на очищення води у
фільтрі з удосконаленої дренажною системою, грн.
Затрати на очищення води включають наступні складові:
З = Спв + Сф + Сел,

(5.2)

де Спв – прибуток, втрачений у результаті необхідності використання
очищеної води для промивки:
Спв = WпвП,
де

(5.3)

Wпв – річний об’єм промивної води, необхідний для промивки 1 м2
фільтруючого завантаження фільтра;
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П – прибуток, отриманий в результаті продажу 1 м3 зекономленої
промивної води споживачам;
Сф – втрачений прибуток, пов’язаний з скороченням кількості очищеної
води у результаті простою фільтра під час промивки:
Сф = WфП,

(5.4)

Wф – річні втрати води, пов’язані з простоєм фільтра під час промивки
на 1 м2 фільтруючої поверхні фільтра;
Сел – вартість електроенергії, необхідної на перекачування промивної
води.
Річний об’єм промивної рідини, необхідний для промивки 1 м2
фільтруючого завантаження дорівнює
Wпв 

Wпв1  365  24
(Т ф  t рег )

,

(5.5)

де Wпв1  wt пр – об’єм промивної води, необхідний для однієї промивки;
365  24
 n – кількість промивок у рік;
(Т ф  t рег )

Тф ‒ тривалість роботи фільтра в режимі фільтрування;
tрег – тривалість регенерації фільтра;
36524 – кількість годин у році.
Згідно [8] час регенерації швидкого фільтра рекомендується приймати
tрег = 0,33 год при тривалості промивки tпр = 0,1 год.
Річні втрати води, пов’язані з простоєм фільтра під час промивки
Wф = Qtрегn.

(5.6)

Величина прибутку дорівнює 30% від собівартості 1 м3 води. Для
м. Харкова вартість 1 м3 холодної води складає – 11,628 грн. Вартість 1 м3
води без НДС –

11,628
1 

 9,69 грн., прибуток ‒ П  9,691    2,236 грн.
1,2
 1,3 

Вартість електроенергії на перекачування промивної води дорівнює
Сел = ЕелЦел,

(5.7)
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де Еел – електрична енергія, затрачена промивними насосами за рік на
промивку фільтрів удосконаленої та традиційної конструкції, кВтгод;
Цел – вартість 1 кВтгод електроенергії, Цел = 212,776 коп/кВтгод [149], з
урахуванням НДС Цел = 255,33 коп/кВтгод;
Е ел   в

Wпв H пв
,
ел нас 3600

(5.8)

де Нпв ‒ напір промивних насосів при подачі води для промивки
фільтруючого завантаження, відповідно, фільтрів удосконаленої та
традиційної конструкції, м;
ел – ККД електродвигуна насоса, приймемо ел = 0,92;
нас – ККД насоса, приймемо нас = 0,75;
в – питома вага води, Н/м3.
Традиційний фільтр порівнювався з фільтром (табл. 5.1), який містить
вертикальні дренажні елементи (рис. 2.4) та має наступні характеристики
(обидва фільтра працюють зі сталою продуктивністю):
 зовнішній діаметр ВДЕ ‒ 40 мм;
 кількість ВДЕ ‒ 20 на 1 м2 площі зернистого завантаження;
 площа фільтруючої поверхні ВДЕ ‒ 2,68 м2 на 1 м2 площі зернистого
завантаження (з урахування того, що ділянка в нижній частині ВДЕ
довжиною 25 % від його висоти виконана непроникною та участь у
фільтрації не приймає);
 крупність часток зернистого завантаження збільшена на 28% у порівнянні
з фільтром традиційної конструкції;
 час промивки ВДЕ складає 10% від тривалості промивки зернистого
завантаження;
 пористість пористої волокнистої оболонки ‒ 0,7;
 рейтинг фільтрації ‒ 5 мкм;

114

 горизонтальна дренажна система у нижній частині фільтра участь у
доочищенні не приймає, а служить тільки для відсічі часток зернистого
завантаження.
Таблиця 5.1
Порівняння фільтра традиційної конструкції з фільтром з вертикальними
дренажними елементами
Параметр

Фільтр традиційної
конструкції

Фільтр з ВДЕ

Час захисної дії (час досягнення втрат
напору граничних значень), год

6,9

15,5

Кількість промивок у рік

1212

553

Річний об’єм промивної води, м3/м2

538

312

Річний об’єм води, пов’язаний з
втратами у результаті простою, м3/м2

222

101

Затрати енергії на перекачування
промивної рідини, кВтгод/м2

26,0

15,1

Прибуток, втрачений у результаті
необхідності використання очищеної
води для промивки, грн/м2

1204

697

Втрачений прибуток, пов’язаний з
скороченням кількості очищеної води
у результаті простою фільтра під час
промивки, грн/м2

497

227

Вартість електроенергії, необхідної на
перекачування промивної води, грн/м2

66

38

1767

963

Загальні затрати, грн/м2
У

якості

фільтра

традиційної

конструкції

був

розглянутий

одношаровий фільтр з наступними характеристиками: зернисте завантаження
– кварцовий пісок; пористість ‒ 0,4; товщина шару – 1,3 м. Розмір зерен
фільтруючого завантаження підібрані таким чином, що Тз  Тн.
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Каламутність вихідної води прийнята 10 мг/л, очищеної ‒ 1 мг/л,
граничне

значення

втрат

напору

‒

3 м,

продуктивність

фільтрів,

інтенсивність промивки й напір промивних насосів прийняті однакові та,
відповідно, дорівнюють 2 л/(см2), 16 л/(см2), 12 м.
Річний економічний ефект дорівнює
Е = 1767 ‒ 963 = 805 грн/м2.
Також

порівнювався

фільтр

традиційної

конструкції,

в

якому

підтримується режим сталої подачі, з фільтром (табл. 5.2), який містить
систему відведення частини потоку у нижні шари та горизонтальну дренажну
систему,

яка

використовується

для

доочищення

(рис. 2.3).

Пористі

волокнисті оболонки дренажної системи мають таку конструкцію, яка
забезпечує фільтрування з утворенням шару осаду на їх поверхні.
У

якості

фільтра

традиційної

конструкції

був

розглянутий

одношаровий фільтр з наступними характеристиками: зернисте завантаження
– кварцовий пісок; пористість ‒ 0,4; товщина шару – 1,5 м. Максимальний
рівень води у надфільтровому просторі дорівнює 2 м від поверхні зернистого
завантаження, початковий рівень – 1 м. Розмір зерен фільтруючого
завантаження підібрані таким чином, що час досягнення максимального
рівня приблизно дорівнює часу проскоку забруднень у фільтрат.
Фільтр удосконаленої конструкції має наступні характеристики:
 площа фільтруючої поверхні пористих волокнистих оболонок дорівнює
площі фільтрації зернистого завантаження;
 крупність часток зернистого завантаження збільшена на 40% у порівнянні
з фільтром традиційної конструкції;
 пористість пористої волокнистої оболонки ‒ 0,7;
 рейтинг фільтрації ‒ 4 мкм;
 переливна перегородка розташована посередині між початковим та
максимальним рівнем;
 розподільча
завантаження.

система

розташована

посередині

шару

зернистого
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Таблиця 5.2
Порівняння фільтра традиційної конструкції з фільтром з відведенням
частини потоку у нижні шари та горизонтальним дренажем для доочищення
Параметр

Фільтр
традиційної
конструкції

Фільтр
удосконаленої
конструкції

Час захисної дії (час досягнення втрат
напору граничних значень), год

7,7

12,6

Кількість промивок у рік

1081

677

Річний об’єм промивної води, м3/м2

481

301

Річний об’єм води, пов’язаний з
втратами у результаті простою, м3/м2

223

140

Затрати енергії на перекачування
промивної рідини, кВтгод/м2

23,2

14,5

Прибуток, втрачений у результаті
необхідності використання очищеної
води для промивки, грн/м2

1075

673

Втрачений прибуток, пов’язаний з
скороченням кількості очищеної води
у результаті простою фільтра під час
промивки, грн/м2

499

312

Вартість електроенергії, необхідної на
перекачування промивної води, грн/м2

59

37

1633

1023

Загальні затрати, грн/м2

Каламутність вихідної води також прийнята 10 мг/л, очищеної ‒ 1 мг/л,
інтенсивність подачі на фільтр, інтенсивність промивки й напір промивних
насосів

прийняті

однакові

та,

відповідно,

16 л/(см2), 12 м.
Річний економічний ефект дорівнює
Е = 1633 ‒ 1023 = 610 грн/м2.

дорівнюють

2,25 л/(см2),
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Слід відмітити, що при використанні дренажної системи удосконаленої
конструкції можливе підвищення втрат напору та, відповідно, напору
промивних насосів. Але вага вартості електроенергії на перекачування
промивної води невелика у порівнянні з іншими складовими. Тому
збільшення величини необхідного напору суттєво не впливає на економічну
доцільність застосування запропонованих рішень.
Таким чином, використання швидкого фільтра з вертикальними
дренажними елементами або з відведенням частини потоку у нижні шари та
дренажною системою доочищення для видалення з води завислих речовин
має значний техніко-економічний ефект.
Висновки до розділу 5
1. Розроблено рекомендації для проектування та експлуатації швидких
фільтрів з удосконаленою дренажною системою, що використовується
для доочищення води, яка профільтрувалася через зернисте завантаження.
Ці рекомендації дозволяють підібрати найбільш відповідний режим та тип
фільтрування,

розрахувати

раціональні

параметри

зернистого

та

волокнистого завантаження, а також системи перепуску частини витрати
у нижні шари, що забезпечують максимальну ефективність роботи
фільтрувальної споруди.
2. Виконано

техніко-економічне

порівняння

ефективності

швидкого

одношарового фільтра традиційної конструкції з роботою фільтрів
удосконалених конструкцій, а саме з вертикальними дренажними
елементами та відведенням частини потоку у нижні шари зернистого
завантаження з доочищенням на горизонтальних дренажах, яке показало
високу результативність запропонованих рішень. Значно збільшується
тривалість

роботи

споруди

у

режимі

фільтрування,

відповідно,

скорочується об’єм промивної води. Техніко-економічний ефект в
залежності від конструкції фільтру складає 600-800 грн. на 1 м2
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фільтруючої поверхні зернистого завантаження.
3. Результати роботи впровадженні на спорудах другого підйому другого
блоку Комплексу водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу
Комунального підприємства «Харківводоканал» та використовуються в
розробках
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У

дисертаційній

роботі

науково

обґрунтовано

ефективність

застосування пористих волокнистих полімерних оболонок дренажних систем
швидких фільтрів для скорочення експлуатаційних затрат при очищенні
природних вод фільтруванням. У результаті проведення дисертаційних
досліджень були отримані основні висновки, які можна звести до наступного:
1. Виконаний аналіз існуючих рішень підвищення брудоємності зернистих
фільтрів показав, що для удосконалення роботи цих споруд доцільно
застосовувати багатоступінчате фільтрування, реалізоване в одній
споруді; застосовувати для доочищення води після проходження
зернистої засипки високоефективні волокнисті фільтрувальні матеріали;
організовувати експлуатацію зернистого завантаження за межами
захисної дії.
2. Удосконалена

математична

модель

послідовного

фільтрування

малоконцентрованої суспензії крізь шари зернистого та волокнистого
завантаження, яка дозволяє прогнозувати роботу швидкого фільтра,
пористі волокнисті оболонки дренажної системи якого використовуються
для

доочищення, та

обґрунтувати

удосконалення, необхідні

для

підвищення ефективності.
3. Удосконалена

математична

модель

роботи

швидкого

фільтра

з

відведенням частини потоку у нижні шари зернистого завантаження та
доочищенням на дренажній системі, яка дозволяє врахувати вплив
конструктивних

параметрів

системи

перепуску

та

основних

характеристик зернистого й волокнистого фільтруючих середовищ.
4. Розроблена

математична

модель

роботи

швидкого

фільтра

з

вертикальними дренажними елементами, яка дозволяє врахувати вплив
основних параметрів даної споруди та визначити їх раціональні значення.
5. Для різних режимів фільтрування (стала продуктивність, сталий напір та
стала подача) проведено чисельні дослідження для випадків, коли на
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поверхні пористої волокнистої оболонки утворюється шар осаду та, коли
відбувається поступове закупорювання її пор, які дозволили обґрунтувати
удосконалення

конструкції

дренажної

системи,

що

забезпечують

підвищення ефективності роботи фільтрувальної споруди.
6. Проведено

чисельні

дослідження,

які

дозволили

обґрунтувати

результативність застосування перепуску частини потоку у нижні шари
зернистої засипки та використання вертикальних дренажних елементів
для підвищення ефективності роботи швидкого фільтра.
7. Виконано аналіз збіжності розрахункових та дослідних даних, який
дозволяє вважати розроблені та удосконалені математичні моделі
процесів послідовного та паралельного фільтрування малоконцентрованої
суспензії через зернисте та волокнисте завантаження достовірними.
8. Виконано

техніко-економічне

порівняння

ефективності

швидкого

одношарового фільтра традиційної конструкції з роботою фільтрів
удосконалених конструкцій, яке показало, що техніко-економічний ефект
в залежності від конструкції фільтру складає 600-800 грн. на 1 м2
фільтруючої поверхні зернистого завантаження.
9. Результати роботи впровадженні на спорудах другого підйому другого
блоку Комплексу водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу
Комунального підприємства «Харківводоканал» та використовуються в
розробках
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