Porque a Vida Depende De Água Limpa

Processo Aerador/Misturador

Aeration Industries & Triton Aerador/Misturador
Homenageada Três Vezes por Frost & Sullivan
Prêmio Tecnologia de Aeração América do Norte, 2011
Prêmio Produto do Ano por Pulp & Paper, 2008
Prêmio Linha de Produtos Estratégicos, 2005

A LIDER MUNDIAL em Aeração de Superfície...
Mais uma vez a Aeration Industries
International criou um novo padrão para
os sistemas de aeração com o patenteado
AIRE-O2 TRITON® processo aerador/
misturador. E os clientes continuam
pedindo este "premiado" aerador já com
milhares de unidades instaladas em todo
o mundo. Juntamente com os nossos
AIRE-O2® aspirador/aerador, mais de
65.000 unidades foram entregues nos
EUA e em mais de 92 países.
AIRE-O2 TRITON®, vencedor do
prêmio Frost & Sullivan por sua
avançada linha de produtos de
aeração, recebeu o prêmio com a
declaração que diz: "Desde a sua
fundação em 1974, a Aeration
Industries tem crescido para ser
reconhecida em todo o meio

industrial como uma vendedora
focalizada na dominante tecnologia de
alta qualidade e que entende a
“pulsação” do cliente, desenvolvendo
produtos para atender a seus requisitos".
Você pediu e nós ouvimos. Nossos
engenheiros inspiraram-se em décadas
de experiência e no compromisso com a
pesquisa e o desenvolvimento para trazer
a você, soluções mais inovadoras e
efetivas no tratamento de esgoto. O
AIRE-O2 TRITON® aerador/misturador de
tecnologia exclusiva é o resultado.
O TRITON é tudo o que você está
procurando em um aerador/misturador:
maior dispersão de oxigênio com bolhas

finas, capacidade máxima de mistura e
funcionamento em baixa rotação que
garante um aerador com um ciclo de vida
mais longo e uma operação silenciosa.
Além disso, os processos de remoção
biológica de nutrientes (BNR) são mais
fáceis de regular e mais econômicos,
através da combinação de mistura e
aeração em uma única unidade compacta,
com controle de aeração independente.
O TRITON foi desenvolvido no
centro de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) exclusivo da Companhia, localizado
na sede da empresa em um subúrbio a
oeste de Minneapolis, Minnesota.
O ponto focal do centro de P&D é
uma piscina de testes de 378.000 litros de
água (378 m3) (foto à esquerda). As
janelas da piscina são posicionadas abaixo
da linha d'água, e foram projetadas para
possibilitar a observação de perto do
AIRE-O2 TRITON® aerador/misturador.
Nesse local, pesquisadores e profissionais
de tratamento de água ganham uma rara
visão da aeração com bolhas finas,
mistura e dispersão no seu melhor
desempenho!
A Aeration Industries é a maior
fabricante mundial de equipamentos de
aeração de superfície. A empresa fornece
sistemas avançados de tratamento de
esgoto, aeradores e misturadores,
utilizados em instalações municipais e
industriais de tratamento de esgoto,
restauração de lagos, rios e portos e na
indústria da piscicultura (criação de peixes).

AIRE-O2 TRITON Processo Aerador/Misturador
®

Em uma categoria por si só...o sistema ideal de aeração.

Processos aeróbicos de tratamento de águas residuais
dependem de sistemas de aeração eficazes e eficientes que
fornecem o oxigênio necessário para os micro-organismos,
fazendo o processo funcionar. Máxima eficiência e
tratamento eficaz são obtidos quando o sistema de ventilação
não só fornece o oxigênio de uma forma utilizável pelos
micro-organismos, mas também é capaz de misturar e
dispersar intimamente o oxigênio em toda a bacia aerada.
Para atingir esses dois objetivos fundamentais, dezenas
de tipos diferentes de dispositivos e sistemas de aeração têm
sido desenvolvidos e utilizados ao longo dos anos, em várias
aplicações de tratamento de esgoto. O uso das melhores
características desses diferentes sistemas resulta na formação

de um sistema de aeração ideal que combina:
1. Dupla função - precisão no controle de aeração e de
mistura permitindo a remoção biológica de nutrientes.
2. Aeração de bolha fina - definido pelo EPA dos EUA.
3. Mistura horizontal - circulação completa na bacia.
4. Manutenção mínima - poucas peças de desgaste, sem
caixa de engrenagem.
5. Baixo custo de aquisição - até 3 anos de garantia - a baixa
rotação prolonga a vida do aerador e economiza energia.
6. Pequenas dimensões - a mistura profunda reduz o custo do terreno.

Os esforços de P&D da Aeration Industries reuniram
com sucesso as mais desejáveis características de aeração.
O resultado é o AIRE-O2 TRITON® aerador/misturador.

Como Funciona

NITRIFICAÇÃO
Aeração / Mistura

AIRE-O2 TRITON® Processo de Dupla Função Aerador/Misturador
Este sistema otimiza a combinação de eficiência hidráulica e de aeração,
necessária para realizar a mais alta transferência de oxigênio, uma mistura
mais eficiente e permitir o controle insuperável em ambientes com processo
de lodo ativado. Processos de remoção biológica de nutrientes (BNR) são
mais fáceis de regular e mais econômicos pela combinação de mistura e
aeração em uma unidade compacta com controle de ventilação independente.
Método de Aeração e Mistura

O ar é pressurizado por um ventilador regenerativo de alta eficiência. O ar é forçado
para dentro da hélice patenteada Powermix™/desenho do anel Saturn, por um eixo oco.
O anel Saturn rasga o ar em bolhas finas e melhora o processo de nitrificação,
enquanto a hélice Powermix™ força o ar em sentido descendente, aumentando
dramaticamente o tempo da bolha residente e aumentando a transferência do oxigênio.

Modo de Mistura
DESNITRIFICAÇÃO
Mistura apenas

Quando o ventilador está desligado, a hélice Powermix™ mantém a velocidade sem a
introdução de ar. Isso permite economia de energia quando as cargas são reduzidas,
mantendo a concentração de oxigênio dissolvido para boas condições do processo e
assegurando a suspensão uniforme de sólidos na bacia, em qualquer profundidade.

TRITON Supera Os Sistemas Convencionais Em Cada Área Importante

Nitrificação
Desnitrificação
Dupla Função
BNR
Redução Aerossol
Velocidades de Mistura
Fluxo Induzido
Período de Garantia
Manutenção no Campo
Rotação do Motor
Redutor
Nível de ruído

Aeration Industries’
AIRE-O2 TRITON®

Aerador de Superfície
de alta velocidade

Aerador
com Soprador

Sistemas de
Difusores de Ar

Sistema de
Disco/Rotor

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
0.305 m/s
Sim
3 anos, não pro-rata
Sim
Baixa
Não
Baixa

Sim
Não (a)
Não
Não
Não
0.076 m/s
Não
1 ano, pro-rata
Não
Alta
Não
Alta

Sim
Não (a)
Não
Não
Sim
0.107 m/s
Mínimo
1 ano, pro-rata
Sim
Alta
Não
Baixo

Sim
Não (a)
Não
Não
Sim
N/A (b)
Não
1 ano, pro-rata
Não
N/A
N/A
Alto

Sim
Não (a)
Não
Não
Não
0.305 m/s
Não
1 ano, pro-rata
Não
Baixa
Sim
Alto

(a) Requer misturador separado.

(b) Devido ao padrão de mistura vertical, requer cobertura total do chão e não há dados disponíveis.

A CHAVE é a Dispersão de Oxigênio com Bolhas Finas
O ar é forçado para baixo através do eixo, passando pela
hélice e saíndo com um fluxo de bolhas finas de alta
velocidade, enquanto é dispersado na água. O tamanho médio
da bolha é 2,0 mm e atende o tamanho ideal de 2,2 mm
estabelecido pela EPA dos EUA para sistemas de difusores de
ar de bolhas finas. Enquanto alguns podem prometer bolhas
finas, Aeration Industries é uma das poucas empresas com
relatórios de testes que comprovam isso.

Dispersão de Oxigênio

Tempo de Residência prolongado

O oxigênio é uniformemente dispersado ao longo de toda a
bacia com a hélice de desenho único AIRE-O2 TRITON®. A
mistura horizontal maximiza o contacto do oxigênio com os
poluentes e a exposição a micróbios. Isso otimiza o processo de
tratamento de esgoto e elimina zonas mortas.

O TRITON injeta mais ar na água e ainda quebra as bolhas em
"bolhas finas." Isso aumenta a área de superfície de bolha em
12 vezes do seu tamanho original e aumenta o tempo de
residência da bolha para permitir mais transferência de
oxigênio e o tempo da mistura na interface do líquido.

Três Sistemas Postos a Prova
3
1

2

1 AIRE-O2 FLUXO-INTERLIGADO: Vários aeradores criam um padrão de fluxo
horizontal que maximiza a eficiência na transferência de oxigênio, melhora a
dispersão de oxigênio e maximiza o volume da lagoa. O resultado é um fluxo
contínuo, altamente oxigenado que fornece a mistura completa, mantém os sólidos
em suspensão e temperaturas ideais durante todo o ano.
2 AERADORES DE SUPERFÍCIE: A área de influência dos aeradores de superfície
é bastante limitada e tem o efeito negativo adicional de criação de aerossóis de COV
(Compostos Orgânicos Voláteis).
3 SISTEMA VENTILADOR/DIFUSOR: O diâmetro de influência de um sistema de
difusor é limitado, exigindo uma grande quantidade de difusores para cobrir a lagoa.
Observe a irregularidade das aberturas do difusor, indicando a presença de escamas
e incrustações na sua cabeça.

A Prova está na Mistura

INTERLIGAÇÃO DE FLUXO: Os aeradores TRITON estão
estrategicamente colocados ao longo de uma bacia para atingir a
velocidade de fluxo médio mais alta possível com o agregado CV
aplicado. Isso fornece a maior dispersão de oxigênio e a maior
mistura para a suspensão de sólidos, interligando a velocidade de
uma unidade à outra; mistura altos níveis de OD com a água de
baixo conteúdo de OD para elevar a taxa de transferência de
oxigênio acima da capacidade de uma única unidade, e os requisitos
totais da CV podem ser reduzidos; economizando energia.

Fluxo Interligado

GOOGLE EARTH

Uma foto de satélite capta as
excepcionais capacidades de mistura
dos aeradores TRITON em uma das
instalações da Aeration Industries.

SISTEMAS DE DIFUSORES: O ar comprimido é introduzido através
de difusores pelo fundo da bacia. Mais CV (alto consumo de
energia) é necessário para superar a resistência da água. O oxigênio
sobe verticalmente e
escapa rapidamente
antes que a efetiva
dispersão horizontal
na água ocorra, então
a aeração é menos
efetiva devido à falha
na mistura.
Sistemas com Difusor

Processo AIRE-O2 TRITON Aerador/Misturador Guia da Mistura
em Profundidade
®

O Máximo em
Mistura Horizontal
O processo AIRE-O2 TRITON®
aerador/misturador cria um fluxo de
mistura horizontal de alta velocidade
para a máxima eficiência no tratamento.
O TRITON tem desempenho alto
e eficiente da mistura, devido a uma
taxa de fluxo induzido muito maior do
que as taxas de bombeamento teórico,
que podem ser matematicamente
calculadas. Fabricantes de hélices
estimam que a taxa do fluxo induzido
pode ser de 10 a 20 vezes maior do
que a taxa de fluxo calculado.
Capacidade de mistura profunda a
9,14 m.
O misturador integrado de baixa
rotação opera separadamente para
manter a mistura ideal mesmo quando
o ar é desligado.
A melhora na transferência de
oxigênio e na mistura leva a uma
maior eficiência de tratamento que
pode reduzir o consumo de energia
em até 50%.
Reduz DBO, SST, e a produção de
lodo. Baixa manutenção com
facilidade de acesso.
A mistura profunda garante espaço
menor e poucas exigências de terreno.
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Advertência: Este gráfico é apenas uma orientação para o projeto preliminar em aplicações típicas de águas residuais.
Por favor, consulte Aeration Industries Int'l para mais informações sobre a mistura e profundidade em diferentes instalações e/ou aplicações fora do padrão.
Nem o desempenho nem a garantia estão implícitos.

Triton é um aerador/misturador de
sub-superfície. Não há aerossóis,
borrifadores, ou liberação de patogênicos
no ar.
Amigável à comunidade Operação silenciosa. Elimina odores.

A rotação lenta de 900 rpm/60 Hz
(750/50 Hz) permite o uso de uma hélice
Power Mix™ maior, que melhora
dramaticamente a mistura e mantém
sólidos em suspensão.

SISTEMAS DE ROTOR/DISCO: Manutenção cara e alto consumo de energia. Os sistemas de rotor de propulsão de água no ar, que criam um
ambiente de aerossol, podem liberar odores ofensivos e/ou agentes patogênicos no ar. Eles são ineficientes para a suspensão uniforme de sólidos.
AERADORES DE SUPERFÍCIE: Esse sistema
bombeia água para cima e a joga no ar,
criando um ambiente de muitos aerossóis. A
força da gravidade tem que ser superada no
sistema e isso exige mais potência (maior
consumo de energia). A área de efeito é
limitada e por causa da falta de movimentação,
os sólidos se acumulam rapidamente nos
cantos e entre as unidades da bacia.

Esta vala com rotores tipo escova de 50 CV
foi drenada, deixando 2,0 m de lodo
decantado e manchas nas paredes como
prova de uma mistura pobre.

Profundidade da água total
4,2 metros

Profundidade do lodo
2,0 metros
Aeradores de Superfície

Sistemas de Rotor/Disco

Simplicidade de Desenho...
O AIRE-O2 TRITON® aerador/misturador é uma declaração de
simplicidade em si, que consiste em poucas partes móveis, fácil
de instalar e operar e exige manutenção mínima. Os
aeradores de superfície podem ser
montados sobre flutuadores,
paredes, ou pontes.
Montagem em Flutuadores
AIRE-O2 TRITON ® Padrão
As unidades de aerador/misturador
estão disponíveis nos seguintes
tamanhos:
• 5 a 75 CV com 60 Hz
• 5 a 75 CV com 50 Hz
A linha TRITON
inclui também uma
unidade de "apenas
misturador" que está disponível
nos tamanhos de 2 a 30 CV de
potência para ambos 60 Hz e 50 Hz.

Montagem em ponte

Características básicas:

Desenho PowerMix™/Anel Saturno

Separação completa de mistura e
oxigenação para nitrificação e
desnitrificação
Melhor transferência de oxigênio
Reduz a dragagem, melhora a
confiabilidade e a longevidade

Concepção mecânica simples.
Poucos componentes de desgaste.
Sem válvulas complicadas, redutores.
Ventilador regenerativo integrado.
Fluxo de ar desobstruído, sem vazamento de ar.
Motor industrial de baixa rotação para
serviço pesado, carcaça e eixo de aço
inoxidável.
Manutenção de rotina que requer apenas
duas peças de reposição reparáveis em campo.
Desenho exclusivo e próprio da hélice/anel
e modo duplo de operação - ideal para
aplicações em remoção biológica de
nutrientes.

AIRE-O2 TRITON Economia de Energia*
®

Um Oregon ETE corta custos de energia em até 55%
com os AIRE-O2 TRITON ® Aeradores, o que equivale a
uma economia de USD$235.000 ao longo de cinco
anos. Com taxas de remoção superiores do aerador e
motores energeticamente eficientes, poucas unidades
foram obrigadas a respeitar a licença, resultando em
grande economia de energia elétrica. A cidade reduziu
sua potência em 240 CV. O gráfico mostra o benefício
da redução de custos para a comunidade depois de
um, três e cinco anos refletindo em vários custos de
eletricidade. Embora o custo médio de energia elétrica
em Oregon seja USD$0,07 kW/h, esta ETE paga só
USD$0,03 kW/hr. O custo médio nacional de energia
elétrica é de USD$0,0858/kW/hr.

$700,000
$600,000
$500,000

Capacidade de reduzir rotação para poupar
energia.
Operação com baixa rotação (900 rpm/60 Hz
- 750 rpm/50 Hz) garante uma vida
prolongada ao aerador, melhora muito a
mistura e opera silenciosamente.
Portátil, fácil de instalar, transportar e manter.
Controle do Processo - capaz de ligar e
desligar baseado no oxigênio dissolvido (OD),
com timer ou manualmente.
Aeração de sub-superfície significa bom
desempenho abaixo da superfície, sem
aerossóis, para um ambiente mais seguro.
Três anos de garantia.

$548,935

$0.07/kW/hr

$400,000

$ 403,703

$0.0858/kW/hr

$300,000

$329,361
$235,260
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$672,835

Custo da Eletricidade USD$ /kW/h
$0.03/kW/hr

$109,787

$134,567

$141,155

$ 47,050

3¢

7¢ 8.58¢
3¢ 7¢ 8.58¢
3¢ 7¢ 8.58¢
um ano
três anos
cinco anos
Custo de Energia Elétrica USD$/kW/h
Dados de Água e Resíduos Digest, março de 2006

Aplicações
O AIRE-O2 TRITON® aerador é ideal para a maioria das
aplicações que requerem a introdução de oxigênio em um
líquido. Isso inclui todos os processos de tratamento biológico
de águas residuais que usam tanques gaseificados, bacias,
lagos e/ou estruturas para implementar o processo. As
aplicações típicas incluem instalações industriais e municipais
de tratamento de águas residuais que empregam lagoas
aeradas, tanques de equalização, sistemas de lodos ativados,
digestores aeróbicos secundários e processos similares.

Ideal para a remoção biológica de nutrientes
Porque o TRITON pode operar tanto como um aerador/
misturador ou apenas como um misturador. O TRITON é ideal
para processos de tratamento de águas residuais utilizando
nitrificação e desnitrificação. Na fase de nitrificação, tanto a
aeração como a mistura são realizadas simultaneamente. Na
fase de desnitrificação, a aeração é interrompida e a unidade
funciona simplesmente como um misturador altamente
eficiente para facilitar o processo de desnitrificação.
O aerador/misturador TRITON pode facilmente
proporcionar uma solução integrada para a remoção biológica
de nutrientes (BNR) combinando mistura com aeração ou
usando só a mistura, tudo a partir de uma peça do
equipamento única, compacta e totalmente independente.
Os aeradores são o “componente-chave” do Sistema
Tri-Oval® da Aeration Industries que permitem o controle
inigualável do processo de lodos ativados e da mistura a
9,14 m de profundidade. Isso resulta em uma pequena área e
em uma grande economia no custo do terreno.
APLICAÇÕES INDUSTRIAS
Comida & Laticínios
Química / Petroquímica
Papel e Celulose
Têxtil
Indústria Geral
Tratamento de Chorume
Bebidas e Vinhos

O oxigênio é uniformemente dispersado e distribuído em grandes
bacias e lagoas, com a opção de montagem em flutuador que leva
em conta os níveis de flutução do líquido. Isso aumenta o tempo da
presença da bolha e elimina o risco de curto-circuito.

A alta dispersão de oxigênio e a grande capacidade de mistura
fazem do aerador TRITON a escolha ideal para lagoas, sistemas de
mistura completa, valas de oxidação, bacias ou tanques.

MERCADO - PROCESSOS
Reator em Batelada Sequencial (SBR)
Digestores Aeróbicos Secundários
Remoção Biológicade Nutrientes (BNR)
Lagos, Rios, Portos
Águas Residuais - Industrial
Controle de Odores
Oxidações Ovais

Unidades montadas em pontes em uma instalação Tri-Oval ®
de vala de oxidação mantêm velocidades horizontais em até
9,14 m de profundidade, operando em uma área pequena e
proporcionando custos reduzidos do terreno.

Em aplicações sequenciais em reatores em batelada (SBR), o TRITON
aerador/misturador mantêm os níveis de OD, mantêm os sólidos em
suspensão e são capazes de realizar a mistura anóxica somente.

Uma Amostra de Satisfação AIRE-O2 TRITON de Clientes do Mundo Todo:
®

Internacional
Asia Pulp & Paper (APP) Indonésia
CIBA / Geigy, México
Cascades, Canadá
CILAM Dairy, Reunião (ilha)
Glaxo Smith Kline Consumer
Healthcare Ltd., Índia
Green CETP, Índia
Hilasal Textiles, El Salvador
Keith ETAR, Escócia
Kola Real, República Dominicana
Lyondell, Holanda
Milotice, República Checa
Petron Corporation, Filipinas
Petrotemex, México
Qin Bai Jiang, China
Cervejarias Quilmes, Argentina
Sappi Fine Paper, África do Sul.

Ele Shi Zi ETAR, China
Sigma Foods, Costa Rica
Thai Royal Air Force Site
Hospital, Tailândia
Tlaxcala, México
Torres Papel, Espanha,
Unilever, Argentina
Waihi Beach ETAR, Nova Zelândia
Waste Management Siam, Tailândia
EUA Águas Residuais Municipais
Astoria, OR
Cape Coral, FL
Dawson, MN
Livermore ETAR, KY
Myrtle Beach, SC
Orlando, FL
Ontario, OR

Moscow, PA
St. Augustine, FL
EUA Águas Residuais Industriais
Beringer Winery, CA
Bongards Creamery, MN
Corbett Vineyards Canyon, CA
Del Monte, MN
DuPont, WV
Empire Cheese, NY
International Paper, MN
Jackson Paper, NC
Nestlé Purina, NE
Proctor & Gamble, IA
Reichhold Chemical Inc., GA
Snowshoe Mountain Resort, WV
Sonoco Products Company, SC
Trefethen Vineyards, CA
Tropicana Products, Inc., FL

Aeration Industries International
4100 Peavey Road • Chaska, MN 55318-2353 EUA
Tel +1-952-448-6789 / FAX +1-952-448-7293
triton@aireo2.com • www.aireo2.com
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