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Anotácia:
Opísaný je spôsob a systém na výrobu vzduchového filtra
(1, ľ) pre klimatizačné systémy pre civilné a priemyselné
aplikácie a/alebo pre filtračné systémy a/alebo pre klimati
začné systémy všeobecne. Filter (1, ľ) obsahuje dva jed
noduché moduly alebo viacero jednoduchých modulov
(M, M'), pričom každý má určenú šírku (L, Ľ) a každý ďa
lej obsahuje aspoň jeden plisovaný filtračný pás (F) a aspoň
jednu laterálnu vystužovaciu stenu (PI, P2), pripojenú k
bokom uvedeného plisovaného pásu (F) a v pravých uhloch
k ohybom uvedeného plisovaného pásu (F) a vhodnú na vy
tvorenie medziľahlých vystužovacích rebier (N) filtra
C1, ľ).
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Spôsob výroby vzduchových filtrov, systém implementujúci
uvedený spôsob a získaný produkt

Oblasť techniky

Tento patent sa týka vzduchových filtrov a podrobnejšie sa týka nového spôsobu
výroby vzduchových filtrov, napríklad pre vzduchové klimatizačné systémy, a tiež
systému, implementujúceho uvedený spôsob a produktu, ktorý je ním získaný.

Doterajší stav techniky

Vzduchové filtre sú známe, napríklad tie, ktoré sa používajú v klimatizačných
systémoch pre civilné a priemyselné aplikácie a v systémoch na filtrovanie
vzduchu a/alebo klimatizačných systémoch, používaných napríklad vo vnútri
tunelov.

Sú ukázané ploché filtre, pozostávajúce z aspoň jednej filtračnej tkaniny alebo
pásu, kde uvedený filtračný pás je vyrobený z filtračného papiera z celulózových
vlákien, a/alebo ďalších prírodných vlákien, ako napríklad bavlna, hodváb, vlna,
atď. a/alebo syntetických vlákien, ako sú napríklad polyméry alebo celulózové
vlákna, spracovávané a/alebo modifikované živicami alebo ďalšími aditívami.

Všeobecne povedané, uvedené ploché filtre sú tvorené jednou alebo viacerými
vrstvami z uvedených filtračných tkanín alebo pásov, ktoré môžu byť zvlnené
alebo plisované a spojené pozdĺž okrajov vystužovacieho obvodového rámu.

Uvedený rám môže byť vyrobený z ľubovoľného materiálu, napríklad kovu alebo
plastu.
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Sú známe vzduchové filtre, ktoré obsahujú jeden alebo viacero uvedených
filtračných pásov, ktoré sú spojené dohromady a plisované pozdĺž rovnobežných
línií ohybu.

Dve protiľahlé strany uvedených pásov sa potom pripoja k vystužovacím stenám,
ktoré sú teda v podstate kolmé na uvedené línie ohybu.

Uvedené laterálne vystužovacie steny môžu byť napríklad vyrobené z rovnakého
materiálu ako sa používa pre uvedené filtračné pásy.

Je známe zariadenie a spôsoby výroby vzduchových filtrov posledného typu
opísané vyššie, ktoré môžu produkovať filtre v konkrétnych veľkostiach, podľa ich
zamýšľaného použitia.

Sú ukázané časti zariadení, ktoré sa používajú na výrobu vzduchových filtrov,
ktorých šírka je rovná 20-25 cm a je určená šírkou filtračných pásov, pričom šírka
filtra je meraná na strane, ktorá je rovnobežná s uvedenou líniou ohybu.

Dĺžka filtra sa naopak môže líšiť podľa potreby, v skutočnosti je daná dĺžkou
uvedených filtračných pásov, a tiež počtom uvedených línií ohybu a ich
vzdialenosťou od seba.

Tiež sú známe časti zariadení, ktoré sú omnoho drahšie a schopné spracovávať
širšie pásy, napríklad na výrobu vzduchových filtrov so zodpovedajúcou šírkou a
s dĺžkou, ktorá sa môže meniť podľa potrieb.

Takto získané filtre potrebujú vystužovací rám,

ktorý nielenže musí byť

umiestnený pozdĺž ich obvodu, ale musí byť tiež opatrený medziľahlými
vystužovací m i prvkami, kolmými a/alebo rovnobežnými s líniou ohybu. Prítomnosť
uvedených medziľahlých prvkov vystužovacieho rámu znižuje voľný filtračný
povrch, čím obmedzuje tiež účinnosť filtra.
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Spôsob výroby uvedených filtrov je teda komplikovaný niekoľkými výrobnými
krokmi a ďalej zahŕňa vysoké produkčné náklady, ktoré sú zohľadňované v cene
koncového produktu.

Na prekonanie vyššie uvedených nevýhod bol navrhnutý a implementovaný nový
typ spôsobu výroby modulárnych vzduchových filtrov, spolu so systémom
implementujúcim uvedený spôsob a nový modulárny vzduchový filter, ktorý je ním
získaný.

Podstata vynálezu

Hlavným predmetom tohto vynálezu je navrhnúť spôsob, podľa ktorého je možné
vyrábať vzduchové filtre, ktoré môžu mať ľubovoľnú veľkosť, podľa potrieb,
používajúce rovnaký systém.

Ďalším predmetom tohto vynálezu je navrhnúť modulárny vzduchový filter,
ktorého veľkosť môže byť definovaná podľa zamýšľaného použitia.

Ďalším predmetom nového spôsobu je vyrábať vzduchové filtre ľubovoľnej
veľkosti, bez akejkoľvek potreby aplikovania medziľahlých vystužovacích prvkov,
pretože vystužovacie rebrá sú vytvorená priamo vo filtri.

Ďalším predmetom tohto vynálezu je navrhnúť spôsob, ktorý umožňuje vyrábať
vzduchové filtre s vystužovacími rebrami, umiestnenými vo vnútornom priestore
filtra podľa potrieb.

Ďalším predmetom tohto vynálezu je znižovať náklady, týkajúce sa vybavenia na
výrobu filtrov umožnením použitia nenákladného vybavenia typu, ktorý sa
momentálne používa na výrobu malých vzduchových filtrov.

Ďalším predmetom tohto vynálezu je znižovať procesné náklady a tak aj
jednotkové náklady na dokončený produkt.
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Tieto a ďalšie priame a doplnkové predmety sú dosiahnuté novým spôsobom
výroby modulárnych vzduchových filtrov,

systémom

implementujúcim

nový

spôsob a novým modulárnym vzduchovým filtrom, ktorý je ním získaný.

Medzi hlavné kroky nového spôsobu patria nasledujúce:
-

príprava množstva jednoduchých modulov vzduchového filtra typu, ktorý
obsahuje jeden alebo viacero filtračných pásov navrstvených navzájom na
seba a plisovaných pozdĺž línií ohybu, ktoré sú rovnobežné s prvým
smerom, a pripojenie uvedeného jedného alebo viacerých plisovaných
filtračných pásov k aspoň jednej laterálnej vystužovacej stene kolmej na
uvedenú líniu ohybu;

-

spojenie dvoch alebo viacerých uvedených modulov, usporiadaných vedľa
seba pozdĺž prvého smeru, rovnobežného s uvedenou líniou ohybu.

Týmto spôsobom je možné získať vzduchový filter, majúci ľubovoľnú šírku, určenú
súčtom šírok uvedených použitých modulov, zatiaľ čo jeho dĺžka je určená dĺžkou
typu použitého modulu.

Vzduchový filter, vyrobený tak, ako je opísané vyššie, obsahuje jeden alebo viacej
jednoduchých

modulov,

spojených dohromady,

pričom

každý z uvedených

jednoduchých modulov má definovanú šírku a definovanú dĺžku, a ďalej obsahuje:
-

aspoň jeden filtračný pás, plisovaný pozdĺž uvedených línií ohybu,
orientovaných podľa prvého smeru;

-

aspoň jeden alebo výhodne jednu dvojicu laterálnych vystužovacích stien,
pripojených ku stranám uvedeného aspoň jedného filtračného pásu a
v pravých uhloch k uvedenej línii ohybu.

V prípade, keď uvedený jednoduchý modul obsahuje jednu dvojicu uvedených
protiľahlých laterálnych vystužovacích stien, dva alebo viacero modulov je
spojených dohromady umiestnením vedľa seba a spojením dohromady dvoch
uvedených laterálnych vystužovacích stien dvoch susedných jednoduchých
modulov.
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V prípade, keď miesto toho uvedený jednoduchý modul obsahuje jednoduchú
laterálnu vystužovaciu stenu, sú uvedené dva alebo viaceré jednoduché moduly
spojené navzájom umiestnením uvedenej laterálnej vystužovacej steny modulu
vystužujúcej v pravých uhloch vzhľadom na uvedenú líniu ohybu druhého modulu,
na strane bez uvedenej laterálnej steny.

V prípade, keď sú použité identické jednoduché moduly, bude takto získaný filter
tak dlhý

ako jednoduchý modul, zatiaľ čo jeho šírka bude rovná šírke

jednoduchého modulu, násobenej počtom použitých modulov, pričom ďalej
uvedené laterálne vystužovacie steny slúžia ako medziľahlé rebrá získaného filtra.

V tomto prípade uvedené medziľahlé rebrá budú v získanom filtri rovnomerne
rozložené.

V prípade, keď sú použité jednoduché moduly, majúce rovnakú dĺžku ale rôzne
šírky, bude takto získaný filter tak dlhý ako jednoduchý modul, zatiaľ čo jeho šírka
bude rovná súčtu šírok jednoduchých použitých modulov, pričom ďalej uvedené
laterálne vystužovacie steny slúžia tiež ako medziľahlé rebrá získaného filtra.

V tom prípade budú uvedené medziľahlé rebrá v získanom filtri rozložené
v premennej vzdialenosti od seba.

Uvedené laterálne vystužovacie steny sú výhodne a zvyčajne vyrobené z
rovnakého materiálu, ako sa používa na výrobu uvedeného jedného alebo
viacerých filtračných pásov.

Systém na výrobu filtrov podľa vyššie opísaného spôsobu obsahuje jednu alebo
viacej staníc na výrobu jednoduchých modulov s preddefinovanou šírkou a
dĺžkou, a aspoň jednu z uvedených laterálnych vystužovacích stien, a aspoň
jednu stanicu na zarovnávanie a spájanie dohromady viacerých z uvedených
jednoduchých

modulov,

opúšťajúcich

uvedenú

používaných na výrobu jednoduchých modulov.

jednu

alebo

viacej

staníc
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Výhoda, ponúkaná uvedeným systémom spočíva v tom, že je ekonomický, naozaj
umožňuje eliminovať náklady,

súvisiace s použitým vybavením na výrobu

modulov s veľmi veľkou šírkou, pri ktorých je tiež nevyhnutné používať medziľahlé
vystužovacie prvky.

Vďaka tomu je nový systém tiež kompaktnější.

Charakteristika nového filtra bude podrobnejšie rozvedená v nasledujúcom opise
s odkazom na priložené výkresy, ktoré sú uvedené ako neobmedzujúce príklady.

Prehľad obrázkov na výkresoch

Vynález

bude

bližšie

vysvetlený

prostredníctvom

konkrétnych

príkladov

uskutočnení znázornených na výkresoch, na ktorých predstavuje

Obrázok 1

ukazuje

príklad

nového

filtra (1),

obsahujúceho

tri

identické

jednoduché moduly (M), zatiaľ čo Obrázok 2 ukazuje nový filter (1‘), obsahujúci tri
moduly (M, M1), pričom dva z nich (M1) majú rovnakú veľkosť, zatiaľ čo ich
šírka (Ľ) je rôzna od šírky (L) tretieho modulu (M).

Príklady uskutočnenia vynálezu

Nový vzduchový filter (1, ľ) obsahuje jeden alebo viacero jednoduchých modulov
(M, M‘), spojených k sebe, pričom každý z uvedených jednoduchých modulov
(M, M') má konečnú šírku (L, Ľ) a dĺžku (G).

Každý z uvedených modulov (M, M') obsahuje aspoň jeden filtrační pás (F),
ohnutý viackrát ako raz pozdĺž línií (F1) ohybu, orientovaných prvým smerom (X).

Počet a typ filtračných pásov (F) a vzájomná vzdialenosť uvedených línií(FI)
ohybu určujú filtračnú kapacitu získaného modulu (M, M').
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Každý modul (M, M’) obsahuje aspoň jednu alebo výhodne jednu dvojicu
laterálnych vystužovacích stien (P1, P2), pripojených ku stranám aspoň jedného
filtračného pásu a v pravých uhloch vzhľadom na línie (F1) ohybu.

Filter (1, ľ) je získaný umiestnením dvoch alebo viacerých uvedených modulov
(M, M') vedľa seba pozdĺž smeru (X) a ich vzájomným spojením. Podrobnejšie,
ako je ukázané na Obrázkoch 1 a 2, filter (1, ľ) sa získa spojením laterálnych
vystužovacích stien (P1, P2) dvoch susedných jednoduchých modulov (M, M‘),
majúcich rovnakú šírku (L) alebo rôznou šírku (L, Ľ).

Uvedené spojené laterálne vystužovacie steny (P1, P2) dvoch susedných
modulov (M, M') tiež slúžia ako medziľahlé rebrá (N) získaného filtra (1, ľ).

V prípade, ukázanom na Obrázku 1 je filter (1) tvorený modulmi (M), ktoré majú
všetky rovnakú dĺžku (G) a tiež rovnakú šírku (L), uvedené medziľahlé rebrá (N)
sú teda rozdelené v konštantnej vzdialenosti od seba.

V prípade, ukázanom na Obrázku 2, je filter (ľ) tvorený stredným modulom (M),
majúcim určitú šírku (L) a dvoma identickými laterálnymi modulmi (M1), ktorých
šírka (Ľ) je rôzna od šírky stredného modulu (M).

V tomto

prípade

budú

v získanom

filtri

medziľahlé

rebrá (N)

rozdelené

v premennej vzdialenosti navzájom od seba.

Nový filter (1, ľ) môže tiež obsahovať obvodový rám na aplikovanie samotného
filtra, zatiaľ čo použitie ďalších medziľahlých vystužovacích prvkov nie je potrebné
vďaka prítomnosti medziľahlých rebier (N).

Toto sú schematické charakteristiky, ktoré sú pre odborníkov v odbore dostatočné
na uskutočnenie tohto vynálezu, pričom následne môžu byť v konštrukčnej fáze
uskutočňované zmeny, ktoré neovplyvňujú podstatu tu opísanej vynálezcovskej
myšlienky.
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S odkazom na vyššie uvedený opis a priložené obrázky sú tak definované
nasledujúce nároky.
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Patentové nároky

1.

Spôsob výroby vzduchových filtrov (1, ľ) plochého typu, pričom filtre
obsahujú jeden alebo viacero filtračných pásov (F)1 plisovaných pozdĺž
línií (F1) ohybu, ktoré sú rovnobežné s prvým smerom (X), vyznačujúci sa
tým, že obsahuje nasledujúce kroky:
-

príprava množstva jednoduchých modulov (M, M'), pričom každý má

určenú šírku (L, Ľ) a je typu, obsahujúceho jeden alebo viacero filtračných
pásov (F), navrstvených navzájom na seba a plisovaných pozdĺž línií (F1)
ohybu, rovnobežných s prvým smerom (X), pričom jeden alebo viacero
plisovaných

filtračných

pásov (F)

je

pripojených

k aspoň

jednej

vystužovacej stene (P1, P2), umiestnenej laterálne a v pravých uhloch
vzhľadom na línie (F1) ohybu;
-

spojenie dvoch alebo viacerých modulov (M, M‘), umiestnených

vedľa seba pozdĺž prvého smeru (X), rovnobežného s líniami (F1) ohybu,
pričom ďalej získaný vzduchový filter (1, ľ) má ľubovoľnú šírku, určenú
súčtom šírok (L, Ľ) použitých modulov (M, M'), pričom ďalej laterálne
vystužovacie steny (P1, P2) dvoch susedných modulov (M, M') slúžia ako
medziľahlé rebrá (N) filtra (1, ľ).

2.

Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že uvedené jednoduché
moduly (M, M') obsahujú jednu dvojicu vystužovacích stien (P1, P2),
pripojených ku stranám aspoň jedného filtračného pásu (F) a v pravých
uhloch k líniám (F1) ohybu aspoň jedného filtračného pásu (F), pričom
ďalej dva alebo viaceré z jednoduchých modulov (M, M') sú spojené
navzájom umiestnením dvoch z laterálnych vystužovacích stien (P1, P2)
vedľa seba a ich vzájomným spojením.

3.

Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že jednoduché moduly
(M, M') obsahujú jednoduchú laterálnu vystužovaciu stenu (P1), pripojenú
ku stranám aspoň jedného filtračného pásu (F) a v pravých uhloch k jednej
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strane línií (F1) ohybu aspoň jedného filtračného pásu (F), pričom ďalej dva
alebo viacero jednoduchých modulov (M, M') je spojených navzájom
umiestnením lateráIných vystužovacích stien (P1, P2) modulu (M, M1)
v pravých uhloch vzhľadom na línie (F1) ohybu druhého modulu (M, M’), na
jednej strane bez laterálnej steny.

4.

Systém výroby vzduchových filtrov (1, ľ) podľa spôsobu, opísaného
v predchádzajúcich nárokoch, vyznačujúci sa tým, že obsahuje:
•

jednu alebo viacej staníc na vyrábanie jednoduchých modulov

(M, M') s vopred definovanou šírkou a dĺžkou;
•

aspoň jednu stanicu na zarovnávanie a spájanie dvoch alebo

viacerých jednoduchých modulov (M, M'), opúšťajúcich jednu alebo viacej
staníc na výrobu jednoduchých modulov.

5.

Vzduchový filter (1, ľ) pre klimatizačné systémy pre civilné a priemyselné
aplikácie a/alebo pre filtračné systémy a/alebo klimatizačné systémy
všeobecne, vyznačujúci sa tým, že obsahuje:
•

dva alebo viacero jednoduchých modulov (M, M'), pričom každý má

určitú šírku (L, Ľ) a každý ďalej obsahuje aspoň jeden filtračný pás (F),
plisovaný niekoľkokrát pozdĺž línií (F1) ohybu,
smerom

(X),

orientovaných

prvým

a aspoň jednu laterálnu vystužovaciu stenu (P1, P2),

pripojenú ku stranám aspoň jedného filtračného pásu (F) a v pravých
uhloch k líniám (F1) ohybu, pričom ďalej dva alebo viacero jednoduchých
modulov (M,

M') sú spojené vedľa seba pozdĺž prvého smeru (X),

rovnobežného s líniami (F1) ohybu;
•

medziľahlé vystužovacie rebrá (N), tvorené jednou alebo viacerými

laterálnymi vystužovacími stenami (P1, P2) spojených modulov (M, M').

6.

Vzduchový filter (1, ľ) podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že laterálne
vystužovacie steny (P1, P2) jednoduchých modulov (M, M') sú vyrobené z
rovnakého materiálu, ako je použitý na výrobu jedného alebo viacerých
filtračných pásov (F).
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7.

Vzduchový filter (1, ľ) podľa nároku 5 alebo 6, vyznačujúci sa tým, že
jeden alebo viaceré z jednoduchých modulov (M, M') obsahujú jednu
dvojicu laterálnych vystužovacích stien (P1, P2), pripojenú ku stranám
aspoň jedného filtračného pásu (F) a v pravých uhloch k líniám (F1) ohybu
aspoň jedného filtračného pásu (F), pričom ďalej susedné moduly (M, M')
sú

vzájomne spojené umiestnením dvoch

laterálnych vystužovacích

stien (P1, P2) vedľa seba a ich vzájomným spojením.

8.

Vzduchový filter (1, ľ) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 7, vyznačujúci
sa tým, že jednoduché moduly (M) majú všetky rovnakú dĺžku (G) a
rovnakú šírku (L), takže medziľahlé rebrá (N) sú vo filtri od seba rozložené
v konštantnej vzdialenosti.

9.

Vzduchový filter (1, ľ) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 7, vyznačujúci
sa tým, že jeden alebo viaceré z jednoduchých modulov (M) majú rovnakú
dĺžku (G), ale majú rôzne šírky (L, Ľ), takže medziľahlé rebrá (N) sú vo filtri
rozložená v premennej vzdialenosti od seba.

10.

Vzduchový filter (1, ľ) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 9, vyznačujúci
sa tým, že obsahuje obvodový rám.

Obr. 2
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