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Гравитачният барабанен филтър се използва основно за третично третиране на отпадъчни  
води. Той се използва в случай когато е необходимо да се получат отпадъчни води с по- 
ниска степен на неразтворени вещества, респективно ХПК и БПК, в случаи на по-строги 
изисквания към нормите на заустване.     
Този вид филтър се състои от надежден цилиндър, около който е навит лист от специа-
лен полиестерен филц, мотор-редуктор, цялостна система за обратно промиване, която 
се състои от впръскващи дюзи, помпа за обратно промиване, тръбна мрежа и съответните 
клапани, клапани с пневматично управление, компресор свързан с клапаните, електри-
ческо табло за управление. Филтриращият барабан обикновено е разположен в метален 
контейнер, напълно затворен; при желание, може да се достави и инсталация в бетонен 
резервоар.
При нормална работа, цилиндърът е неподвижен, а филтрирането се извършва отвън на-
вътре. Специалният филц позволява улавянето на разтворените твърди вещества, чиито 
диаметър е равен или по-голям от този на филтриращите отвори. На този етап не се кон-
сумира никаква енергия. Поради прогресивното  запушване на барабана, нивото на водата 
в резервоара се покачва до определена стойност, при което цикълът на обратното проми-
ване автоматично се задейства, без да прекъсва процеса на филтриране. Впръскващите 
дюзи, които са разположени в барабана, и не са потопени под водата, почистват барабана с 
водна струя под налягане отвътре навън. Частиците отстранени след обратното промиване 
се отвеждат през дренаж. Целият цикъл за обратно промиване се извършва в барабана 
при забавено въртене, за да може да се почисти цялата филтрираща повърхност. Предим-
ствата на филтриращата система са: напълно автоматизиран процес на работа, изключи-
телно ниска консумация на енергия и непрекъснатият процес на филтриране по време на  
обратното промиване. Стандартният тип конструкция е от неръждаема стомана.

Предимства
—  Обратното промиване се извършва без 

прекъсване на процеса на филтриране

—  Много ниска консумация на енергия

—  Ограничени загуби на налягане

—  Изцяло автоматизиран процес на работа

—  Минимални изисквания за поддръжка

—  Дълъг работен живот

Гравитачен барабанен филтър FTG 
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Гравитачен барабанен филтър FTG 

Легенда

1 — Мотор-редуктор 
2 — Задвижваща верига
3 — Филтриращ барабан
4 — Тръба за извличане на утайката
5 — Помпа за обратно измиване на филца
6 — Захранване с вода за обратното измиване
7 — Извод за филтрираната вода
8 — Пневматичен клапан

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

FTG

Модел 19_30 19_35 19_40 19_45 19_47 19_50 25_50 25_70 25_90 25_110 25_130
Диаметър на барабана (d) mm 1890 1890 1890 1890 1890 1890 2500 2500 2500 2500 2500
Дължина на барабана (l) mm 3000 3500 4000 4500 4700 5000 5000 7000 9000 11 000 13 000
Обща дължина (l1) mm 4000 4500 5000 5500 5700 6000 6000 8000 10 000 12 000 14 000
Обща широчина (l2) mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3300 3300 3300 3300 3300
Обща височина (h) mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3800 3800 3800 3800 3800
Степен на филтруване mm 25 ÷ 40
Дебит m3/h 80 93 107 120 125 133 384 538 692 846 1000
Маса daN 4050 4700 5300 6000 6250 6650 8100 11 300 14 500 17 800 21 000
Електрозахранване kW 7,5 7,5 9,5 9,5 11 11 12 12 18 22 25


