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ФЛОТАЦИОННИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ X-FL 3

АКСЕСОАРИ X-POLI 9

Илюстрациите, снимките, описанията и 
размерите в този каталог са примерни.
X2 Solutions S.r.l. си запазва правото да променя 
моделите си по всяко време и без предварително 
уведомление, в случай, че бъде счетено, че са 
необходими подобрения или при други нужди, 
независимо дали те са конструктивни или 
търговски

Стойностите в таблиците са примерни. X2 
Solutions S.r.l. си запазва правото да прави промени в 
техническите и мерните спецификации по всяко 
време и без предварително уведомление, в случай, че 
бъде счетено, че са необходими подобрения или при 
други нужди, независимо дали те са конструктивни 
или търговски. Дебитните показания са също 
примерни и трябва да бъдат потвърдени, в 
зависимост от приложението
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X-FL
ФЛОТАЦИОННО 
СЪОРЪЖЕНИЕ

Флотационното съоръжение се използва за физико-химична обработка на 
вода. Използва разреден въздух за отделяне на частиците. Въвеждането 
на въздух във водата създава балончета, които при контакт със 
задържаните частици ги издигат на повърхността, като по този начин 
променят плътността на материалите. Равномерното аериране е важно 
за ефективното функциониране на съоръжението. Ако в него няма 
качествено аериране, няма да е възможно и отделянето на 
флокулираната утайка и отделената вода може да съдържа песъчинки, 
като това ще се случва с растящи темпове. Флотационните операции 
осигуряват последователен процес с автоматично приложение и 
постоянен дебит. Следователно операторът трябва само да следи за 
повреди или фактори, които могат да повлияят на отделянето на утайката 
и пречистената вода.
Обикновено флотационното устройство се използва за:

- Предварителна обработка (за отпадъчни води);
- Отделяне на масла и мазнини;
- Предварително сгъстяване на утайката;
- Вторична обработка (отделяне на пречистената вода от активизираната

утайка)  като алтернатива или в помощ на утаител.
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА :Водите, получени от колекторите 
трябва да се съберат в силоз или  резервоар за съхранение.Химико-
физичната флотация трябва да бъде захранвана с постоянен дебит.За да 
се защити флотационното съоръжение от частици с размер, по-голям от 3 
мм, които биха причинили повреда в механичните части, в частност на  
помпата, е необходимо монтирането на динамична или статична решетка 
преди съоръжението. Пречиствателната станция с флотационно 
съоръжение има за цел да премахне 80% от маслата и мазнините,  за да 
намали въвеждането на органичен материал в станцията или в отходната 
канализация.Съоръжението е с напълно автоматизирани режими,  
подготовка и дозиране на химикали за коагулация и флокулация на 
пречистваните отпадъни води. Реакцията на коагулация/флокулация 
протича директно в захранващата линия на флотационното съоръжение, 
където се дозира коагулантът (PAC, FeCl3), а полиелектролитите са вече 
разтворени за употреба в концентрация (0,2-0,3%). Полиелектролитът се 
подготвя в специален автоматизиран уред, като се използва 
концентрираният материал във вид на емулсия или прах (по желание). 
Флотационният резервоар е изцяло изработено от неръждаема стомана  
AISI 304 или, по желание, от неръждаема стомана AISI 316. 
Флотационното съоръжение е разделено на три секции, но в единна 
конструкция:

1) 1) Резервоар за насищане;
2) 2) Кош с формата на пресечена пирамида, за събиране на

флотационния материал;
3) 3) Резервоар за събиране и извеждане на пречистената вода
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- Елекропомпа за насищане;
- Електромагнитна клапа за компресиран въздух;
- Мотор-редуктор с верига;
- Дозаторна помпа за коагулант;
- Дозаторна помпа за флокулант;

В резервоара за насищане, благодарение на малките балончета въздух, коагулираната и 
флокулираната вода ще бъде бързо изтеглена на повърхността, където след минути ще 
се сгъсти и може да бъде отстранена от няколко скрепера, задвижени от верига със 
зъбни колела от неръждаема стомана.
Скреперите ще придвижат материала до коша.Насищането на отпадъчните води с 
компресиран въздух се извършва в резервоар за насищане, с вертикална цилиндрична 
форма, удобно оразмерен съобразно входящия дебит на флотационното съоръжение. В 
този резервоар необходимото налягане е около 3-4 бара, като то се регулира от 
специален мембранен вентил.

При пускане на съоръжението се постига оптимално налягане, което не бива да се 
променя. Количеството въздух в резервоара се дозира от специален дебитомер. 
Количеството необходим въздух трябва да бъде проверено при първото пускане и не 
бива да бъде променяно. Насищащата помпа, с отворено работно колело, с вал и ротор 
от неръждаема стомана, събира в резервоара количество вода, което е 3-4 пъти по-
голямо от постъпващото количеството вода  и го изпраща към резервоара за насищане, 
където ще се осъществи контактът с въздуха. След това водата се връща към входния 
отвор, вече наситена с въздух, така че да позволи издигането на мазнините в нея. 
Пречистената вода се отвежда чрез гравитация, докато гъстата утайка се транспортира 
чрез помпа в специален резервоар за утаяване и после се изхвърля чрез 
самовентилация или бива обезводнена.
АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

Цялото съоръжение е автоматизирано от момента на стартиране на захранващата 
помпа. След това електрическият панел ще получи сигнал от външната помпа за 
навлизането на отпадните води: 
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FLOTTATORI / FLOTATION UNITS

ФЛОТАЦИОННО 
СЪОРЪЖЕНИЕ

Модел / Model

X-FL

Изключването на съоръжението е контролирано чрез регулируемо 
спиране на захранващата електрическа помпа. 
По време на работа, насищащата и дозаторните електрически помпи 
работят постоянно, докато моторът на веригата за събиране на 
флотационните материали работи с таймер, за да се осигури 
необходимото време за повдигане на материалите.
Налична е и единична винтова помпа за отсраняване на 
флотационните материали, като помпата ще работи в синхрон с 
мотора на веригата. Подготовката на разтворения полиелектролит е 
автоматична и може да бъде извършена в резервоар от неръждаема 
стомана (резервоар моноблок) или в два резервоара от PVC – един за 
подготовка и един за съхранение на полиелектролита. 
Системата от тръби е контролирана от електромагнитен вентил, 
който пък е контролиран от сонди за нивото (на три нива), които 
сигнализират кога вентилът трябва да е отворен (при минимално 
ниво) и кога да се затвори (при достигане на максимално ниво). По 
време на пълнене, във водата се инжектира полиелектролитът, във 
вид на прах или емулсия, дозиран от дозаторната помпа и впръскан в 
точното време, за да се постигне необходимата концентрация. 
Подготвеният полиелектролит непрекъснато се разбърква от бавно 
обототен миксер и се дозира от бутална помпа с глава от неръждаема 
стомана за дебити до 500 литра/час или от обемна помпа  с глава от 
неръждаема стомана за по-високи дебити. 

КОНСТРУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ 
• • Флотационен резервоар: неръждаема стомана AISI 304/316;

• • Извеждаща верига на флотационния материал: неръждаема
стомана AISI 304/316;

• • Водач на веригата: Polizene 1000;
• • Пластини за събиране на флотационния материал: неръждаема
стомана AISI 304/316; Гума (дебелина 10 мм);

• • Вал на веригата: неръждаема стомана AISI 304/316;
• • Отходен клапан на резервоара за насищане: неръждаема стомана
AISI 316;

• • Клапан за насищане: сферографитен чугун GG25 с NBR мембрана;
• • Електропомпа за насищане: центробежна помпа с отворен импелер
от неръждаема стомана AISI 316;

• • Въздухомер: плексиглас.

РАЗМЕРИ
Флотационното съоръжение се оразмерява според входящия дебит, 
съдържанието на мазнини и вида отпадъчни води. Пример: за 
приложение в месни заводи има нужда от тръби с по-големи сечения, 
заради значителното съдържание на мазнини в отпадъчните води. 
Модел X-FL 300 позволява настройка на водното ниво в резервоара, 
височината на веригата и скреперните ножове. Това се извършва с цел 
оптимизиране на постоянното количество сух продукт. Модели X-FL 
100 и X-FL 200 позволяват настройка само на нивото на водата. 
Стандартните модели и техните характеристики са описани в 
таблицата по-долу. Възможно е да се изработят съоръжения с 
различни от описаните дебити.
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МОДЕЛ
ДЕБИТ 

(КУБ. М/ЧАС.)
МОЩНОСТ 

(КВ.)
РАЗМЕРИ НА 
РЕЗЕРВОАРА 
LxHtxW (мм)

ТЕГЛО В 
НЕРАБОТЕН 
РЕЖИМ (КГ)

ТЕГЛО В 
РАБОТЕН 

РЕЖИМ (КГ) 

X-FL 100 3 3 1800x1100x1250 300 900

X-FL 200 5 4 2500x1100x1250 400 1400

X-FL 300 10 5,5 3500x1300x1900 680 3900

X-FL 400 15 5,5 4000x1300x1900 800 4800

X-FL 600 25 7,5 5200x1600x2200 1600 8000

X-FL 800 30 11 5500x2100x2300 1700 11000

X-FL 1000 40 11 6800x2100x2300 1800 15000

X-FL 1200 50 15 7000x2100x2300 2000 21000

X-FL 1400 60 15 7500x2500x2300 2500 23000

X-FL 1800 70 26 9000x2500x2300 3000 25000

X-FL 2000 80/90 26 10000x2500x2300 3500 27000

X-FL 2500 100/120 30 9600x3200x2300 4000 31000

Помпа за утайки

Датчик за нивото

Вход на 
отпадъчните води

Долен клапан за изсточване

Въздушен поток

Моторна верига
H

o

H
t

L
W

По желание X-FL може да бъде доставен с кръгъл резервоар. 



7

ACCESSORI / ACCESSORIES

Модел 

X-POLI

СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА И 
ДОЗИРАНЕ НА ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА  

Системата за подготовка и дозиране на електролит е създадена 
специално за производството на разтвори на основи или разтвори със 
синтетични флокуланти (полиелектролити). Тези разтвори могат да 
бъдат използвани във всички случаи, когато колоидни вещества 
трябва да бъдат отделени от отпадъчните води. Операторът 
въвежда данните за необходимата концентрация, хидравличната 
калибрация на измервателя на прах и помпата за концентрат, 
съобразно изискванията.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Автоматичната система с две или три секции за флокулационни 
вещества във вид на прах за производство на дозиращ разтвор от 0,05 
и 0,5% се състои от:  
- Комбиниран контейнер от неръждаема стомана за подготовка,
зреене и съхранение на полиелектролити с подсилване и скоби за
другите агрегати;

- Дънен отвор и преливник от неръждаема стомана (мин 70 л.)  
- Измервател за сухите вещества с различен обем и захранващ кош с
капак на панти и уплътнение; миксер с трифазен мотор и променлива
скорост;
- 2 или 3 електрически бавнооборотни миксера от неръждаема
стомана AISI 304;

- Тръби за измерване на концентрираната течност;
- Миеща  система за почистване и овлажняване на праха с дюза,
дебитомер и комплект принадлежности за водния разтвор.
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tel. +39 051 0830573  /  fax +39 0535 658353
www.x2solutions.it




