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Аерационни системи, модел „АМЕ“

Тази разработка на FORTEX - AGS, a. s. Sumperk има патент 
за маркировка и техническо решение. Според размера на 
въздушните мехурчета, системите биват „фино“, „средно“ и 
„едро“ мехурчести. Използват се за разбъркване и аерация 
на различни басейни в дадена  пречиствателна станция за 
отпадни води, както и за флотация на промишлено замър-
сени отпадни води. Оразмеряването се прави индивидуално 
за всеки проект, като се взема под внимание необходимото 
количество кислород, изискванията за разбъркване, метода 
за регулиране на въздушния поток и формата на басейна.

Всяка система включва следните елементи:
1. Източници на сгъстен въздух — въздуходувки или тур-
бокомпресори.

2. Захранващ тръбопровод и фитинги — започва от нагне-
тателната линия на източника за сгъстен въздух и завърш-
ва на 1—1,5 m под водното ниво в басейна за аериране. До 
стената на басейна се монтира регулираща въздушна кла-
па. Прието е, тръбопроводът да бъде от полипропилен или 
неръждаема стомана. Ако се използва обикновена стомана, 
задължително е да се монтира въздушен филтър на края 
на тръбопровода с цел предпазване дифузьорите от твърди 
частици. В тази случай участъкът след филтъра трябва да 
бъде от неръждаема стомана.

3. Дънна решетка — служи за равномерно разпределение 
на въздух към различните редове дифузьори и за опорен 
елемент. Тръбите на решетката са взаимно свързани чрез 
муфи. Фиксираните и подвижните решетки се изработват от 
полипропиленови тръби и профили, свързани чрез заваря-
ване. Формата и размерите на решетките се пригаждат към 
тези на басейна.
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4. Аерационни дифузьори — закрепени са към дъното на 
басейна с помощта на регулируеми опори или анкери. Опо-
рите позволяват нивелиране на дифузьорите и до известна 
степен – на техните захранващи тръби.

5. Дренажна система на дънната решетка — служи за съ-
биране и отвеждане на събралия се кондензат. Включва дре-
нажна шахта, тръбопровод завършващ с вентил на нивото 
на водата в басейна.

Аерационни дифузьори — обща информация
Дифузьорите имат пластична мембрана, раздуваща се под 
действието на определено налягане, при което преминава-
щият през нейните пори въздух образува мехурчета. При 
прекъсване на подавания въздух порите на фино мехурчес-
тите дифузьори се свиват и спират навлизането на вода. 
Мембраната няма пори в зоната срещу захранващата тръба 
и така действа като обратен клапан при спиране подаването 
на въздух. Захранващите отвори на дифузьорите от модел 
„AME-P“ са постоянно отворени, но са снабдени с възвратна 
клапа.

Дифузьорите от модели „AME-D“ и „AME-T“ се свръзват към 
дънната решетка чрез фитинги с помощта на бърза връзка, а 
тези от модели „АМЕ-260“ и „АМЕ-Р“ — чрез резбови връзки, 
директно към тялото на аерационния елемент. При решетки 
от неръждаема стомана дифузьорите са свързват чрез втул-
ки или на резба.
 

За аерирането на биобасейни се препоръчват дифузьори 
от модели „AME-260“, „AME-D“, „AME-T750 (N)“ и „AME-T370 
(N)“.  Тези от модел „AME-260S“, са подходящи за аеробна 
стабилизация на утайките, а от модел „AME-P“ — за аерира-
не на пясъкозадържатели и маслоуловители.

Аерационни системи, модел „АМЕ“

Модел Размери,
mm

Тегло,
kg

Загуби 
в налягането, 

kPa

Въздушен поток,
m3/h/бр.

Постоянен 
въздушен поток,

m3/h/бр.

Препоръчителен 
въздушен поток, 

m3/h/бр.
AME-350F е 350 1,35 1,8 ... 2,9 0,8 ... 8,0 3,2 ... 6,0 4,0 ... 5,5

AME-D 762 х 182 1,9 2,4 ... 4,5 3 ... 18 4,5 ... 12 7 ... 10
AME-T370 400, е68 0,7 (1.2)*3 4,0 ... 5,6 1 ... 5 2 ... 4 2,5 ... 3,5

AME-T750PU 800, е68 1,2 (2.2)*3 3,0 ... 5,5 2 ... 9 3,5 ... 7,5 5 ... 6
AME-T370PU 400, е68 0,6 (1.2)*3 3,0 ... 5,5 1 ... 5 2 ... 4 2,5 ... 3,5

AME-T750PUB 800, е68 1,2 (2.2)*3 3,5 ... 5,6 1 ... 6 3 ... 5 3,5 ... 4,5
AME-370PUB 400, е68 0,6 (1.2)*3 3,5 ... 5,6 1 ... 3 1,5 ... 2,5 2 ... 3
AME-T750SR 800, е68 1,3 (2.2)*3 3,0 ... 5,4 2 ... 9 3,5 ... 7,5 5 ... 6
AME-T370SR 400, е68 0,7 (1.2)*3 3,0 ... 5,4 1 ... 5 2 ... 4 2,5 ... 3,5

AME-260S е280 0,8 1 ... 2 4 ... 8 5 ... 7 5,5 ... 6,5
AME-P е80 0,05 1,2 ... 4 2 ... 15 4 ... 12 4 ... 10
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Аерационни системи, модел „АМЕ“

Дифузьори, модел „AME-260“
Използват се предимно за аериране на битово-фе-
кални отпадни води. Състоят се от гумена перфо-
рирана мембрана, фиксирана към опорния диск със 
скоба от неръждаема стомана. При понижаване на 
налягането, мембраната затваря захранващия въз-
душен отвор.

Дифузьори, модел „AME-D“
Основно се използват за аериране на битово-фекални отпадни води. Състоят 
се от гумена перфорирана мембрана, фиксирана към диска с чрез специално 
приспособление. При спад на налягането, мембраната затваря захранващия 
въздушния отвор.

Техните мембрани са изработени от EPDM и се използват за аериране на битово-
фекални отпадни води. Моделите с индикация „PU“ (полиуретан) са подходящи за 
води, замърсени с растителни масла или животински мазнини, а тези с индикация 
„SR“ (силикон) — за води с високи температури. Техните мембрани са фиксирани 
към носеща тръба чрез съответни фиксатори. Моделите „AME-T750“ и „AME-T370“ 
са с различна дължина на носещата тръба. При понижаване на въздушното наля-
гане, мебраната затваря захранващия отвор.

Дифузьори, модели „AME-T370“, „T750“, 
„T370PU“, „T750PU“, „T370SR“ и „T750SR“
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При тези модели, опорното тяло е изработена от неръждаема стомана („N”), 
а мембраните — съответно EPDM, полиуретан или силикон. Работните им ха-
рактеристики са идентични с тези от предишния модел.

Дифузьори, модели „AME -260S“
Предназначени са за създаване на средно едри мехурчета. Състоят се от 
перфорирана мембрана, фиксирана към диска със скоби от неръждаема сто-
мана. При понижаване на налягането мембраната затваря захранващия въз-
душен отвор.

Дифузьори, модели „AME – P“
Използват се за разбъркване на водни обеми с големи мехурчета. Перфорира-
ната мембрана е фиксирана към опорен диск от полипропилен.

Дифузьори, модели „AME-350“ и „АМЕ-350F“
Тава се дифузьори от ново поколение. Техните мембрани са изработени от 
EPDM или EPDM и TEFLON и са фиксирани към опорния диск чрез резбова 
втулка. Свързването към захранващите тръби е чрез резба ¾ цола. Основно-
то предимство на мембраните с тефлонов слой, е повишената устойчивостта 
към активната утайка, масла и мазнини,  разтворители и въглеводороди. По-
нася добре високи температури и има по- дълъг експлоатационен живот.

Аерационни системи, модел „АМЕ“

Дифузьори, модели „AME -T370N“, „T750N“, 
„T370PU N“, „T750PU N“, „T370SR N“ и „T750SR N“

Характерни особености:
— малки загуби на налягане;
— подходяща за всякакви басейни;
— висок процент на използване на кислорода;
— бърз монтаж и дълъг експлоатационен живот;
—  възможност за прекъснато действие и автоматичен 

контрол;
— аерационните отвори, устойчиви на запушване;
— лесна подмяна на мембраните.


