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AZ ECOFILT MIKROFILTER   

Az Ecofilt Mikrofilter egy védjegy, ami kaszkádsz r t takar. 
Tekintsük át el ször e kaszkádsz r fizikai alapjait.  

A sz r két (vagy több) rétegb l áll. Az els egy ún. garantált réteg, 
mely nagypontosságú felületi sz r . A másik pedig egy (vagy több) 
mélységi sz r , mely magas szennytároló képesség .  

1. A gyertyás sz r kr l általában  

A sz r k egyik gyakran és szívesen alkalmazott típusa a gyertyás 
kivitel sz r . 

Nagy el nye, hogy általában könnyen szerelhet . Továbbá az, 
hogy kis térfogatban viszonylag nagy felület sz r helyezhet el. 

A gyertyás sz r egy hengeres testre (hordozóra) felhelyezett fém- 
vagy m anyagháló, m anyag- vagy pamutszál, PP hab vagy sz r papír. 
Elképzelhet természetesen más sz r felület kialakítása is. Általában a 
sz rési feladat, és a sz réstechnikai cél határozza meg, hogy milyen 
kivitel sz r gyertyát célszer alkalmazni. 

A gyertya általános felépítését az 1.1 sz. ábra szemlélteti.                              
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Az általános kivitel célorientált kiképzést tesz lehet vé. Az L/d 
arány az áramlástechnikai viszonyokat befolyásolja. A sz rési finomság 
a szabadfelület, a sz r anyaga és a sz r egyéb fizikai méretei 
hatással vannak az induló ellenállásra, a sz r eltöm dési idejére, 
takaríthatóságára. [3]  

2.  Optimális tulajdonságokkal bíró gyertyás sz r

 

A szerteágazó szempontrendszerb l az adott sz réstechnikai cél 
eléréséhez pontosan kiválaszthatjuk azokat a szempontokat, amelyek a 
méretezés alapját képezik. 

Tehet azonban néhány alapmegfontolás, mely általános 
érvénnyel bír. 

Ezek egyrészt m ködési jellemz k: induló ellenállás, 
megengedhet maximális delta p, az elválasztás pontossága; hatásfoka, 
takaríthatóság (karbantartási igény), automatizálhatóság, élettartam. 

Másrészt költségjellemz k: beruházási költség, üzemviteli költség, 
karbantartási költség. 

Megválasztható továbbá a sz r felület alakja, a sz rést végz 
rések alakja, mérete, száma. 

S t kijelölhet a sz rési irány, és az az útvonal is, melyet a 
sz rend közegnek a sz r ben be kell járnia. 

A példaként felsorolt paraméterekb l választhatunk, de szükség 
szerint szigoríthatjuk is a feltételrendszert. Minden attól függ, hogy a 
sz rési feladat min sége mennyire befolyásolja a szóban forgó ipari- 
vagy más folyamat eredményét. 

Kimondhatjuk, az optimális tulajdonságokkal bíró gyertyás sz r 
nemcsak fizikai paramétereit tekintve, hanem élettartamában, 
beruházási és karbantartási költségeiben is megfelel az elvárásainknak.  

3.  Kaszkád sz r

 

A gyertyás sz r b l könnyen kialakítható olyan konstrukció, mely 
egymás után több sz r felületen vezeti át a megtisztítandó közeget. S t 
a felületi sz r kiegészíthet mélységi sz r vel is. Ez már lehet vé teszi 
nagyobb (tervezhet ) mennyiség szennyez dés tárolását a sz r ben. E 
kaszkádoknál az induló ellenállás alacsony értéke kiemelten fontos. 
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Ugyancsak lényeges a magas delta p érték. Ezt pl. robosztus 
kivitellel lehet biztosítani. 

A kaszkád sz r knél el nyös, ha a felületi sz r eltöm dése 
hosszú id után következik be. Így magas sz rési ciklusid , és könny 
tisztítás válik lehet vé. A következ ábra egyféle gyertyás 
sz r kaszkádot szemléltet.   

tisztított anyag        

sz rési  
irány             

mélységi sz r

         

tisztított anyag  

hordozó   

3.1 sz. ábra 
Sz r kaszkád (3 lépcs s)  

Természetesen kísérleteink alapján a célnak megfelel kaszkádot 
alakíthatjuk ki, illetve használhatjuk. 

A következ ábrán egy megvalósított sz r kaszkádot mutatunk be, 
mely kétlépcs s. Egy felületi és egy mélységi sz r b l áll.     

felületi sz r

 

(garantált réteg)  

mélységi sz r (el sz r ) 
3.2 sz. ábra 
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4. ECOFILT Mikrofilterünk  

Mit is takar ez a védjegy, illetve elnevezés? 
Az ECOFILT Mikrofilter egy gyertyás kaszkád sz r konstrukció. 

Mint az a 3.2 sz. ábrán is látható: rozsdamentes acélból készített 
sz r gyertya. 

Kivitelét tekintve nagy szilárdságú, úgyhogy a megengedhet delta 
p érték több bar is lehet. 

A sz r felület a henger (gyertya) palástján helyezkedik el 
tekercselt kivitelben. 

A tekercselés egyréteg , ezért a sz r szabad felülete pontosan 
beállított, magas érték. 

A tekercselés miatt a rések alakja és mérete szintén nagy 
pontosságú, amely 95-98 % közé esik. 

Ennek köszönhet en a sz r felület elválasztása éles, jól 
meghatározott. 

Természetesen a tekercsel huzal is rozsdamentes acélból van. 
4.1 Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy egy alacsony 
induló ellenállású, nagy terhelhet ség , robosztus kivitel és 
hosszú élettartamú (10-15 év) gyertyás felületi sz r betétet 
alakítottunk ki.         

Sz r frakcióhatásfok görbéje    Alapellenállás mérés eredménye                                                       

                    

                       

    Részecskeméret m      1       10        100      1000   10000    10000  

   (20µ- os sz r betét)            Térfogatáram m3/h   

200 

100 

300 

400 

500 

600 

700 

800 100 

 95 

 

90 

 

85 

 80 

 

75 

 

70 

    0   0   5   10   15   20 

N
yo

m
ás

es
és

 m
b

ar
 

L
ev

ál
as

zt
ás

i f
o

k 
%

 



 

5 

A gyártási technológia lehet vé teszi azt is, hogy változatos 
méretben és a szükséges alakjellemz kkel bíró sz r ket állítsunk el . 

Ezekkel a már meglév (régi) sz r házakban korábban 
alkalmazott gyertyák kiválthatók. 

4.1.1 Lehet vé válik tehát a folyamatok sz rési paramétereinek 
módosítása változatlan küls megjelenés (helyigény) mellett. 
Ez alacsony beruházási költséget ígér!     

Az el sz r egy- vagy többréteg lehet attól függ en, hogy a 
sz rési feladat mit kíván. 

Ezek az el sz r k (mélységi sz r k) megfelel méretezés esetén 
magukba gy jtik a kisz rt szennyez déseket. Ezzel rendkívül 
egyszer vé teszik (és gyorssá) a karbantartást. Hiszen a legtöbb 
esetben ez a m velet az el sz r cseréjéb l áll.  

4.2 Tapasztaltunk, hogy az el sz r k kimoshatók (megfelel 
oldószerben) és újra használhatók. Akár többször is.   

4.2.1 Természetesen ilyen kaszkádsz r k magas üzemi 
h mérsékletre is készíthet k.  

4.2.2 Megemlítjük, hogy az ECOFILT Mikrofilterrel célra 
orientált módon tisztítható gáz, g z, folyadék, emulzió, 
szuszpenzió, stb.   

4.2.3 Talán az is lényeges körülmény, hogy e pontos, hosszú 
élettartamú, tervezhet karbantartású, magas hatásfokú 
sz rési megoldás illetve eszköz akár 2 m-es sz rési 
finomságra is készíthet !   

4.1.1.1 sz. ábra 
el sz r
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A kaszkádsz r nk tisztítása több 
lehet séget kínál. Ha a sz rend anyag 
nem tartalmaz tapadós, ragadós 
komponenseket, a sz r tisztítása 
rendkívül egyszer . Akár magával a 
megsz rt közeggel is elvégezhet . 
Például ellenáramú üzemben. 

4.3 Sz r nk ellátható a 
m ködését ellen rz m szerekkel 
(pl. áramlásmér , nyomásmér , 
delta p mér , mennyiségmér , 

sebességmér , stb.).         

4.3.2 sz. ábra   5/2 µm-es kaszkádsz r m ködése         

4.3.1 sz. ábra  Kaszkádsz r k 

4.3.3  sz. ábra 
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4.3.1 A m szerek által mért  értékek számítógépen  rögzíthet ek.  

Innen már csak egy lépés az, ha a folyamat automatizálást kíván. 
Az ECOFILT Mikrofilterrel ez is megvalósítható. 

A szükséges m szerek adatai alapján a vezérlés a beállított 
értékek mellett akár PLC-vel is elvégezhet . 

A sz rési folyamat eseményeinek naplózását is elvégzi a PLC. Az 
archiválás, kiértékelés fáradtságos munkájában segítségünkre lehet az 
alkalmazott számítógép. 

Készíthet intelligens, javító illetve öntanuló program is.                

4.4 Az ECOFILT Mikrofilterrel felépített 
sz r berendezés vezérelhet , szabályozható, tisztítható akár 
számítógép vezérléssel (PLC-vel) is.  

4.4.1 Természetesen az elektronika a meglév folyamatban 
használt számítógépes rendszerhez illeszthet , azzal 
együttm ködik.  

5. Összefoglalva: 

Elmondhatjuk, hogy az ECOFILT Mikrofilter egy az ipari 
folyamathoz alkalmazkodó, jól tervezhet , méretezhet , könnyen 
karbantartható, akár automatizálható kaszkádsz r gyertyás kivitelben. 

 

sz r

 

4.3.1.1  sz. ábra PLC 
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Robosztus kialakítása, a felületi sz r konstrukciója és 
rozsdamentes acél alapanyaga alkalmazhatóvá teszi mindazon 
helyeken, ahol: 

- magas sz rési teljesítmény , 
- nagypontosságú, 
- hosszú sz rési idej , 
- szigorú elválasztású, 
- hosszú élettartamú, 
- alacsony karbantartási költség , 
- automatizálható 

sz rési illetve tisztítási folyamat fenntartására van szükség akár 
agresszív közegben (g z-gáz, folyadék, vegyi anyagok, stb.) is. 

Az ECOFILT Mikrofilter kitágítja, és méretezhet vé valamint 
kiszámíthatóvá teszi a mechanikai sz réssel 

 

környezetterhelés 
növelése nélkül 

 

végezhet tisztítási ipari és háztartási folyamatok 
alkalmazási határát, akár 2 m-ig illetve az alatt is.                        
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