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Seu pequeno tamanho garante uma instalação simples

A elevação ajustável permite excelente secagem do 
produto

Elimina os custos de limpeza da lagoa para remoção de 
algas acumuladas

A Russell Finex fornece Separadores de Líquidos e Sólidos que ajudam a remover algas em uma 
estação de tratamento de água

Figura 1. Os Separadores de Líquidos e Sólidos instalados na 
estação de tratamento de água

Estação de tratamento de água reduz custos de 
remoção de algas com novo processo

fibrosas, foi realizado um teste presencial para garantir que 
este seria o equipamento certo para o cliente. A solução 
escolhida foi para remover as algas da água de retrolavagem 
antes de armazená-la na lagoa de regularização.

Com peneiramento de 100 mícrons, os Separadores de 
Líquidos e Sólidos entram em ação quando os níveis de 
algas na água de retrolavagem estão acima de 40 mil células 
por mililitro. Para garantir que não haja o rompimento de 
algas na água, os Separadores de Líquidos e Sólidos são 
inclinados de forma a garantir a secagem correta das algas 
no momento da descarga do Liquid Solid Separator™ no 
coletor de resíduos. 

Com um exclusivo sistema de peneiramento, o Liquid Solid 
Separator™ mantém a tela de filtragem livre de partículas 
desproporcionais, maximizando a vazão de líquido. Já que 
um requisito essencial era que o sistema fosse autolimpante, 
foram instaladas barras pulverizadoras para a retrolavagem 
da malha in situ, garantindo uma limpeza ainda maior da 
malha a todo momento. A malha não precisa ser limpa 

manualmente, por isso pode funcionar sem envolvimento 
do operador.

Com as recentes mudanças climáticas representando uma 
ameaça à sustentabilidade dos serviços de fornecimento 
de água, é ainda mais importante que a água de 
retrolavagem seja reutilizada. Os separadores evitam a 
queda da qualidade da água nas lagoas. Isso, por sua vez, 
gera grandes economias, eliminando a necessidade de 
remover barro da lagoa.

A primavera e o verão aumentam a eflorescência de 
algas, por isso é necessário que as estações de tratamento 
removam todas as algas da água antes de dar continuidade 
ao tratamento.

Um processo comum no tratamento da água é o 
bombeamento de água não tratada em duas grandes 
peneiras giratórias, que capturam as algas em um tambor 
coberto por uma malha fina. Enquanto a água limpa é 
processada através de filtros de areia grossa, onde o 
restante das algas é removido, o sistema autolimpante nas 
peneiras remove as algas da malha.

Após uma consulta com um representante de vendas da 
Russell Finex, foi definido que o separador centrífugo de 
líquidos e sólidos Liquid Solid Separator™ era o equipamento 
mais adequado para este fim. Sendo o equipamento ideal 
para remover partículas sólidas desproporcionais lisas e 
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Figura 2. Liquid Solid Separator™ - Separador centrífugo para 
remoção contínua de sólidos de pastas líquidas

A Russell Finex possui mais de 80 anos de experiência na 
fabricação e fornecimento de separadores, peneiras e filtros, 
que aumentam a produtividade e garantem a qualidade do 
produto final. A companhia atende diversas indústrias em 
mais de 140 países, com aplicações que incluem adesivos, 
cerâmicas, produtos químicos, cores, esmaltes, explosivos, 
alimentos, tingimentos, látex, pós metálicos, tintas, 
revestimentos de papel, produtos farmacêuticos, plastisóis, 
revestimentos em pó e óleos residuais.
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