
Оборудване за филтрация Leopold 
ПЛОВДИВ – 01 Декември 2015 



История на Leopold 
• В бизнеса с филтриране от 1924г 

• Пионер във двойно паралелните странични филтърни дъна 

• Предимства на собствения център за разработка на 
продуктите 

• Възможност за изработка на детайлни проекти 
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ФИЛТЪРНИ	  ДЪНА	  

Опора	  на	  	  
филтъра	  

Филтърен	  
пълнеж	  

Канал	  

Управление	  на	  филтъра	  

Въздухо	  
разпред-‐
елител	  

Улеи	  за	  
обратна	  
промивка	  



xylem 
let's Solve Water 



VIDEO	  



Основни продукти 
• Филтърни дъна 
	  
•  Универсален тип SL, S и XA филтърни дъна 
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•  Улей за промивна вода	  

• IMS®200 & IMS®1000 капак	  
•  Въздухоразпределителна тръба 

•  Обща технология и проект на 
разположението	  

•  Препоръчителни характеристики на 
основните машини	  



Основни приложения 

• Пречиствателни станции за 
питейни води: 

• Нови и реконструкции 
• RGF(БПФ), Mn, GAC(ГАВ) 

• Третично пречистване на 
отпадъчни води: 

• Нови и реконструкции 
• Отстраняване N, P, БПК, НВ  

• Предварителна обработка при 
обезсолителни инсталации 

• Филтри с два вида пълнеж 
• Нови 
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Технология  на тип  S & XA – Характеристики 

•  Двойно паралелен страничен дизайн 
•  Най-добро разпределение и 
обратна промивка 

•  Близко разположени отвори 
•  248 на m2 
•  Елиминира мъртвите зони 
•  Осигурява равномерно 
разпределение 

•  Не запушващи се отвори 
•  Диаметър 6 mm  
•  Вдлъбнати за предотвратяване на 
запушване от едър пясък 
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• Типичен монтаж на 
дюза 





•   Пречиствателна станция за питейни води  
• Подмяна на съществуващите плочи с дюзи със 
система Leopold 



Техническо	  сравнение	  на	  филтърните	  дъна	  

Плътност	  на	  дюзите 	  36/м2	  
Покритие	  от	  дюзите 	  15%	  от	  площа	  

Depth	  of	  plenum 	  1m	  
Бариерен	  слой	  от	  чакъл	  75-‐100mm	  

Техническо	  съдействие	  от	  
производител	  на	  пластмасови	  изделия	  

Плътност	  на	  отворите	  	  	  	  	  	  	  248/м2	  
Покритие	  на	  блоковете	  	  	  	  	  90%	  от	  площа	  
Дълбочина	  на	  блока	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  220	  –	  330mm	  

IMS	  капак	  	  	   	  25mm	  
Техническо	  съдействие	  от	  Leopold	  със	  

75	  годишен	  опит	  с	  филтрите	  
	  

Дюзи	   Leopold	  



Технология  на тип  S & XA – Характеристики 
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•  Конструкция от структурен разпенен полиетилен висока 
плътност(HDPE) 

•  Леки за лесна работа 

•  8 kg/ 1.22m блок - Тип SL 
•  11 kg/ 1.22m блок  - Тип S 
•  9.5 kg/ 1.22m блок – Тип XA 

•  Устойчиви на корозия 

•  Гладки повърхности за намаляване на потенциалната 
калцификация. 



Технология  на тип  S & XA – Характеристики 
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Вторичен	  

Първичен	  

	  Вторичен	  



Технология  на тип  S & XA –– Двойно 
паралелни клонове 

Усъвършенствано разпределение 
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Първичен	  
клон	  

Вторичен	  
(компенсиращ)	  

клон	  
Обратна	  
промивка	  



Технология  на тип  S & XA – Контрол на въздуха 
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Технология  на тип  S & XA – Връщане на водата 

17 



Технология  на тип  S & XA – С връщане 
на водата 
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Разпределение на въздуха за 
дюзи (за сравнение!) 



Клонове на филтърни дъна тип XA™ 
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IMS200® & IMS1000® капаци – Характеристики 

• Прецизно отлята пластмаса 

• Устойчиви на корозия 

• Монтирани в завода на филтърни дъна Leopold  

• За филтърни дъна Тип SL, Тип S или Тип XA  

• IMS®200 приложения при питейни води, 0.2mm 
прорези, подходящи за фин пясък >0.45mm 

• IMS®1000 за приложения при отпадъчни води, 
1.0mm прорези, подходящ за едър пясък >1.5mm 

•  IMS®1000 Заменя чакъла във филтрите за 
отпадъчни води 
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IMS®200 
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IMS®1000 



Характеристики и предимства на продукта 

Напор при обратна 
промивка 
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•  Напора при 
обратната промивка 
е подобен на чакъла 
който заменя 

•  Максимално 
допустимо 
налягане 15psi 
(1.03 бар) 

Дебит	  на	  обратна	  промивка	  

Напора при обратната промивка е подобен на чакъла който заменя 

   
Н
ап
ор

 



Препоръки за продукта 
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• Типични стойности за обратната промивка 

•  Въздух: 
•  Вода: 

36-90 m/hr (Питейна води 36-60m/h, Отпадъчни води 70-90m/h) 
15-60 m/hr (Питейни води 30-60m/h, Отпадъчни води 15-20m/h) 

• Стойности при комбинирана въздух / вода обратна промивка 

•  Въздух: 
•  Вода: 

55-90 m/hr Въздух 
12-15 m/hr Вода 

• Дължина на клоновете 

•  Тип S  – 14-15 m от подаващата точка 
•  Тип XA – 9.75 m от подаващата точка 
•  Тип SL – 5 m от подаващата точка – комбиниран цикъл на промиване 
•  Тип SL – 14-15 m от подаващата точка – отделен въздух/вода цикъл 
на промиване 



 Типичен план на проектирането 
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•  Генплан с размери 

•  Технологичен проект 

• Предварителна обработка и качество на 
постъпващата вода 

• Източник на вода за обратна промивка и 
качествата и 

• Последователност и дебит на обратната 
промивка 

• Проектиране на улея 

•  Разположение и диаметър на    
довеждащите тръби 

• Скорост във улея 

• Избор на пълнежа 



Монтаж - Пример 

Swinford ПСПВ – монтаж 
RGF(бърз пясъчен филтър) 
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Салида, Колумбия 
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Монтаж с горна опора 



Продукт  

xylem 
let's Solve Water 

Развойна 
дейност 



Въпроси? 
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