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DIMENSSIONIG OF RAPID SAND FILTERS USED FOR
WATER TREATMENT
In this paper is presented the functioning and the dimensioning
procedure of rapid sand filters used in water treatment plants. The
dimensioning calculus refers to filter basin, water inflow and draining systems.
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1. Introducere
În cadrul tehnologiei de tratare a apei în vederea potabilizării,
filtrarea se realizează după procesul de decantare, înainte de operația
de dezinfecție [1, 2]. Operația de filtrare se desfășoară în bazine de
beton armat, care pot conţine mai multe compartimente cu secţiunea
pătrată sau dreptunghiulară, în care se găseşte un material filtrant
(uzual se folosește nisipul) care reține materiile solide [3, 4].
În figura 1 se prezintă elementele componente ale unui filtru rapid
cu nivel liber [5]. Apa brută este admisă în filtru printr-o conductă cu
ramificații spre fiecare compartiment (3) și repartizată prin jgheaburile
(17) pe toată suprafața filtrului. Astfel, apa brută parcurge stratul de
nisip de sus în jos, timp în care suspensiile sunt reținute pe suprafața
materialului filtrant, apoi trece prin sistemul de drenaj (14), de unde prin
conducta (13) iese din filtru [5, 6].

Spălarea filtrului rapid constă în introducerea de apă sau apă și
aer comprimat prin sistemul de drenaj în curent ascendent spre
suprafața filtrului. Astfel granulele de nisip vibrează, se lovesc între ele,
iar impuritățile de pe suprafața lor se desprind fiind colectate cu apa
murdară în jgheaburile (17) [5, 6].

a)
b)
Fig. 1 Filtru rapid cu nivel liber: a) vedere de ansamblu; b) secţiune
transversală prin cuva de filtrare [5]:
1 - dren; 2 - ieşire apă filtrată; 3 - influent; 4 - conducte piezometrice; 5 - cuvă
de beton; 6 - nivelul stratului filtrant în timpul spălării; 7 - indicator de pierdere
de debit şi sarcină; 8 - pupitre de comandă; 9 - nivel de comandă; 10 - galeria
conductelor; 11 - golire; 12 - conductă de spălare; 13 - conductă principală;
14 - conducte perforate; 15 - pietriş; 16 - nisip; 17 - jgheaburi de spălare;
18 - cuva filtrului; 19 - radierul filtrului

Elemente de ordin practic privind proiectarea filtrelor de nisip
sunt prezentate în continuare cu referire la următoarele componente:
bazinul de filtrare, instalația de alimentare cu apă brută și sistemul de
drenaj cu conducte perforate.
2. Dimensionarea instalațiilor de filtrare rapidă a apei
2.1. Dimensionarea bazinului de filtrare
În vederea dimensionării bazinului unui filtru rapid se determină
[4-6]:
- Suprafaţa filtrantă necesară:
Q
S f  c [m2 ]
vf

(1)

unde: Qc [m3 / s] - debitul total al staţiei de tratare, compus din debitul
maxim zilnic luat în calcul la care se adaugă un spor de debit de 4-10

% reprezentând necesităţile tehnologice proprii ale staţiei de tratare.
Circa 70 % din acest spor reprezintă necesarul de apă pentru spălarea
filtrelor.
v f [m / s] - viteza de filtrare. Pentru granulaţii ale nisipului de
0,3  3 mm, viteza de filtrare este de 5  15 m/h.
- Numărul de cuve de filtrare nu trebuie să depăşească 24, iar
suprafaţa unui compartiment trebuie să fie cuprinsă între 8 şi 60 m2:
1
n
Sf
(2)
2
- Suprafaţa unei cuve de filtrare:
S
Sc  f [m 2 ]
(3)
n
- Înălţimea totală a cuvei unui filtru:
h  h sd  h dr  hp  hnisip  h apă  h gardă [m]

(4)

unde: hsd - înălţimea zonei de subdrenaj; poate lipsi în cadrul
conductelor cu crepine puse direct pe radier; în cazul drenajelor simple
de plăci cu crepine poate fi de 0,3÷0,4 m; iar când se asigură şi o
compensare orizontală prin reţele de tuburi poate ajunge la 0,6÷0,8 m;
hdr - înălțimea drenajului propriu-zis, poate fi: 0,15 m la plăcile
cu crepine; 0,25÷0,35 m la tuburi cu crepine;
hp - înălţimea stratului de pietriş; uneori poate lipsi, poate avea
valori de 0,15÷0,25 m și asigură o mai bună uniformitate a repartiției
apei de spălare;
hnisip - înălțimea stratului de nisip; în general este de 0,7÷1,2 m
și o granulație cuprinsă între 0,7 și 2 mm;
hapă - în funcţie de metoda de exploatare: în cazul nivelului
constant min. 0,9 m, iar în cazul nivelului variabil poate fi 0,7 m la
începutul ciclului şi 1,50 m la sfârşitul ciclului;
hgardă - se alege în intervalul 0,3÷0,4 m.
Astfel înălţimea totală a unui filtru gravitațional clasic poate
varia între 2,7÷3 m ca limită minimă (în staţii mici) şi 4÷4,5 ca limită
maximă.
2.2. Dimensionarea instalaţiei de alimentare cu apă a
filtrului
În cazul în care alimentarea filtrului se face printr-o conductă cu
ramificații spre fiecare compartiment, se determină [4-6]:
- Aria secţiunii conductelor de aducţie a apei brute la filtru:

Qc
[m]
(5)
m  v1
unde: m este numărul de conducte de apă brută adoptat,
v 1  0,6  1 m/s este viteza de circulaţie admisibilă ale apei
brute prin conducta de la decantor la filtru.
- Diametrul conductelor de aducţie a apei brute la filtru:
4  S1
D1 
[m]
(6)

- Aria secţiunii conductelor de alimentare a unui compartiment
de filtrare se poate obţine în funcţie de debitul aferent unei cuve de
filtrare,
Q
q  c [ m3 / s]
(7)
n
cu formula:
q
S2 
[m 2 ]
(8)
v1
- Diametrul conductelor de alimentare a unui compartiment de
filtrare:
4  S2
D2 
[m]
(9)

S1 

2.3. Dimensionarea instalaţiei de spălare a filtrului
Pentru dimensionarea instalației de spălare cu apă şi aer
comprimat a filtrului de nisip se determină [4-6]:
- Volumul de apă necesară pentru spălarea filtrului:
1
Vapă  S f  qsp  t apă 
[m3 ]
(10)
1000
unde: q sp [dm 3 / s  m 2 ] este intensitatea de spălare cu apă; are valori
în intervalul 5÷8 dm3/s.m2 în funcție de granulația stratului de nisip
0,6÷1,5 mm;
t apă  10  20 min . este durata spălării.
- Debitul de apă de spălare:
Q sp apă  qsp  S f [m3 / s]
- Secţiunea conductei care transportă apa de spălare:
q
[m 2 ]
S3 
v2

(11)
(12)

unde: v 2  2,5  3,5 m / s este viteza de circulaţie admisibilă a apei de
spălare.
- Diametrul conductei pentru apa de spălare:
4  S3
D3 
[m]
(13)

- Volumul de aer necesar pentru spălarea filtrului:
S f  qsp aer  t aer
Vaer 
[m3 ]
(14)
1000
unde: qsp aer  18  20 dm 3 /s.m 2 este intensitatea specifică de aer de

spălare,
taer =3÷5 min este timpul de spălare cu aer.
- Debitul de aer de spălare:
Qsp aer  qsp aer  S f [m3 / s]
- Secţiunea conductei de aer comprimat pentru spălare:
Q sp aer
S4 
[m2 ]
v3

(15)

(16)

unde: v 3  10  12 m / s este viteza de circulaţie admisibilă a aerului
sub presiune pentru spălarea filtrului.
- Diametrul conductei pentru aerul de spălare:
4  S4
D4 
[m]
(17)

Pentru colectarea apei murdare se prevăd jgheaburi paralele,
iar pentru asigurarea unei evacuări uniforme a apei de spălare din filtru,
distanţa dintre axele jgheaburilor se recomandă de 1,5÷2,5 m [6].
- Secţiunea transversală a jgheabului:
Qsp aer
Sj 
[m2 ]
(18)
1000  n j  v j
unde: nj este numărul de jgheaburi;
vj = 0,6÷0,8 m/s este viteza de circulaţie admisibilă apei de
spălare în jgheabul de colectare.
3. Concluzii
■ Datorită randamentelor mari de epurare obținute, filtrele
rapide de nisip sunt folosite în tehnologia de tratare a apei.
Funcționarea acestor instalații este influențată atât de caracteristicile

apei brute, caracteristicile mediului filtrant, cât şi de modul de
întreţinere (spălarea stratului granular de nisip după funcţionare).
■ Astfel, în dimensionarea acestui tip de instalaţie, pe lângă
caracteristicile bazinul de filtrare, trebuie ţinut cont atât de configurația
sistemului de alimentare cu apă brută, cât şi de cel de drenaj.
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