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Комбинираният утаител-флокулатор с турбино аксиално задвижване и флокулационна 
камера тип PRCCC1 се състои от роторен модул с аксиално задвижване, който включва 
мотор-редуктор и въртяща се опора, високоефективна турбина, система за изгребване от 
дъното, която е оборудвана с две рамена държащи лопатите, централен дефлекторен ци-
линдър, който определя границата между смесителното и флокулационното отделение, 
както и периферен преливник. Модулите за управление и задвижване са разположени в 
средата. 
Той включва електрически мотор, редукторен модул за многократна употреба от коаксиа-
лен и/или блуждаещ тип с обръщателен кръг, който има закалени и темперирани зъби със 
съответния размер. Защитата от претоварване се осъществява от електронен прекъсвач с 
ограничител на въртящия момент за диаметри до 20 m, а що се отнася до диаметри, които 
са равни или по-големи от 20 m, там се налага инсталирането на ограничител на въртящия 
момент с настройващ се динамометър и алармена инсталация. Мотор-редукторът, който 
задвижва турбината се намира в средата на обръщателния кръг и, тъй като има променя-
ща се скорост смесването на коагулантите се оптимизира, а утаяването на леките утайки 
се улеснява. Лопатките на утайкочистача премахват отложената утайка от полегатото дъно 
на резервоара и я събират в централната канавка, откъдето тя се всмуква. Очистената 
вода се отвежда с помощта на преливника. Утайкочистачът и всички движещи се части на 
моста са положени и се движат само по лагера на централния обръщателен кръг. 
По този начин, във вътрешността на утаечния резервоар, където няма движещи се части, 
например може да се инсталират ламелни пакети и да се избегне поддръжката на ръба 
на утаителя, която е необходима, ако мостът е от типа с периферно задвижване, в срав-
нение със задвижващите колички. При желание е възможно да се произведе система за 
извличане и елиминиране на плаващите материали, която да включва повърхностни утай-
кочистачи, периферен дефлектор и контейнер за мръсна пяна. Възможно е също и да се 
поръча поставянето на пасарелка за инспектиране на централния модул, като стандартно-
то изпълнение е диаметрално при диаметър до 20 m, и радиално при диаметри равни или 
по-големи от 20 m.
Стандартната конструкция е от въглеродна стомана. При желание, конструкцията може да 
се произведе и от неръждаема стомана или алуминий.

Предимства
—  Подвижен мостик с аксиално задвижва-

не, изцяло висяща, също и при утаители 
с големи диаметри (до 60 m)

—  Без движещи се механични части във въ-
трешността на утаителя

—  По-малка поддръжка на подсиления бе-
тонен резервоар

—  Турбина с висока хидравлична ефектив-
ност

—  Минимална консумация на енергия.
—  Възможност за едновременно премахва-

не на отложената утайка и на плаващите 
материали

Комбиниран утаител-флокулатор (2r) с аксиално задвижване, 
миксер – агитатор и флокулационна камера PRCCC1
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Комбиниран утаител-флокулатор (2r) с аксиално задвижване, 
миксер – агитатор и флокулационна камера PRCCC1

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

PRCCC1

Диаметър на резервоара (d) m 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 40 46 50 56 60
Височина на резервоара (h) m 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Макс. Обем на резервоара m3 25 ÷ 14 000
Периферна скорост m/min 1,8
Електрозахранване kW 0,18 0,25 0,35 0,55 0,75 1,1 1,5
Мощност на турбината kW 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,5 3 3 3 4 4 7,5 7,5 7,5 11
Маса на стоманените части (*) kN 16 18 23 31 42 61 88 126 144 188 199 235 273 307 338
Маса на стоманените части (**) kN 22 25 32 49 65 96 113 158 180 233 251 295 338 392 432

(*) Маса при басейн с бетонна пасарелка.
(**) Маса при басейн със стоманена пасарелка.

Легенда

1 — Вход за водата
2 — Извод за утайката
3 — Пето колело
4 — Лопатка на утайкочистача 

5 — Канавка за лопатката на утайкочистача 
6 — Флокулационна камера
7 — Преливен жлеб
8 — Турбинен мотор-редуктор
9 — Мотор-редуктор на утайкочистача


