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Filtr

Przedmiotem wynalazku jest filtr, przeznaczony do eliminowania zanieczyszczeń mechani
cznych, zawartych w wodzie, stosowany w urządzeniu do kropelkowego nawadniania roślin. Woda 
pobierana z różnych ujęć zawiera piasek oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne, powodujące 
zatykanie się przewodów w urządzeniu nawadniającym, a zwłaszcza w końcówkach — emiterach 
dozujących wodę. W rezultacie następuje pogorszenie równomierności dozowania wody do syste
mów korzeniowych roślin i niezawodności działania urządzenia nawadniającego.

Duże nowoczesne urządzenie do kropelkowego nawadniania roślin jest wyposażone w kilka
set lub nawet kilka tysięcy końcówek — emiterów wody, których niezawodność działania podczas 
sezonu eksploatacji decyduje o skuteczności nawadniania roślin. Obsługa takiego urządzenia, a 
zwłaszcza sprawdzanie drożności emiterów, a także ich równomierności dozowania wody jest 
pracochłonne i uciążliwe, a czasami nawet niemożliwe. Dlatego też od czasu wejścia urządzeń 
kropelkowych do normalnej eksploatacji w rolnictwie, na całym świecie trwa ulepszanie ich 
konstrukcji.

Udoskonalanie urządzeń nawadniających przebiega wielokierunkowo, z których najważnie- 
szymi kierunkami są: stałe ulepszanie końcówek — emiterów oraz dostarczanie do nich wody 
możliwie wolnej od zanieczyszczeń mechanicznych. Ten drugi kierunek jest realizowany przez 
dobór lub opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych filtrów, dostosowanych do okreś
lonych warunków nawadniania.

Znana z polskiego opisu patentowego Nr 100270 kolumna filtracyjna stanowi zbiornik, 
utworzony z dna, siatkowych członów filtracyjnych i pokrywy, połączonych z sobą za pomocą 
kołnierzy i zamocowanych do wspólnej osi obrotowo i rozłącznie. Człony filtracyjne mają okapowe 
stożki, umieszczone nad obwodowo przebiegającymi rynnami. Kolumna filtracyjna wspiera się na 
podstawie.

Wadą oraz niedogodnością jej stosowania jest skomplikowana i kosztowna konstrukcja, 
trudna wymiana zużytych członów filtracyjnych, a także stosunkowo mała skuteczność ich okre
sowego oczyszczania z nagromadzonych zanieczyszczeń mechanicznych przez przepłukiwanie
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strumieniem wody, skierowanym w przeciwnym kierunku niż jego obieg podczas procesu filtrowa
nia. Kolumna ta może się nadawać do stosowania w klasycznych, rozpryskowych deszczowniach 
rolniczych; jest ona jednak mało przydatna w prostych konstrukcyjnie urządzeniach do kropelko
wego nawadniania roślin.

Znany jest również z polskiego opisu wzoru użytkowego RU 34 319 filtr samooczyszczający do 
cieczy, składający się z dwóch zbiorników z umieszczonymi wewnątrz siatkowymi członami 
filtracyjnymi. Wielkość oczek w siatkach jest stopniowana, największa w górnych, najmniejsza w 
dolnych. .

, .   _ .—Wadątego filtra jest niedostateczne wychwytywanie z przepływającej cieczy zanieczyszczeń
! λ ' thechkńicznych, a zwłaszcza drobniejszych. Mianowicie strumień wody jest kierowany prostopadle 
; na człony filtracyjne, co powoduje przeciskanie cząstek mechaniczych przez oczka sitek. Im

-silniejszy jesj przepływ strumienia wody, tym mniejszą uzyskuje się dokładność i skuteczność jej 
./ .ftoówanife-

Wytyczono zadanie skonstruowania filtra, dostosowanego konstrukcyjnie do stosunkowo 
prostych w budowie kropelkowych urządzeń nawadniających, bardziej dokładnego i skutecznego 
w eksploatacji niż znane dotychczas filtry.

W pokrewnej dziedzinie techniki rolniczej, a mianowicie w ochronie roślin przez opryskiwanie 
są stawiane wysokie wymagania odnośnie czystości cieczy, kierowanej do rozpryskowych dysz. 
Przy bliższej analizie okazało się, że dokładne i skuteczne filtrowanie cieczy w niektórych opryski
waczach uzyskuje się dzięki stycznemu kierowaniu strumienia na człon filtracyjny. Strumień 
uderza wtedy z mniejszą energią o człon filtracyjny, nie powodując przeciskania drobniejszych 
cząstek mechanicznych przez oczka siatki.

Zasada stycznego kierowania strumienia wody na człon filtracyjny została wykorzystana w 
konstrukcji filtra według wynalazku, składającego się z tulejowej obudowy, zamkniętej rozłącznie 
od góry pokrywą z ukształtowanymi króćcami, wewnętrznego kosza, zewnętrznego kosza i umie
szczonej między nimi filtracyjnej siatki, ustalonej liniowymi dociskami pionowych słupków i 
poziomych żeber, które tworzą cylindryczne szkielety koszy, przy czym linie dociskowe są z sobą 
przestrzennie skrzyżowane.

Liniowo-krzyżowe ustalenie siatki między koszami pozwala na wykorzystanie możliwie 
optymalnej czynnej jej powierzchni filtracyjnej, a tym samym uzyskanie filtra o wysokiej spraw
ności oraz wytrzymałego na miejscowe uderzenia strumienia wody.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest zilustrowany na rysunku, na którym fig. 1 
przedstawia filtr w przekroju podłużnym, a fig. 2 — filtr w przekroju poprzecznym według A-A, 
oznaczonym na fig. 1.

Filtr ma tulejową obudowę 1, zamkniętą rozłącznie pokrywą 2. W pokrywie 2 są ukształto
wane króćce 3, 4 służące do podłączenia filtra do obiegu wodnego urządzenia nawadniającego. 
Wewnątrz tulei 1 są osadzone i ustalone: wewnętrzny kosz 5 i zewnętrzny kosz 6. Kosze 5, 6 są 
kszałtu cylindrycznego o konstrukcji szkieletowej; tworzą ją pionowe słupki 7,8 i poziome żebra 9, 
10. Szkieletowa konstrukcja koszy 5,6 jest wytworzona w formach z tworzywa sztucznego metodą 
wtryskową. Między koszami 5, 6 znajduje się filtracyjna siatka 11 o kształcie cylindrycznym, 
ustalona liniowymi dociskami pionowych słupków 7, 8 i poziomych żeber 9, przy czym linie 
docisków ' są z sobą przestrzennie skrzyżowane.

Odmianą filtra według wynalazku jest filtr o dwukrotnie większej wydajności, składający się z 
dwóch wewnętrznych koszy 5, dwóch zewnętrznych koszy 6 z osadzonymi siatkami 11, przy czym 
kosze 5,6 są umieszczone jeden pod drugim. Filtr jest wykonany z tworzywa sztucznego, korzystnie 
z barwionej poliolefiny, zaś siatka 11 z włókien stylonowych lub nierdzewnego drutu.

Działanie filtra przebiega następująco: jest on podłączony szeregowo do przewodu zasilają
cego w wodę urządzenia nawadniającego niewidocznego na rysunku. Przepływający przewodem, a 
następnie króćcem 3 strumień wody uderza o wewnętrzną ścianę pokrywy 2, po czym rozdziela się 
na mniejsze strugi, skierowane stycznie do zewnętrznego kosza 6. Niektóre większe cząsteczki 
mechaniczne są wytrącane w momencie stycznego zetknięcia się strug wody z siatką filtracyjną na 
zasadzie siły odśrodkowej, spadając na dno obudowy 1. Reszta mechanicznych zanieczyszczeń jest 
zatrzymywana na filtracyjnej siatce 11, zaś woda gromadzi się wewnątrz kosza 5, skąd przepływa
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króćcem 4 do przewodów urządzenia nawadniającego. Zgromadzone na dnie obudowy 1 i na 
zewnętrznej powierzchni siatki 11 zanieczyszczenia mechaniczne są okresowo usuwane na 
zewnątrz w procesie przepłukiwania filtra. Następuje to przez zmianę kierunku przepływu strumie
nia wody, a mianowicie przy dopływie króćcem 4, a odpływie króćcem 3. Do przepłukiwania filtra 
stosuje się znany układ przewodów z czterema zaworami przelotowymi, który jest zainstalowany 
na przewodzie urządzenia nawadniającego.

Zastrzeżenie patento we

Filtr, przeznaczony do eliminowania zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w wodzie, 
stosowany w urządzeniu do kropelkowego nawadniania roślin, znamienny tym, że składa się z 
tulejowej obudowy (1), zamkniętej rozłącznie od góry pokrywą (2) z ukształtowanymi króćcami
(3), (4), wewnętrznego kosza (5), zewnętrznego kosza (6) i umieszczonej między nimi filtracyjnej 
siatki (11), ustalonej liniowymi dociskami pionowych słupków (7), (8) i poziomych żeber (9), które 
tworzą cylindryczne szkielety koszy (5), (6), przy czym linie dociskowe są z sobą przestrzennie 
skrzyżowane.
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