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Čistiaci systém na odlučovanie častíc laku
Opis
[0001] Predkladaný vynález sa týka modulu na čistenie prúdu vzduchu so znakmi
predvýznakovej časti nároku 1.
[0002] Z dokumentu GB 2 140 707 A sú známe skladacie čistiace moduly na odlučovanie
častíc laku. Pritom je niekoľko vrstiev kartónu spojených pomocou lepidla, svoriek a pod.
[0003] Z dokumentu WO 03/084638 A2 je známe modulárne usporiadanie filtračných
modulov z kartónu. Tie slúžia na odlučovanie častíc laku, respektíve lakovej hmly (overspray)
z odpadového vzduchu striekacej kabíny, v ktorej sa napríklad lakujú diely pre motorové
vozidlo.
[0004] V dokumente US 3744222 A je predstavený filter pre kabíny na striekanie farieb s
tromi nárazovými stenami pozostávajúcimi z kartónu.
[0005] V dokumente JP S61 87511 U7 je predstavený kovový odlučovač oleja.
[0006] Dokument DE 102008021225 A1 predstavuje filtračný modul s vonkajšou stenou
priepustnou pre vzduch a vo vnútri ležiacimi nárazovými stenami, ktoré sú vyrobené z plastu.
[0007] Dokument FR 2186844 A5 predstavuje plynový filter.
[0008] Za povšimnutie pritom stojí, že sa používa veľmi veľké množstvo rôznych lakov. V
dôsledku toho sa v odpadovom vzduchu striekacích kabín vyskytujú najrôznejšie typy
lakových nečistôt, ktoré sa napríklad líšia veľkosťou častíc a podielom vlhkosti. Pre relatívne
malé, suché častice sa musia na odlučovanie zaistiť labyrinty s malými otvormi a silnými
zmenami smeru, aby sa častice svojou zotrvačnosťou (respektíve v dôsledku odstredivej sily)
zastavili na nárazových stenách labyrintu, respektíve odlučovača, zatiaľ čo vyčistený vzduch
vystupuje za filtračným modulom.
[0009] Pri veľkých veľkostiach častíc s vysokým podielom vlhkosti je možné za krátky čas v
jednom čistiacom module odlúčiť veľké množstvo laku. Najmä vtedy, keď sú čistiace moduly
usporiadané v podlahe striekacej kabíny, z toho vyplýva veľké zaťaženie čistiaceho modulu
vyrobeného z kartónu, ktoré sa ešte zvyšuje satím dúchadla na vytváranie prúdu vzduchu
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prechádzajúceho čistiacimi modulmi. To vedie pri čistiacich moduloch podľa doterajšieho
stavu techniky k tomu, že sa odlučovacie štruktúry, ktoré sú v nich obsiahnuté, pod vlastnou
váhou zaťaženou lakom zrútia, a už neplnia svoju funkciu.
[0010] Úlohou tohto vynálezu je poskytnúť čistiaci modul, ktorý umožní rozšírenie oblasti
použitia, t.j. bude vhodný na odlučovanie častíc laku a lakovej hmly s väčšou rozmanitosťou,
než je to pri doterajšom stave techniky.
[0011] Túto úlohu rieši čistiaci modul so znakmi patentového nároku 1.
[0012] Podľa tohto vynálezu sa to deje tak, že sa odlučovacej štruktúre poskytnutím aspoň
jednej stabilizačnej steny prepožičia zvýšená stabilita.
[0013] Najmä môže byť zaistené, že sú čiastkové čistiace štruktúry a/alebo čistiace moduly
vymeniteľné nezávisle od seba.
[0014] Ďalšie výhodné uskutočnenia sú definované v závislých nárokoch.
[0015] Podľa predkladaného vynálezu čistiaca štruktúra obsahuje aspoň dve od seba oddelené
čistiace štruktúry, ktoré sú cez otvárací prvok na dutom telese z dutého telesa vyberateľné
a/alebo do dutého telesa umiestniteľné. Vďaka vytvoreniu sady, v ktorej sú v dutom telese
usporiadateľné aspoň dve rôzne kombinácie čistiacich štruktúr, je možné docieliť širšiu
použiteľnosť.
[0016] Aby bolo možné odstraňovať zo vzduchového prúdu aj veľmi jemnú lakovú hmlu,
môžu podľa predkladaného vynálezu uvedené aspoň dve čiastkové čistiace štruktúry
obsahovať filtračnú štruktúru. Takéto filtračné štruktúry môžu byť uskutočnené najrôznejšími
spôsobmi. Napríklad tu môže byť použitá rohož alebo rúno zo sklených vláken. Výhodné
hrúbky takýchto rohoží alebo rún činí výhodne menej než 20 cm a obzvlášť výhodne menej
než 10 cm. Okrem toho sa ako filtračný materiál môže používať takzvaný materiál Columbus.
Ten pozostáva z papiera, výhodne recyklovaného papiera, v ktorom sú vyrazené alebo
vystrihnuté rovnobežné a vzájomne posunuté výrezy. Ťahom naprieč k výrezom vzniknú
otvory. Ako filtračný materiál sa môže výhodne použiť niekoľko vrstiev tohto materiálu.
[0017] Odlučovacie štruktúry môžu byť taktiež vytvorené rôznymi spôsobmi. Napríklad po
rozložení môže v pôdorysnom pohľade ísť o obdĺžnikové štruktúry. Sú ale známe aj
kosoštvorcové štruktúry (napríklad predávané pod označením „Andreae“).
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[0018] Čistiace moduly podľa predkladaného vynálezu môžu byť usporiadané v zásuvných
rámoch. Tieto zásuvné rámy sa môžu rozprestierať cez stenu, strop alebo podlahu striekacej
kabíny. V týchto zásuvných rámoch môžu byť čistiace moduly usporiadané za sebou a môžu
sa vyberať, respektíve vymieňať jednotlivo.
[0019] Výhodne môžu byť odlučovacie štruktúry uskutočnené v rôznych geometrických
rozmeroch, najmä hrúbkach.
[0020] Taktiež môžu byť použité odlučovacie štruktúry, ktoré sú najmä veľkosťou otvorov
optimalizované na odlučovanie častíc rôznej veľkosti. Najmä môžu byť odlučovacie štruktúry
utvorené tak, že tie s väčšími geometrickými rozmermi, najmä hrúbkou, sú optimalizované na
odlučovanie väčších častíc a naopak.
[0021] To umožňuje presné uspôsobenie čistiaceho modulu aktuálne sa vyskytujúcemu
znečisteniu v prúde vzduchu (veľkosti častíc, stupňu vlhkosti). Okrem toho to umožňuje
selektívnu výmenu za sebou usporiadaných čistiacich modulov, čo je výhoda, pretože
odlučovacie štruktúry optimalizované na rôzne veľkosti častíc dosahujú limit svojej kapacity
rôzne rýchlo.
[0022] Ďalej je výhoda, že vďaka selektívnej vymeniteľnosti čistiacich modulov je potrebné
udržiavať skladové zásoby v menšom rozsahu.
[0023] Na dobré usadenie čistiacich štruktúr v dutom telese môžu mať podľa predkladaného
vynálezu čistiace štruktúry v pohľade pozdĺž osi, ktorá je v stave usporiadania v dutom telese
v podstate rovnobežná s prúdom vzduchu, obrys, ktorý v podstate zodpovedá prierezu dutiny
dutého telesa, ktorý je výhodne kolmý na prúd vzduchu. Tým sa okrem toho zaistí, že žiadny
čiastkový prúd prúdu vzduchu nezostane nevyčistený, pretože mimo čiastkovej čistiacej
štruktúry nevedie žiadna cesta.
[0024] Obzvlášť výhodne môže byť podľa predkladaného vynálezu aspoň jedna odlučovacia
štruktúra skladacia. Vďaka zmenšenému objemu sa skladovanie a doprava odlučovacích
štruktúr podstatne uľahčuje.
[0025] Tento efekt sa ešte zosilňuje, pokiaľ je uvedená aspoň jedna odlučovacia štruktúra po
zložení v podstate plochá.
[0026] Výstužný účinok stabilizačnej steny sa môže zlepšiť tak, že vnútorné steny dutého
telesa v stave, keď je odlučovacia štruktúra usporiadaná v dutom telese, bránia tomu, aby sa
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odlučovacia štruktúra zložila.
[0027] Výhodne môže byť aspoň jedna stabilizačná stena usporiadaná v podstate uprostred
vzhľadom na smer v rovine nárazových stien. Tým sa môže optimalizovať výstužný účinok
stabilizačnej steny.
[0028] Uvedená aspoň jedna stabilizačná stena môže byť spojená s aspoň dvoma nárazovými
stenami, pričom to je výhodne uskutočnené skladacím alebo kĺbovým spôsobom. To je
jednoducho realizovateľné napr. pomocou pružného závesu. To umožňuje veľmi plochú
štruktúru v zloženom stave, ktorá v rozloženom stave vykazuje vysokú tuhosť.
[0029] Ďalej môže byť výhodne uvedená aspoň jedna stabilizačná stena orientovaná v
podstate rovnobežne s prúdom vzduchu. Potom najmä vtedy, keď je čistiaci modul
usporiadaný na podlahe alebo strope striekacej kabíny, zodpovedá smer prúdu vzduchu smeru
hlavného zaťaženia odlučovacej štruktúry.
[0030] Celkom obzvlášť výhodne môže duté teleso a/alebo aspoň jedna odlučovacia štruktúra
pozostávať z kartónu, papiera alebo lepenky. Tým je umožnená obzvlášť jednoduchá
likvidácia, respektíve recyklácia odlučovacích štruktúr, prípadne čistiacich modulov. Je ale
tiež celkom predstaviteľné, že odlučovacie štruktúry a/alebo duté teleso budú vyrobené z
kovu, plastu, dreva a pod.
[0031] V jednom ďalšom výhodnom uskutočnení môže aspoň jedna odlučovacia štruktúra
obsahovať aspoň dve chlopne orientované v podstate rovnobežne s prúdom vzduchu, medzi
ktorými je v dutom telese usporiadateľná ďalšia odlučovacia štruktúra. Vďaka tomu je možné,
že odlučovacia štruktúra slúži pre rôzne používané geometrické rozmery, obzvlášť hrúbky. To
znamená, že sa môže použiť buď s odlučovacou štruktúrou usporiadanou medzi chlopňami
alebo bez nej. V tomto poslednom prípade slúžia chlopne ako dištančné prvky udržujúce
odstup od vnútornej steny dutého telesa alebo ďalšej odlučovacej štruktúry.
[0032] Ďalšie výhody a podrobnosti vynálezu vyplývajú z obrázkov a príslušného opisu
obrázkov. Pritom predstavujú:
Obr. 1a až 1h

rôzne perspektívne, schematické vyobrazenia čistiacich modulov podľa
predkladaného vynálezu,

Obr. 2a až 2h

perspektívne vyobrazenie odlučovacej štruktúry podľa predkladaného
vynálezu v rôznych stavoch zloženia,
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Obr. 3a až 3c

ďalšie

uskutočnenie

odlučovacej

štruktúry

podľa

predkladaného

vynálezu v rôznych stavoch zloženia,
Obr. 4a a 4b

schematické vyobrazenie rôznych možností kombinácie odlučovacích
štruktúr podľa predkladaného vynálezu v čistiacich moduloch, a

Obr. 5a až 5e

vyobrazenie

možností

usporiadania

čistiacich

modulov

podľa

predkladaného vynálezu v zásuvných rámoch.
[0033] Čistiaci modul 10 vyobrazený na obr. 1a obsahuje v prvom rade duté teleso 5 a
vstupný otvor 6 k vstupu prúdu vzduchu určeného na čistenie. Pretože je výstupný otvor
usporiadaný na zadnej strane dutého telesa 5, nie je na týchto vyobrazeniach vidieť. Výstupný
otvor je vytvorený v podstate analogicky k vstupnému otvoru 6.
[0034] Duté teleso 5 je opatrené otváracími prvkami 8 vytvorenými ako otváracie chlopne.
Tie sú na aktuálnom obrázku otvorené, aby bol pohľad na vnútorné usporiadanie dutého
telesa 5 voľný. Na obr. 1 je znázornených niekoľko čistiacich štruktúr 7, ktoré sú v tomto
prípade všetky vytvorené ako odlučovacie štruktúry 1. Odlučovacie štruktúry 1 disponujú
nárazovými stenami 2, ktoré sú opatrené otvormi 3. Pre prehľadnosť nie sú všetky nárazové
steny 2 a všetky otvory 3 opatrené referenčnými značkami, pretože tie sa čiastočne vyskytujú
vo väčšom množstve.
[0035] Obr. 1b je analogický k obr. 1a s tým rozdielom, že sú čiastkové čistiace štruktúry 7
vytvorené ako filtračné štruktúry 9. Tieto filtračné štruktúry 9 obsahujú rohože zo sklených
vláken alebo rúna, môžu ale tiež obsahovať materiál Columbus alebo podobný materiál.
[0036] Na obr. 1c je opäť vyobrazený čistiaci modul 10, tentokrát však s uzavretými
otváracími prvkami 8. V tomto stave sa môže čistiaci modul používať.
[0037] Otváracie prvky 8 môžu byť tiež uskutočnené ako odoberateľné veko (na spôsob
krabice od topánok), čo je znázornené na obr. 1d a 1e. Inak je čistiaci modul 10 z obrázkov 1d
a 1e analogický k modulom z obrázkov 1a až 1c.
[0038] Na obr. 1f až 1h sú znázornené ďalšie uskutočnenia, pričom sa čiastkové čistiace
štruktúry 7 v týchto prípadoch nerozprestierajú cez celú plochu prierezu (z pohľadu prúdu
vzduchu, ktorý je vedľa obr. 1f naznačený šípkou) dutého telesa 5.
[0039] Na obr. 2a až 2h je vyobrazené prvé uskutočnenie odlučovacej štruktúry 1 podľa
predkladaného vynálezu v rôznych stavoch zloženia. Obr. 2a pritom najprv znázorňuje
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odlučovaciu štruktúru 1 v stave pri expedícii. Časti štruktúry sa potom rozložia (obr. 2b). Celá
odlučovacia štruktúra 1 sa potom ešte jedenkrát prehne k sebe, pričom rozložené časti z obr.
2b smerujú k sebe.
[0040] Potom je odlučovacia štruktúra 1 v takom stave, že sa môže použiť v čistiacom
module 10 (obr. 2e). Obr. 2f zodpovedá obr. 2e, pričom je odlučovacia štruktúra 1 znázornená
pootočená, čo je naznačené šípkami. Po použití v čistiacom module 10 sa napríklad pri
likvidácii čistiaceho modulu 10 môže odlučovacia štruktúra 1 jediným skladacím úkonom
(obr. 2g) v podstate uviesť do plochého stavu (obr. 2h). To môže zjednodušiť likvidáciu.
[0041] Obr. 3a až 3c znázorňujú ďalšiu odlučovaciu štruktúru podľa predkladaného vynálezu
1. Tá sa môže zo stavu pri expedícii (obr. 3a) pomocou skladacieho úkonu (obr. 3b), ktorý je
naznačený šípkami, previesť do prevádzkového stavu (obr. 3c). Na tomto príklade
uskutočnenia je obzvlášť zreteľne zrejmé usporiadanie stabilizačných stien 4 medzi
nárazovými stenami 2. Stabilizačné steny 4 sú usporiadané v podstate uprostred vzhľadom na
smer v rovine nárazových stien 2. Vidieť sú taktiež chlopne 11, medzi ktorými môžu byť na
jednej strane usporiadané ďalšie odlučovacie štruktúry 1, aby sa ušetrilo miesto, a ktoré na
druhej strane môžu fungovať ako dištančné prvky, aby odlučovacia štruktúra 1 pevne sedela v
čistiacom module 10.
[0042] Na obrázkoch 4a a 4b sú schematicky znázornené čiastkové čistiace štruktúry 7
rôznych geometrických rozmerov, najmä hrúbka, aj rôzne kombinácie ich usporiadaní v
čistiacom module 10. Čiastkové čistiace štruktúry 7 sú v tomto uskutočnení použité v troch
rôznych hrúbkach 100 mm, 200 mm, 300 mm alebo 500 mm, pričom hrúbky sú vždy uvedené
na čiastkových čistiacich štruktúrach 7. Podobne sú čistiace modely 10 vytvorené v rôznych
uskutočneniach, ktoré sa líšia celkovou hrúbkou čiastkových čistiacich štruktúr 7, ktoré sú
schopné pojať. Aj tu sú na čistiacich moduloch 10 uvedené rôzne celkové hrúbky 100 mm,
200 mm, 300 mm alebo 500 mm.
[0043] Na obr. 4b sú znázornené rôzne možnosti kombinácií, ktoré sú očíslované poradovými
číslami. Pri uskutočnení 1 až 6 slúži vždy jeden čistiaci modul 10, ktorý dokáže pojať
čiastkové čistiace štruktúry 7 s celkovou hrúbkou 500 mm. Pri uskutočnení 7 až 9 pojme
čistiaci modul 10 čistiace štruktúry s celkovou hrúbkou 300 mm. Uskutočnenia 10 a 11 sa
týkajú čistiacich modulov 10 s celkovou hrúbkou 200 mm. Uskutočnenie 12 sa týka
čistiaceho modulu s celkovou hrúbkou 100 mm. Uskutočnenie 13 sa týka čistiaceho modulu s
celkovou hrúbkou 500 mm. Z týchto vyobrazení sú zrejmé rôzne možnosti kombinácií.
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[0044] Za povšimnutie stojí, že čiastková čistiaca štruktúra 7, ktorá má hrúbku 300 mm, je
opatrená chlopňami 11. Pre prehľadnosť nie sú všetky chlopne 11 opatrené vzťahovými
značkami. Vďaka tomu môže táto čiastková čistiaca štruktúra 7, uskutočnená ako odlučovacia
štruktúra 1, slúžiť ako čiastková čistiaca štruktúra 7 s hrúbkou 300 mm (uskutočnenie 6 a 7 na
obr. 4b) alebo s hrúbkou 200 mm (uskutočnenie 1 z obr. 4b).
[0045] Čistiace moduly 10 podľa predkladaného vynálezu môžu byť usporiadané za sebou v
zásuvných rámoch 12. Aj tu sú možné rôzne kombinácie, čo je na jednej strane znázornené
schematicky (vľavo) a na druhej strane v perspektíve (vpravo), vždy na obrázkoch 5a až 5e.
Výhodne sú čistiace moduly 10, ktoré sú optimalizované na hrubšie lakové nečistoty,
prípadne kvapky laku, usporiadané tak, že sú privrátené k znečistenému prúdu vzduchu. Tie
sa môžu potom vymieňať jednotlivo. Takéto čistiace moduly 10, ktoré dosiahnu limit svojej
kapacity neskôr, môžu stráviť v zásuvnom ráme 12 dlhší čas.
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Patentové nároky
1.

Čistiaci modul (10) na čistenie prúdu vzduchu s
-

dutým telesom (5), ktoré má vstupný otvor pre vstup prúdu vzduchu určeného
na čistenie a výstupný otvor pre výstup vyčisteného prúdu vzduchu, a

-

čistiacou štruktúrou na čistenie prúdu vzduchu odlučovaním častíc a/alebo na
filtráciu prúdu vzduchu,

pričom čistiaca štruktúra obsahuje aspoň dve vzájomne oddelené čiastkové (7)
čistiace štruktúry, ktoré sú cez otvárací prvok (8) na dutom telese (5) vyberateľné z
dutého telesa (5) a/alebo umiestniteľné do dutého telesa (5), pričom aspoň jedna z
uvedených aspoň dvoch čiastkových čistiacich štruktúr obsahuje odlučovaciu
štruktúru (1) na čistenie prúdu vzduchu, pričom uvedená odlučovacia štruktúra (1)
obsahuje aspoň dve nárazové steny (2) nasledujúce po sebe v smere prúdenia
vzduchu, ktoré sú opatrené otvormi (3), pričom medzi uvedenými aspoň dvoma
nárazovými stenami (2) je usporiadaná aspoň jedna stabilizačná stena (4), ktorá je
orientovaná naprieč k nárazovým stenám (2).
2.

Čistiaci modul podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že uvedená aspoň jedna
stabilizačná stena (4) je spojená s uvedenými aspoň dvoma nárazovými stenami (2).

3.

Čistiaci modul podľa nároku 2, vyznačujúci sa tým, že uvedená aspoň jedna
stabilizačná stena (4) je s uvedenými aspoň dvoma nárazovými stenami spojená
skladacím a/alebo kĺbovým spôsobom.

4.

Čistiaci modul podľa jedného z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že uvedená
aspoň jedna stabilizačná stena (4) je orientovaná v podstate rovnobežne s prúdom
vzduchu.

5.

Čistiaci modul podľa jedného z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že uvedené dve
čistiace štruktúry (7) obsahujú filtračnú štruktúru (9).

6.

Čistiaci modul podľa jedného z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že duté teleso
(5) je v podstate kvádrovité.

7.

Čistiaci modul podľa jedného z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že čiastkové
čistiace štruktúry (7) majú v pohľade pozdĺž osi, ktorá je v stave usporiadania v
dutom telese (5) v podstate rovnobežná s prúdom vzduchu, obrys, ktorý v podstate
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zodpovedá prierezu dutiny dutého telesa (5), ktorý je výhodne kolmý na prúd
vzduchu.
8.

Čistiaci modul podľa jedného z nárokov 1 až 7, vyznačujúci sa tým, že odlučovacia
štruktúra (1) je skladacia.

9.

Čistiaci modul podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že odlučovacia štruktúra (1) je
po zložení v podstate plochá.

10.

Čistiaci modul podľa nároku 8 alebo 9, vyznačujúci sa tým, že vnútorné steny
dutého telesa (5) v stave, keď je odlučovacia štruktúra (1) usporiadaná v dutom
telese (5), bránia tomu, aby sa odlučovacia štruktúra zložila.

11.

Čistiaci modul podľa jedného z nárokov 1 až 10, vyznačujúci sa tým, že
odlučovacia štruktúra (1) obsahuje otvory (3), ktoré sú vzájomne posunuté naprieč k
smeru prúdu vzduchu a/alebo majú v smere prúdu vzduchu rôznu veľkosť.

12.

Čistiaci modul podľa jedného z nárokov 1 až 11, vyznačujúci sa tým, že duté teleso
(5) a/alebo odlučovacia štruktúra (1) pozostáva z kartónu, papiera alebo lepenky.

13.

Čistiaci modul podľa jedného z nárokov 1 až 12, vyznačujúci sa tým, že
odlučovacia štruktúra (1) obsahuje aspoň dve chlopne (11) orientované v podstate
rovnobežne s prúdom vzduchu, medzi ktorými je v dutom telese usporiadateľná
ďalšia odlučovacia štruktúra (1).

14.

Čistiaci modul podľa jedného z nárokov 1 až 13, vyznačujúci sa tým, že uvedená
aspoň jedna stabilizačná stena (4) je usporiadaná v podstate uprostred vzhľadom na
smer v rovine nárazových stien (2).
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