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Soluții complete pentru tratarea 
apelor municipale și industriale

Performanță tehnologică & Optimizare a costurilor
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Tratarea apelor 
municipale, potabile, 
industriale, a levigatului 
și a fluidelor din 
industriii precum 
cea alimentară, 
farmaceutică, 
energetică, petrochimie 
sau automotive se 
fac prin experiența și 
ingeniozitatea echipei 
de ingineri ce au la 
dispoziție cele mai 
avansate tehnologii 
furnizate de lideri 
mondiali.

Know-how-ul 
intersectorial oferit 
clienților în toate 
fazele proiectului 
- design, audit de 
proces, instalare, 
service mentenanță, 
training, dezvoltare 
ulterioară - reprezintă 
competența 
regională majoră, 
unicat, dezvoltată de 
Klarwin®.

Optimizarea proceselor industriale, 
perfomanța tehnologică, reducerea costurilor 
de operare, fiabilitatea și randamentul 
investițiilor sunt obiectivele cheie urmărite în 
abordarea proiectelor.

Dedicat promisiunii 
Fluid Perfection® în 
domeniul ingineriei 
aplicate proceselor de 
producție, Klarwin® 
este lider regional 
în competență 
tehnică și soluții 
personalizate pentru 
filtrarea, separarea și 
purificarea fluidelor.

Viziunea de business 
Win-Win-Win și 
flexibilitate investițiilor 
de tip 
Rent | Buy | 
Rent&Buy asigură 
satisfacția și 
dezvoltarea clienților 
pe termen lung, 
promovarea elitei 
producătorilor de 
tehnologie și cultivarea 
promisiunii 
Fluid Perfection®.

Klarwin Environment Technology oferă soluții de filtrare, 
separare și purificare pentru tratarea apelor municipale 
și industriale, care contribuie la protecția mediului și, în 

același timp, la protejarea resursele naturale pe termen 
lung.

Turbiditate 
(NTU)

Culoare pH

Suspensii 
(Total suspended solids 

- TSS)

Reziduu fix 
(Total dissolved solids - 

TDS)

Index densitate 
(Silt Density Index  - 

SDI)

Conductivitate Alcalinitate  Duritate

Ajutăm la îndeplinerea indicatorilor de calitate ai apei:

Cu beneficii pe termen lung:

Înlocuirea sistemelor convenționale (decantoare, fil-
tre de nisip etc.) cu filtrare într-un singur pas
Amprenta la sol mai redusă decât tehnologiile con-
venționale de filtrare
Sistem complet automat (plug & play)
Obținerea de apă microbiologic pură
Cost scăzut al producției de apă

Costuri de operare reduse
Operare și control de la distanță
Mentenanță minimă
Performanță garantată a calității apei produse
Durabilitate mare
Furnizor unic pentru întregul echipament.
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FILTRARE ÎN TREPTE

DECONTAMINARE

Ordin 
de 
mărime

MICROFILTRARE
(MF)

>0.1 µm
>1,000,000 Da

ULTRAFILTRARE
(UF)

0.1 - 0.01 µm
1000-500,000 Da

NANOFILTRARE
(NF)

0.01 - 0.001 µm
100-1000 Da

OSMOZĂ INVERSĂ
(RO)

<0.001 µm
100 Da

Sisteme automate Pall ARIA 

     Filtrare cu fibre tubulare PVDF omogene, cu rezistență 
mecanică și chimică ridicată de diverse porozități (MF sau 
UF), la presiuni <2.7 bar
     Permite alimentarea cu apă de turbiditate mare (> 400 
NTU) și bogată în suspensii (> 300 ppm)
     Îndepărtează impuritățile fizice într-un singur pas

Sisteme automate Pall IMPRO

     Filtrare cu membrane spiralate subțiri, la presiuni de 
până la 10bar (NF) sau 80 bar (RO)
     Mai puțin rezintente chimic decât fibrele tubulare 
     Necesită prefiltrare (MF) 

PERFORMANȚĂ
    reduce turbiditatea la <0,1 NTU
    reduce SDI la <2
    reduce bacteriile de 1,000,000 de ori

Îndepărtează 60 - 80% din 
compuși dizolvați.

Îndepărtează 97 - 99% din 
compuși dizolvați

Sistemul de filtrare cu membrane are patru moduri 
de operare:
1) Filtrare
2) Regenerarea membranelor pe principiul filtrării contra-curent
3) Spălare chimică
4) Test 

SISTEME DE FILTRARE AUTOMATE

Compuși în suspensie
Coloizi
Emulsii uleioase
Celule, bacterii, paraziți
Viruși 

Molecule mari
Proteine

Molecule 
mici, compuși 
organici (calciu, 
magneziu, nitrat, 
arsenic)

Ioni metalici, săruri 
apoase, constit-
uenți organici și 
anorganici  

DESCOPERĂ TEHNOLOGIILE ȘI NEVOILE DE FILTRARE

FILTRARE DIRECTĂ 

Principiu de funcționare

Filtrarea în curgere directă se realizează în direcție 
perpendiculară pe suprafața filtrantă, contaminanții 
mai mari decât deschiderea porilor fiind reținuți în sau 
pe suprafața stratului filtrant. Pe măsură ce contami-
nanții sunt reținuți, crește căderea de presiune pe filtru 
iar debitul scade.

FILTRARE TANGENȚIALĂ

Principiu de funcționare

Apa curge datorită diferenței de presiune, printr-o 
membrană permeabilă, în timp ce substanțele solide 
în suspensie, moleculele sau ioni sunt reținute sau 
respinse. Apa fiind recirculată tangențial la suprafața 

Pentru prefiltrarea apei se folosesc site metalice, filtre 
cartuș sau sac:
    îndepărtează particulele grosiere;
    asigură protecția sistemelor de microfiltrare;
    contribuie la creșterea duratei de viață a sistemelor 
de filtrare ulterioare.

membranei filtrante previne acumularea contaminan-
ților pe suprafața membranei pănă la atingerea nive-
lului maxim al concentrației din apă respinse (a con-
centratului). 

Schema filtrării în curgere tangențială

Alimentare 
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Variația dintre debitul per suprafața filtrantă 
și volumul filtrat

Curba de cădere de presiune și debitSchema filtrării în curgere directă
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APĂ DE MARE

Apa de mare este mai 
bogată în săruri dizolvate, 
clorură de sodiu, sulfat, 
magneziu, calciu și potasiu 
decât alte tipuri de apă 
naturală, având o salinitate 
medie de 35‰.

Prin desalinizare, folosind 
un sistem integrat de 
microfiltrare urmat de 
osmoză inversă, se obține 
o apă liberă de bacterii 
și particule fine, cu un 
conținut de sare < 500 
mg/L.

C APĂ UZATĂ DE PROCES

Apa uzată, provenită din 
diverse procese industriale, 
din oțelării, industria textilă, 
industria alimentară, fabrici 
de detergent etc., reprezintă 
o amenințare semnificativă 
pentru mediu, având un 
procent mare de solide în 
suspensie, toxine, substanțe 
organice, microbiene și 
anorganice și turbiditate 
crescută.

Apa rezultată din stația de 
epurare, poate fi reutilizată  
în condiții de siguranță, în 
scop propriu sau pentru 
agricultură, prin microfiltrare. 

D

EFLUENTUL SECUNDAR ȘI 
TERȚIAR DUPĂ PRETRATARE 
BIOLOGICĂ

Chiar și după tratament 
secundar, ce elimină 
contaminanții biologici 
dizolvați și suspendați, 
sau un tratamentul terțiar, 
prin care se dezinfectează 
chimic sau fizic, apa 
este improprie anumitor 
întrebuințări.

Tratarea efluenților utili-
zând MICROFILTRARE 
cu tratament de OSMOZĂ 
INVERSĂ în aval, duce 
la obținerea unei ape co-
respunzătoare în diverse 
procese.

E

SOLUȚII COMPLETE  DE TRATARE A 
APELOR DE ORICE PROVENIENȚĂ  

Klarwin oferă soluții de
    filtrare
    separare 
    purificare 
pentru tratarea apei, indiferent de sursa și 
puritatea acesteia.

APĂ DE SUPRAFAȚĂ: LAC, RÂU

Apa de suprafață conține 
un procent mai mare 
de solide în suspensie, 
substanțe organice, 
microorganisme cum ar 
fi protozoare sau alge, 
comparativ cu apa freatică 
și prezintă turbiditate 
crescută.

Folosind un coagulant 
injectat în amonte de 
sistemul de microfiltrare, 
se poate elimina 30-60% 
din materia organică și se 
poate atinge un grad de 
recuperare de aproximativ 
90-95%.

B

APĂ FREATICĂ (PUȚ)

Apa freatică este încărcată 
cu multe substanțe 
chimice, fie găsite în sol și 
roci sau provenite dintr-o 
activitate umană  (fier, 
mangan, arsenic, cloruri, 
bor, fluoruri, sulfați, sodiu, 
microorganisme), care 
cauzează turbiditate, 
miros și gust neplăcut sau 
probleme de sănătate.

Sistemele de microfiltrare 
cu membrane au 
performanță crescută, 
îndepărtând toate 
particulele solide, 
reducând cu 6 log giardia 
și cryptosporidium, cu 
grad de recuperare care 
variază între 90-97%.

A

A

B

D
C

E
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APA DIN INDUSTRIA 
ALIMENTELOR ȘI 
A BĂUTURILOR

Apa este utilizată fie ca apă potabilă în conținutul produselor 
finale sau apă de proces în alimentarea cazanelor de abur, 
sistemelor de răcire și pentru clătirea sticlelor, spălarea sau 
sterilizarea filtrelor. 

APA FOLOSITĂ ÎN 
INDUSTRIA 

FARMACEUTICĂ

Apa este utilizată în principal în formă lichidă, ca ingredient 
în preparate  sterile și nesterile, dar și ca agent de curățare, 
rezultând o apă uzată ce conține ulei și alte grăsimi, pH 
modificat, solide în suspensie, oxigen etc. 

APA ÎN INDUSTRIA 
DE PETROL & GAZE 

(EXTRACȚIE)

Contaminanții solizi din apa de injecție pot cauza înfundarea 
echipamentului de injectare și a rocii de formare, ceea ce duce 
la întreruperea forajului. În cazul zăcămintelor submarine, 
platformele de foraj întâmpină și mai multe dificultăți datorită 
salinității apei de mare. 

APA ÎN INDUSTRIA
 DE PETROL & GAZE 

(RAFINĂRII)

În producția de petrol & gaze, apa este folosită pentru diverse 
procese (cazane de abur, utilități sau în caz de incendiu).

APA FOLOSITĂ ÎN 
MINERIT

În explorările miniere, este necesară producerea de apă 
potabilă sau apă desalinizată în locații aflate la distanță de 
municipalități, pentru apă de proces și canalizare.

Folosind sistemul de microfiltrare cu 
membrane, din oțel inoxidabil, cu design 
igienic și dezinfectare automată, este 
produsă o calitate constantă a apei, 
indiferent de calitatea apei brute (în limitele 
specificate), pentru cele mai multe aplicații 
tipice de tratare a apei.

Soluțiile sunt diverse, în funcție de 
întrebuințarea apei, de la precipitare, 
până la osmoza inversă și tratare cu 
cărbune activ, cele două posibilități 
principale de tratare în acest domeniu 
extrem de restrictiv.

Noile sistemele automate pentru extracția 
petrolului înlocuiesc sistemele tradiționale cu 
tehnologii de tratare integrate, ce combină 
microfiltrarea sau ultrafiltrarea, cu osmoza 
inversă și schimbătorul de ioni.

Soluțiile diferă în funcție de întrebuințări 
de la un minim de filtrare grosieră - pentru 
a îndepărta particulele solide, la sisteme 
complete, de microfiltrare și osmoză 
inversă, care transformă sursa de apă în 
apă liberă de particule, bacterii și ioni.

Apele uzate sunt tratate prin decantare 
în lagună sau cartușe filtrante – pentru 
depunerea sau reținerea particulelor 
solide grosiere, apoi folosind sisteme de 
microfiltrare și osmoză inversă / nanofiltrare.

PROCES PROVOCĂRI SOLUȚII ȘI BENEFICII 

SOLUȚII COMPLETE DE TRATARE 
A APEI PENTRU APLICAȚII INDUSTRIALE 

SOLUȚII COMPLETE DE TRATARE 
A APEI PENTRU APLICAȚII INDUSTRIALE 

APA POTABILĂ

Apa potabilă este o apă microbiologic pură, lipsită de 
contaminare fizică (metale grele, urme de compuși organici, 
solide în suspensie și turbiditate), chimică (nitrați, nitriți și 
arsenic) sau microbiologică (bacterii coliforme, E. Coli și 
specii patogene de bacterii, viruși și protozoare parazite). 

APA PENTRU 
CAZANE DE ABUR

Apa de alimentare a cazanelor de abur este bogată în minerale 
(carbonat de calciu, magneziu, sodiu, săruri) și gaze dizolvate 
(oxigen, dioxid de carbon), lucru care duce la formarea de 
depuneri, producând vibrații și pierderea eficienței turbinei cu 
abur. 

APA DE RĂCIRE

Apa de răcire are rol de agent termic pentru sistemele de 
proces din multe industrii, iar puritatea mecanică și chimia apei 
sunt esențiale. Depozite de particule sau coroziunea tuburilor 
condensatorului duc la scăderea schimbului termic prin țevi, 
ceea ce duce la creșterea consumului de combustibil. 

APA DE SPĂLARE
ȘI DEGRESARE

Apa de spălare și degresare folosită în industria prelucrătoare, 
textilă și pielărie etc., pentru curățarea și clătirea pieselor sau a 
recipientelor în care acestea sunt depozitate, este contaminată 
cu particule, ulei și alți produși chimici. Acumularea în timp a 
acestor produși duc la o spălare impropie și la un volum mare 
de apă reziduală. 

APĂ DE IRIGARE

Apa folosită în agricultură poate fi preluată fie de la 
municipalitate sau de la producători industriali, ca apă uzată 
sau ape secundare și terțiare și ulterior tratată pentru a asigura 
protecția mediului împotriva unei contaminări chimice.

APA DIN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI A HÂRTIEI

Calitatea apei folosite în producția de hârtie poate afecta 
integritatea și aspectul produsului final.

Folosind un sistem de MICROFILTRARE, se 
asigură un tratament corect de potabilizare 
a apei, obținându-se o apă incoloră, inodoră 
şi fără gust, conform directivei 98/83/EC 
pentru apă potabilă a Consiliului Europei.

Prin sisteme integrate de microfiltrare și 
osmoză inversă, se obține desalinizarea 
și dedurizarea apei, protejând integritatea 
conductelor și a turbinei.

Prin filtrarea corespunzătoare, perioadele 
de oprire datorită spargerii țevilor sunt 
reduse, iar eficiența condensatoarelor 
sau sistemelor de răcire este crescută.

Tratarea apei și reutilizarea ei duce la 
reducerea costurilor pentru deversarea 
apei și achiziționarea de apă curată, a 
consumului de substanțe chimice ce se 
adaugă pentru a obține lichidul de spălare 
și a consumului de energie.

Folosind un sistem de microfiltrare se 
tratează apele uzate astfel încât acestea 
se pot utiliza în condiții de siguranță 
pentru agricultură și industrie.

Prin folosirea unui sistem de filtrare 
adecvat, se pot reduce costurile ciclului 
de apă și se optimizează consumul de 
apă pe tona de celuloză și hârtie produsă.

PROCES PROVOCĂRI SOLUȚII ȘI BENEFICII 



SOLUȚII DE TRATARE PENTRU APE MUNICIPALE 

Sistemele convenționale de tratare a apelor municipale 
se bazează pe procese de coagulare, floculare și 
decantare, apoi filtrare cu filtru de nisip, tratare cu 
cărbune activ și clorinare pentru decontaminarea și 
potabilizarea apei. Principalul dezavantaj al acestor 
sisteme este impactul major al variației purității apei 
brute asupra apei filtrate. 

Pentru a proteja resursele limitate de apă, a preveni 
problemele de sănătate și pentru respectarea 
reglementărilor stricte de mediu, autoritățile municipale 
se pot baza pe expertiza noastră în proiectele de 
reabilitare și extindere a stațiilor de tratare a apei și 
de epurare a apei uzate, prin tehnologii de ultimă oră.

PROVOCĂRI SOLUȚII ȘI BENEFICII:

Sistemele Pall ARIA și Pall IMPRO sunt concepute 
în așa fel încât să asigure calitate constantă a apei 
indiferent de variațiile sezoniere ale sursei de apă. 
Sistemul de filtrare este modular în design și cu o 
amprentă la sol mică. 
Instalarea acestuia în instalația existentă este foarte 
simplă datorită sistemului plug&play. 
La cerere se poate mări progresiv capacitatea acestuia 
prin adăugarea de module, linii de module și  panouri 
de comandă. 

Complementar sistemelor de microfiltrare și osmoză 
inversă, Klarwin vine în sprijinul municipalităților cu  o 
gamă largă de soluții de filtrare a apei și tratare a 
apelor uzate:
  Tratare mecanică, chimică și biologică a apei 
(folosind filtre cartuș, saci, modul schimbător de ioni, 
coagulatori, floculanți)
      Tratare pentru apa uzată (decantoare, prese pentru 
deshidratarea nămolului)

Simulare filtrare folosind sistem MF + RO

O simulare a performanțelor unui sistem integrat de 

microfiltrare și osmoză inversă pentru tratarea apei de 

puț a fost realizat pentru o municipalitate. 

În urma analizei apei de alimentare a rezultat că se 

regăsesc  1517 mg/L de substanțe dizolvate (TDS), 

printre care: 

   150 mg/L Ca

   50 mg/L Mg

   150 mg/L S04

   150 mg/L N03.

Recuperare sistem: 75%

Rezultate obținute: TDS apă filtrată 15,6 mg/L
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