
София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Шумен
Моб. тел.: 088 991 73 80; e-mail: shumen@prostream.bg

— 147 —

Гравитачният дискво 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 тип филтър се състои от резервоар където е разположена цялата система, въртящ 
се стоманен вал, комплект от дискове, който е покрит със специален филц от двете 
страни, мотор-редуктор за завъртане на вала, система за цялостно обратно промиване, 
която се състои от подвижен смукващ колектор и смукателни накрайници, една или ня-
колко помпи за обратно промиване и премахване на утайката от дъното, ръчен и елек-
тро-пневматичен клапан, които са необходими за правилната работа, както и табло за 
управление. По време на нормалното филтриране, валът и филтриращите дискове са 
изцяло под водата, като стоят неподвижно. Дисковете са покрити със специален филц, 
който увеличава максимално филтриращата повърхност и позволява задържането на 
разтворените твърди вещества с диаметър по-голям от този на отворите. Течността, 
която подлежи на филтриране, преминава през повърхността на диска отвън навътре 
и се отвежда за разтоварване с помощта на централния вал. По време на процеса на 
филтриране дисковете остават неподвижни, което води не само до спестяване на енер-
гия, но и до повишаване градиента  на налягането необходим, за да се осигури желания 
поток до допустимата максимална стойност; веднага щом тя бъде достигната се задей-
ства обратното промиване без да се прекъсва процеса на филтрация.
По време на нормалния процес на работа, системата за обратно промиване се намира 
далеч от филтриращата повърхност на диска; затова не се наблюдава намаляване на 
полезната повърхност на филтъра, поради наличието на системата за обратно про-
миване. По време на процеса на промиване, смукателният колектор се върти около 
неподвижната ос, с помощта на пневматично задвижване, като привежда смукателните 
накрайници в контакт с някой от дисковете. Веднага след това, обратното промиване и 
мотор-редукторът на вала се задействат едновременно. Вече филтрираната вода пре-
минава през филца от вътрешната страна на диска към външната като извършва енер-
гично промиване  в посока обратна на тази при филтрация. Смукателният колектор се 
предлага с клапани с пневматично управление, с които може да се задейства обратното 
промиване само за определени групи от дискове. Обратното промиване се извършва 
без да се прекъсва нормалния филтрационен процес, тъй като то засяга само опреде-
лена площ от общата повърхност на филтриране. Целият етап на обратно промиване 
се извършва при бавно въртене на вала, което позволява почистването на цялата по-
върхност на който и да е диск. Цялата операция се контролира напълно автоматично с 
помощта на PLC (програмируем логически контролер), което също дава възможност и 
за ръчно управление.
При желание на клиента, може да се достави и инсталация монтирана в бетонен ре-
зервоар.
Възможна е също и доставка на система за покриване на резервоара. 
Стандартната конструкция включва резервоар от въглеродна стомана и вътрешни ком-
поненти от неръждаема стомана. По заявка е възможно да се изпълни цялата конструк-
ция от неръждаема стомана. 

Предимства
—  По-малки общи размери и висок специ-

фичен капацитет

—  Обратното промиване се извършва без 
да се прекъсва процесът на филтриране

—  Няма намаляване на филтриращата по-
върхност поради наличието на система-
та за обратно промиване

—  Много ниска консумация на енергия

—  Ограничени начални загуби

—  Изцяло автоматизиран процес

Гравитачен дисков филтър FDG
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Гравитачен дисков филтър FDG

Легенда

1 — Мотор-редуктор 
2 — Вход за водата
3 — Филтриращи дискове
4 — Тръбопровод за отвеждане на утайката от дъното
5 — Извод за филтрираната вода
6 — Извод за водата от обратното промиване
7 — Вход за сервизна вода за вторичното промиване
8 — Пневматична съединителна кутия
9 — Електрическа съединителна кутия

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

FDG

Модел 21_02 21_04 21_06 21_08 21_10 21_12
Диаметър на диска (d) mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Брой дискове бр. 2 4 6 8 10 12
Обща дължина (l1) mm 2500 3100 3700 4300 4900 5500
Обща широчина (l2) mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Обща височина (h) mm 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Реална филтрираща повърхност m2 11,6 23,2 34,8 46,4 58 69,6
Степен на филтруване μm 20 ÷ 40
Хидравлични загуби m w.c 0,4
Номинална сила на потока m3/h 85 167 250 333 417 500
Електрозахранване kW 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25


