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Nominalne Wkłady Filtracyjne 

Wysoka skuteczność, niskie opory, możliwość długiej eksploatacji 

Wkłady filtracyjne zostały zaprojektowane specjalnie w celu 

skutecznego (95%) zatrzymywania cząstek zanieczyszczeń z filtrowanej 

cieczy przy jednocześnie niskich oporach przepływu, także po 

osiągnięciu wysokiego stopnia obładowania. Wszystkie parametry 

wkładów zostały dobrane tak aby uzyskać możliwość używania ich w 

szerokim spektrum zastosowań przemysłowych. 

Wkłady Fsą wykonywane z polipropylenu w technologii „melt 

blown"'. Stopiony polimer jest rozdmuchiwany strumieniem gorącego 

powietrza tworząc cienkie włókna o mikrometrowych średnicach. Te, 

wciąż jeszcze gorące włókna, we wszystkich punktach wzajemnego 

stykania się tworzą mikromostki, które następnie utrwalają się w 

procesie stygnięcia. Efektem tego jest trójwymiarowa, sztywna sieć 

połączonych ze sobą włókien. Tak dobrana struktura stanowi warstwę 

filtracyjną niezwykle odporną na zgniatanie. Kontrolowanie w procesie 

produkcyjnym średnicy włókien oraz porowatości warstwy filtracyjnej 

gwarantuje osiągnięcie skuteczności filtracyjnej tzw. „nominalnej", tj. 

zatrzymywania przez warstwę filtracyjną 95% cząstek o zadanej 

średnicy. Utrzymywanie odpowiedniej odległości pomiędzy włóknami 

zapewnia swobodny przepływ cieczy oraz efektywne zatrzymywanie 

zanieczyszczeń. Proces produkcji jest opatentowany. 

Wkłady filtracyjne składają się z jednej warstwy filtracyjnej 

nawiniętej na sztywny, polipropylenowy rdzeń. Porowatość warstwy 

zmienia się w taki sposób aby zminimalizować spadek ciśnienia i 

zmaksymalizować chłonność wkładu. 

 

 

Zalety wkładów 
• Wkłady zapewniają skuteczność filtracji na poziomie 95% dla 

cząstek o średnicach określonych w kodzie wkładu (i większą dla 

większych cząstek) 

• Dzięki wysokiej porowatości i wyjątkowo zwartej konstrukcji 

wkłady zapewniają niskie opory przepływu i wysoką 

pyłochłonność, a ponadto wytrzymują duże różnice ciśnień co 

oznacza, że mogą pracować przez bardzo długi okres czasu. 

• Dzięki wzajemnym połączeniom włókien (mostkom) nie następuje 

uwalnianie się włókien do filtratu 

• Odporność chemiczna włókien polipropylenowych umożliwia ich 

kontakt z prawie wszystkimi rodzajami filtrowanych cieczy. 

• Wysoka jakość stosowanego polipropylenu (posiada certyfikat 

FDA) pozwala na kontakt wkładów z żywnością i stosowanie w 

farmacji. 

• Zupełny brak kontaktu z olejami i silikonami w procesie produkcji 

umożliwia stosowanie wkładów w procesach produkcji farb i 

lakierów. 

• Wkłady doskonale nadają się do klarowania, z wysoką 

skutecznością, dużych strumieni cieczy. Są niezastąpione jako 

prefiltry w systemach Odwróconej Osmozy (ang. RO). 

• Pasują do obudów wszystkich renomowanych producentów 
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