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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.

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. 
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ОБРАБОТКА НА УТАЙКИТЕ
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Модел

X-RA / X-RAD
МОДУЛЕН СГЪСТИТЕЛ И ОБЕЗВОДНИТЕЛ
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X-RA и X-RAD са машини за сгъстяване и обезводняване на утайки. Те 
са практична алтернатива на машините, които се използват в 
момента и са конструирани за постигане на високи нива на сгъстяване 
и обезводняване, съчетани с намаляване на разходите за енергия и 
поддръжка.
И двете машини се състоят от барабан с мрежа, в който посредством 
мотор с ниска мощност и обороти се върти винт с вал с променлива 
стъпка.
Двете машини са със сходни размери. Различието се изразява основно 
във винта с променлива стъпка, пневматичната система за 
противоналягане, налична само при модел X-RAD, и други технически 
параметри, необходими за различните цели на машините. И двете 
машини са оборудвани с моторизирана почистваща система за 
барабана. И в двете машини постъпващата утайка трябва първо да 
бъде обработена с полиелектролити, за да се постигне подходящата 
флокулация и да се оптимизира работата на машините.
По желание, X-RA и X-RAD могат да бъдат доставени с ръчна или 
автоматична флокулационна система.
Веднъж попаднала в секцията за сгъстяване или обезводняване, 
флокулираната утайка се придвижва от валов винт. В зависимост от 
модела машина, винтът променя стъпката си, наред с други 
технически процеси, което позволява сгъстяването или 
обезводняването.
По време на въртенето на винта с ниски обороти, отделената вода 
преминава през барабана, за да бъде насочена към отходната секция на 
отмивката.
След достигане на отходната секция, утайката е придвижена към 
изхода, който в случая на модел X-RA може да бъде свързан с помпа, 
която прехвърля материала към последваща система за обезводняване, 
а при модел X-RAD, след преминаване на пневматичната система за 
противоналягане, се отделя в специален кош или се придвижва по-
нататък посредством винтов или лентов транспортьор.
За постигане на най-добро обезводняване, двете машини могат да 
бъдат инсталирани една след друга: първо X-RA за постигане на 
концентрация, която варира в диапазона 4 – 8 %, в зависимост от 
модела и след това X-RAD за обезводняване, с процент сух продукт до 
25%. Модел X-RAD е изключително подходящ за сгъстяване и 
обезводняване на материал от флотационни съоръжения.

Вариант X-RAD за обезводняване на утайката:

Вид утайка: активна  утайка
Изходящ процент сухота: от 15 до 22%
Входяща концентрация на утайката: от 1 до 4%
Входящ дебит: до 9 куб.м./ч.
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МОДУЛЕН СГЪСТИТЕЛ И ОБЕЗВОДНИТЕЛМодел

X-RA / X-RAD

МОДЕЛ 200 400 700 900 1200

куб м/ час

X-RA * 8,5 19,5 41 83 94

X-RAD ** 0,8 2,0 4,5 7,7 9

ДЕБИТ

МОДЕЛ L W Hd Ht
200 2700 600 600 Variable
400 3000 820 720 Variable
700 3700 1080 880 Variable
900 4500 1330 1030 Variable
1200 3815 1633 1056 Variable

* Ht се променя в зависимост от наклона
**  Размерите се отнасят за  X-RA and X-RAD

РАЗМЕРИ

* Valori con fango in ingresso pari 0,6% SS / Sludge inlet with a value of 0,6% of SS
** Valori con fango in ingresso pari 0,6% SS / Sludge inlet with a value of 0,6% of SS

МОДЕЛ X-RA МОЩНОСТ 
НА ВИНТА KW*

X-RAD МОЩНОСТ 
НА ВИНТА  KW

WASHING POWER 
FOR X-RA/X-RAD KW

Washing water consumption Polyelectrolyte 
Consumption

200 0,37 at 6,7 RPM 0,25 at 0,8 RPM 0,09 0,9 0,22 3-4 gg/KgSS
400 1,1 at 6,7 RPM 0,37 at 0,8 RPM 0,09 1,4 0,34 3-4 gg/KgSS

700 1,1 at 6,7 RPM 0,55 at 0,8 RPM 0,09 1,7 0,41 3-4 gg/KgSS

900 1,5 at 6,7 RPM 0,55 at 0,8 RPM 0,09 2,1 0,5 3-4 gg/KgSS

1200 1,5 at 6,7 RPM 0,75 at 0,8 RPM 0,09 2,5 0,6 3-4 gg/KgSS

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

In l/s for 
pump dimension 

In m3/h for 
water consumption**

* raccomandiamo di mettere questo motore sotto inverter / we raccomend to use an inverter for this gear unit. 
** si considera l'utilizzo del sistema di lavaggio 4 volte all'ora per una durata di un minuto / we consider the frequency of the washing 4 time per hour and for 1 minute each

X-RA

X-RAD

Вход 1 ½“
Преливник 1 ½“

Вход за вода ½“

Двигател с редуктор

Изход за утайки
Изход за вода 

Двигател с редуктор

Двигател с редуктор

Пневматична 
проивотежест

Преливник 1 ½“

Вход за утайки 1 ½“

Изход за вода 
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АКСЕСОАРИ

Модел

X-POLI

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,захранващ бункер с
капак на панти и уплътнение, витло с трифазен мотор и променлива
скорост;
- 2 или 3 бавно-оборотни електрически миксера от неръждаема
стомана AISI 304

- Тръби за измерване на концентрираната течност;
- Промивна  система за почистване и овлажняване на материала с
дюза, дебитомер и комплект принадлежности за водния разтвор. 

СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА И 
ДОЗИРАНЕ НА ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ



АКСЕСОАРИ
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Модел

X-CONV
БЕЗВАЛОВ ВИНТОВ ТРАНСПОРТЬОР



9

ПРИНЦИП НА РАБОТА  

Безваловите винтови транспортьори се състоят от винт без  вал, задвижван от 
трансмисия. Винта се върти в обшивка, носещ материали, които са натоварени през 
една или повече секции към един или повече изходни отвори, с възможност за 
спирателен кран. Машината може да е дърпаща, т.е. издърпва материала към изхода, 
като е разположена след изходната тръба или бутаща, когато материалът е 
избутван чрез спиралата към изхода. Трансмисията може да е директна, с 
предавателна кутия, директно свързана с винтовия фланец или система от мотор – 
верига – фланцов вал, свързани с винта.
Безваловите винтови транспортьори са удобни за транспортиране на утайки и 
филтрати, които обичайно залепват за винта. 

Работният
наклон на тези транспортьори обикновено е между 0° и 30°, с пропорционално 
намаляваща ефективност с увеличаване на наклона.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
- Обшивка от листове неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316, закрепена с 

болтове.
- Безвалов винт от въглеродна стомана AISI 304 или AISI 316.
- Една или повече входни секции за зареждане, в зависимост от приложението.  
- Един или повече изходи (само един при вариант с аксиално изхвърляне/повече в случай 
на вертикално изхвърляне).
- Моторът може да е в избутващ или издърпващ режим. Транспортираният материал 
се движи от винт, който се върти върху  износоустойчив стоманен лист или от 
полиетилен с висока плътност, в зависимост от материала.
- Винтовете могат да бъдат с единична или двойна спирала. Винтовият 
транспортьор X-CONV е съставен от части, прикрепени с болтове, що се отнася до 
частите, които подлежат на поддръжка и от заварени части в елементите, които 
поемат товара, за да се гарантира висока структурна устойчивост и отлично 
хидравлично уплътнение . 
- Винтовият транспортьор X-CONV е идеален за пренасяне на следните материали:
- Пясък и гранулати;
- Отсевки;
- Сгъстена и обезводнена утайка;
- Консерви;
- Пасти и кремообразни материали;
- Месо, риба, зеленчуци, плодове.
    

ДЕБИТ 
ОТСЕВКИ УТАЙКИ

НАКЛОН 0°-15° 16°-30° 0°-15° 16°-30°
DN 150 0,5 0,3 1,5 1
DN 200 1 0,7 3,3 1,5
DN 250 2,5 1,6 6,5 4
DN 300 3,7 2 11 6,5
DN 350 5,2 2,5 16 9
DN 400 7,5 4 20 12
DN 500 15 8,2 41 25
DN 600 20 16 52 35



АКСЕСОАРИ
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ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОРX-BELT.CONV



11

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Лентовият транспортьор X-BELT.CONV се използва за пренос на 
материалите, получени от ситата, филтрите или машините изобщо, до 
кош за отпадъци или до определена част на предприятието. След всяка 
обиколка специалната двойно вулканизирана лента бива почистена от 
скреперен нож и се връща към точката на събиране напълно чиста от 
остатъци и готова за нов цикъл на работа. За да се избегнат 
страничните загуби, рамката е подходящо извита, така че да задържи 
събраните материали върху лентата. Материалът за пренос се поставя 
върху лентата, която го пренася чрез въртене до края на машината, 
където той пада в кош или специално място под силата на 
гравитацията..

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Структура от неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316.  
- Два или повече опорни крака от неръждаема стомана AISI 304 или AISI 
316, в случай на хоризонтално разположение на машината или при 
наклон. 
- Двойна вулканизирана специална непрекъсната лента.  
- Мотор с червячен вал и редуктор . 220/380 V, 50 Hz трифазен, IP54, 
клас F.  
- Захранващи ролки с подходящ размер    

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРНА ЕДИНИЦА РАЗМЕРИ
Дължина (L) мм 2500-20000

Широчина (W) мм 400-1200

Широчина на лентата (W1) мм 350-1000

Височина (H) мм 500

Височина на изхвърляне (с подпора) мм 500-3000

Скорост на пренос (S) м/сек 0,2-0,6

Захранване (P) кВ 0,37 - 5,5



X2 Solutions S.r.l.  
Via XXI Luglio, 20  /  41037 Mirandola (MO)  /  Italy

tel. +39 051 0830573  /  fax +39 0535 658353
www.x2solutions.it




