
» Очищення поверхневих та підземних вод
» Очищення питної води
» Попереднє очищення перед зворотним осмосом
» Очищення промислових технологічних вод та стічних вод
» Очищення міських стічних вод
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Активований фільтруючий матеріал AFM® Переваги

» Пряма заміна піску в піщаних фільтрах будь-якого типу

» Подвоює ефективність фільтрації піщаного фільтра шляхом простої заміни 
фільтруючого матеріалу

» AFM®-ng видаляє частинки розміром до 1Вµm, а також розчинені органічні компоненти, 
вуглеводні та мікропластик

» Ефективне видалення більшості найпростіших, водоростей, Cryptosporidium та 
бактеріальних флокул

» Високе покращення SDI при використанні в процесі попередньої обробки для 
опріснення методом зворотного осмосу

» Біостійкий, не підтримує ріст бактерій => на поверхні AFM® не утворюється біоплівка

» Зниження витрати води на зворотне промивання до 50%

» Виготовлений відповідно до точної специфікації за стандартом ISO-9001-2015

» Сертифікований NSF-61 для використання в очищенні питної води

» Сертифіковано HACCP для виробництва продуктів харчування та напоїв

» AFM® довів свою ефективність на ринку >15 років без заміни фільтруючого матеріалу

Настав час змінюватися!

Пісок AFM®
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1. AFM® Вступ
Дослідження та розробки
AFM® є продуктом більш ніж 30-річних досліджень та розробок доктора Говарда Драйдена. Активований фільтруючий 
матеріал AFM® був розроблений як засіб усунення недоліків, властивих звичайним фільтруючим матеріалам, таким як 

кварцовий пісок.

Технологія ідеально адаптована до будь-якого типу фільтруючих середовищ, починаючи від питної води та закінчуючи 
промисловими технологічними водами. AFM® підвищує продуктивність, знижує ризик та стабілізує системи, забезпечуючи 
передбачувану повторюваність та стійкість роботи.
AFM® це високотехнологічний продукт, виготовлений із особливого виду скла, обробленого для отримання часток 
оптимального розміру та форми. Потім він піддається унікальному триетапному процесу активації, щоб придбати чудові 
фільтраційні властивості. Під час активації відбувається зміна структури та хімічного складу скла.
Гарантійна заява
Характеристики AFM® були протестовані та перевірені незалежними експертами. Звіти про випробування доступні на 
нашому сайті www.drydenaqua. com. Dryden Aqua гарантує, що через 10 років експлуатаційні характеристики AFM® будуть 
перебувати в межах 10% від характеристик як новий, виміряних у стандартних умовах ISO. AFM® має використовуватись 
відповідно до специфікацій Dryden Aqua.

Продуктивність та властивості AFM® не знижуються, якщо середовище промивається зі швидкістю, що забезпечує 
розрідження дна мінімум на 20% протягом 5 хвилин або до тих пір, поки вода не стане чистою. AFM® встановлений у 
системах 20 років тому, як і раніше, відповідає технічним вимогам  

Стійкий розвиток

• AFM виробляється зі 100% переробленого пляшкового скла.
• Виробничий процес на 100% самодостатній в енергетичному та водному відношенні, використовуючи дощову воду в

замкнутій системі фільтрації та до 850 000 кВт/год сонячної енергії на рік.

• Відходи (метал, папір, пластик) та нецільові продукти (кремнєве скло, ЦСП, штрафи) відокремлюються та
переробляються або використовуються в інших галузях. Осад відповідально утилізується.

• Життєвий цикл AFM у багато разів довше, ніж у кварцового піску. Багато установок AFM прослужать 20 років і більше.

• Коли життєвий цикл AFM закінчується, ми закликаємо клієнтів використовувати наш простий та економічно ефективний
процес повернення, повертаючи використаний AFM у придатній для повторного використання упаковці назад на наші
заводи.

• Як і перероблене пляшкове скло, повернутий AFM пройде той же процес очищення та дезактивації та буде повторно
виготовлений в новий AFM, або - якщо він менше за розміром, буде перероблений або використаний в інших галузях.

C I R C U L A R  E C O N O M Y

AFM виробляється зі 100% 
переробленого пляшкового скла

Виробничий процес на 100% 
самодостатній щодо енергії та води, 
використовуючи дощову воду у 
замкнутій системі фільтрації та до 850 
000 кВт/год сонячної енергії на рік.

Відходи (метал, папір, пластик) та 
нецільові продукти (кремнєве скло, 
ЦСП, штрафи) відокремлюються та 
переробляються або 
використовуються в інших галузях. 
Осад відповідально утилізується 
(сміттєпалювальна піч).

Після закінчення терміну служби AFM може бути 
повернений на завод Dryden Aqua, де він пройде 
той самий процес очищення та дезактивації та 
буде повторно виготовлений до нового AFM.

http://www.drydenaqua.com
http://www.drydenaqua.com
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Якість та сертифікація
AFM® проводиться відповідно до точної специфікації та сертифікованої ISO системи контролю управління

Ретельно відібране
При виробництві AFM®  ми використовуємо тільки зелене та 
коричневе скло, оскільки біле скло не містить оксидів 
металів, необхідних для самостерилізації середовища. 
AFM® містить більше 98% зеленого та коричневого скла.

ЧИСТІШЕ СКЛО
AFM® очищається, промивається та стерилізується, щоб 
стати найчистішим скляним фільтруючим матеріалом на 
ринку з максимальним рівнем вільного органічного 
забруднення менше 10 г/тонну. Звичайний скляний пісок 
містить до 20 000 г/тонну.

УНІКАЛЬНИЙ ПРОЦЕС АКТИВАЦІЇ
Сировина AFM® проходить унікальний триступеневий 
процес хімічної та термічної активації. Активація є причиною 
його біостійкості та чудових фільтраційних властивостей. 
Поверхня AFM® стає гідрофобною.

ВИГОТОВЛЕНИЙ З ПЕРЕРОБЛЕНОГО СКЛА
При видобутку піску руйнуються ландшафти та зникають цілі 
екосистеми. Переробка та транспортування є енергетично 
неефективними. AFM® виробляється з переробленого скла - 
сировини, яка вже існує та яку необхідно використовувати 
повторно.

ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ТА ФОРМА
Процес сортування AFM® був розроблений таким 
чином, щоб отримати точний постійний розмір та 
форму частинок. Сферичність та коефіцієнт 
однорідності мають вирішальне значення для 
чудових гідравлічних властивостей AFM®. 

УПАКОВКА ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Повністю автоматизована система упаковки AFM® 
забезпечує продуктивність 25 палет/годину (40 палет/
палет або 1 біг-бег/палет). Інтегрований контроль 
якості та система менеджменту ISO гарантують 
стабільну та високу якість продукції.

Виробничий процес
Компанія Dryden Aqua володіє та управляє двома найскладнішими у світі підприємствами з переробки скла – у Шотландії 
та Швейцарії. Ми оптимізуємо кожну частину процесу, щоб отримати найкращий матеріал, наявний, з найкращою формою 
та розміром для використання у додатках. Ми гарантуємо, що наш продукт не має гострих країв, який може поранити вас 
або пошкодити фільтр. Перегляньте відео про наші виробничі потужності на нашому сайті www.drydenaqua.com

1 2

3 4

5 6

Стандарт NSF 
61 Очищення 
питної води

Інспекція з питної 
води 

Великобританії

Схвалено для 
використання у 

харчовому 
виробництві

Система 
менеджменту якості 

та охорони 
навколишнього 

середовища ISO

Провідне світове 
випробування Французького 

інституту технології 
фільтрації та сепарації

Дізнайтеся, як виробляється AFM® Здійсніть віртуальну екскурсію по заводу

http://www.drydenaqua.com
https://youtu.be/iOZjBA37kJ4
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Повністю автоматизований завод з розливу та упаковки

AFM® Фабрика в Боннірігге, Шотландія

AFM® Завод у Бюсерасі, Швейцарія

https://youtu.be/iOZjBA37kJ4


Сторінка 7

2. AFM® .Властивості та специфікація
AFM® це інертний, аморфний алюмосилікат (скло), що виробляється шляхом вторинної переробки зелених та коричневих 
скляних пляшок із вторинної сировини на спеціальних сучасних заводах, розроблених та експлуатованих спеціально для 
виробництва засобів фільтрації води з активованого скла. AFM®  використовується як фільтруючий матеріал при 
одношаровій або двошаровій фільтрації у відкритих (RGF) та закритих (напірних) фільтрах для очищення різних джерел 
води, таких як ґрунтові, поверхневі, морські води та очищення стічних вод.

Опис
Форма та розподіл часток AFM® за розмірами оптимізовані для фільтрації. AFM® не є пасивним фільтруючим матеріалом, 
поверхня активується за допомогою секретної формули хімічних речовин та тепла в процесі, подібному до процесу SolGel, 
де структура поверхні кожного зерна матеріалу змінюється для управління властивостями поверхні:

Властивості поверхні
Поверхня, яка самостерилізується - стійка до зростання бактерій

Молекули води та розчинений кисень

Перетворюються на вільні радикали на поверхні AFM®  (каталітична реакція)

Інгібує біообростання та захищає AFM® 
від бактеріальної колонізації. Вільні 
радикали окислюють розчинені органічні 
речовини та важкі метали.

Збільшена площа поверхні для чудової фільтрації

AFM®NG

Гідрофобний, нейтральний поверхневий 
заряд

AFM®S (Стандарт)  
Негативний поверхневий 
заряд

Велика площа поверхні забезпечує чудову 
механічну фільтрацію

Оптимальна сферичність, коефіцієнт 
однорідності, розмір частинок та форма зерен 
для найкращих гідравлічних характеристик (не 
круглі, не плоскі, без битих шматочків скла)

Площа поверхні за методом ізотерми Ленгмюра
1’000кг: AFM = 50.000 м² / Пісок  3.000 м²

Чудова механічна фільтрація до часток 
розміром 4 мкм (видалення 98%)

Адсорбція позитивно заряджених частинок, 
флокул та металів (Fe, Mn, As)

Чудова механічна фільтрація до часток 
розміром 1µm (видалення 95%)

Адсорбція органічних речовин, 
включаючи вуглеводні та мікропластик
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AFM® Тип, марка та розподіл часток за розмірами
AFM Тип
AFM®s (Стандарт) це оригінальний продукт із негативним зарядом поверхні, що випускається в наступних градаціях:
• AFM®s Марка 0
• AFM®s Марка 1
• AFM®s Марка 2

• AFM®s Марка 3

AFM®ng є новітньою розробкою з гідрофобною властивістю поверхні та випускається у наступних градаціях:

• AFM®ng Марка 1
• AFM®ng Марка 2
Форма частинок AFM® контролюється, щоб максимізувати площу поверхні та мінімізувати 
тиск перепаду тиску та ефекту лінзування.
Розподіл часток за розмірами контролюється у межах дуже жорстких допусків. Ми контролюємо сферичність та коефіцієнт 
однорідності зерен, щоб максимізувати фільтрацію частинок. Завдяки інноваційному та запатентованому процесу активації 
AFM® набуває унікальних властивостей поверхні, включаючи негативний або нейтральний заряд поверхні та гідрофобність.

Хоча висока сферичність може бути корисною для піску, це не стосується AFM®. Чим вище коефіцієнт однорідності, тим 
краще фільтраційні характеристики, але це збільшує ризик ущільнення шару та лінзування, що часто трапляється зі 
звичайними фільтруючими матеріалами з кварцового піску.

AFM® це передовий, унікальний продукт, що дозволяє оптимізувати розподіл частинок за розмірами та формою, що 
покращує ефективність фільтрації, особливо щодо чудової ефективності видалення частинок та високої швидкості 
фільтрації.

Технічні характеристики

Специфікація Марка 0 Марка 1 Марка 2 Марка 3

Розмір частинок 0.25 - 0.5 мм 0.4 - 0.8 мм 0.7 - 2.0 мм 2.0 - 4.0 мм

Нерозмірні < 10 %
Надвеликі < 10 %
Ефективний розмір (виражений як d10) 0.27 мм  0.414 мм 0.82 мм 2.3 мм

Твердість > 7 mohs
Сферичність 
(Середній діапазон) 0,77 0.78 0.81 0.82

Коефіцієнт однорідності (d60/d10) <1.5

Співвідношення сторін 2 : 2.4

Органічне забруднення < 50 г/т

Кольорове скло (зелене/бурштинове) > 98 %

Питома вага (зерно) 2.4 кг/л

Втілена енергія < 72 кВт/тонна < 65 кВт/тонна < 50 кВт/тонна < 50 кВт/тонна
Пористість (%) (розрахункова, неущільнена) 50 44 42 40

Пористість (%) (розрахункова, ущільнена) 40 38 37 37

Неущільнена Насипна щільність 1.24 кг/л 1.26 кг/л 1.27 кг/л 1.28 кг/л
Подрібнення,

(Розширення шару на 50%, промивання протягом 

100 годин).
< 1 %

Зображення продукту
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Хімічний склад
Хімічний склад усіх типів та марок AFM®

Склад

(оксиди)
Відсотковий 

зміст +/- 10%
Склад 

(оксиди)
Відсотковий 

зміст +/- 10%

Кремній 72 Кальцій 11

Магній 2 Лантан 1

Натрій 13 Кобальт 0.016

Алюміній 1.5 Свинець <0.005

Антиномія <0.001 Ртуть <0.0005

Миш'як <0.0001 Титан <0.1

Барій 0.02 Рубідій <0.05

Кадмій <0.0001 Ірідій <0.05

Хром 0.15 Платина <0.0001

Залізо 0.15 Марганець 0.1

Неорганічні невизначені <0.0005
Органічні 

невизначені <0.0005

Хімічна стійкість
Окисні речовини

AFM® може піддаватися дії високої концентрації окислювачів:
10 г/л 
10 г/л 
10 мг/л

Вільний хлор
Діоксид хлору
Озон
Перекис водню 10 г/л 

Кислоти та луги
AFM® стабільний у широкому діапазоні pH, але слід уникати сильних кислот та лугів:
       Діапазон pH                                                                                   pH4 до pH10

Солоність та TDS
Солоність та висока концентрація TDS не мають жодного фіскального або хімічного впливу на AFM®. AFM® 
використовується у морських системах з концентрацією до 40 г/л, а в деяких системах – до 165 г/л.

Температура

AFM® не впливає температура, якщо вода рідка, AFM® можна використовувати.
      Температурний діапазон                                                              від 0 до 100 °C

Якість води
AFM® хімічно стійкий до всіх розчинників, окисників та вуглеводнів.

Чистота
У процесі виробництва AFM® двічі піддається температурі понад 500oC. Продукт очищається та стерилізується, а вміст 
важких металів та органіки знижується до менш ніж 10ppm (10 г/тонна). Все виробництво здійснюється в будівлі, що 
охороняється, що забезпечує постійний захист продукту.
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3. AFM® Упаковка, доставка, зберігання та утилізація
AFM® упаковується на повністю автоматизованому заводі Dryden Aqua. AFM® упаковується у герметичні пластикові 
пакети та друкується з відповідною ідентифікацією продукту та інформацією для відстеження.

Упаковка та доставка
AFM® поставляється в мішках наступного розміру:

•  1000 кг (2.200 фунтів) біг-бег із нижнім вивантаженням на одному піддоні CP1 (1200 x 1000 мм).
•  25 кг (55 фунтів) пластиковий мішок/40 мішків на одному піддоні CP1 (1200 x 1000 мм).
•  21 кг (46 фунтів) пластиковий мішок/40 або 45 мішків на одному піддоні EUR-1 (1200 x 800 мм).
• AFM® поставляється на піддонах вагою 1 тонна, у повних вантажівках вагою 24 тонни або у 20-футових

контейнерах вагою 20 тонн.
Пакети та маркування
На кожний пакет під час упаковки наноситься така інформація:

1. Номер партії
2. Tип AFM®

3. Марка за розміром
4. Дата виробництва
5. Коефіцієнт однорідності
6. Ефективний розмір частинок

До кожного мішка прикріплена етикетка біг-бега вагою 1 тонна, що містить ту саму інформацію, що й пластикові мішки

Коди замовлень продукції

Марка 0
0.25 до 0.50мм

Марка 1
0.40 до 0.8мм

Марка 2
0.7 до 2.0мм

Марка 3
2.0 до 4.0мм

AFM®s Мішок вагою 21 кг (46 фунтів) 10030 10031 10032 10033

AFM®ng Мішок вагою 21 кг (46 фунтів) n/a 10021 10022 n/a

AFM®s Мішок 25 кг (55 фунтів) 10000 10001 10002 10003

AFM®ng Мішок 25 кг (55 фунтів) n/a 10005 10006 n/a

AFM®s 1 тонна (2200 фунтів) великий мішок 10010 10011 10012 10013

AFM®ng 1 тонна (2200 фунтів) великий мішок n/a 10015 10016 n/a

Коди товарів

Запобіжні заходи для безпечного поводження
Ніяких спеціальних запобіжних заходів не потрібно. Уникайте утворення пилу у повітрі. Забезпечте достатню вентиляцію в 
місцях, де утворюється повітряний пил, та носіть пропоновану протипилову маску. Необхідно дотримуватись відповідних 
запобіжних заходів, докладно описаних у аркуші даних SDS для AFM®.

Умови безпечного зберігання
Зберігати у сухому місці. AFM® можна зберігати на відкритому повітрі. При зберіганні на свіжому повітрі його слід захистити 
від атмосферних впливів, накривши брезентом. Сонячне світло не впливає на AFM®, проте поліетиленові пакети можуть 
постраждати від ультрафіолету, та пластик руйнуватиметься. Уникайте тривалого зберігання на відкритому повітрі, якщо 
воно не захищене від ультрафіолетового випромінювання.

Утилізація відходів та розлитої рідини
AFM® зазвичай служить протягом усього терміну служби системи фільтрації та має гарантований термін служби не менше 
10 років. Однак, якщо AFM® видаляється з фільтрів в результаті виведення фільтра з експлуатації, його можна переробити 
в пункті збору скла або повернути до Dryden Aqua. AFM® є продуктом кругової економіки та в ідеалі не повинен вирушати 
на звалище.
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4. AFM® Завантаження, введення в експлуатацію та
виведення з експлуатації фільтрів
Поводження з пилом
Пил AFM® не містить "вільного кремнію" та не містить токсичних мінералів. AFM® має дуже низький вміст пилу, проте при 
переміщенні продукту може утворюватися деяка кількість пилу. З точки зору охорони праці та техніки безпеки робота з 
AFM® вважається безпечною, проте при роботі з матеріалом слід дотримуватися запобіжних заходів, особливо в закритих 
приміщеннях. Будь ласка, ознайомтесь з паспортом безпеки AFM для отримання детальної інформації про продукт та 
поводження з ним.

Глибина фільтруючого шару та тип фільтра
Глибина шару, що фільтрує, залежить від конструкції фільтра. Ми рекомендуємо використовувати фільтри авторитетних 
виробників, що відповідають німецькому стандарту DIN, але AFM® можна використовувати у піщаних фільтрах будь-якого 
типу.

• Вертикальні напірні фільтри.

• Горизонтальні напірні фільтри.

• RGF - швидкі гравітаційні фільтри.

• Піщані фільтри з шаром, що рухається, з вертикальним режимом висхідного або низхідного потоку.
Глибина шару, що фільтрує, може становити від 500 мм до 1500 мм. Якщо фільтр відповідає німецькому стандарту DIN, то 
глибина шару, що фільтрує, становить від 1200 мм до 1500 мм.
Якість та продуктивність фільтрів різних типів та виробників може відрізнятися. Що стосується ефективності фільтрації та 
зворотного промивання, то вертикальні фільтри завжди краще горизонтальних, а фільтри з розподільною пластиною 
форсунок краще бічних.

Перенесення AFM®у фільтр
AFM® може бути перенесений на фільтри вручну шляхом спорожнення пластикових мішків або 1-тонних біг-бегів 
безпосередньо у фільтр відповідно до інструкцій із заповнення виробника фільтра або процедури, описаної нижче.

В якості альтернативи AFM® може бути перенесений на фільтри з цистерни для сипких матеріалів з використанням води. 
Не використовуйте стиснене повітря та не переносьте AFM® у сухому стані.

Як заповнити фільтр
Перед введенням перших шарів матеріалу, що фільтрує, через верхній отвір найкраще наполовину заповнити фільтр 
водою. Це допоможе запобігти пошкодженню бічних каналів або розподільної пластини форсунки матеріалом, що падає.

Спочатку додаються більші сорти. Подробиці укладання AFM у горизонтальні, вертикальні та швидкі гравітаційні фільтри 
див. на наступних сторінках (табл. 1 - 3). Для фільтрів з бічними каналами рекомендуємо покрити бічні канали шаром марки 
3, щоб забезпечити рівномірний розподіл води.

Після додавання кожного шару важливо переконатися, що середовище рівномірно розподілено та рівний шар. Після того як 
все середовище буде укладено, виконайте зворотне промивання. При використанні AFM®ng фільтр слід заповнити та 
витримати протягом ночі перед введенням в експлуатацію та першим зворотним промиванням. Після зворотного 
промивання помістіть фільтр на етап промивання, доки вода не стане прозорою.

Фільтр готовий до експлуатації, однак перед підключенням до мережі питної води рекомендується провести аналіз води, 
щоб переконатися, що її якість відповідає нормативним вимогам до питної води.

Виведення з експлуатації (законсервування) та повторне введення в експлуатацію фільтра
Фільтри AFM® з шаром, що фільтрує, повинні експлуатуватися безперервно. Їх не можна зупиняти на тривалий час або 
допускати їх анаеробного стану. Якщо фільтри повинні бути вимкнені на тривалий період (законсервовані), слід 
використати таку процедуру.

Перед відключенням (консервацією) фільтра AFM® його завжди слід промити, потім провести дезінфекцію, наприклад, 
діоксидом хлору, після чого виконати стандартне зворотне промивання. Після зворотного промивання воду із фільтра слід 
злити, а дренаж залишити відкритим.

Перед введенням в експлуатацію фільтр в ідеалі повинен бути знову продезінфікований, потім підданий зворотному 
промиванню протягом 5 хв. з наступною фазою промивання.
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Вертикальний напірний фільтр
Наступна таблиця наведена лише для прикладу, оскільки відсоткове співвідношення залежить від типу напірного фільтра 
та виробника. Рекомендується використовувати розміри (креслення) виробника фільтра для визначення обсягу 
середовища AFM®  та застосовувати рекомендовані співвідношення допоміжного середовища АFM®  та ступеня фільтрації.

Антрацит може бути використаний поверх AFM® для збільшення періоду фільтрації між зворотними промиваннями та 
дозволяє AFM® справлятися з високим навантаженням твердих частинок (>30ppm TSS). Шар гранульованого активованого 
вугілля (GAC) може бути використаний поверх AFM® fдля дехлорування, знебарвлення та видалення розчиненої органіки. 
GAC не використовується для видалення твердих зважених частинок.

Таблиця 1: Співвідношення середовищ вертикального напірного фільтра AFM® 

• Глибина фільтруючого шару AFM® у відсотках для кожного сорту
• Залежно від застосування (таблиця 5, стор. 18) глибина фільтруючого шару (над бічною/сопловою пластиною) зазвичай 

становить від 500 мм до 1500 мм. Інструкції з різних областей застосування див. у програмах.
• Наведена нижче відсоткова розбивка для різних марок AFM може бути скоригована залежно від загальної глибини 

фільтраційного шару та відповідно до вимог очікуваного застосування. AFM®s Марка 3 завжди повинні покривати бічні 
канали.

Примітки.

(1)  Напірний фільтр з бічними каналами: AFM®  Марка 3 є рекомендованим підтримуючим шаром для заповнення простору під 
фільтром та перекриття бічних каналів.
Використовуйте розміри фільтра (уточніть у виробника фільтра) для розрахунку необхідного об'єму опорного шару AFM® 

Марка 3 або зверніться за консультацією до компанії Dryden Aqua.
Фільтри різних виробників матимуть різні розміри та можуть вимагати різні пропорції кожного сорту. Наведена вище схема 
укладання відноситься до комерційних фільтрів, які відповідають стандарту Klopper для сталі та стандарту Korboggen для 
конструкції корпусу фільтра (склопластик).
(2)При великих навантаженнях твердих частинок понад 30 мг/л хорошим рішенням є шар антрациту завтовшки від 100 мм до 
250 мм. Поверх AFM Марка 1 та AFM Марка 0 рекомендується використовувати антрацит 0,8-1,6 мм.

(3)При проектуванні фільтруючого шару враховуйте специфіку фільтрації та швидкість зворотного промивання (таблиця 5, 
стор. 18), рекомендовану швидкість зворотного промивання для досягнення правильного розширення шару (таблиця 6, стор. 
22) та потужність завантаження фільтруючих зважених частинок (табл. стор 18).

Вертикальний напірний фільтр

AFM®ng та AFM®s Співвідношення 

середовищ

Підтримка(1) Фільтрування(3)

AFM®s
Марка 3
2 - 4мм

AFM®ng / s
Марка 2

0.7 - 2.0мм

AFM®ng / s
Марка 1

0.4 - 0.8мм

AFM®s
Марка 0

0.25 - 0.5мм
Антрацит(2)

З флокуляцією та без флокуляції

Напірні фільтри з бічними каналами Потрібно*  40% 60% - -

Напірні фільтри з сопловою пластиною -  40% 60% - -

Багатошарові з антрацитом - з флокуляцією та без флокуляції.

Напірні фільтри з бічними каналами Потрібно* 30% 50% - 20%

Напірні фільтри - 30%  50%  -   20%

 Видалення дрібних частинок за допомогою AFM®s Марка 0 – без флокуляції

Напірні фільтри з бічними каналами Потрібно* 30% 50% 20% -

Напірні фільтри з сопловою пластиною -  30%  50%  20% -
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Горизонтальний напірний фільтр
Горизонтальні напірні фільтри забезпечують більшу поверхню шару, що фільтрує, при більш низькій вартості, ніж 
вертикальні напірні фільтри. Однак глибина шару зазвичай менша, а оскільки глибина шару змінюється по діаметру 
фільтра, то і градієнт тиску води у фільтрі змінюється. Горизонтальні піщані фільтри мають перевагу, що полягає в нижчій 
вартості за м2 площі поверхні, що фільтрує, але ефективність фільтрації і зворотного промивання знижується в порівнянні з 
вертикальними напірними фільтрами.

Рекомендується використовувати розміри (креслення) виробника фільтра для визначення обсягу фільтруючого середовища 
AFM®  та застосовувати рекомендовані співвідношення допоміжного середовища AFM®  та марки фільтрації.

Таблиця 2: Горизонтальні напірні фільтри Співвідношення носіїв AFM®

• Глибина фільтруючого шару AFM® у відсотках для кожного сорту
• Залежно від застосування (таблиця 5, стор. 18) глибина фільтруючого шару (над бічною / сопловою пластиною) 

зазвичай становить від 500 мм до 1500 мм. Інструкції з різних областей застосування див. у програмах.
• Наведена нижче відсоткова розбивка для різних марок AFM може бути скоригована залежно від загальної глибини 

фільтраційного шару та відповідно до вимог очікуваного застосування. AFM®s Марка 3 завжди повинен покривати 
бічні канали.

Горизонтальний напірний фільтр 

AFM®ng та AFM®s Співвідношення 

середовищ

Підтримка(1) Фільтрування(3)

AFM®s
Марка 3
2 - 4мм

AFM®ng / s
Марка 2

0.7 - 2.0мм

AFM®ng / s
Марка 1

0.4 - 0.8мм

AFM®s
Марка 0

0.25 - 0.5мм

Антрацит(2)

З флокуляцією та без флокуляції

Напірні фільтри, з бічними каналами Потрібно*  40% 60% - -

Напірні фільтри з сопловою пластиною -  40% 60% - -

Багатошарові з антрацитом - з флокуляцією та без флокуляції

Напірні фільтри, з бічними каналами Потрібно* 30% 50% - 20%

Напірні фільтри з сопловою пластиною - 30%  50%  -   20%

 Видалення дрібних частинок за допомогою AFM®s Марка 0 – без флокуляції

Напірні фільтри, з бічними каналами Потрібно* 30% 50% 20% -

Напірні фільтри з сопловою пластиною -  30%  50%  20% -
Примітки.

(1) Напірний фільтр з бічними каналами: AFM®  Марка 3 є рекомендованим підтримуючим шаром для заповнення простору під 
фільтром та перекриття бічних каналів.

Використовуйте розміри фільтра (уточніть у виробника фільтра) для розрахунку необхідного об'єму опорного шару AFM® 
Марка 3 або зверніться за консультацією до компанії Dryden Aqua.
Фільтри різних виробників матимуть різні розміри та можуть вимагати різні пропорції кожного сорту. Наведена вище схема 
укладання відноситься до комерційних фільтрів, які відповідають стандарту Klopper для сталі та стандарту Korboggen для 
конструкції корпусу фільтра (склопластик).
(2) При великих навантаженнях твердих частинок понад 30 мг/л хорошим рішенням є шар антрациту завтовшки від 100 мм до 
250 мм. Поверх AFM Марка 1 та AFM Марка 0 рекомендується використовувати антрацит 0,8-1,6 мм.

(3) При проектуванні фільтруючого шару враховуйте специфіку фільтрації та швидкість зворотного промивання (таблиця 5, 
стор. 18), рекомендовану швидкість зворотного промивання для досягнення правильного розширення шару (таблиця 6, 
стор. 22) та потужність завантаження фільтруючих зважених частинок (табл. стор 18).
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Примітки.
(1) Швидкий гравітаційний фільтр з бічними каналами: AFM® Марка 3 є рекомендованим підтримуючим шаром для заповнення 
простору внизу та покриття

бічних каналів. Зверніться до специфікації виробника фільтра для розрахунку необхідного обсягу підтримуючого шару AFM® 
Марка 3 або зверніться за консультацією до компанії Dryden Aqua.

Фільтри різних виробників матимуть різну конструкцію та розміри бічних каналів та можуть вимагати різні пропорції кожної марки.

(2) При великих навантаженнях твердих частинок понад 30 мг/л хорошим рішенням є шар антрациту завтовшки від 100 мм до 
250 мм. Поверх AFM® Марка 1 та AFM® Марка 0 рекомендується використовувати антрацит товщиною від 0,8 до 1,6 мм.

(3) При проектуванні фільтруючого шару враховуйте специфіку фільтрації та швидкість зворотного промивання (таблиця 5, 
стор. 18), рекомендовану швидкість зворотного промивання для досягнення правильного розширення шару (таблиця 6, 
стор. 22) та потужність завантаження фільтруючих зважених частинок (табл. стор 18).

Швидкі гравітаційні фільтри (RGF)

Як заповнити фільтр RGF водою AFM®

Перед введенням перших шарів матеріалу, що фільтрує, найкраще наполовину заповнити фільтр водою. Це допоможе 
запобігти пошкодженню бічних каналів або розподільної пластини форсунки матеріалом, що падає.

Спочатку додаються більші сорти. Для фільтрів з бічними каналами рекомендуємо покрити бічні канали середовищем 
сорту 3, щоб забезпечити рівномірний розподіл води.

Після додавання кожного шару важливо переконатися, що середовище рівномірно розподілено і рівний шар. Після того як 
все середовище буде укладено, виконайте зворотне промивання. При використанні AFM®ng фільтр слід заповнити тавитримати протягом ночі перед введенням в експлуатацію та першим зворотним промиванням. Після зворотного
промивання помістіть фільтр на етап промивання, доки вода не стане прозорою.

Фільтр готовий до експлуатації, однак перед підключенням до мережі питної води рекомендується провести аналіз води, 
щоб переконатися, що її якість відповідає нормативним вимогам до питної води.

Таблиця 3: RGF Швидкі гравітаційні фільтри AFM® співвідношення фільтруючих середовищ

• Глибина фільтруючого шару AFM® у відсотках кожного сорту для фільтрів RGF.
• Наведена нижче відсоткова розбивка для різних марок AFM може бути скоригована залежно від загальної глибини 

шару, що фільтрує, та відповідно до вимог очікуваного застосування, при цьому глибина шару може становити від 600 
мм до 1500 мм. AFM®s Марка 3 завжди має покривати бічні канали.

RGF - Швидкий гравітаційний фільтр 

AFM®ng та AFM®s Співвідношення 

середовищ

Підтримка(1) Фільтрування(3)

AFM®s
Марка 3
2 - 4мм

AFM®ng / s
Марка 2

0.7 - 2.0мм

AFM®ng / s
Марка 1

0.4 - 0.8мм

AFM®s
Марка 0

0.25 - 0.5мм

Антрацит(2)

З флокуляцією та без флокуляції

Фільтр із бічними каналами Потрібно*  40% 60% - -

Фільтри з насадками або екранованим дном -  40% 60% - -

Багатошаровий з антрацитом - з флокуляцією та без флокуляції

Фільтр із бічними каналами Потрібно* 30% 50% - 20%

Фільтри з насадками або екранованим дном -  30%  50%  -   20%

 Видалення дрібних частинок за допомогою AFM®s Марка 0 – без флокуляції

Фільтр із бічними каналами Потрібно* 30% 50% 20% -

Фільтри з насадками або екранованим дном -  30%  50%  20% -
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Напірний фільтр AFM® розрахунок глибини шару, що фільтрує, з урахуванням розширення
Фільтри повинні мати достатню висоту над шаром, що фільтрує, щоб забезпечити розширення середовища під час 
зворотного промивання, а також деякий (близько 200 мм) вільний борт, щоб уникнути втрати середовища. Для визначення 
щільності насипного шару (він повинен бути легшим за AFM) та відповідного коефіцієнта розширення слід звернутися до 
даних виробника з розширення антрациту, GAC або будь-якого іншого середовища поверх  AFM®  у змішаному шарі 
середовища.

Наступна формула може бути використана для розрахунку допустимої глибини шару AFM, щоб уникнути втрати 
середовища. Коефіцієнти розширення для кожного типу та сорту AFM®  при різних швидкостях та температурах зворотного 
промивання можна визначити за допомогою графіків розширення шару зворотного промивання, як показано на стор. 23

Щоб розрахувати глибину шару, що фільтрує, та врахувати розширення шару під час зворотного промивання, виміряйте 
відстань від бічних каналів або соплової пластини до верхнього колектора (TC) та відніміть з виміряної відстані 17,5% 
необхідного вільного борту. Це необхідно для запобігання втраті фільтруючого матеріалу під час зворотного промивання. 
Вільний борт - це вільний простір від розширеного шару, що фільтрує, до верхнього колектора (TC) під час зворотного 
промивання.
Приклад розрахунку фільтруючого шару:
- TК 1,6 м від соплової пластини до верхнього колектора
- 20% розширення шару зворотного промивання для AFM®

TC x 0,825 (17,5% вільного борту) / 1,2 (20% розширення шару) = глибина шару (BD)

  =  1.1м Глибина дна (BD) = 1.6м_x 0.825_
1.2

Просте правило для розрахунку TC по висоті шару розширеного середовища та 
вільного борту 
Розрахуйте глибину шару (BD) + 20% розширення шару та додайте 200 мм вільного борту, 
щоб уникнути втрати середовища під час зворотного промивання.

Стандартний змішаний шар з AFM®ng Марка 1 та Марка 2
Найкраща загальна ефективність фільтрації досягається при поєднанні AFM®ng Марка 1 та AFM®ng Марка 2 у змішаному 
шарі. Це дозволяє досягти високої здатності затримувати частинки при мінімальному перепаді тиску (економія енергії) та 
оптимізувати продуктивність зворотного промивання за рахунок поліпшення розширення шару, що фільтрує, при меншій 
швидкості зворотного промивання (економія енергії та води).

Залежно від загальної висоти фільтруючого матеріалу рекомендується укладання AFM®ng або AFM®s.

МАРКА 1
0.4 – 0.8 мм

МАРКА 2
0.7 – 2.0 мм

МАРКА 3
2.0 – 4.0 мм

МАРКА 1 
0.4 – 0.8 мм

МАРКА 2
0.7 – 2.0 мм

60%

40%

60%

20%

20%

Фільтри < 800мм Фільтри > 800мм

TC
(TC)

(BD)

AFM®s Марка 3 
використовується тільки в 
напірних фільтрах з 
бічними каналами

У разі використання у фільтрі кількох шарів AFM® розширення шару має бути розраховано 
для кожного шару за допомогою графіків розширення шару зворотного промивання AFM® 
на стор. 23.

Для мультимедійного шару з використанням антрациту або гранульованого активованого 
вугілля (GAC) читайте Annex 2, "AFM® Двохмедійні шари - антрацит та активоване вугілля" 
на стор. 28.
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Потужність завантаження завислих частинок при фільтрації
AFM® це механічний матеріал, що фільтрує, основною функцією якого є видалення твердих частинок з води.

Якщо AFM® піддається впливу високих концентрацій твердих частинок, його обмеження пов'язані зі швидкістю зміни тиску 
та прийнятною частотою зворотного промивання. Залежно від умов застосування,AFM® слід промивати зі збільшенням 
перепаду тиску на 500 мбар. Для забезпечення стабільної та довготривалої роботи AFM® рекомендується проводити 
зворотне промивання після 1 тижня експлуатації.

Якщо прийняти 4 години за мінімальну частоту зворотного промивання, то максимальне навантаження по твердих 
частинках мг/л зважених твердих частинок (SS) наведено в наступній таблиці.

Таблиця 4 - Потужність завантаження завислих твердих частинок фільтрації

Завантажувальна здатність фільтрації завислих частинок

Швидкість потоку води 
м/год

AFM®ng / AFM®s Марка 1 AFM®s Марка 0

AFM®

1000мм
AFM® + Антрацит 

250мм
AFM®

1000мм
AFM® + Антрацит 

250мм

мбар(*) мг/л SS мг/л SS мбар(*) мг/л SS мг/л SS

5 110 100 400 100 65 250

10 150 50 200 120 32 120

15 180 33 120 220 22 80

20 210 25 100 - 16 60

25 260 20 80 - 13 50

30 310 16 60 - 10 40
(*) Перепад тиску в залежності від швидкості потоку для чистого дна AFM® із глибиною дна 1000 мм.
Наведені вище показники видалення зважених частинок отримано в результаті лабораторних випробувань з 
використанням частинок ISO CTD. На практиці, залежно від характеру фільтрату, ці показники швидкості завантаження 
твердих частинок є консервативними і можуть бути на 50% вище за тієї ж або меншої швидкості фільтрації.

Залежність перепаду тиску від маси, що впорскується, при швидкості 20 м/год
На наступних графіках представлені диференціальний тиск у прогінній фазі через шар при швидкості 20 м/год та маса 
твердих частинок віддалених AFM®. Завантаження було зроблено з використанням частинок, розроблених (ISO CTD). 
Потужність завантаження залежить від розміру частинок та їх механічних властивостей, та в практичному застосуванні 
швидкість завантаження може перевищувати 2 кг/м2 для AFM Стандарт Марка 1 та AFM ng Марка 1 або 1,3 кг/м2 для AFM 
Стандарт Марка 0.
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Випробовувався пісок Leighton Buzzard 16/30 (0,5 - 1 мм).

5. Режим фільтрації
Ефективність затримання дрібних частинок у будь-якому фільтрі з шаром фільтруючого середовища обернено пропорційна 
швидкості проходження води через нього. Тому для максимального затримання частинок найкраще експлуатувати фільтр 
за мінімально можливої   швидкості фільтрації. 

Різні фільтруючі матеріали та пісок з різних країн/відвалів матимуть різну продуктивність. Це залежить від розподілу 
частинок за розмірами, сферичністю, хімічним складом і коефіцієнтом однорідності. Як правило, піщані фільтри RGF 
працюють зі швидкістю 6 м/год, а напірні фільтри – 12 м/год. Фільтри з AFM® за однакових умов експлуатації завжди будуть мати кращу продуктивність, ніж піщані.

Витрата фільтрація) або та швидкість конструкції фільтрації (площа для фільтра, фільтра висота) AFM® фільтра. залежить від Швидкість області швидкої застосування гравітаційної та типу фільтрації (гравітаційна (RGF) або зазвичайнапірна

знаходиться в діапазоні 5-10 м/год, а для більшості напірних фільтрів швидкість фільтрації становить від 5 до 20 м/год в 
залежності від сфери застосування (Таблиця 5, стор 18). Наприклад, для питної води швидкість фільтрації для більшості 
напірних фільтрів становить близько 12 м/год. Це відповідає типовому витраті води 12 м3/год на кожний 1 м2 площі фільтруючого шару. Фільтри RGF зазвичай працюють з меншою швидкістю потоку - близько 6 м/год через обмеження 
напору.

Наступний графік демонструє співвідношення між піском класу 16 x 30 (0,5-1,0 мм), AFM®ng Марка 1 Та AFM®s (Стандарт) 
Марка 1 при різних швидкостях потоку. Наприклад, якщо взяти швидкість потоку води 20 м/год, AFM® видалить 95% всіх частинок, тоді як 
високоякісний пісок видалить лише 70% всіх частинок до 5μ. Як пісок використовувався пісок Лейтон Баззард з Англії, який 

є винятково високоякісним піском. Інші типи піску, швидше за все, матимуть нижчі характеристики.

Ефективність фільтрації видалення частинок розміром 5μ при різних швидкостях фільтрації
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Таблиця 5: Швидкості фільтрації та зворотного промивання залежно від застосування

Швидкість фільтрації та зворотного 
промивання для різних сфер застосування

Швидкість 
фільтрації (1) м/год

Швидкість 
фільтрації (2) м/год

Напірний фільтр RGF AFM G1 AFM G0
Підземна та поверхнева (питна) вода

Рекомендована швидкість 10-15 5-10
30-50 20-30

Максимальна швидкість фільтрації    20
Міські стічні води - вторинні/третинні стоки

Рекомендована швидкість 5-15 5-10
30-50 20-30

Максимальна швидкість фільтрації    15
Видалення заліза, марганцю та миш'яку

Рекомендована швидкість 10-15 5-10
>45 -

Максимальна швидкість фільтрації     15
Попереднє очищення до мембран UF та RO

Рекомендована швидкість 10-15 5-10
30-50 20-30

Максимальна швидкість фільтрації    20
Градирня (фільтрація бокового потоку)

Рекомендована швидкість 15-20 5-10
30-50 20-30

Максимальна швидкість фільтрації    25

 Акваріум
Рекомендована швидкість 10-15 5-10

30-50 20-30
Максимальна швидкість фільтрації    30

Суспільні плавальні басейни

Рекомендована швидкість 20-25 -
30-50 -

Максимальна швидкість фільтрації    30
Аквакультура

a - Очищення води, що надходить в інкубаторій води 15 - 30-50 20-30

b - Очищення води на вхідній фермі з вирощування молодняку 15 - 30-50 20-30

c -  Інкубаторій RAS 15 - 30-50 20-30

d -  Розсадник для підрощування RAS 20 - 30-50 20-30

a - d Максимальна швидкість фільтрації    20 30-50 20-30

Примітки:
(1) Для наведених вище застосувань необхідно враховувати таблицю 4 на стор. 16 щодо продуктивності завантаження за

зваженими твердими частинками.
(2) Розгляньте розділ 6 "Процедура зворотного промивання" для правильної процедури зворотного промивання та відповідного

розширення фільтруючого шару.
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AFM® Ефективність фільтрації

• AFM® Марка 0, з розміром частинок від 0,25 до 0,50 мм використовується для видалення дрібних частинок та/або
якщо швидкість зворотного промивання нижче 30 м/год.

• AFM®s (стандарт) Марка 1 із розміром частинок від 0,4 до 0,8 мм використовується для видалення важких металів
(Fe, Mn, As). Він дуже ефективний видалення позитивно заряджених забруднень, коли жорсткість води становить
>50ppm як CaCO3. Дуже м'яка вода може призвести до зниження ефективності фільтрації, що справедливо і для
інших матеріалів, таких як пісок.

• AFM®ng Марка 1 має гранулометричний склад від 0,4 до 0,8 мм. Він особливо ефективний при видаленні
органічних забруднень, масел/жирів, фармацевтичних препаратів та мікропластику як у жорсткій, так і м'якій воді.

Ефективність видалення частинок AFM® у порівнянні з піском при швидкості 20 м/год.

Незалежна перевірка

Ефективність фільтрації AFM®ng Марка 1
AFM®ng Марка 1 видаляє 95% всіх частинок розміром до 1 мкм. Завдяки гідрофобним властивостям поверхні, AFM®ng 
найкраще підходить для видалення більш високого навантаження дрібних частинок, а також для видалення всіх 
гідрофобних неполярних забруднень, таких як органіка, ліпіди/жири/олії, фармацевтичні препарати та мікропластики з 
використанням флокулянтів або без них. Коагуляція та флокуляція можуть додатково підвищити ефективність фільтрації.

Фільтрування води з низьким вмістом TDS (<50 мг/л), низькою кальцієвою жорсткістю (<20 мг/л) та низькою лужністю (<50 
мг/л) завжди є складним завданням. AFM®ng пропонує тут значну перевагу за продуктивністю у м'якій воді порівняно з 
піском та AFM®s (стандарт). При використанні у поєднанні з гарною коагуляцією та флокуляцією він забезпечує виняткову 
ефективність видалення частинок розміром до 0,1 мкм.

Ефективність видалення частинок AFM®ng Марка 1 при різних швидкостях

                 4 мікрон

1 мікрон
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Коагулянти та флокулянти для покращення ефективності фільтрації
При використанні AFM®ng або AFM®s Марка 1 з органічними коагулянтами, такими як PAC (поліалюміній хлорид) або FeCl3 
(хлорид заліза) або полімерними катіонними або аніонними флокулянтами, продуктивність і здатність видаляти дрібні 

частинки, такі як дрібні органічні або ін. значно підвищується. Тому AFM®ng та AFM®s Марка 1 можуть бути використані для 
забезпечення ефективного бар'єру для Cryptosporidium oocysts зі швидкістю до 20 м/год.

AFM®s (Стандарт) Продуктивність фільтрації марки 1 та марки 0
AFM®s Марка 1 та Марка 0 - це міцні та стабільні, біостійкі фільтруючі матеріали загального призначення з 20-річним 
послужним списком.

AFM®s Марка 1 бажано використовувати при швидкості потоку води від 5 до 20 м/год, при цьому 95% всіх частинок 
видаляються до 4μ (незалежно перевірено IFTS). Він найкраще підходить для видалення позитивно заряджених 
забруднень, таких як важкі метали, а також у поєднанні з коагуляцією та флокуляцією для видалення органіки та негативно 
заряджених забруднень.

AFM®s Марка 0 видаляє >98% всіх частинок розміром до 1μ (незалежно підтверджено IFTS). Він може використовуватися 
як ефективний бар'єр для ооцист Cryptosporidium (зниження log 3). Зазвичай ми не рекомендуємо використовувати 

флокулянти у поєднанні з AFM® Марка 0, оскільки це може призвести до блокування верхньої поверхні та зниження 
ефективності фільтрації.

Ефективність видалення частинокAFM®s Марка 1 за різних швидкостей руху

Ефективність видалення частинок AFM®s Марка 0 за різних швидкостей

4
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6. Процедура зворотного промивання
Важливість швидкості зворотного промивання 
Як правило, чим вища швидкість зворотного промивання, тим ефективніша робота зворотного промивання. Швидкість 
зворотного промивання нерозривно пов'язана з часом зворотного промивання та краще пояснюється на наступному 
прикладі.

Приклад:
Фільтр DIN з відстанню 2 м від соплової пластини до верхнього дифузора (TC).
При швидкості зворотного промивання 60 м/год = 2 хв від соплової пластини до верхнього дифузора. У цьому випадку ми 
рекомендуємо час зворотного промивання 3 хв.
При швидкості зворотного промивання 30 м/год = 4 хв. від соплової пластини до верхнього дифузора. У цьому випадку ми
рекомендується 6 хв. часу зворотного промивання.
Ми рекомендуємо використовувати коефіцієнт безпеки 1,5 (приклад: 4 хв. x 1,5 = 6 хв.).
Розширення шару піднімає тверді частинки у верхню частину фільтра, але саме 
швидкість переміщає тверді частинки у верхній колектор та з фільтра. Коротка та 
висока швидкість завжди забезпечує кращу ефективність зворотного промивання 
порівняно з повільним та тривалим процесом зворотного промивання. Це особливо 
важливо для важких частинок, таких як важкі метали.

Процес зворотного промивання AFM®:
1. Запустіть потік води для зворотного промивання, щоб досягти >15% розширення шару, як

це необхідно для якісного видалення забруднень із фільтра. Щоб не перемішувати
середовище в ємності фільтра, рекомендується повільно прискорити потік зворотного
промивання до 100% протягом 15-45 секунд.

2. Тривалість зворотного промивання 3-10 хвилин (з урахуванням швидкості зворотного
промивання), щоб забезпечити вимивання всіх забруднень під час завершення процесу
зворотного промивання. Вимірювання стабільно низької мутності води на виході
зворотного промивання вказує на завершення зворотного промивання.

3.  У кінці зворотного промивання уповільніть потік води на час >10 секунд, щоб дати шару
правильно перекласифікуватися.

4.  Промивання протягом 2-3 хвилин для повного відновлення щільності шару, що фільтрує, 
що необхідно для відновлення необхідної ефективності видалення частинок (запобігання 
попаданню твердих частинок у воду).

5.  Запустити режим фільтрації (фаза роботи)
Чому для піску необхідне очищення повітрям 
Пісок є хорошим субстратом для зростання бактерій, тому для видалення біоплівки з піщинок потрібне повітряне очищення з 
використанням складного та тривалого процесу зворотного промивання: повітря/повітря-вода/тільки вода. Для кожного процесу 
зворотного промивання необхідно рівномірний розподіл повітря з соплової пластини або бічних каналів, так як в іншому випадку 
зворотне промивання буде недостатнім, і шар, що фільтрує, буде тільки перемішуватися. Очищення повітрям зазвичай 
застосовується на піщаних фільтрах, якщо швидкість зворотного промивання дозволяє розширити шар, що фільтрує, на >15%. Це 
мінімальне розширення шару, необхідне повторної класифікації фільтруючого шару (шарів середовища), зазвичай вимагає 
швидкості зворотного промивання 50-60 м/ч.

Повітряно-водяне зворотне промивання (очищення) не потрібне для AFM

Для AFM®s повітряне промивання не потрібне, рекомендується дотримуватись нормальної швидкості потоку зворотного
промивання, вказаної в Таблиці 6 на стор. 22 та необхідної для досягнення >15% розширення фільтруючого шару (див AFM® 
криві розширення шару, на стор. 23). AFM®s можуть піддаватися повітряному очищенню, якщо наступна нормальна швидкість
зворотного промивання становить не менше 40 м/год, що потрібно для перекласифікації шару, що фільтрує.

AFM®ng гідрофобний та не повинен піддаватися зворотному промиванню повітрям, щоб уникнути втрати середовища через 
верхній колектор у напірних фільтрах або переповнення зворотного промивання у фільтрах швидкої гравітації (RGF).

Ознайомтеся з рекомендованими та специфічними для конкретного використання швидкостей потоку зворотного промивання 
AFM® у Таблиці 6 на стор. 22, та кривими розширення шару AFM® на стор. 23.

Намотування зворотного промивання
Якщо фільтр відразу подається 100% потік води, то водяний молоток може пошкодити трубопровід або внутрішні деталі фільтра. 
Тому рекомендується збільшувати швидкість зворотного промивання відповідно до наведеної нижче таблиці.

Тип фільтра
Час намотування в секундах для досягнення 

100% швидкості потоку зворотного 
промивання

Німецький вертикальний фільтр стандарту DIN із сопловою пластиною 15

Вертикальний фільтр зі стандартним бічним розташуванням 30
Горизонтальні фільтри з сопловими пластинами або бічними відводами 45

TC
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Примітка:
AFM® використовується як синонім AFM®s або AFM®ng. 
Для правильного компонування фільтра зверніться до даних із завантаження зважених частинок у таблиці 4 на стор. 16, а 
також до даних швидкості фільтрації та зворотного промивання в таблиці 5 на стор. 18.
Вищевказані швидкості зворотного промивання достатні для псевдозрідження шару, але не завжди достатні для зважування 
та видалення більш важких частинок або високого завантаження твердих частинок з фільтра (див. табл. 5, стор. 18). 

Якщо AFM® використовується як ретро в піщаних ілтерах, необхідно переглянути продуктивність насоса зворотного 
промивання та, можливо, модернізувати його, щоб досягти рекомендованої швидкості зворотного промивання AFM® У цьому 
випадку необхідно проаналізувати систему трубопроводів і, можливо, відрегулювати її, щоб уникнути високих втрат тиску при 
швидкості потоку в трубі >2 м/с. Шаркість The AFM® (глибина шару, що фільтрує) повинна бути розрахована таким чином, щоб 
уникнути втрати фільтруючого середовища з урахуванням розширення шару AFM® при вибраній швидкості зворотного 
промивання.

AFM®s Сорт 0: Для існуючих фільтрів зі швидкістю зворотного промивання <30 м/год ми рекомендуємо використовувати AFM®s 
Сорт 0 через його найкраще розширення шару при нижчій швидкості зворотного промивання. AFM®s Сорт 0 рекомендується 
для існуючих установок з низькою фільтрацією та швидкістю зворотного промивання.

При проектуванні фільтруючого шару AFM® враховуйте специфіку застосування фільтрації та швидкість зворотного 
промивання (таблиця 5, сторінка 18), та потужність завантаження завислих частинок (таблиця 4, сторінка 16) а також 
співвідношення фільтруючого шару AFM® для вертикальних напірних фільтрів. , горизонтальних напірних фільтрів (сторінка 
13) та швидких гравітаційних фільтрів (RGF) (сторінка 14).

AFM® Розширення фільтруючуго шару

AFM® Нашарування градацій
Рекомендована швидкість 
зворотного промивання

AFM® 50% Марка 1 / 50% Марка 2 50м/год

AFM® 60% Марка 1 / 40% Марка 2 40м/год

AFM® 70% Марка 1 / 30% Марка 2 30м/год

AFM® 20% Марка 0 / 50% Марка 1 / 30% Марка 2 25м/год

AFM® 50% Марка 0 / 20% Марка 1 / 30% Марка 2 20м/год

Швидкість зворотного промивання для досягнення правильного розширення шару
Мінімальна швидкість зворотного промивання повинна розширювати шар >20%.
Швидкість зворотного промивання <20 м/год недостатня для будь-якого типу та сорту AFM®.

Вибрана висота фільтра та загальна глибина шару повинні відповідати розширенню шару, що фільтрує. Швидкість зворотного 
промивання залежить від декількох факторів, зокрема від насипної щільності фільтруючого матеріалу та температури води.

Як правило, чим вища швидкість зворотного промивання, тим менше потрібно часу на зворотне промивання та тим 
ефективніше зворотне промивання. Розширення шару призводить тверді частинки до верхньої частини шару, що фільтрує, але 
саме швидкість переміщає тверді частинки у верхній колектор та з фільтра. Це особливо важливо для важких частинок, таких 
як (важкі) метали.

Таблиця 6: Рекомендована швидкість зворотного промивання
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На розширення шару впливають як температура, та щільність води (TDS). Насправді вплив температури набагато більше, 
ніж TDS. Тому криві розширення для морської води суттєво не відрізняються від наведених вище.
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Тривалість та ефективність 
зворотного промивання
Зворотне промивання має продовжуватися доти, доки тверді 
частинки не будуть видалені з фільтруючого шару та евакуйовані з 
води над фільтруючим шаром. Цього можна досягти лише за умови 
забезпечення мінімальної швидкості зворотного промивання та 
розширення фільтруючого шару не менш ніж на 20%. Без цього 

фільтруючий шар ніколи не буде очищений (див. табл. 6, стор. 22), 
незалежно від тривалості зворотного промивання.
Корисним методом оцінки ефективності зворотного промивання є 
вимірювання каламутності води у зворотному промиванні та 
відповідного профілю (див. графік праворуч). Це досягається шляхом 
вимірювання каламутності на самому початку зворотного 
промивання, а потім кожні 15 секунд до завершення зворотного 
промивання.
Якщо фільтруючий матеріал стабільний і не схильний до ущільнення 
або коагуляції бактеріями або хімічними речовинами у воді, профіль 
зворотного промивання буде плавною кривою. Якщо фільтр не 
стабільний, як у випадку з профілем зворотного промивання піску 
(див. правий графік, червона лінія), профіль зворотного промивання 
буде нерівномірним, що може бути пов'язане з коагульованими 
грудками фільтруючого матеріалу, що руйнуються в процесі 
зворотного промивання. Площа під кривою може бути виміряна та 
пропорційна загальній масі твердих частинок, що видаляються при 
зворотному промиванні для кожного протестованого середовища; що 
більше площа, то більше твердих частинок видаляється. Це означає, 
що у вищезгаданих 

випробуваннях більше твердих частинок видалено AFM® ніж піском під час фази прогону.
У більшості випадків зворотне промивання завершується протягом 
300 секунд, проте якщо шар не псевдозріджений, крива буде 
плоскою та дуже затяжною. При глибокому проникненні твердих 
частинок у шар або за наявності великого напору над середовищем 
потрібно більш тривале зворотне промивання, не тільки для 
очищення середовища, але і для видалення всієї води над шаром.
У всіх фільтрах необхідно встановити оглядове скло для оцінки стану 
шару, розширення шару та ефективності зворотного промивання.

Змотування зворотного промивання - перекласифікація фільтруючого шару
Після завершення зворотного промивання важливо повільно знизити швидкість потоку води зворотного промивання 
протягом 10 – 15 секунд. Це необхідно для того, щоб фільтруючий шар AFM® класифікувався та повернувся до початкової 
конфігурації фільтраційного шару.
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Сторінка 25

Фаза ополіскування
Залежно від умов застосування може знадобитися фаза промивання. Після зворотного промивання шар, що фільтрує, 
повинен осісти та трохи ущільнитися. Під час фази промивання всі витіснені тверді частинки, що знаходяться у підстави 
шару, що фільтрує, видаляються у відходи. Тривалість фази промивання для AFM®, що рекомендується, становить 3-5 
хвилин. У системах питної води це служить для зниження ризику потрапляння твердих частинок, таких як паразити 
Cryptosporidium, у воду продукту. Це також зменшує скидання твердих частинок, які в іншому випадку можуть засмічити або 
заблокувати нижченаведені системи фільтрації, такі як картридж, ультрафільтрація або мембрани зворотного осмосу.

Якщо профіль зворотного промивання визначає шар як нестабільний (часта зміна часу циклу зворотного промивання, 
зниження якості фільтрату), відповідно, не всі тверді частинки можуть бути видалені під час зворотного промивання (якість 
фільтрату не може бути встановлена   після зворотного промивання), то фаза промивання повинна бути збільшена навіть до 30 
хвилин. Наведені нижче дані IFTS (Інститут фільтрації та техніки сепарації у Франції) показують миттєву продуктивність 
фільтрації при швидкості 20 м/год для AFM® та піску.

На наступних двох графіках зверніть увагу на набагато більш високу ефективність AFM® у плані відсоткового видалення 
частинок 5μ. Також зверніть увагу, що найменший розмір частинок, що видаляються, був 2μ в порівнянні з 5μ у піску.

Миттєва ефективність фільтрації після зворотного промивання
Після будь-якого зворотного промивання фільтруюче середовище має бути знову ущільнене, перш ніж воно досягне своєї 
проектної продуктивності. Наведені нижче графіки ілюструють час, необхідний цього ущільнення (названого фахівцями з 
питної води "дозріванням").

Миттєва продуктивність фільтрації AFM® Марка 1 при 20 м/год (без флокуляції) до 2μ 

Продуктивність миттєвої фільтрації піску при швидкості потоку води 20 м/год 16 x 30 
сарка (родовище Лейтон Баззард, Англія) при швидкості 20 м/год, без флокуляції, до 5μ

При використанні частинок розміром 5 мкм спостерігалося поступове зниження ефективності AFM®, яка стабілізувалася 
приблизно на 92%. Ефективність піску швидко знизилася до 50%, потім стабілізувалася лише на рівні приблизно 55%.

При 5µ та потоці води 20 м/год. Щодо аналізу ризиків водопідготовки результати підтверджують велику безпеку AFM® у 
порівнянні з піском.
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