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Procesy odpylania filtracyjnego w przemyśle drzewnym muszą podlegać 

nieustannemu usprawnianiu wraz ze zwiększaniem się wymagań dotyczących czystości 

powietrza. Doskonalenie tych procesów odbywa się najczęściej przez wprowadzanie nowych 

materiałów filtracyjnych. Jednym z głównych kierunków ulepszania włóknin filtracyjnych jest 

lokalizacja procesu oczyszczania powietrza na ich powierzchni, co pozwala na wykorzystanie 

tworzącej się na materiale filtracyjnym warstwy powstającej z cząstek pyłowych 

wychwytywanych z oczyszczanego powietrza. Rozwój mediów filtracyjnych doprowadził do 

powstania nowego rodzaju włókniny filtracyjnej – włókniny pokrytej dodatkową membraną 

PTFE – spełniającej kryterium powierzchniowego prowadzenia procesów separacyjnych. 

W pracy przeprowadzono badania porównawcze z użyciem włókniny standardowej, 

o jednorodnej budowie na całej grubości, oraz włókniny zmodyfikowanej nałożeniem na 

powierzchnię roboczą cienkiej membrany PTFE. Polegały one w głównej mierze na określeniu 

dla tych materiałów a następnie porównaniu oporów przepływu powietrza oraz skuteczności 

prowadzenia procesów odpylania w warunkach zmiennego obciążenia pyłowego materiału 

filtracyjnego. Stwierdzono w wyniku tych badań bardzo korzystne właściwości separacyjne 

włókniny z membraną PTFE. Stężenie zapylenia po stronie wylotowej z odpylacza jest 

kilkukrotnie mniejsze przy jej zastosowaniu w porównaniu z włókniną standardową. Dotyczy 

to całego rozpatrywanego zakresu obciążenia pyłowego jak i wszystkich zastosowanych w 

badaniach prędkości filtracji.  

Bardzo wysoka skuteczność oczyszczania powietrza z pyłu drzewnego z użyciem 

włókniny z membraną PTFE daje możliwość swobodnego projektowania i eksploatacji 

instalacji odpylających. Zastosowanie tego rodzaju materiału filtracyjnego gwarantuje 

spełnienie nawet najbardziej rygorystycznych wymagań dotyczących jakości powietrza 

wewnątrz i w otoczeniu zakładów produkcyjnych branży meblarskiej. Odbywa się to niestety 

kosztem około dwu – trzykrotnie wyższych oporów przepływu powietrza podczas prowadzenia 

procesu odpylania w porównaniu do włókniny standardowej. Umiejętne jednak 

zaprogramowanie pracy całego węzła odpylającego może te niekorzystne relacje w nakładach 

energetycznych wydatnie zniwelować. Niewątpliwą zaletą materiału z membraną PTFE jest też 

znikomy wpływ stężenie zapylenia powietrza na wlocie do odpylacza na wartości oporów 

przepływu powietrza przy niskich prędkościach filtracji.  
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Na podstawie wykonanych badań wykazano jednoznacznie zalety stosowania włóknin 

filtracyjnych z dodatkową membraną PTFE na powierzchni roboczej do oczyszczania 

powietrza z pyłów drzewnych. Powinno to stanowić zachętę do szerokiego ich stosowania 

wszędzie tam, gdzie muszą być spełnione wyjątkowo wysokie wymagania dotyczące czystości 

powietrza. 

Przeprowadzenie badań w tzw. skali zwiększonej pozwoliło na uzyskanie wyników 

odznaczających się bezpośrednią przydatnością praktyczną, między innymi przy kształtowaniu 

konstrukcyjnym układów odciągowych funkcjonujących w zakładach przemysłu drzewnego. 

 


