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Látkové fiLtry



PoPis funkce

Vlastnosti filtračních materiálů 

Látkové fiLtry ZvvZ-EnvEn EnginEEring, a.s., jsou odprašovací ZaříZEní, ktErá 

suchou cEstou odLučují tuhé částicE ZE ZnEčištěného vZduchu nEbo pLynu a ktErá 

sE upLatňují vE všEch obLastEch průmysLové výroby. ZvvZ-EnvEn EnginEEring, a.s. 

dodává Látkové fiLtry s puLsní rEgEnErací fiLtračních hadic (puLsE-jEt). tyto fiLtry 

pracují pLně automaticky přEvážně v podtLakovém, případně přEtLakovém rEžimu.
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plyn obsahující pevné znečišťující částice vstupuje do vý-
sypky, kde dochází vlivem poklesu rychlosti a změně směru 
proudu plynu k prvnímu odloučení hrubých částic prachu. 
Znečištěný plyn pak dále postupuje vzhůru k vertikálně za-
věšeným filtračním hadicím. na vnějším povrchu filtračních 
hadic dojde k oddělení zbývajících tuhých částic a následně 
plyn prochází do komory čistého plynu a vystupuje z látko-
vého filtru. na vnějším povrchu filtračních hadic prachové 
částice vytvářejí souvislou vrstvu prachu, která se pravidel-
ně odstraňuje pulsní regenerací. vlastní regenerace se pro-
vádí krátkými pulsy stlačeného vzduchu, který je vháněn do 
filtrační hadice z otvorů proplachové trubky přes venturiho 
trubici. Účinkem pulsů stlačeného vzduchu na vnitřní stranu 
filtrační hadice dojde k odtržení usazené vrstvy prachu od 
vnějšího povrchu filtrační hadice. prach postupně padá do 
výsypky a odtud je tlakovým uzávěrem odváděn mimo pro-
stor látkového filtru. četnost a délku pulsů stlačeného vzdu-
chu zajišťuje regenerační systém s membránovými ventily, 
které jsou ovládány přes solenoidové ventily řídící jednot-
kou. na základě tlakové ztráty látkového filtru nebo pevného 
časového režimu se řídí regenerační proces tak, aby nedo-
cházelo k nadměrnému zvyšování tlakové ztráty a aby byla 
na filtračních hadicích stálá vrstva prachu, tzv. „filtrační ko-
láč“, který zvyšuje filtrační účinek látkového filtru.

polypropylen polyester
polyakrylonitril 
homopolymer

m-aramid
polytetra-
fluorethylen

polyphenyl-
sulfid

polyimid tkané sklo

provozní teplota °c 90 140 125 200 250 190 240 250
maximální teplota °c 95 150 140 220 280 200 260 270
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látkoVé filtry Ventilační efV
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jsou určeny k odlučování tuhých částic z proudu plynu při 
odvětrávání sil a při odsávání malých množství plynu do 
9 000 m³/h a teploty do 140 °c. montáž a výměna hadic se 
provádí z pracovní strany filtru bočními dvířky, které záro-
veň slouží ke kontrole hadic. Látkové filtry Efv se dodávají 
na stavbu ve smontovaném stavu včetně řídící jednotky 
v několika provedeních.

Provedení fiLtru
›  filtr bez výsypky, který se instaluje přímo na příru-

bu sila nebo na kryt dopravníku.
›  filtr s výsypkou, tlakovým uzávěrem výsypky a nos-

nou ocelovou konstrukcí.
›  filtr s integrovaným ventilátorem na komoře čistého 

plynu.
›  filtr s  výstupní přírubou pro napojení na odsávací 

potrubí.
›  filtr přetlakový s výstupem plynu přímo do okolního 

prostředí.

PatronoVé filtry efr

filtrace Výbušných Prachů

patronové filtry využívají k  filtraci prachu speciálně 
tvarované filtrační elementy, které při daném průmě-
ru a délce mají několikanásobně větší filtrační plochu. 
používají se především k odlučování prachu při malých 
odsávaných objemech plynu, zvláště k místnímu odlu-
čování přesypů a zásobníků, dopravy prachu, odsávání 
velmi jemných prachů, v  případě požadavků na nízké 
emisní limity a ve stísněných prostorách.

ZákLadní charakteristika
›  velká filtrační plocha při minimálních nárocích na za-

stavěný prostor.
›  dosažení nízkých úletových koncentrací (až 1 mg/m³).
›  teplota odsávaného plynu a prachu max. 80 °c.
›  jednoduchá výměna filtračních elementů (patron).
›  možnost volby různých filtračních materiálů.

ZvvZ-Enven Engineering, a.s. dodává látkové filtry k od-
lučování explozních prachů až do třídy st2. tyto filtry 
jsou určeny pro prachy výbušné, jako jsou prachy uhel-
né, dřevěné, prach vzniklý při zpracování cukru, obilí, 
umělých hmot atd. 

filtry jsou navrhovány v  zesíleném provedení a  jsou 
osazeny filtračními hadicemi s  antistatickou úpravou, 

explozními membránami a  rotačními podavači, které 
mají certifikát atEX. v případě výbuchu se instalované 
membrány okamžitě otevřou, umožní únik vzniklých 
horkých plynů do atmosféry a  zabrání tak poškození 
vlastního filtru.



obtokový talířový ventil zajišťuje ochranu filtračních ha-
dic a ostatních zařízení při přechodových stavech, jako 
jsou odstávky, uvádění do provozu, nebo náhlé změny 
teploty plynu. Za provozu odděluje pracovní a  čistou 
stranu filtru. při překročení povolené teploty se otevírá 
a zajišťuje proudění plynu mimo prostor hadic. je kon-
struován pro rychlou reakci a spolehlivou funkci. spo-
lehlivě pracuje i v korozivním prostředí. 

a. ZPůsob uchycení hadic Pro montáž Z čisté 
strany Látkového fiLtru (fiLtry tyPu efP)
hadice jsou upevněny v  trubkovnici pomocí pružného 
antikorového pásku (snap ring). do hadice je vložený 
podpěrný koš, který společně s venturiho trubicí a hor-
ním lemem hadice zajišťuje dokonalou fixaci podpěrného 
koše a venturio trubice. systém uchycení hadic je velmi 
jednoduchý a  spolehlivý, bez nároků na další spojovací 
části a bez použití jakýchkoliv nástrojů při výměně hadic.

obtokoVý talířoVý Ventil

uchycení hadic
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b. ZPůsob uchycení hadic Pro montáž Z Pracov-
ní části Látkového fi Ltru (fi Ltry tyPu efv)
venturiho trubice je pevně přichycena na spodní část 
trubkovnice a  je na ni nasazen podpěrný koš a hadice. 
horní okraj hadice je s ohledem na těsnost spoje přeh-
nut dovnitř koše a fixován sponou z antikorozního ma-
teriálu.

komora čistého plynu a pracovní strana látkového filtru jsou vzájemně odděleny trubkovnicí, ve které jsou upev-
něny filtrační hadice s podpěrnými koši. firma ZvvZ-Enven Engineering, a.s. dodává dva originální způsoby uchy-
cení hadic.

ovládán je pneumatickým válcem s koncovými spínači, 
které registrují polohu v řídícím systému filtru.



systém regenerace
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speciálně navržený systém regenerace s ventouriho tru-
bicí zajišťuje vysokou účinnost regenerace s  minimální 
spotřebou stlačeného vzduchu. v porovnání se systémem 
bez uzavřené ventouriho trubice generuje díky přisátí vy-
čištěného plynu čtyřnásobný průtok a téměř třikrát vyšší 
tlak na vnitřním povrchu filtrační hadice při stejném pulsu.

všechny funkční prvky systému se nachází mimo aktivní 
prostor filtru. vlastní systém je tvořen vzdušníkem a sou-

stavou membránových ventilů, které jsou ovládány sole-
noidovými ventily a na něž navazují proplachové trubky. 
jednotlivé části jsou smontovány již ve výrobě, elektricky 
propojeny s  řídícím systémem filtru a  odzkoušeny. de-
montáž a montáž proplachových trubek v případě opravy 
je velmi jednoduchá a snadná i po delším působení agre-
sivního prostředí.



Látkové filtry Efp v provedení on-line se používají pře-
vážně v  cementárnách, vápenkách či v  kamenolomech.
jsou navrženy pro vysoké vstupní koncentrace a mají pro 
tyto účely speciálně navržený vstup znečištěného plynu. 

proces regenerace hadic probíhá za stálého provozu filtru 
– on-line. postupnou regeneraci jednotlivých řad hadic za-
jišťuje v závislosti na tlakové ztrátě filtru, nebo v pevném 
časovém režimu, plně automatický řídící systém. 

provedení a velikosti filtrů se navrhují individuálně v zá-
vislosti na vlastnostech plynu a prachu a na prostorových 
možnostech.

ZákLadní charakteristika
průtok plynu max. 500 000 m³/h  
pracovní teplota      max. 260 °c 
vstupní koncentrace max. 1 000 g/m³ 
podtlak, přetlak      5 kPa, max. 15 kPa  
průměr filtračních hadic  117 mm, 152 mm  
délka filtračních hadic  3 až 6 m  
provedení skříně  jednokomorová,  

celosvařovaná

látkoVé filtry efP on-line
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Látkové filtry v  provedení off-line se používají přede-
vším k  filtraci velkých objemů plynů, velmi lehkých 
a jemných prachů a všude tam, kde je k vzhledem k ná-
ročnosti technologie výroby požadován dlouhodobý 
a nepřerušovaný provoz. filtry se používají především 
k odprašování technologií v energetice, metalurgii, hut-
nictví, spalovnách atd. 

jsou určeny pro filtraci plynů s vysokou vstupní koncen-
trací abrazivních částic. pro tyto účely je využíván spe-
ciálně vyvinutý vstup znečištěného plynu.

konstrukčně jsou řešeny jako soustava modulů s  inte-
grovaným vstupním a výstupním kanálem. každý modul 
je vybaven pneumaticky ovládaným talířovým ventilem 
na výstupu a klapkou na vstupu. regenerace modulu 
může probíhat při jeho krátkodobém odstavení uzavře-
ním výstupního talířového ventilu (systém off-line). re-
generace filtru je řízena na základě tlakové ztráty filtru 
nadřazeným řídícím systémem, který řídí i případné po-
stupné odstavování modulů. 

případná revize či opravy nevyžadují odstavení celé-
ho filtru z  provozu. jednotlivé moduly filtru je možno 
oboustranně uzavřít, vyloučit z procesu filtrace a zpří-
stupnit tak pro opravu. filtry mohou být doplněny inte-
grovaným obtokem, tzv. by-pass.

ZákLadní charakteristika
pracovní teplota 20 °c, max. 260 °c  
vstupní koncentrace max. 1 000 g/m³
podtlak, přetlak  5 kPa, max. 15 kPa  
průměr hadic  152 mm  
jmenovitá délka hadic 4 až 10 m  
provedení skříně celosvařované moduly

řízení všech látkových filtrů firmy ZvvZ-Enven Engi-
neering, a.s. je navrženo v souladu s požadavky zvole-
né technologie a s cílem dosáhnout optimálního ekono-
mického provozu a plné automatizace provozu zařízení. 
řídící jednotky umožňují bezproblémovou komunikaci 
s  možným nadřazeným řídícím systémem. v  zásadě 
jsou používány dva typy řízení.

mikroProcesorové říZení (mcs)
mikroprocesorové řízení umožňuje nastavení trvání pul-
su, doby mezi pulsy a  doby mezi jednotlivými regene-
račními cykly. regenerace hadic je řízena časovým spí-
načem ve dvou režimech:
›  v pevném časovém režimu,
›  podle tlakové ztráty na filtračních hadicích.

tento typ řízení je využíván pro filtry on-line typu Efv, 
Efr a případně typu Efp on-line.

říZení ProgramovateLným automatem (PLc)
volně programovatelný automat umožňuje řízení všech 
modulů filtru. vlastní řízení regenerace hadic je nejčas-
těji navrhováno ve dvou základních režimech:
›  režim s proměnnou dobou mezi pulsy,
›  režim s nastavitelným pásmem tlakových ztrát.

tento typ řízení je využíván pro filtry off-line a filtry on-
line typu Efp větších velikostí. Zároveň je vhodný k říze-
ní celých systémových celků.

látkoVé filtry efP off-line

řízení filtrů
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český  
výrobce

více než 

70 let tradice
celosvětová  

působnost

komPLetní dodavateLský Program
›  Zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek
›  Zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot
›  Zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren
›  Zařízení pro klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra zvvz

ZvvZ-enven engineering, a.s.

sažinova 1339, milevsko, 399 01

odlucovani.filtrace@zvvz.cz 

+420 382 551 111

www.zvvz.cz


