
ТОВ Фабрика рукавних фільтрів, м. Кременчук

АСПІРАЦІЯ ФІЛЬТРАЦІЯ ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ



ПОСТАЧАННЯ  КОМПЛЕКТУЮЧИХ  ДЛЯ СИСТЕМ  

ГАЗООЧИСТКИ  та  ФІЛЬТРАЦІЇ  РІДИН (пульпи)

• Установки рукавного фільтру з імпульсною регенерацією типу BFF

• Фільтрувальні елементи: рукава,  мішки,  серветки для прес-фільтру,  сектора для 
вакуум-фільтру

• Супутні витратні матеріали: каркаси для рукавів фільтрувальних, аерожолоби, 
тканинні компенсатори, конуси пилоподавлення тощо



Ринки збуту ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів»

географія постачання

Україна країни СНД Європа

види промисловості

цементна ГЗК кольорова металургія

чорна металургія АБЗ котельні, ТЕЦ

техвуглець



УСТАНОВКИ РУКАВНОГО 
ФІЛЬТРУ З ІМПУЛЬСНОЮ 
РЕГЕНЕРАЦІЄЮ BFF
СЕРІЯ А



Установки рукавного фільтру з імпульсною регенерацією 

(далі - Фільтр BFF) використовуються для видалення 

дрібнодисперсного пилу з аспіраційних викидів від 

різноманітних технологічних агрегатів та процесів.

Це стаціонарний апарат пиловловлення, безперервної дії 

загальнопромислового та вибухобезпечного виконання 

(відповідність сертифікату ATEX), виконується згідно 

ТУ У 28.2-31700904-001:2018.

Сфера застосування – підприємства гірничорудної, цементної 

промисловості, будівельної індустрії, чорної та кольорової 

металургії, ТЕЦ, сміттєспалювання та ін.

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номенклатура Продуктивність,

тис.м.куб./год.

Площа фільтрації, 

м.кв.

Кількість

фільтрувальних 

елементів, шт.

Сервісне 

обслуговування

Вид 

регенерації

BFF-I-М(1-8)-(65-1600)-А 3,7 - 142,5 65 - 1600 80 - 640 Зверху, через камеру 

чистого газу

імпульсна



УСТАНОВКИ РУКАВНОГО 
ФІЛЬТРУ З ІМПУЛЬСНОЮ 
РЕГЕНЕРАЦІЄЮ BFF
СЕРІЯ В



Фільтр BFF використовуються для видалення 

дрібнодисперсного пилу з аспіраційних викидів від 

різноманітних технологічних агрегатів та процесів.

Це стаціонарний апарат пиловловлення, безперервної дії 

загальнопромислового та вибухобезпечного виконання 

(відповідність сертифікату ATEX), виконується згідно 

ТУ У 28.2-31700904-001:2018.

Сфера застосування – підприємства гірничорудної, цементної 

промисловості, будівельної індустрії, чорної та кольорової 

металургії, ТЕЦ, сміттєспалювання та ін.

Особливості даної серії – можливість використання в 

приміщеннях з обмеженнями по висоті. Обслуговування 

фільтра здійснюється збоку, через камеру брудного газу.

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номенклатура Продуктивність,

тис.м.куб./год.

Площа фільтрації, 

м.кв.

Кількість

фільтрувальних 

елементів, шт.

Сервісне 

обслуговування

Вид 

регенерації

BFF-I-М(1-3)-(65-240)-В 3,7 – 26,0 65 - 300 80 - 240 Збоку, через камеру 

брудного газу

імпульсна



УСТАНОВКИ РУКАВНОГО 
ФІЛЬТРУ З ІМПУЛЬСНОЮ 
РЕГЕНЕРАЦІЄЮ BFF
СЕРІЯ Н та інше



Безбункерні локальні фільтри з горизонтальним або

вертикальним розташуванням фільтрувальних елементів

та імпульсною системою регенерації за допомогою

стиснутого повітря або механічною регенерацією. 

Локальні фільтри призначені для аспірації вузлів

пересипання, транспортерів, силосів, грохотів та т.п. 

Апарати встановлюються безпосередньо поруч з місцем, 

яке потребує обезпилення, а відбір повітря здійснюється

безпосередньо на фільтрувальні елементи. При цьому

ступінь фільтрації сягає 99,8%.

Сфера застосування – підприємства гірничорудної 

промисловості, цементної промисловості, будівельної 

індустрії; елеватори, зерносушарні, тощо.

ФІЛЬТРИ BFF



Фільтр рукавний BFF-I-(4-6)-B-L для локальної фільтрації 

призначений для аспірації вузлів пересипання, транспортерів, 

силосів, грохотів та т.п. Апарат встановлюється безпосередньо

поруч з місцем, яке потребує обезпилення, а відбір повітря

здійснюється безпосередньо на фільтрувальні елементи. При 

цьому ступінь фільтрації сягає 99,8%.

Продуктивність – до 1000 м.куб/год.

Сфера застосування – підприємства гірничорудної 

промисловості, цементної промисловості, будівельної індустрії; 

елеватори, зерносушарні, тощо.

ФІЛЬТРИ РУКАВНІ BFF,

для локальної фільтрації 



Конус розвантаження BFF-1 (з пилоподавленням) 

вирішує проблему надлишкового пилоутворення під час 

пересипки/завантаження сухих сипучих матеріалів. 

Розміщується безпосередньо під місцем вивантаження

сипучого матеріалу (наприклад - для завантаження суден, 

автомобільного та залізничного транспорту.

Сфера застосування – підприємства гірничорудної 

промисловості, цементної промисловості, будівельної 

індустрії; елеватори, зерносушарні, тощо.

Переваги – не потребує електроживлення, просте в 

застосуванні.

КОНУС РОЗВАНТАЖЕННЯ BFF1,

З ПИЛОПОДАВЛЕННЯМ



РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ ТОВ ФАБРИКА РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ



РУКАВА ФІЛЬТРУВАЛЬНІ 
для гірничо-збагачувальних підприємств 



Рукава фільтрувальні
широкого застосування

Температура експлуатації – до 150 С

Матеріал - поліефір

Додаткові опції – ptfe-просочення, антистатичний каркас, 

масловологостійке просочення

Форма та розмір – за вимогою замовника

Застосування – гірничо-збагачувальні кімбінати, цементна 

промисловість, харчова промисловість, агропромисловий 

комплекс



Рукава фільтрувальні
широкого застосування

Температура експлуатації – до 110 С

Матеріал - поліпропілен

Додаткові опції – масловологостійке просочення

Форма та розмір – за вимогою замовника

Застосування – цементна промисловість, харчова 

промисловість, агропромисловий комплекс

Відмінна стійкість до: гідролізу, кислот, лугів



Рукава фільтрувальні
високотемпературні

Температура експлуатації – до 220 С

Матеріал – m-aramid

Додаткові опції – ptfe-просочення, антистатичний 
каркас

Застосування – сміттєспалювання, хімічна 
промисловість, виробницво технічного вуглецю, 
гірничо-рудна промисловість

Форма та розмір – за вимогою замовника



Рукава фільтрувальні
високотемпературні

Температура експлуатації – до 260 С

Матеріал - поліімід

Форма та розмір – за вимогою замовника

Застосування – сміттєспалювання, хімічна 

промисловість, виробницво технічного вуглецю, 

гірничо-рудна промисловість

Стійкість до: окислення, кислот, лугів



Рукава фільтрувальні
високотемпературні

Температура експлуатації – до 280 С

Матеріал - політетрафторетилен

Додаткові опції – ptfe просочення

Форма та розмір – за вимогою замовника

Застосування – цементна промисловість, 
сміттєспалювання, хімічна промисловість, виробницво
технічного вуглецю, гірничо-рудна промисловість

Відмінна стійкість до: гідролізу, окислення, кислот, лугів



Рукава фільтрувальні
високотемпературні

Температура експлуатації – до 300 С

Матеріал - склотканина

Додаткові опції – ptfe мембрана, ptfe просочення

Форма та розмір – за вимогою замовника

Застосування – цементна промисловість, 
сміттєспалювання, хімічна промисловість, виробницво
технічного вуглецю

Відмінна стійкість до: окислення, кислот, лугів



КОМПЕНСАТОРИ ТКАНИННІ



Компенсатори
(гнучкі вставки)

Температура експлуатації – до 1000 С

Тиск  від -0,2 до 2 бар

Можливість багатошарового виконання

Форма та розмір – за вимогою замовника



ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ РІДИН



Мішки для фільтрації 
рідин

Температура експлуатації – до 150 С

Мікронаж: від 5 мкм до  350 мкм

Форма та розмір – за вимогою замовника

Матеріал – поліефір, поліпропілен



Наші переваги

Оперативність виготовлення 

Власне конструкторське бюро

Повний судровід – від проекту до післяпродажного обслуговування

Траблшутинг

Відповідність ТРТС, ТУ України, наявність сертифікату Atex

Гарантія якості – сертифікат ISO 9001:2015



РЕФЕРЕНЦ ЛИСТ



39630, Полтавська обл., 

м.Кременчук

вул. Ярмаркова, 5д

+38 067 530 42 85

+38 050 327 67 91

bff.com.ua

frf@frf.com.ua

ТОВ «ФАБРИКА 

РУКАВНИХ 

ФІЛЬТРІВ»

ОПЕРАТИВНО         ЯКІСНО         ПРОФЕСІЙНО


