


Požeminis vanduo užterštas pagrindiniais 
elementais: geležimi bei kalcio ir magnio 
druskomis, kurios sąlygoja vandens 
kietumą. Taip pat užterštas vandenyje 
ištirpusiomis organinėmis medžiagomis 
bei mechaninėmis priemaišomis (smėlis, 
purvas). 

Visi užpiltinio tipo vandens filtrai, nepriklausomai 

nuo to, kas juos pagamino ir kokia yra filtro 

paskirtis, yra praktiškai vienodos konstrukcijos ir 

susideda iš pagrindinių elementų:

1. Korpuso (talpos) pagaminto iš korozijai atsparios 

medžiagos (stiklo, plastiko, nerūdyjančio plieno ir 

pan.);

2. Valdymo bloko (dar vadinamu kontroleriu, 

valdymo vožtuvu) automatinei filtro regeneracijai;

3. Įeinančio ir išeinančio vamzdelio bei drenažinio 

vamzdelio, skirto  filtrą praplaunančiam vandeniui 

išleisti;

4. Centrinio vandens skirstytuvo (arba vandens 

pakėlimo vamzdžio);

5. Žemutinio vandens skirstytuvo (dar vadinamo 

ekranuojančiaja filjera);

6. Žvyro pagalvėlės (dar vadinamos palaikomuoju 

sluoksniu); 

7. Filtruojamųjų elementų (dar vadinamų užpildu).

Išleidimas

Įleidimas Drenažas





Baltymų molekulės, veikamos fermentų,
kuriuos aerobinėje terpėje išskiria
mikroorganizmai, yra skaidomos į
paprastesnius elementus: albumozę,
peptoną ir amino rūgštį.
Dalį amino rūgščių mikroorganizmai
panaudoja kaip „statybinę medžiagą“
bioaktyviam dumblui formuoti, o kita dalis
yra skaidoma iki amoniako, vandens ir
СО2. Aerobinėms sąlygoms gaminamasis
amoniakas tirpsta vandenyje, virsdamas
amonio hidrokarbonatu.
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Clostridium
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- Vienas iš svarbiausių sistemoje. Paprastai, vandens išleidimo vieta yra

apsaugota nerūdijančio plieno sieteliu. Kuo mažesnė žuvis – tuo tankesnis

sietelis. Auginant lervutes (pav., karpio) vandens išleidimo vietą tenka

apsaugoti papildomu įrenginiu, aptemptu sintetiniu audiniu. Kuo tankesnis

apsauginis sietelis – tuo didesnė jo užsikimšimo tikimybė. Užsikimšimo

priežastys – įvairios. Sietelis gali apaugti nuo biologinės kilmės apnašų, gali

būti užkimštas nugaišusiomis žuvimis ar vandens augalais, kurie patenka iš

išorinių vandens talpų kartu su įleidžiamu į sistemą vandeniu.

- Nedidelės talpos negiliuose baseinuose išleidimo angų sietelius paprastai

galima pasiekti ir išvalyti rankiniu būdu. Didesniuose ir gilesniuose

baseinuose – mechaniniu

būdu arba suspausta

vandens srove.



Kai auginamų žuvų tankumas baseinuose yra didelis, atsiranda dvi

pagrindinės problemos: pirmoji – nepakankamas žuvų aprūpinimas

deguonimi, antroji – vandens užteršimas žuvų medžiagų apykaitos

produktais. Abi šios problemos sprendžiamos reguliuojant vandens

apykaitą baseinuose. Į baseinus paduodamas švarus, prisotintas

deguonimi vanduo, o išleidžiamas – užterštas ir turintis mažai

deguonies.
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V-2.1m3

E1-vandens parengimo

įleidimo į sistemą talpykla 
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padavimas
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