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Absolutne wkłady Filtracyjne 

Wysoka skuteczność, odporność mechaniczna, duża chłonność 

Wkłady filtracyjne zostały zaprojektowane w taki sposób aby 

zatrzymywać cząstki zanieczyszczeń obecne w filtrowanej cieczy, z 

niezwykle wysoką skutecznością, przy zachowaniu niskich oporów 

przepływu i dużej chłonności. 

Wkłady są wytwarzane z polipropylenu technologią pneumotermiczną 

(ang.: me l t  b lown) .  Stopiony polimer jest rozdmuchiwany w strumieniu 

gorącego powietrza tworząc włókna o średnicach submikronowych. Gorące 

jeszcze włókna łączą się ze sobą w miejscach stykania się, tworząc mostki, 

które utrwalają się podczas dalszego stygnięcia włókien. W rezultacie 

powstaje trójwymiarowa, usztywniona sieć włókien stanowiąca warstwę 

filtracyjną charakteryzującą się odpornością na zgniatanie. Średnica włókien i 

porowatość warstw filtracyjnych są kontrolowane w cyklu wytwórczym tak 

aby uzyskać skuteczność tzw. „absolutną" tj. 99,98%, przy zachowaniu 

przestrzeni pomiędzy włóknami pozwalającej na swobodny przepływ cieczy 

i zatrzymanie dużej ilości zanieczyszczeń. Proces produkcji wkładów jest 

opatentowany. Wkłady składają się z dwóch kolejnych warstw włókien 

nawiniętych na sztywny polipropylenowy rdzeń. Warstwa zewnętrzna działa 

jako prefiltr, podczas gdy warstwa leżąca głębiej, nazywana filtrem 

końcowym, zapewnia absolutne zatrzymywanie cząstek o rozmiarze 

zależnym od typu wkładu. Każda warstwa filtracyjna składa się z kilku 

krzyżujących się podwarstw a każda podwarstwa składa się z kilkunastu 

odrębnych warstewek włókien. Porowatość obu warstw jest zmienna i 

zmienia się w taki sposób, aby zminimalizować opory przepływu i 

zmaksymalizować chłonność wkładu. 

 
 

Zalety wkładów 
• Wkłady gwarantują skuteczność filtracji 99,98% dla wielkości cząstek 

zakodowanej w oznaczeniu wkładu (dla większych cząstek - większą) 

• Dzięki dużej porowatości i wyjątkowo spójnej konstrukcji wkłady 

utrzymują niskie opory przepływu i dużą chłonność, wytrzymują duże 

różnice ciśnień nie uwalniając wcześniej zatrzymanych cząstek 

zanieczyszczeń. 

• Pojedyncze włókna lub ich części nie opuszczają wkładu w trakcie jego 

eksploatacji dzięki wzajemnym połączeniom włókien poprzez mostki. 

• Wysoka odporność chemiczna włókien z polipropylenu umożliwia 

kontakt z prawie wszystkimi rodzajami cieczy. 

• Wysoka czystość stosowanego polipropylenu (posiadającego atest FDA) 

pozwala na kontakt z żywnością i stosowanie w farmacji. 

• Brak kontaktu z olejem i związkami silikonowymi w trakcie produkcji 

pozwala na stosowanie wkładów przy produkcji farb i lakierów. 

Wkłady doskonale nadają się do oczyszczania dużych strumieni cieczy z 

relatywnie niską zawartością zanieczyszczeń. Są one niezastąpione, gdy 

warunkiem sukcesu procesu technologicznego jest absolutna pewność 

usunięcia cząstek o określonej wielkości. 
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