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FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH

Stosowane na rynku farby i lakiery posiadaj¹ bardzo ró¿ne
w³aœciwoœci fizyzyko-chemiczne, co wymaga indywidualnego
podejœcia do problemu oczyszczania powietrza z rozpylonych
w nim cz¹steczek.
COLUMBUS INDUSTRIES dziêki prowadzonym pracom
badawczym i wieloletniej praktyce, opracowa³ system
oczyszczania powietrza daj¹cy doskona³e wyniki zarówno
pod wzglêdem zdolnoœci zatrzymywania cz¹stek jak i
wszechstronnoœci zastosowania. System dostosowany jest
do wszystkich u¿ywanych obecnie w przemyœle pow³ok
nak³adanych metod¹ rozpylania, zachowuj¹c przy tym bardzo
korzystny stosunek jakoœci do ceny.

Poszczególne warstwy filtracyjne na³o¿one s¹ na siebie tak,
aby otwory przez które przechodzi powietrze by³y coraz
mniejsze. Powoduje to stopniowy wzrost gêstoœci i
równomierne osadzanie siê cz¹steczek w ca³ej objêtoœci filtra.
Poszczególne warstwy papieru KRAFT naciête s¹ pod
ró¿nymi k¹tami zwiêkszaj¹c w ten sposób powierzchniê
kontaktu filtra z py³em, pozwalaj¹c jednoczeœnie na ci¹g³e i
swobodne odparowywanie rozpuszczalników.
Ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoœæ farb i lakierów pod
wzglêdem ich w³aœciwoœci, COLUMBUS INDUSTRIES
opracowa³ filtr EUROSUPRA TM, bêd¹cy po³¹czeniem filtra
zderzeniowego opisanego powy¿ej z dodatkow¹ warstw¹
filtracyjn¹ z w³ókna syntetycznego.

ZASADY ZATRZYMYWANIA
ROZPYLONYCH CZ¥STECZEK FARBY

Opracowane przez COLUMBUS INDUSTRIES filtry
wykorzystuj¹ zasadê filtra zderzeniowego. Produkowane s¹
z wielu warstw niepalnego papieru KRAFT, który zosta³
odpowiednio naciêty i rozci¹gniêty

Celem tego uk³adu jest utrzymanie skutecznoœci przy jednoczesnym
zmniejszeniu oporu filtra.

Poszczególne warstwy u³o¿one s¹ tak, aby przep³yw medium przez filtr by³
maksymalnie turbulentny.
Dziêki temu zwiêksza siê kontakt cz¹stek sta³ych z przegrodami filtra
awrezultacie roœnie jego skutecznoœæ.

Taka konstrukcja pozwala na równomierne roz³o¿enie
zatrzymanych cz¹stek w ca³ym przekroju filtra. Cecha ta
wp³ywa w znacz¹cy sposób na wzrost ¿ywotnoœci materia³u
filtracyjnego, co w rezultacie pozwala obni¿yæ koszty
eksploatacyjne instalacji.
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CHARAKTERYSTYKA FILTRÓW

1. Skutecznoœæ filtracji
Skutecznoœæ filtracji wyra¿ona jest procentowo i oznacza iloœæ
zatrzymanych na tkaninie filtracyjnej zanieczyszczeñ.
Wysoka skutecznoœæ pozwala na znaczne ograniczenie
kosztów eksploatacji instalacji:

ogranicza osadzanie siê zanieczyszczeñ w kana³ach

wentylacyjnych,

wyd³u¿a ¿ywotnoœæ wentylatorów, nie dopuszczaj¹c do

zabrudzenia ³opatek i wirnika,

ogranicza emisjê do otoczenia (dach fabryki, parking itp.),

zmniejsza ryzyko zap³onu i eksplozji.

2. Opór filtra
Wielkoœæ oporu jaki filtr stanowi dla przep³ywaj¹cego
powietrza wyra¿ona jest w mm HO
lub Pascalach (Pa).
2
Na wzrost oporu filtra bezpoœredni wp³yw ma prêdkoœæ
przep³ywaj¹cego przezeñ powietrza oraz stopieñ jego
zabrudzenia.
Ka¿dy materia³ posiada górn¹ granice oporu, po
przekroczeniu której mo¿e zostaæ uszkodzony. Granica ta jest
œciœle zwi¹zana z pojemnoœci¹ filtra.

3. Ch³onnoœæ filtra
Du¿a ch³onnoœæ filtra zagwarantowana jest wtedy, gdy mo¿e
on wy³apywaæ zanieczyszczenia ca³¹ swoj¹ objêtoœci¹, czyli
gdy py³ przenika w g³¹b tkaniny a nie tworzy jedynie warstwy
na jej powierzchni. Ch³onnoœæ filtra okreœla iloœæ kilogramów
farby zatrzymanej
na powierzchni
jednego metra
kwadratowego tkaniny filtracyjnej do czasu, gdy opór stawiany
przez filtr osi¹gnie wartoœæ graniczn¹.

4. ¯ywotnoœæ filtra
¯ywotnoœæ filtra wyra¿ona jest w godzinach pracy filtra lub do
momentu, w którym opór stawiany przez filtr stanie siê zbyt
du¿y, tzn. nie bêdzie mo¿na zagwarantowaæ zalecanych
prêdkoœci przep³ywu powietrza (0,5 m/s przy przep³ywie
poziomym i 0,4m/s przy przep³ywie pionowym) tworz¹c tym
samym zagro¿enie dla zdrowia pracowników i jakoœci pracy.
¯ywotnoœæ filtra zale¿y od:

iloœci zanieczyszczeñ w filtrowanym powietrzu,

prêdkoœci filtracji,

pojemnoœci filtra,
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SPECYFIKACJA FILTRÓW COLUMBUS INDUSTRIES

STANDARD MM

HIGH CAPACITY MM

EUROSUPRA TM I

EUROSUPRA TM II

EUROSUPRA TM
HIGH CAPACITY

6

8

5

5

7

Nie

Nie

Tak
podwójnej
gêstoœci

Tak
mniejszej
gêstoœci

Tak

Przyk³adowe
zastosowanie

Du¿a skutecznoœæ
filtrowania wszystkich
typów rozpylanych
pow³ok, w tym równie¿
termoutwardzalnych

Stosowany przy
nak³adaniu pow³ok
odu¿ej zawartoœci
sk³adników sta³ych

Farby katalityczne
itermoutwardzalne,
pow³oki z du¿¹
zawartoœci¹ sk³adników
sta³ych, do materia³ów
lepkich

Przy nak³adaniu bardziej
kryj¹cych pow³ok i farb
(materia³ów
zawieraj¹cych wiêcej
cz¹stek sta³ych i mniej
kleju)

Przy nak³adaniu du¿ej
iloœci pow³ok, gdy
rozpylona mg³a jest
klej¹ca lub pó³klej¹ca,
zalecane w komorach
przy malowaniu
karoserii

Skutecznoœæ
filtracji *

98,5%

99,9%

99,9%

99,5%

99,9% +

13,60 kg

21,76 kg

9,60 kg

10,52 kg

17,04 kg

Filtr niepalny

Filtr niepalny

Filtr niepalny

Filtr niepalny

Filtr niepalny

ASHRAE Standard 5276

ASHRAE Standard 5276

ASHRAE Standard 5276

ASHRAE Standard 5276

ASHRAE Standard 5276

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

106 x 1000

106 x 1000; 85 x 1200

106 x 1000

106 x 1000

106 x 1000

Iloœæ warstw papieru
KRAFT

Warstwa filtruj¹ca z
w³ókien syntetycznych

Ch³onnoœæ / stopieñ
nasycenia farb¹
(kg/m)2

W³asnoœci palne

Rodzaj testu

Jednostka
Wymiary (cm)

* œrednia skutecznoœæ filtra - w trakcie wysycania materia³u farb¹ nastêpuje zwiêkszenie jego skutecznoœci filtracji

Zalety stosowania aplikacji COLUMBUS INDUSTRIES
obni¿enie kosztów eksploatacji kabin, œcian lakierniczych, komór malarskich, kosztów energii przy adaptacjach komór z kurtyn¹
l
wodn¹
doskona³e osi¹gi uzyskane poprzez indywidualny dobór filtra do stosowanej aplikacji
l
mo¿liwoœæ stosowania kombinacji filtrów w systemie dwuwarstwowym (filtracja wstêpna, filtracja wtórna)
l
szerokie spektrum zastosowañ w przemyœle lakierniczym
l
unikatowa technologia w po³¹czeniu z testami laboratoryjnymi utrzymuje wysok¹ jakoœæ produktu
l
korzystny stosunek jakoœci do ceny
l
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SPRAWNOŒÆ FILTRÓW PRZY WYBRANYCH
APLIKACJACH
2

Rodzaj aplikacji

Skutecznoœæ filtracji

Ch³onnoœæ materia³u w kg/m
przy 12,7 mm HO
(124 Pa)
2

Filtry Standard MM*
Farby i lakiery schn¹ce w powietrzu

96,0 - 98,0 %

4,16 - 4,92

Farby i lakiery termoutwardzalne

96,5 - 98,5 %

7,44 - 8,00

Werniksy i farby celulozowe

87,0 - 90,0 %

2,16 - 2,72

Podk³ady

93,0 - 95,0 %

12,72 - 13,60

Pow³oki i rozpuszczalne w wodzie

96,0 - 98,0 %

6,36 - 6,88
6,89

Filtry High Capacity MM*
Farby i lakiery schn¹ce w powietrzu

96,0 - 98,0 %

8,68 - 9,40

Farby i lakiery termoutwardzalne

97,0 - 99,0 %

14,12 - 15,20

Werniksy i farby celulozowe

87,0 - 90,0 %

2,72 - 3,24

Podk³ady

93,0 - 95,0 %

18,12 - 21,76

Pow³oki i rozpuszczalne w wodzie

96,0 - 98,0 %

12,32 - 13,04

TM

Eurosupra I
Farby i lakiery termoutwardzalne
o du¿ej zawartoœci cz¹stek sta³ych

99,7 - 99,9 %

9,60 kg przy 8,89 mm HO
(87 Pa)
2

Farby i lakiery termoutwardzalne
rozpuszczalne w wodzie

98,5 - 99,5 %

7,60 kg przy 12,7 mm HO
(124 Pa)
2

TEST PRZEPROWADZONO U¯YWAJ¥C TYLKO JEDNEJ WARSTWY FILTRA

EurosupraTM II
Farby i lakiery termoutwardzalne
o du¿ej zawartoœci cz¹stek sta³ych

98,5 - 99,5 %

10,52 kg przy 5,08 mm HO
(50 Pa)
2

Farby i lakiery termoutwardzalne
rozpuszczalne w wodzie

97,5 - 99,0 %

8,16 kg przy 12,70 mm HO
(124 Pa)
2

TEST PRZEPROWADZONO U¯YWAJ¥C TYLKO JEDNEJ WARSTWY FILTRA
TM

Eurosupra High Capacity
Farby i lakiery termoutwardzalne
o du¿ej zawartoœci cz¹stek sta³ych

98,5 - 99,9 %

17,04 kg przy 5,08 mm HO
(50 Pa)
2

Farby i lakiery termoutwardzalne
rozpuszczalne w wodzie

97,5 - 99,9 %

14,12 kg przy 12,70 mm HO
(124 Pa)
2

TEST PRZEPROWADZONO U¯YWAJ¥C TYLKO JEDNEJ WARSTWY FILTRA
Uwaga: Powy¿sze testy zosta³y zrealizowane na zmodyfikowanej aparaturze i wed³ug procedury Standardu ASHRAE 52 - 76:
Testowano wk³ady o wymiarach 50 cm x 50 cm, przymocowane do metalowej ramy. Mg³ê wytworzono w 100 % pistoletem malarskim. Prêdkoœæ przep³ywu powietrza
przez filtr - 0,76 m/s.
* W celu otrzymania powy¿szego wyniku zastosowano dwa wk³ady w systemie tandemu z wykorzystaniem Standard MM lub High Capacity MM. Tylko pierwszy wk³ad
by³ zabrudzony farb¹ iwymaga³ regularnej wymiany. Powy¿sze parametry s¹ orientacyjne i zale¿¹ od rodzaju farby, jej lepkoœci i iloœci cz¹stek sta³ych.
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Ocena osi¹gów jest wypadkow¹
ocen¹ ogóln¹ uwzglêdniaj¹c¹
wszystkie parametry (koszt,
skutecznoœæ, ch³onnoœæ itp.).
Przy ocenie przydatnoœci filtra do
okreœlonych wymagañ nale¿y
braæ pod uwagê
przede
wszystkim
cechy,
których
spe³nienia oczekuje u¿ytkownik.
Przedstawiona obok tabela jest
jedynie wskazówk¹ i nie stanowi
obligatoryjnej oferty.
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DOBÓR FILTRÓW COLUMBUS INDUSTRIES DO
ODPOWIEDNIEJ APLIKACJI

Kleje
Farby i lakiery schn¹ce na powietrzu
Asfalty
Lakiery termoutwardzalne
Werniksy
Farby epoksydowe
W³ókna szklane
Emalie do wypalania
¯ele kryj¹ce

2
1
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
1
1
1
1

3
2
3
1
1
1
3
2
2

3
1
2
1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pow³oki o du¿ej zawartoœci
cz¹stek sta³ych

3

3

1

2

2

Farby nitro celulozowe
Podk³ady schn¹ce na powietrzu
Smo³y
Teflony
Poliuretany
Winyle
Farby rozpuszczalne w wodzie
Lakiery kolorowe
Wype³niacze
Szpachlówki

1
1
2
2
2
2
2
1
1
1

2
1
1
1
1
1
2
1
2
1

4
2
2
2
1
1
1
2
2
2

2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
2
2
1

OPÓR CZYSTEGO FILTRA
COLUMBUS INDUSTRIES w mm H0
2 (Pa)
Przep³yw powietrza
prêdkoœæ w m/s

Standard

High Capacity

EurosupraTM

0,50
0,76
1,00
1,26
1,52
1,78

0,38 (3,7)
0,64 (6,2)
1,14 (11,0)
1,65 (16,0)
2,54 (24,0)
3,43 (33,0)

0,38 (3,7)
0,64 (6,2)
1,02 (10,0)
1,52 (15,0)
2,41 (23,0)
3,18 (31,0)

1,00 - 1,30 (9,8 - 12,7)
1,65 - 2,41 (16,0 - 23,6)
2,67 - 3,43 (26,0 - 33,6)
3,81 - 4,57 (37,0 - 45,0)
5,03 - 6,35 (49,0 - 62,0)
5,84 - 7,87 (57,0 - 77,0)

Filtry COLUMBUS INDUSTRIES s¹ tak opracowane aby nawet przy bardzo du¿ych prêdkoœciach przep³ywu powietrza ich
podstawowe parametry zosta³y zachowane. Prêdkoœci powietrza zosta³y obliczone z myœl¹ o znalezieniu kompromisu miêdzy
wymogami ochrony zdrowia pracownika aoszczêdnoœci¹ energii.
Im wiêksze s¹ prêdkoœci przep³ywu powietrza tym wiêksza jest moc u¿ytych wentylatorów. Poci¹ga to te¿ ze sob¹ wzrost zu¿ycia
energii potrzebnej do uzupe³nienia utraconego ciep³a.
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ZALETY STOSOWANIA
DWUSTOPNIOWEGO
SYSTEMU FILTRACJI
Wk³ady EUROSUPRATM o Du¿ej Pojemnoœci mog¹ byæ
stosowane
jednowarstwowo
b¹dŸ w systemie
dwuwarstwowym z wk³adami Standard i High Capacity.
Druga warstwa przyczynia siê do znacznego zwiêkszenia
skutecznoœci wy³apywania zanieczyszczeñ przez ca³y system
oraz do obni¿enia kosztów utrzymania komory malarskiej.
Pozwala te¿ na jednoczesne u¿ycie ró¿nych typów wk³adów
Columbus Industries i wykorzystanie ich ró¿nych w³aœciwoœci
w celu otrzymania filtra na miarê indywidualnych potrzeb.
Druga warstwa rzadko potrzebuje wymiany co pozwala
osi¹gn¹æ znaczne oszczêdnoœci w trakcie eksploatacji.

ADAPTACJA KOMORY
Z KURTYN¥ WODN¥
NA KOMORÊ Z FILTRAMI SUCHYMI

b

INNE MO¯LIWOŒCI ADAPTACYJNE
W czasie pracy komora malarska z kurtyn¹ wodn¹ stopniowo
traci swoj¹ skutecznoœæ. Przekszta³cenie jej w komorê
z suchymi filtrami jest bardzo ³atwe. Dziêki takiemu
rozwi¹zaniu uzyskujemy nie tylko du¿y stopieñ skutecznoœci
filtracji, ale równie¿ mo¿liwoœæ pozyskania oszczêdnoœci.
Adaptacja polega na usuniêciu pompy, rur i metalowych p³yt
stanowi¹cych kurtynê wodn¹ (a). Nastêpnie zainstalowaniu
pionowo ramy do mocowania otworu wentylacyjnego (b).
Odleg³oœæ p³aszczyzny filtra od tylnej œciany komory, musi byæ
co najmniej równa œrednicy wentylatora. Opór filtra
z kurtyny wodnej jest du¿o wiêkszy w porównaniu z oporem
filtra suchego, a wiêc niezbêdne jest ustawienie wentylatora w
wymaganym punkcie pracy poprzez zd³awienie instalacji lub
regulacjê falownikiem. Zalecane jest ustawienie prêdkoœci
przep³ywu powietrza o wartoœci 0,65 m/s.

Instalacje, w których u¿ywane s¹ filtry z plisowanego kartonu
mog¹ byæ ³atwo dostosowane do u¿ywania filtrów Columbus
Industries. W tym celu wystarczy tylko zainstalowaæ ramy
adaptacyjne Columbus Industries w prowadnicach s³u¿¹cych
do umieszczania
kartonowych filtrów. Na ramach
adaptacyjnych z ³atwoœci¹ montuje siê rolki filtrów Columbus
Industries, co stanowi skuteczne i oszczêdne rozwi¹zanie.
Filtry Columbus Industries mog¹ te¿ ³atwo zast¹piæ inne typy
filtrów.

REFERENCJE
Filtry Columbus Industries stosowane s¹ m.in. w Airbus, GM,
Opel, Porsche, Audi, Peugeot, Citroen, Toyota, Scania, Volvo ,
VW.

a
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ZAANGA¯OWANIE COLUBUS INDUSTRIES
W OCHRONÊ ŒRODOWISKA
Na ca³ym œwiecie roœnie œwiadomoœæ koniecznoœci ochrony
œrodowiska. Normy staj¹ siê coraz bardziej rygorystyczne i ju¿
dziœ nale¿y jak najlepiej przygotowaæ siê aby skutecznie
sprostaæ stawianym wymaganiom.

Skutecznoœæ

Sk³adniki sta³e
przenikaj¹ce do œrodowiska

90,0 %

50 kg

94,0 %

30 kg

96,0 %

20 kg

Badanie przeprowadzono na próbce 500 kg mg³y z farby
poddanej filtracji.

98,0 %

10 kg

Wszystkie wyroby Columbus Industries ulegaj¹ stosunkowo
szybko biodegradacji.

99,8 %

1 kg

Tabela obok ukazuje zale¿noœæ miêdzy skutecznoœci¹ filtra
ailoœci¹ farby przechodz¹cej przez wk³ad czyli zagra¿aj¹cej
œrodowisku; pozwala równie¿ na lepsze zrozumienie
skutecznoœci filtracji.

Technolog-WOKU
04-041 Warszawa
ul. Ostrobramska 101
tel/fax: 0 22 672 56 04
tel. kom: 0 601 288 905
e-mail: biuro@technolog-woku.pl
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CHARAKTERYSTYKA I CECHY FILTRÓW

STANDARD
MM
Iloœæ warstw
papieru
KRAFT

EUROSUPRA

TM

I

EUROSUPRA

TM

II

TM

EUROSUPRA
HIGH CAPACITY

6

8

5

5

7

nie

nie

Tak – podwójnej
gêsto œci

Tak-mniejszej
gêstoœci

tak

Du¿a skutecznoœæ
filtrowania
wszystkich typów
rozpylanych
pow³ok, w tym
równie¿
termoutwardzalnych

Stosowany przy
nak³adaniu pow³ok
o du¿ej zawartoœci
sk³adników sta³ych

Farby katalityczne i
termoutwardzalne,
pow³oki z du¿¹
zawartoœci¹
sk³adników
sta³ych, do
materia³ów lepkich

Przy nak³adaniu
bardziej kryj¹cych
pow³ok i farb
(materia³ zawiera
wiêcej cz¹stek
sta³ych i mniej
kleju)

Warstwa filtruj¹ca
z w³ókien
syntetycznych
Przyk³adowe
Zastosowanie

HIGH CAPACITY
MM

Przy nak³adaniu
du¿ej iloœci
pow³ok, gdy
rozpylona mg³a
jest klej¹ca lub
pó³klej¹ca,
zalecane w
komorach przy
malowaniu
karoserii

Skutecznoœæ
filtracji *

98,5%

99,9%

99,99%+

99,5%

99,9%+

Ch³onnoœæ /
stopieñ
nasycenia farb¹
2
(kg / m )

13,60 kg

21,76 kg

9,6 kg

10,52 kg

17,04 kg

Cechy palnoœci

Filtr niepalny

Filtr niepalny

Filtr niepalny

Filtr niepalny

Filtr niepalny

Rodzaj testu

ASHRAE
Standard 52.76.

ASHRAE
Standard 52.76.

ASHRAE
Standard 52.76.

ASHRAE
Standard 52.76.

ASHRAE
Standard 52.76.

Jednostka

rolka

rolka

rolka

rolka

rolka

* œrednia ch³onnoœæ filtra – w trakcie wysycania materia³u farb¹ nastêpuje zwiêkszenie jego skutecznoœci filtracji

ZALETY FILTRÓW COLUMBUS INDUSTRIES
•
•
•
•
•
•

obni¿enie kosztów eksploatacji kabin, œcian lakierniczych, komór malarskich, kosztów energii przy adaptacjach œcian z kurtyn¹ wodn¹
doskona³e osi¹gi uzyskane poprzez indywidualny dobór filtra do zastosowañ
mo¿liwoœæ stosowania kombinacji filtrów w systemie dwuwarstwowym (filtracja wstêpna, filtracja wtórna)
szerokie spektrum zastosowañ w przemyœle lakierniczym
unikatowa technologia w po³¹czeniu z testami laboratoryjnymi utrzymuje wysok¹ jakoœæ produktu
korzystny stosunek jakoœci do ceny
filtry Columbus Industries stosowane s¹ m.in. w Airbus, GM, Opel, Porsche, Audi, Peugeot, Citroen, Toyota, Scania, Volvo , VW

