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PRŮMYSLOVÁ FILTRACE KAPALIN

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Společnost ALFICO s.r.o. nabízí již 10 let na českém trhu i v zahraničí technologie pro průmyslovou filtraci kapalin. Vzhledem
k multioborovosti filtračních aplikací nabízíme potřebná řešení v členité struktuře, a to jak vlastní výrobky tak produkty našich partnerů.
Naším cílem je nabídnout zákazníkům, našim partnerům, nejenom kvalitní a cenově přijatelná řešení, ale v dialogu s nimi připravit
i specifický produkt a službu dle jejich individuálních potřeb. Vedeni touto snahou realizujeme výrobu ve vlastní provozovně se
svařovnou i obrobnou. Díky vlastním výrobním kapacitám jsme schopni dostatečně pružně reagovat na požadavky zákazníků na bázi
zakázkové výroby.

PROČ PRÁVĚ S NÁMI?

Dialog se zákazníkem, vstupní analýza, variantní řešení
Zakázková výroba na míru, speciální řešení
Dodávka nových prvků i optimalizace stávajících řešení
Práce českých rukou – blízkost rychlé spolupráce

Rádi bychom Vás alespoň touto stručnou formou
seznámili s námi nabízenými filtračními produkty.
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PRŮMYSLOVÁ FILTRACE KAPALIN

1. RUKÁVCOVÉ FILTRY
Rukávcová filtrace je velmi oblíbeným způsobem filtrace
kapalin zejména pro její univerzálnost, relativní jednoduchost
a ekonomickou výhodnost v provozních podmínkách. Dosahuje
vysoké účinnosti ve velkém rozsahu citlivosti už od 1 µm. Nádoby
filtrů je možno volit podle náročnosti provozních podmínek
z tradičních materiálů - uhlíková ocel, korozivzdorná ocel AISI 304
i AISI316 nebo plast (PVC).

Provedení:
>
>
>
>

pro maximální provozní tlak media 		 7 / 10 / 20 bar
pro maximální provozní teplotu 		 75 / 90 °C
4 standardní velikostní a výkonové typy 01 / 02 / 03 / 04
víko kotveno profilovou V sponou nebo otočnými šrouby

KAPALINOVÉ FILTRY ŘADY UFB
Identifikace pro objednání filtru:
UFB 02 4 1 B 10 E
UFB
02
4
1
B
10
E

=
=
=
=
=
=
=

model filtru
velikost nádoby
materiál nádoby (4 – nerez 1.4301/AISI304)
počet filtračních rukávců v nádobě
typ připojení na vstupu či výstupu (závit „G“)
velikost vstupu/výstupu (1“) 			
materiál těsnění víka / O-kroužek (EPDM)

Filtry UFB jsou konstruovány pro nižší
provozní tlaky filtrované kapaliny, a to
do tlaku 7 bar. Víko filtru je upevněno
k tělu filtru profilovou V-sponou, což
zjednodušuje
a zrychluje
manipulaci
s víkem při údržbě filtru.

Model UFB
Délka C

Průměr

Výkon

Hmotnost

Objem

mm

mm

3

m /h

kg

l

01

740

232

0 - 20

21

27

02

1195

232

0 - 45

26

46

Velikost

03

538

180

0 - 4,5

14

11

04

673

180

0 - 10

15

14
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KAPALINOVÉ FILTRY ŘADY AFB
Kapalinové filtry řady AFB jsou určeny k všestrannému využití. Jsou oblíbené v různých průmyslových odvětvích, kde je vyžadován vysoký výkon
za přijatelnou cenu. Konstrukce s víkem, upevněným šrouby s okem, umožňuje rychlou údržbu a výměnu filtračního rukávce.
U nerezových filtrů je povrch nádoby zcelen balotinou nebo elektrolyticky leštěn (PE).
Charakteristika:

Princip činnosti:
> Filtrovaná kapalina vstupuje do nádoby filtru v jeho horní části
nad filtračním rukávcem.
> Rukávec je vložen do perforovaného opěrného koše, který brání
mechanickému poškození filtračního rukávce.
> Rukávec je fixován na dosedací přírubě přítlačným kroužkem (Ω).
> Materiál rukávce je volen dle provozních podmínek, dle vlastností
filtrované kapaliny a dle požadavku na účinnost filtrace.
> Víko nádoby je těsněno O-kroužkem osazeným v drážce dosedací
příruby pouzdra.
> Pevné částice jsou zachytávány při průchodu kapaliny uvnitř
rukávce a jsou snadno odstranitelné při výměně rukávce.
> Potřeba výměny filtračního rukávce je signalizována nárůstem
tlakové diference mezi tlakem kapaliny na vstupu a na výstupu
z filtru.
> Doporučená hodnota pro výměnu filtračního rukávce je 2,0 bar.

>
>
>
>

Velká filtrační plocha
Relativně malý pokles tlaku v systému
Jednoduché a bezpečné těsnění víka
Jednoduchá údržba přes kotevní otočné šrouby a závěsné
matice

Model AFB
Velikost

Délka C

Průměr

Výkon

Hmotnost

Objem

mm

mm

m /h

kg

l

01

740

220

0 - 20

24

23

02

1120

220

0 - 45

30

37

3

03

495

140

0 - 4,5

10

6

04

595

140

0 - 10

12

7,5

Schéma filtru AFB

Materiál nádoby
č. poz.

Název pozice

2

uhlíková ocel (PKO – nátěrový systém)

4

korozivzdorná ocel 1.4301 / 1.4306 (AISI 304 / AISI 304L)

01

Dno nádoby

6

korozivzdorná ocel 1.4401 / 1.4404 (AISI 316 / AISI 316L)

02

Tělo nádoby

PVC

plast / PVC

03

Víko filtru

Těsnění

04

Příruba víka

N

NBR

do 90°C

05

Těsnící O-kroužek

E

EPDM

do 130°C

06

Stojan filtru

V

viton / FTM

do 220°C

07

Vstup / výstup

W

teflon / PTFE

do 260°C

08

Otvor pro odvzdušnění

FEP

opláštěný elastomer

do 200°C

09

Dosedací plocha koše

teplotní odolnost

Připojení (vstup / výstup)

10

Opěrný koš rukávce

B

vnitřní závit

11

Matice

N

vnější závit

12

Šroub s okem

D

příruba

13

Konzole pro šroub

P

potravinářské šroubení

14

Madlo víka

Filtrační rukávce
01

Ø 180 x 430 mm

02

Ø 180 x 810 mm

03

Ø 100 x 230 mm

04

Ø 100 x 380 mm

Materiál
vpichovaná textilie

polypropylen (PP), polyester (PE)

síťovina / monofilamont

nylon (NMO), PPMO, PEMO

kroužek

ocel, nerez

Jemnost
plsť

1, 5, 10, 25, 50, 100, 200

síťovina

200, 300, 600, 800, 1000 µm

04

2021

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE KAPALIN

model AFB 02 (pmax 10 bar)

model AFB 03

model AFB 04

model AFBG01 UPVC D50

model AFB 02

AFB02-4 D30 Z
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MULTIPLEXOVÉ RUKÁVCOVÉ FILTRY AFB02 X
Tyto kapalinové filtry jsou určeny pro aplikace vyžadující zvládat vyšší průtočné výkony nebo pro aplikace s nepřetržitým
provozem technologie. Vytvářejí vhodnou variantu k multirukávcovým filtrům UFB, které řeší zkapacitnění průtočného výkonu
umístěním více rukávců do jednoho potřebně velkého pouzdra filtru. Obě varianty možno nasazovat s vědomím jejich odlišných
provozních a prostorových nároků.
Na nosném rámu / stojanu jsou umístěna typizovaná filtrační pouzdra. Vstup do nádob je řešen společnou trubkou požadovaného
průměru. Stejným způsobem je řešen výstup z nádob v dolní části. A to buď kolmo dolů (uspořádání G) nebo z boku vodorovně
(uspořádání Z). Zapojení jednotlivých nádob do funkce je variabilní prostřednictvím uzavíracích mezipřírubových klapek, které
jsou situovány na vstupu i výstupu z každé nádoby.
Potřebný průtočný výkon multiplexového filtru se dosahuje navržením optimálního počtu filtračních nádob.

AFB02 2 DUO G

Příkladem multiplexového filtru je zdvojený DUO filtr se
dvěma typovými pouzdry v uspořádání G, tj. vertikálně řešený
výstup ze dna pouzdra.

Charakteristika:
>
>
>
>

Velká filtrační plocha
Relativně malý pokles tlaku v systému
Jednoduché a bezpečné těsnění víka
Jednoduchá údržba přes kotevní otočné šrouby a závěsné
matice
> Kompaktní řešení do malého prostoru
> Možnost údržby jednotlivých částí za provozu
> Možná i varianta Z, kde vstup a výstup jsou z boku pouzdra
filtru
model AFB02-4 DUO
Schéma AFB02 2 DUO G

06

2021

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE KAPALIN

AFB02 4 QUATRO Z
Příkladem koncepce multiplexového rukávcového filtru je filtr se
čtyřmi typovými filtračními pouzdry v uspořádání Z, tj. vstup a výstup
do pouzdra v horizontálním směru. Filtr AFB02 4 4 D60 Z na obrázcích
byl vyroben pro aplikaci na potrubí DN150 s mezipřírubovými
klapkami DN80. Průtočný výkon tohoto filtru může být až 150 m3/hod
(2.500 l/min) v závislosti na viskozitě filtrované kapaliny a konkrétní
aplikaci.
Takto koncipovaný filtr může být vystrojen standardními filtračními
rukávci AB2 (ø180 x 810mm) nebo nerezovými vícevrstevnými
filtračními koši AS2.

Filtry je možno vybavit různou úrovní měřící a vyhodnocovací
techniky pro sledování tlakové diference
> Mechanické tlakoměry s mechanickým zobrazením
> Snímače tlaku či tlakové diference s výstupem na digitální
zobrazovací jednotku
> Výstupy (proudová smyčka 4-20 mA) o tlakové situaci filtrace
pro automatický řídící systém technologické linky
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KAPALINOVÉ FILTRY ŘADY UFBT
Kapalinové filtry řady UFBT jsou vyráběny z těžkých nerezových
komponentů, aby mohly splňovat požadavky nejnáročnějších aplikací.
Konstrukce s horním plněním minimalizuje světlou výšku vrchní
části filtru před filtračním elementem a maximalizuje filtrační výkon.
Kotevní otočné šrouby s okem umožňují kotvení klenutého odlitku víka
způsobem, odolávajícím vyšším tlakům a zároveň umožňuje rychlou
údržbu a výměnu filtračních rukávců.
Vyrábí se ve 2 základních velikostních a výkonových typech s vazbou na
standardní velikosti filtračních rukávců (01 a 02).
Model UFBT
Velikost

Délka C

Průměr

Výkon

Hmotnost

Objem

mm

mm

m /h

kg

l

01

555

216

0 - 20

26

16

02

905

216

0 - 45

32

31

3

model UFBT 02 (pmax 20 bar)
Materiál nádoby
4

korozivzdorná ocel 1.4301 / AISI 304

6

korozivzdorná ocel 1.4401 / AISI 316

Těsnění
E

EPDM

max. provozní tlak 20 bar

V

viton / FTM

max. provozní teplota 75°C / 90°C

FEP

opláštěný elastomer

Filtrační rukávce
01

Ø 180 x 430 mm

02

Ø 180 x 810 mm

Materiál
vpichovaná textilie

polypropylen (PP), polyester (PE)

síťovina / monofilamont

nylon (NMO), PPMO, PEMO

kroužek

ocel, nerez

Jemnost
1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300, 600, 800, 1000 µm
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MULTIRUKÁVCOVÉ FILTRY ŘADY UFB
Výkonná ocelová multirukávcová pouzdra filtrů jsou vyráběna z
korozivzdorných ocelových konstrukčních materiálů pro náročné
aplikace. S velkou kapacitou násobného množství filtračních
rukávců jsou tato pouzdra filtrů schopná zpracovat velký průtok
při zachování vysokého filtračního výkonu.
Součástí pouzdra je zdvižné otočné rameno, pomocí kterého
manipuluje obsluha s víkem pohodlně a bezpečně. Zavírání

Charakteristika:
>
>
>
>

Řešení pro velké výkony a relativně nízkou tlakovou ztrátu
Filtry s více než jedním filtračním rukávcem
Využívají rukávce velikosti č. 2 - Ø180 mm x 810 mm (7“x 32“)
Průtočný výkon dle množství rukávců, velikosti vstupu
a konkrétní provozní situace od 75 do 600 m3/hod.

víka pomocí otočných šroubů, umístěných symetricky po
obvodu příruby víka, zajišťuje vynikající těsnost prostoru
pouzdra a odolává vysokým tlakům kapaliny. Podle konkrétních
provozních potřeb je možno volit počet filtračních rukávců od 2
do 10 a velikost vstupu a výstupu (3“ až 10“).
Upevnění rukávců v potřebné poloze je řešeno individuálním
prvkem u každého rukávce nebo celkově přítlačnou deskou.
Podle prostorových možností možno volit boční, spodní nebo
kombinované uspořádání vstupu / výstupu.
Schéma multirukávcového filtru UFB

Rozměrové schéma multirukávcových filtrů UFB
Typ

Počet

A

B

C

ØD

E

AFB02 2

2

1030

350

1527

406

606

AFB02 3

3

1030

350

1549

486

686

AFB02 4

4

1030

400

1639

508

708

AFB02 5

5

1080

400

1649

560

760

AFB02 6

6

1080

400

1655

600

800

AFB02 7

7

1080

400

1655

600

800

AFB02 8

8

1120

450

1666

700

962

AFB02 9

9

1120

450

1678

762

1013

AFB02 10

10

1120

450

1690

814

1064

N3

otvor pro odvzdušnění

½“

N5

vypouštěcí otvor

1“
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UFB02 4 4 D30 V

2. POUZDRA FILTRŮ SE SVÍČKOVÝMI VLOŽKAMI
Svíčkové filtry využívají jako filtrační elementy nejrůznější typy svíček (cartridží), tedy filtračního materiálu navinutého či nataveného na
perforovaném jádru. Filtrovaná kapalina prochází z vnějšku svíček do jádra a dále proudí do spodní části filru.
Pouzdra svíčkových filtrů dodáváme ve dvojím provedení s ohledem na provozní podmínky konkrétní filtrační aplikace:

SVÍČKOVÉ FILTRY AFC
Tyto filtry jsou vhodné pro aplikace
s provozním tlakem filtrované kapaliny
do 7 bar a provozní teploty do 75°C.
Víko filtru je upevněno profilovou
V sponou, která umožňuje spolehlivé
a rychle smontovatelné spojení.
Funkce profilové spony je založena na
principu nakloněné roviny. Je-li utažen
stahovací šroub, vytváří obvodovou sílu působící na segmenty
profilu. Prostřednictvím profilu jsou k sobě přitlačovány obě poloviny
příruby. Obvodová síla, která přitom vzniká, je přeměňována na
výrazně vyšší axiální sílu.
Standardní délky svíček:

10“ / 254 mm
20“ / 508 mm
30“ / 762 mm
40“ / 1.016 mm
model AFC pro 1 svíčku 20” (pmax 7 bar)

model AFC20-6 1 B10

model AFC30-4 pro 5 svíček

Filtry AFC dodáváme dle požadovaných výkonových parametrů pro
všechny standardní délky filtračních svíček, a to v provedení s jednou
svíčkou až se 7 svíčkami.
Tyto svíčkové filtry zvládnou průtočný výkon až 28 m3/hod.
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SVÍČKOVÉ FILTRY AFCG
pmax = 10 bar
Tmax = 75°C
průtok Q až 52 m3/hod

Svíčkové filtry AFCG jsou vhodné pro aplikace s provozním
tlakem filtrované kapaliny do 10 bar. Víko filtru je kotveno
otočnými šrouby a závěsnými maticemi, čímž je i zde zajištěna
rychlá a snadná výměna filtračních svíček.
Filtry AFCG jsou dodávány
pro standardní délky svíček
a v provedení se 3 až 12 svíčkami.
Svíčkové filtry AFCG mají
průtočný výkon až 52 m3/hod.

model AFCG40-4 pro 6 svíček délky 40”

model AFCG20-4 pro 4 svíčky délky 20”

MULTISVÍČKOVÉ FILTRY
Nerezová pouzdra pro multi-svíčkové filtry s vysokým průtočným výkonem. Pouzdra
těchto filtrů jsou určena pro procesy vyžadující vysoký průtok. Vyrábí se pro kapacitu od
13 až po více než 150 svíček. Průtočný výkon je u těchto filtrů až 750 m3/hod.

Schéma

Konstrukce zvedacího ramene umožňuje rychlou, snadnou a bezpečnou manipulaci
s horním víkem a výměnu filtračních vložek.
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3. POTRUBNÍ FILTRY / SÍTA (STRAINERY)
Potrubní filtry slouží k zachycení mechanických nečistot v potrubí
proudící kapalině a využívají se pro hrubší filtraci od 100 µm výše.
Uvnitř pouzdra filtru je samonosný filtrační koš či síto, dimenzovaný
dle cílů a provozních podmínek filtrace. Stěna filtračního koše se
zpravidla skládá z více vrstev (vrstva opěrná, vrstva filtrační).
V námi dodávaných potrubních filtrech proudí kapalina zevnitř
koše směrem ven. Nečistoty jsou zachycovány uvnitř koše a jsou
při údržbě filtru snadno transportovány mimo filtr. Filtry dodáváme
v provedení G, Z nebo T.
Dodáváme i hadicová sítka i různá atypická síta.

model ASB01 T

> materiály
				

- uhlíková ocel
- nerezové oceli (AISI 304, AISI 316)

> filtrační materiál (kovová tkanina, děrovaný plech) je definován
				
- charakterem a velikostí otvorů
				
- můstkem (vzdáleností otvorů)
				
- % volné plochy v plošné jednotce
> standard

- tlak do 10 bar

koš 100 µm

model ASB02-4 / 600 µm

filtrační koš AS2 / 5mm

hadicové sítko DN50

filtrační koš AS2 / 2mm
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4. AUTOMATICKÉ SAMOČISTÍCÍ FILTRY

SAMOČISTÍCÍ FILTRY ŘADY AFX

Velikost otvorů, typ spoje
1

N1

Vstup

Příruba DN50

2

N2

Výstup

Příruba DN50

3

N3

Otvor ve víku

Vnitřní závit G 1/4"

4

N4

Odkalení

Příruba DN40

Samočistící filtr řady AFX automaticky odstraňuje zachycené
nečistoty z povrchu filtračního koše, a to mechanicky stíracím
prvkem. Filtrovaná kapalina teče z vnějšku koše dovnitř koše
Filtrát proudí vstupním potrubím do filtru. Mechanické nečistoty
menší, než je velikost štěrbiny koše, procházejí sítem filtru
a výstupním potrubím společně s kapalinou opouštějí filtr. Částice
větší, než je velikost štěrbiny či oka, se shromažďují na vnějším plášti
filtračního koše. Následně jsou z povrchu koše odstraněny stíracím
segmentem a unášeny do spodní části filtru, kde jsou následně
odstraňovány při otevření pneumatického vypouštěcího ventilu.
Stálá filtrační kapacita je udržována pravidelným ošetřením (stíráním)
povrchu filtračního elementu, čímž je udržována hodnota tlakové
diference na potřebně nízké úrovni. To je zajištěno přizpůsobením
intervalu stírání dle množství nečistot a vazbě na nárůst diference
tlaku kapaliny ∆p mezi vstupem a výstupem z filtru.
Rozměrové schéma filtru AFX22 (mm)

model AFX22

Štěrbinový
koš 100 µm

Na ovládací skříni filtru je signalizován světelnými diodami stav filtru:
1

>>

čistění filtru (zelená)

2

>>

odkalení filtru (zelená)

3

>>

porucha (červená)

a je možné volit provozní režim filtru:
4

>>

automatický nebo manuální provoz (přepínač)

5

>>

ruční spuštění odkalení filtru (tlačítko)

6

>>

přerušení cyklu a návrat na začátek (tlačítko)

7

>>

havarijní STOP (tlačítko)

8

>>

uzamykatelný uzávěr ovládací skříně.

1

2

3

4

5

6
8

7

8

Ovládací skříň kromě jiného obsahuje i řídící jednotku Siemens LOGO.
Parametry lze nastavit s ohledem na reálné podmínky nasazení filtru a
konkrétní provozní podmínky.
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Specifikace standardní typové řady filtrů AFX
Typ
Filtrační plocha (m2)
Objem (l)
Vstup / výstup DN
Odkalení DN

AFX11

AFX22

AFX34

AFX75

AFX100

AFX136

0,11

0,22

0,34

0,75

1,00

1,36

16

30

50

145

195

320

40-50

50-80

80-125

100-150

40

40

50

50

Jemnost filtrace (µm)

50-100 65-100
50

50

30 až 500

Konstrukční tlak

1,0 MPa / 10 bar

Teplota

0 až 200°C (v závislosti na těsnění)

δ p pro čištění

0,05 Mpa / 0,5 bar

Materiál pouzdra

nerez 304 / 316L / CS

Materiál stíracích lišt

PTFE

Materiál těsnění

NBR / EPDM / Viton

Media el.

380 V, AC

stl. vzduch

0,4 - 0,6 MPa, čistý a suchý

Pozn.: Průtočný výkon filtru závisí na konkrétní aplikaci a vlastnostech filtrované kapaliny.

model AFX22
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SAMOČISTÍCÍ FILTRY ŘADY AFM
Rozměrové schéma filtru AFM71 (mm)

Princip samo čistitelnosti je podobný i u tohoto filtru řady AFM.
Nečistoty zachycené na filtračním koši jsou mechanicky uvolňovány
stíracím elementem. U filtru AFM ale filtrovaná kapalina proudí zevnitř
koše ven a zachycené nečistoty zůstávají uvnitř filtračního koše.
Svislé stírací segmenty, které jsou uchycené v několika horizontálních
úrovních na odpružených držácích, odstraňují nečistoty z vnitřní
strany filtračního koše. Nečistoty jsou unášeny do spodní části
filtru, odkud jsou následně odstraňovány při otevření odkalovacího
pneumatického ventilu.

Velikost otvorů, typ spoje
1

N1

Vstup

Příruba DN100

2

N2

Výstup

Příruba DN100

3

N3

Otvor pro odvzdušnění

Vnitřní závit G 1/4"

4

N4

Odkalení

Příruba DN50

5

N5

Otvor pro tlak na vstupu

Vnitřní závit G 1/4"

6

N6

Otvor pro tlak na vstupu

Vnitřní závit G 1/4”

model AFM71
Cílem je udržet množství nečistot ve vstupním prostoru filtru na nízké
úrovni. To je zajištěno přizpůsobením intervalu stírání dle množství
nečistot a vazbě na nárůst diference tlaku kapaliny ∆p mezi vstupem
a výstupem z filtru.
Filtr je řízen prostřednictvím ovládací skříně filtru, kde řídící jednotka
Siemens LOGO reaguje i na hodnoty od tlakového snímače ∆p.
Pro obě varianty jsou používány filtrační elementy z korozivzdorné
oceli AISI 316. Pro jemnější filtrace (50 – 500 µm) jsou to štěrbinové
filtrační koše z trapézového drátu, pro hrubší filtrace (500 – 3000 µm)
jsou to koše z perforovaného plechu.

15

2021

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE KAPALIN

Filtry řady AFM dodáváme ve 3 výkonových stupních (AFM20
/ AMF41 / AMF71), čímž pokrýváme širokou škálu provozních
potřeb v průmyslové praxi.

Specifikace standardní typové řady filtrů AFM
Typ
Filtrační plocha
Objem
Jemnost filtrace

AFM20

AFM41

AFM71

(m )

2 070

4 140

7 140

(l)

35

53

175

2

(µm)

Konstrukční tlak

1,0 MPa / 10 bar

Teplota

0 až 200°C (dle těsnění)

δ p pro čištění

0,05 Mpa / 0,5 bar

Materiál pouzdra

nerez 304 / 316L / CS

Materiál stíracích lišt
Materiál těsnění
Media

50 až 3000

PTFE
NBR / EPDM / Viton

el.
stl. vzduch

380 V, AC
0,4 - 0,6 MPa, čistý a suchý

Rozměrové schéma filtru AFM41

model AFM41
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AUTOMATICKÉ SAMOČISTÍCÍ FILTRY XFM SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM
Filtr automatického zpětného proplachu řady XFM je samočistící filtrační systém využívající potřebné množství štěrbinových filtračních
elementů. Jedná se tedy o multisvíčkový samočistící filtr se zpětným proplachem.

Když jsou filtrační elementy po určité době zanesené, rotační
rameno zpětného proplachu čistí jednotlivé prvky jeden po druhém
a regeneruje filtrační schopnost. Filtr XFM tak může automaticky
a nepřetržitě pracovat online bez přerušení toku kapaliny.

Na rozdíl od samočistících filtrů s mechanickým stíráním síta či filtračního koše (např. AFX, AFM), využívá multisvíčkový filtr se zpětným
proplachem XFM nerezové filtrační vložky se štěrbinou ve tvaru V, které se snadno čistí.

Tyto
filtry
jsou
s výhodou
využívány při filtraci znečistěné
říční vody obsahující kal, šlem,
měkké a viskozní částice. Rozsah
stupně filtrace se pohybuje od
50 do 2000 µm. Filtry řady XFM
disponují velkou filtrační plochou
a vysokým průtočným výkonem.
Filtry jsou použitelné v aplikacích
filtrace surové vody, říční vody,
procesních průmyslových vod,
kapalin s nízkou viskozitou (do 40
cps) s koncentrací nečistot do 300
ppm.
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AUTOMATICKÉ SAMOČISTÍCÍ FILTRY AFK SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM

Horizontální provedení filtru AFK

Automatický samočisticí filtr řady AFK je vysoce
výkonný filtr se zpětným proplachem, speciálně
vyvinutý pro jemnou filtraci vody při současném
požadavku na velký průtočný výkon (až 1000
m3/hod.). Čistí a regeneruje síto filtru s využitím
nejúčinnějšího
a nejstabilnějšího
principu
zpětného proplachu sací tryskou. Během
zpětného proplachu není proces filtrace vody
přerušen. S výhodou je nasazován na aplikace
s říční vodou, kde stupeň znečištění kolísá v čase
a je požadován relativně jemný stupeň filtrace
(od 15 do 300 µm) bez hrubé předfiltrace.

Voda proudí vstupním potrubím filtru do
nitra síta, prochází sítem zevnitř ven a proudí
z filtru výstupním otvorem. Částice nečistot
jsou zachycovány sítem. Po akumulaci více
částic postupně roste diference tlaku až na
přednastavenou hodnotu (obvykle 50 kPa).
Poté řídicí systém spustí čisticí sekvence.
Otevře se zpětný proplachovací ventil a spustí
se pohon pístového oplachovacího systému.
Dvoukanálová trubice pro zpětný proplach se
pohybuje spirálovitě a čistí vnitřní stěnu síta
pomocí sacích trysek. Při otevřeném zpětném
ventilu proplachování vzniká tlakový rozdíl
v kontaktním místě síta a sací trysky (diference
tlaku = výstupní tlak kapaliny – tlak na výstupu zpětného proplachu). Filtrovaná voda z vnějšku síta protéká sítem do sacích trysek.
Nečistoty na vnitřním povrchu síta jsou odplavovány zpětným tokem a síto se tak regeneruje a obnovuje se plná kapacita filtračního
síta. Po oplachu a vyčištění celé plochy síta sacími tryskami je dokončen jeden cyklus zpětného proplachu. Během zpětného proplachu
pokračuje filtrační proces a dochází k velmi nízkému kolísání průtoku a minimálnímu poklesu výstupního tlaku.

Pružinové kontaktní sací trysky odstraňují
zpětným
oplachem
jemné
částice
z vnitřního povrchu síta. Sací tryska se
pohybuje blízko k vnitřnímu povrchu síta,
což výrazně snižuje objem nefiltrované
vody proudící do trysky při zpětném
proplachu. Většina nasáté vody pochází
z filtrátu naproti tryskám. Systém výrazně
zvyšuje rychlost a intenzitu zpětného
proplachu, zvyšuje jeho výkon a snižuje
množství vypouštěné odpadní vody
z proplachu.

Vertikální verze
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5. MAGNETICKÉ SEPARÁTORY
Magnetické separátory jsou určeny zejména k separaci feromagnetických částic, které
se nacházejí v proudu tekutého materiálu v potrubí. Základem každého magnetického
separátoru je magnetická trubice v opláštění z nerezové oceli. Zatímco separovaný
materiál proudí kolem magnetické trubky, velmi silné magnetické pole (generované
neodymovými magnety uvnitř trubky) zachycuje všechny kovové částice na povrchu
trubky. Tím neblokují tok čištěné kapaliny a zároveň jsou chráněny před nechtěným
spláchnutím proudící kapalinou.
Každý magnetický separátor má řešen systém čištění, který spočívá v demagnetizaci
magnetické tyče a gravitačním odstranění zachycených kovových nečistot z těla
separátoru. Proces čištění probíhá buď ručně nebo automaticky. V případě vysoké
kontaminace čištěného materiálu kovovými nečistotami je demagnetizační proces
prováděn pomocí pneumatických systémů s automatickým řízením a ovládáním.

V této oblasti průtokové magnetické separace spolupracujeme se společností SOLLAU s.r.o.
Pro konkrétní aplikaci lze podle cílů a výkonových požadavků navrhovat separační řešení
charakteristická svým objemem (průtočným výkonem), počtem a velikostí neodymových
magnetů.

MSP-MC-EKO

MSP-MC DN100

Pro filtrační aplikace s rukávcovou filtrací AFB a nízkým výskytem magnetických částic v kapalině je možno využít
magnetický separátor do rukávcového filtru. Je složen z jedné nebo dvou neodymových magnetických tyčí podle
zvolené varianty. Magnetické tyče jsou vloženy do nosiče z nerezové oceli. Separátor se vsouvá do textilního rukávce.
Magnetické tyče jsou v nosiči uloženy způsobem, který umožňuje snadné a rychlé čištění separátoru bez nutnosti
použití nářadí.
Při provozu a údržbě těchto separačních zařízení je třeba dbát na bezpečnost práce a vnímat přítomnost silného
magnetického pole.
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6. SÁČKY PRO RUKÁVCOVÉ FILTRY
Dodáváme šité filtrační rukávce s kroužkem v límci sáčku.
Rukávec obsahuje poutko pro snadnou manipulaci při údržbě
filtru a identifikační visačku typu.

> vhodné aplikace rukávcového filtru:
adheziva ,aerosolové produkty, automobilové tekutiny,
chemikálie, čistící kapaliny, povlaky cívek, chladící věže,
pokovovací řešení, tiskové inkousty, provozní vody,
pryskyřice, rostlinné oleje, ostré tekutiny, potraviny, nápoje,
průmyslové povlaky, laky, tekuté saponáty, kovové částice,
barvy, barviva, papírové povlaky, ropné produkty, léčiva
> standardní rozměry rukávců

Označení pro objednání filtračních sáčků:
AB2 PE 10_4
AB2

=

velikost rukávce 2 - ø180 x 810 mm

PE

=

materiál rukávce PE - polyester

10

=

jemnost filtračního materiálu 10 µm

4

=

materiál kroužku

4 - nerez
C - uhlíkatá ocel
P - plast

Graf závislosti tlakové ztráty ∆p (bar) a průtoku Q (l/min) pro rukávec AB2:

∆p

velikost 01

ø 180 x 430 mm

(7“ x 16,5“)

velikost 02

ø 180 x 810 mm

(7“ x 32“)

velikost 03

ø 100 x 230 mm

(4“ x 9“)

velikost 04

ø 100 x 380 mm

(4“ x 15“)

> zajistíme i rukávce atypických rozměrů
> maximální tlaková diference (mezi tlakem na vstupu a
tlakem na výstupu z filtru) až 2,5 bar, doporučená tlaková
diference pro výměnu rukávce je 1,5 bar
Q

> podle cílů filtračního řešení je třeba volit pórovitost/jemnost/
mikronáž navržené filtrační tkaniny

Používané materiály na filtrační rukávce a jejich vhodnost pro typy kapalin
typ vlákna

kyselina

Polyester

rozpouštědla

okysličovadla

max. prac.
teplota (°C)

dobrý

dobrý

výborný

slabý

130

výborný

výborný

dobrý

výborný

90

průměrný

dobrý

výborný

průměrný

100

výborný

výborný

výborný

Výborný

260

Polypropylen
Nylon / polyamid

zásada

Teflon PTFE

Přehled běžných filtračních materiálů pro rukávcovou filtraci:
Textilní filtry dodávané z materiálů
Zkratka

Pórovitost v mikronech (µm)

Název

PE

Polyester

1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300

PP

Polypropylen

1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200

N

Nylon / Polyamid

25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,
400, 600

PEMO

Polyester síťovina (Mesh)

100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000

PPMO

Polypropylen síťovina

100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000

NMO

Nylon síťovina

100, 200, 400, 600, 800, 1000

PTFE

Teflon

omezená řada pórovitosti
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7. FILTRAČNÍ VLOŽKY PRO SVÍČKOVÉ FILTRY (SVÍČKY)
Filtrační svíčky jsou vhodným filtračním elementem pro jemnější filtrační aplikace s mikronáží již od 0,2 µm. Na rozdíl od filtračních
rukávců jejich struktura poskytuje hloubkovou filtraci v celé vrstvě filtračního materiálu svíčky.
Námi dodávané svíčky jsou konstruovány pro směr proudění kapaliny z vnějšku materiálu svíčky ke středu jádra svíčky a odchází
perforovaným jádrem do spodní části filtru.
Hlavní typy dodávaných filtračních svíček:

Vinuté svíčky SW
> Vložky (cartridge) ve formě vinutého zásuvného elementu jsou
vyráběny z kvalitních vláken diagonálním (šikmým) navíjením
s přesně stanoveným modulem na perforované jádro.
> Modul je navržen k vytváření stovek totožných zúžených
spirálových průchodů.
> Pevné částice jsou zachycovány v tomto vysoce výkonném filtrační
struktuře. Filtrace neprobíhá pouze na povrchu, ale v celém
průřezu vrstvy svíčky. Zachycení rozsáhlého znečištění navíc není
díky povrchové vazbě provázeno náhlým zvýšením tlaku.
Příklad označení: SW B 10 P 40 28/61

> Tím, že se dá měnit vzor (modul), jsou zásuvné vložky vyráběny
s požadovanou předem nadefinovanou mikronovou hodnotou.

SW

> Tato technologie umožňuje přizpůsobit náplně přesně podle
stanovené mikronové sazby, a to bez ohledu na délku vložky
a materiál vlákna.

vinutá vložka

B

materiál vinutí

bavlna

10

micronová sazba

10 µm

P

materiál jádra

polypropylén

40

délka

40“

průměr jádra

28 mm

průměr vinutí

61 mm

28/61

> Výhodou tohoto typu používaných filtračních náplní je, že nabízí
vysokou výkonnost za příznivou cenu.

typ svíčky

Nabízíme filtrační svíčky v širokém sortimentu materiálů i hustoty či pórovitosti provedení.
P
Filtrační materiál

polypropylen

teplotní odolnost

do 90°C

B

bavlna

teplotní odolnost

do 150°C (nerez jádro)

G

skleněné vlákno

teplotní odolnost

do 400°C (nerez jádro)

Jemnost struktury

1 , 5 , 10 , 20 , 30 , 50 , 75 , 100 µm

Materiál jádra

Standardní provedení

P

polypropylen

4

nerez AISI 304

6

nerez AISI 316

Ø jádra

28 mm / 1,1“

Ø vinutí

61 mm / 2,4“
10“ / 254 mm
20“ / 508 mm

Standardní délky

30“ / 762 mm
40“ / 1016 mm

Max.teplota
(°C)

Organická
rozpouštědla

Bavlna

150

výborný

Polypropylen

90

dobrý

Materiál

Organické kyseliny

Zásady

Oxidační činidla

Minerální kyseliny

Mikroorganismy

dobrý

dobrý

průměrný

slabý

slabý

výborný

výborný

dobrý

dobrý

výborný
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Tavené Melt Blown filtrační vložky PB
> Vložky jsou vyráběny ze 100%-ní polypropylenové pryskyřice, která je ideální pro
většinu všeobecných požadavků na nejrůznější filtrační aplikace.
> Konstrukce těchto svíček poskytuje vynikající chemickou kompatibilitu s pestrou
škálou procesních kapalin. Zajišťuje konstrukční celistvost po celou dobu
životnosti při stabilní tlakové diferenci.
> Konstrukce stupňovitých pórů zajišťuje optimální záchyt částic, zabraňuje migraci
částic a zajišťuje stabilní filtrační výkon.
> Vyznačují se nízkým poklesem tlaku ∆p, vysokou absorpční kapacitou a dlouhou
provozní životností.
> Výborné pro aplikaci v oborech – technologie pokovování, chemická výroba,
petrochemické procesy, potravinářství, nápoje, elektrotechnika.

Provozní data

Specifikace
Filtrační materiál

polypropylen

3,0 bar při 27°C

Mikronáž

1 , 5 , 10 , 25 , 50 , 75 , 100 µm

2,0 bar při 40°C

Těsnění, O-kroužek

EPDM, Silikon, Viton, Teflon v obalu z vitonu

Vnitřní průměr

20 mm / 0,8“ , 23 mm / 0,9“ , 26 mm / 1“ , 30 mm / 1,2“

Maximální provozní teplota:

60°C

Maximální diference tlaku:

1,0 bar při 60°C
Doporučená ∆p pro výměnu:

1 bar

standard 28 mm / 1,1“
33 mm / 1,3“ , 36 mm / 1,4“

Schéma 2 vrstvé struktury
MELT BLOWN svíčky PB

standard 61 mm / 2,4“
Vnější průměr

63 mm / 2,5“
65 mm / 2,55“

Délka

od 250 mm do 1016 mm
standard 10“ , 20“ , 30“ , 40“

Průmyslové tavené Melt Blown filtrační vložky PBI
Pro vyšší průmyslové zatížení se využívají 3 vrstvé svíčky Melt Blown PBI.
Filtrační vložky jsou konstruovány ve struktuře 3 vrstev v celé hloubce polypropylenových vláken. Tyto filtrační vložky PBI jsou určeny
pro průmyslové účely, protože celkově dosahují rovnoměrného rozložení proudu kapaliny v celé profilu filtračního média. Výrobní
proces kombinuje vynikající kontrolu spolu se zajištěním kvality, což má ve výsledku za následek mimořádné výkony směrem k vysoké
citlivosti/jemnosti filtrace, k vysoké kapacitě záchytu nečistot při nízké tlakové ztrátě.
> Struktura 3 vrstev vytváří velkou kapacitu nečistot a vyšší
životnost vložky.
> Inovativní návrh konstrukce vložky poskytuje konzistentní
účinnost při záchytu částic.
> 100% polypropylenové filtrační vložky pro širokou chemickou
kompatibilitu.
> Bez pojiv, aditiv a maziv.

Schéma 3 vrstvé struktury
MELT BLOWN svíčky PBI
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Graf závislosti diference tlaku ∆p (bar) na průtoku Q (l/min) při různé
mikronáži svíčky 10“

Specifikace / geometrie
Vnitřní průměr

28 mm / 1,1“

Vnější průměr

63 mm / 2,5“
Provozní data

Max. provozní teplota:

60°C

Max. diference tlaku:

4,0 bar při 20°C
2,0 bar při 60°C

Doporučená ∆p pro výměnu:

1,5 bar

Tavené Melt Blown filtrační vložky s absolutní sazbou PBA
Vložky PBA jsou vyráběny inovativním způsobem, který využívá proudění z vnějšku k jádru svíčky, kdy se v tomto směru stupňuje
hustota filtračního materiálu. Tato konstrukce zajišťuje zvýšenou životnost při konzistentní účinnosti filtrace.
Svíčky PBA vykazují absolutní účinnost 99,9% a vynikající kapacitní schopnosti při záchytu nečistot.

> Konstrukce s postupným spádem
pórů zvyšuje kapacitu zachycování
nečistot.
> Svíčky jsou vyráběny z FDA kvalitní
polypropylenové pryskyřice.
> Bez pojiv, aditiv, maziv.
> Vyšší tlaková odolnost svíček.

Specifikace / geometrie
Vnitřní průměr
Vnější průměr

28 mm / 1,1“
63 mm / 2,5“
Provozní data

Max. provozní teplota:

60°C

Max. diference tlaku:

4,0 bar při 20°C
2,0 bar při 60°C

Doporučená ∆p pro výměnu:

2,0 bar

Uhlíkem impregnované celulózové vložky CCP
Filtrační svíčky CCP jsou vyrobeny z uhlíkem impregnovaného celulózového média s výrazně vysokým obsahem uhlíku. Polyesterová
vyztužovací pletená síť zajišťuje dodatečnou pevnost a vysokou zatížitelnost svíčky nečistotami. Díky dvojí funkci odstraňování
jemných sedimentů a snižování obsahu chlóru jsou CCP svíčky ideálním ekonomickým řešením pro obecnou filtraci vody.
> Vynikající sorpční schopnost a účinnost při odstraňování částic.
> Výrazné snížení koncentrace i zápachu chloru.
> Zvýšená pevnost a vysoká kapacita pro úspěšný záchyt nečistot.
> Nabízí skutečnou hloubkovou filtraci pro jemné chemické aplikace.

Provozní data
Maximální provozní teplota:

52°C

Maximální diference tlaku:

4,5 bar při 25°C

Doporučená ∆p pro výměnu:

2,1 bar
Specifikace

Filtrační materiál

celulóza impregnovaná uhlíkem

Mikronáž

5 µm

Těsnění, O-kroužek

Buna N

Vnitřní průměr

standard 28 mm / 1,1“

Vnější průměr

standard 65 mm / 2,6“

Délka

standard 10“ , 20“ , 30“ , 40“
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8. SKLÁDANÉ VLOŽKY
Skládané filtrační vložky využívají technologii „plisování“ filtračního materiálu, čímž je dosaženo výrazně větší filtrační plochy, vyšší
filtrační účinnosti a pro uživatele přinášejí vyšší provozní efektivitu.

Skládané vložky GDP s PP plisovanými vlákny
GDP svíčky nabízejí ekonomická řešení pro nejrůznější aplikace
kapalných procesů s vynikající filtrační účinností a chemickou
kompatibilitou.
Konstrukce využívá techniky tepelného svařování pro utěsnění
všech součástí svíčky, a proto odstraňuje extrakty a optimalizuje
integritu vložky.
Díky vynikajícím retenčním poměrům a veliké ploše jsou filtrační
vložky GDP doporučovány pro náročné aplikace vyžadující
vysokou účinnost a výslednou čistotu filtrované kapaliny.

> Vysoká konstrukce povrchu poskytuje vynikající průtokovou
kapacitu a dlouhou životnost při zachování maximálního
filtračního výkonu.
> Chemická kompatibilita pro širokou škálu aplikací kapalných
procesů.
> Postavena pokročilými technikami tepelného svařování pro
utěsnění všech součástí.
> Svíčky mohou být v automatickém režimu čištěny (teplota
121°C, v 30 min. cyklech) nebo sterilizovány parou při dodržení
maximální celkové expozici 10 hodin.

Specifikace
Filtrační materiál

polypropylen

Mikronáž

0.2, 0.45, 1, 5, 10, 30, 40, 50, 70 µm

Těsnění, O-kroužek

solikon, EPDM, viton

Jádro

polypropylen

Vnější průměr

70 mm / 2,75“

Délka

standard 10“ , 20“ , 30“ , 40“
Provozní data

Maximální provozní teplota:

80°C

Maximální diference tlaku:

4,8 bar při 20°C
3,4 bar při 50°C
1,4 bar při 80°C

Doporučená ∆p pro výměnu:

2,4 bar

Skládané vložky HP s vysokým výkonem
Skládané svíčky HP jsou vyrobeny z „plisovaných“ filtračních
médií a jsou určeny pro aplikace vyžadující nízkou tlakovou
ztrátu a vysokou průtokovou kapacitu. Svíčky jsou vyrobené
z vysoce kvalitních polymerních materiálů, vložky vykazují
vysokou účinnost při zachování opakované použitelnosti.
Konstrukce s velkou plochou filtračního povrchu prodlužuje
životnost a činí tyto svíčky HP jednou z nejúspornějších
možností úpravy vody.

> Skládaný materiál má za následek velkou filtrační plochu, která
poskytuje delší životnost a konkurenceschopnější řešení.
> Pro provozovatele to znamená méně výměn a méně údržby.
> Svíčky jsou k dispozici ve standardních délkách.

Specifikace
Filtrační materiál

polypropylen (P) , polyester (PE)

Mikronáž

1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 µm

Koncové víčko

polyuretan

Jádro

polypropylen

Vnitřní průměr

standard 28 mm / 1,1“

Vnější průměr

standard 68 mm / 2,68“

Délka

standard 10“ , 20“ , 30“ , 40“

Provozní data
Maximální provozní teplota:

75°C

Maximální diference tlaku:

4,8 bar při 20°C
3,4 bar při 50°C

Doporučená ∆p pro výměnu:

2,4 bar
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Skládané vložky GDSH
Skládaná filtrační vložka je alternativou filtračního elementu do rukávcových filtrů velikost 1 a 2. Je vyrobena ze skládaného
polypropylenu a navržena pro směr proudění filtrátu „naruby“ (zevnitř – ven), což je stejný směr jako u rukávcových filtrů. Tyto
vložky uspokojí všechny procesy vyžadující vysokou čistotu, vysoký průtok a dlouhou životnost.
Výhody velké průtokové rychlosti, vysoké účinnosti a vyšší životnosti znamenají pro provozovatele nižší náklady na provoz a údržbu
filtrů s těmito vložkami.
> Vložky jsou vhodné do většiny komerčních nádob rukávcových
filtrů a poskytují tak provozní úspory bez nutné změny nádoby
filtru.
> Skládaná konstrukce filtračního elementu zajišťuje vysokou
průtočnost a delší životnost při zachování výhod rukávcových
filtrů.
> Plocha filtračního materiálu skládané vložky je cca 10x větší než
u standardního filtračního rukávce. Zvýšená filtrační plocha se
výrazně projeví mnohem nižší tlakovou diferencí.
> Inovativní nasouvací příruba umožňují rychlou a pohodlnou
výměnu těchto vložek.
> Konstrukce se směrem toku kapaliny vložkou zevnitř ven
účinně zajišťuje záchyt nečistot uvnitř vložky, podobně jako
u filtračního rukávce.
> Filtrační materiál je tvořen polypropylenovým mikrovláknem.
> Díky tepelně lepené konstrukci jsou vložky bez pojiv, přísad
a silikonu.
Specifikace

L

d

D

Filtrační materiál

polypropylen

Mikronáž

1 , 5 , 10 , 20 , 30 , 40 , 70 µm

Těsnění, O-kroužek

EPDM, viton

Jádro

polypropylen

Koncový uzávěr

polypropylen

Klec

polypropylen

Vnitřní průměr

90 mm / 3,5“

Vnější průměr (d)

152 mm / 6“

Vnější průměr příruby (D)

184 mm / 7,25“

Délka pro AFB01 (L)

305 mm / 12“ (alternativa rukávce vel. 1)

Délka pro AFB02

655 mm / 26“ (alternativa rukávce vel. 2)
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9. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE
S ohledem na naše letité zkušenosti z práce v oblasti
průmyslové praxe hledáme nové přístupy, nová řešení pro
praxi a zajímavá pro naše zákazníky. Při hledání nových
přístupů k volbě filtračních materiálů, jejich tvarování, vrstvení,
jejich polohování vůči proudící kapalině vždy diskutujeme i
kritérium praktického využití či aplikovatelnosti v průmyslové
praxi. Zavádění nových řešení je možné při nabídce technologií
s jistou přidanou hodnotou oproti stávajícímu stavu. Pozitiva
a klady nacházíme v nejrůznějších kritériích:

●

Vyšší účinnost filtrace

●

Delší životnost filtrace při shodných kvalitativních výstupech

●

Provozuschopnost filtrace při nižším podílu živé práce

●

Nižší provozní náklady při garanci funkčnosti a kvality

●

Nižší potřeba externí spolupráce u provozovatele

●

Nižší energetická náročnost řešení

●

Ekologizace provozů, maximalizace druhotného využití
produktů filtrace, apod.

Jako příklad propojení našich zkušeností z průmyslové praxe a teoretického výzkumu výzkumné základny můžeme uvést projekt
„Funkční rozvoj bi-systémového kapalinového filtru pro recyklaci procesních vod s použitím moderních metod modelování“. Projekt
jsme realizovali v období let 2017 – 2019 ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Ústavem pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace, za podpory Technologické agentury České republiky.

Realizací projektu vznikl návrh nové koncepce dvou systémového
filtračního elementu zasazeného v novém filtračním pouzdru
s prstencovým rozvaděčem. Filtrovaná kapalina při tomto řešení
proudí z vnější strany filtračního materiálu dovnitř, odkud opouští filtr.
Funkční vzorky filtračního materiálu i prototyp filtru byl laboratorně
testován v podmínkách Technické univerzity v Liberci na sestavené
testovací trati. Při tomto testování byly prakticky ověřeny pozitivní
vlastnosti navrženého řešení, vycházející z pokročilých metod
modelování.
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Nové řešení pro usměrňování toku kapaliny, cílené tvarování filtračních
vrstev, jejich upevnění na opěrném koši a jiné nové poznatky jsou
předmětem užitného vzoru č. 33254, který byl zapsán dne 30. 9. 2019
Úřadem průmyslového vlastnictví. Tento fakt poskytuje potřebnou
ochranu vlastnictví nových přístupů a vytváří autorům i prostor pro
aplikaci do praktických výstupů v průmyslové praxi.

Numerická simulace pro
testování průtoku kapaliny
inovovaným filtrem

Filtrační element inovovaného filtru po reálném
testování na zkušební trati

Opěrný koš inovovaného filtru
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10. REFERENCE, APLIKACE

Příklady uplatnění našich filtračních technologií v různých oborech průmyslu
AUTOMOTIVE

PLASTY

> TI Automotive AC s.r.o., Jablonec n. N.

> JSP International s.r.o., Cheb

> Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Targovishte (BG)

> Agor Tech s.r.o., Příbram

> Hitachi Automotive Systems Czech s.r.o., Žatec
POTRAVINÁŘSTVÍ
BARVY, TMELY, STAVEBNÍ HMOTY

> CzechPak Manufacturing s.r.o., Praha / Nové Modlany

> CEMBRIT a.s., Beroun

> Moravskoslezské cukrovary a.s., Hrušovany n. J.

> Evertile a.s., Říčany / Mšeno

> TEREOS TTD a.s., Dobrovice

> UNI-TECH s.r.o., Púchov (SVK)

> AVENA s.r.o., Bzenec
> FABIO PRODUKT s.r.o., Jičín

LAKY

> BIOENERGO – KOMPLEX s.r.o., Kolín

> CHEMOTEX a.s., Děčín

> NORMIT FOOD s.r.o., Bratislava / Malacky (SVK)

> HABRINOL Děčín s.r.o.
STROJÍRENSTVÍ
LÉČIVA

> Benteler Maschinenbau CZ s.r.o., Liberec

> BIOMEDICA s.r.o., Sadská

> Elektroteplo Kolín s.r.o., Kolín
> KALORA a.s., Cheb

CHEMIE

> Farmet a.s., Česká Skalice

> ENASPOL a.s., Velvěty

> SIGMA DIZ s.r.o., Lutín

> Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co.,
Herzogenrath (DEU)

ZPRACOVÁNÍ SKLA
> O-I Czech Republic a.s., Dubí

OBRÁBĚNÍ

> GLASSCORP SA, Buzau (ROU)

> CNC Technology s.r.o., Praha / Planá n. L.

> Saint-Gobain Glass Romania S.R.L., Calarasi (ROU)

Filtrace řezné kapaliny (AFB01-2)

Filtrace chladící vody (UFCG4)

Turecko (UFBT02)
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Jablonec n.N. (AFB02)

Filtrace válcovacího oleje
(UFB02-4 4)

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE KAPALIN

Filtrace chladící vody (3x AFB02-4)

Filtrace cukerného roztoku (AFM71)

Filtrace barometrické vody (AFB02 4 4 D60 N QUATRO)

Filtrace kondenzátu
(AFB02 4 2 DUO)

Filtrace oplachové lázně (AFB02)

Filtrace kondenzátu
(AFB02 4 2 D40 E DUO)

Filtrace oplachové vody (AFB02 4 4 QUATRO)

Filtrace oplachové vody

Filtrace demi vody (AFB02-4)

29

2021

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE KAPALIN

11. KONTAKTNÍ ÚDAJE

ALFICO s.r.o.
Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice,
e-mail: info@alfico.cz
IČ: 287 42 800 | DIČ: CZ28742800
DUNS: 366 900 740

Ing. Petr Košvanec

jednatel společnosti
filtrace

tel.: +420 602 131 062
e-mail: kosvanec@alfico.cz

Daniel Smolař

vedoucí střediska Lukavec
obrábění, kovovýroba, nerez

tel.: +420 732 229 209
e-mail: lukavec@alfico.cz

A) sídlo společnosti: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice,
GPS: 50°31‘ 00,3‘‘ S 14°03‘ 27,2‘‘ V

B) provozovna: Lukavec, č.p. 142,
GPS: 50°30’ 08.899” S 14°05’ 20.816” V
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