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Filtrator ATANOX został zgłoszony jako wzór użytkowy do Urzędu Patentowego RP celem ochrony prawnej.
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Czym jest smog
Zjawisko atmosferyczne charakterystyczne dla obszarów
miejskich, powstałe w wyniku chemicznych przekształceń
zanieczyszczeń powietrza, występuje w postaci gęstej mgły.
Smog powstaje w warunkach bezwietrznych, wskutek
przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków
chemicznych, takich jak tlenki
siarki i tlenki azotu czy substancje
stałe, takie jak pyły zawieszone, a
także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Wpływ na zdrowie
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Naukowo potwierdzona skuteczność technologii
Ekspertyzy i badania cząstek smogu osadzonych na filtratorze przeprowadzone
przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
potwierdziły skuteczność technologii ATANOX w przedziale 63 – 90%
wychwyconych cząstek PM0,3 - PM10 . Sprawność filtracji uzależniona jest
od ilości napylonego nanowłókna ATANOX.

„Istotą sukcesu technologii ATANOX jest stworzenie nanowłókna, którego
odpowiednie napylenie nie powoduje znaczącego spadku ciśnienia.”
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

Jak to działa
Pod wpływem mechanizmów fizycznych tj. bezpośrednie zaczepienie,
bezwładność, efekty dyfuzyjne, oddziaływania elektrostatyczne, podczas
przepływu aerozolu przez warstwę włókninową następuje proces depozycji
cząstek zanieczyszczeń na powierzchni włókien przez co ich stężenie w
strumieniu przepływającego powietrza maleje. Obecność nielicznych włókien
submikronowych (o średnicach < 1 m) w kompozytowej strukturze warstwy
filtracyjnej wpływa na zwiększenie sprawności separacji cząstek stałych,
szczególnie nanoagregatów cząstek emitowanych przez silniki diesla, które
obecne są w tzw. smogu miejskim (PM2,5) i odpowiedzialne za jego toksyczne
właściwości. Za oczyszczanie powietrza z nanocząstek odpowiedzialny jest
głównie mechanizm dyfuzyjny który zwiększa swą sprawność wraz ze
zmniejszaniem się średnicy włókna stanowiącego kolektor zbiorczy dla
cząstek stałych. Odpowiednio dobrana porowatość struktury filtracyjnej oraz
właściwe rozlokowanie nanowłókien w strukturze zapewnia urządzeniu
stosunkowo małą wartość spadku ciśnienia na warstwie filtracyjnej
zorganizowanej w postaci wymiennych wkładów, przez co ograniczone zostaje
zużycie energii zużywanej na przetłoczenie powietrza przez urządzenie.
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Dlaczego
nanotechnologia
Wytworzenie struktury włókninowej zawierającej
nanowłókna o zadanym rozkładzie liczbowym
i przestrzennym wymaga zastosowania właściwych
technik. Technika wytwarzania oraz skład
nanowłókna ATANOX musi zapewniać możliwość
sterowania średnicą otrzymywanych włókien jak
również ich ułożeniem w odpowiedniej konfiguracji
przestrzennej wzdłuż drogi przepływu aerozolu.
W procesie odpylania gazów filtracja wgłębna
prowadzona na warstwach włókninowych stanowi
ostatni etap w procesie oczyszczania ze względu na
swoją wysoką sprawność względem cząstek o małych
średnicach przy jednoczesnym zachowaniu
stosunkowo małych gabarytów urządzeń przez
odpowiednie upakowanie dużej ilości powierzchni
filtracyjnej w objętości aparatu. Filtry zawierające wkład
filtracyjny włókninowy charakteryzują się trzema
podstawowymi parametrami: skutecznością frakcyjną
filtracji (skuteczność filtracji dla cząstek z różnych
frakcji średnic), oporami przepływu przez filtr (spadek
ciśnienia na filtrze) oraz pyłochłonnością, która określa
czas użytkowania filtra. Dobór sprawności filtracyjnej
filtrów związany jest z celem, do którego przeznaczony
jest dany filtr. Inną frakcyjną sprawność filtracyjną
mają filtry do filtracji zapylonego powietrza cząstkami
o rozmiarach powyżej 1 mikrometra, a inną filtry
przeznaczone do usuwania nanocząstek z powietrza.
Opory powietrza decydują o sumarycznym wydatku
energetycznym związanym z procesem filtracji
w związku z tym przy filtracji dużych strumieni
powietrza wydatek ten powinien być możliwie jak
najniższy. Pyłochłonność określa częstość wymiany
filtra i związane z tym koszty, a więc powinna być
możliwie największa. Dla warstw filtracyjnych
włókninowych wzrost sprawności frakcyjnej wiąże się
ze wzrostem spadku ciśnienia, podobnie jak
zwiększanie pyłochłonności poprzez zwiększanie
grubości warstwy. Oznacza to, że opracowanie
„idealnego” filtra włókninowego wymaga szczególnej
optymalizacji jego wewnętrznej struktury.
partner
naukowy
projektu
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Modele urządzeń

SUP
filtracja
i uzdatnianie
powietrza

SUP4000/CKP
filtracja
i monitoring
powietrza 2 w 1

MKA4000
multimedia,
filtracja, badanie
jakości 3 w 1

Specyfikacja
Maksymalna moc filtracji

4000 m3/h

8000 m3/h

1 440 000 m3/m-c

2 880 000 m3/m-c

Skuteczność dla PM03

45%

45%

Skuteczność dla PM2,5

75%

75%

Skuteczność dla PM10

90%

90%

Skuteczność NO2

80%

80%

Pojemność filtra

3,5 kg

5 kg

Żywotność filtra

12 m-cy (max 3,5 kg)

12 m-cy (max 3,5 kg)

Wydajność filtracyjna
Parametry wydajności filtra

Parametry techniczne pracy
Tryby pracy
Sterowanie - tryby pracy

12/24 v 24/24 v indywidualny 12/24 v 24/24 v indywidualny
8 v 16 trybów pracy

8 v 16 trybów pracy

od -20 do +80

od -20 do +80

Ciśnienie (Pa)

160

170

Głośność (dB(A))

68

74

Obroty (rpm)

1350

1350

Prąd (A)

0,85

1,49

Moc (W)

185

320

Pobór Moc (kWh) / rok

810 (12/24)

1400 (12/24)

Zasilanie

230V,50 HZ

230V,50 HZ

Pojemność kondensatora (uF/V)

6 uF, 450 V

6 uF, 450 V

IP 55

IP 55

120 m-cy (10 lat)*

120 m-cy (10 lat)*

70 kg

75 kg

300 x 75 x 75

300 x 75 x 75

Temperatura pracy (°C)

Klasa szczelności
Gwarancja:
Waga urządzenia
Wymiary w cm (wys x szer x dł)

*Gwarancja nie obejmuje wymiany eksploatacyjnej filtrów.
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Miasto

Schemat utworzonej czystej strefy napowietrzonej przez 2
kurtyny powietrzne w osi prostopadłych ulic: Czerwone punkty
to stacje uzdatniania powietrza, niebieskie cylindry
– to obszary filtracji I i II stopnia skuteczności urządzeń.
Czerwone elipsy to kurtyny powietrze które poprzez wymianę
mas powietrza tworzą obszar aktywnego oczyszczania powietrza
ze smogu w mieście (kolor niebieski linia przerywana)

Zasięg działania
Uzależniony jest od kilku czynników, takich jak siła wiatru
lub jego brak, wybranej mocy urządzenia czy też lokalizacji.
Zrozumiałe także jest to, że skuteczność filtracji zmienia się w
zależności od odległości od urządzenia. Lubimy wiatr. On
pomaga nam zwiększyć strefę oczyszczonego powietrza.
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Zastosowanie
ulice i ronda, autostrady,
trasy wylotowe i wjazdowe
lotniska,
dworce autobusowe
parki i place i strefy wypoczynku
siłownie miejskie
przedszkola i place zabaw,
szkoły i boiska szkolne,
tereny rekreacyjne
uzdrowiska i pensjonaty
oś. wczasowe i rehabilitacyjne
otoczenia fabryk i elektrociepłowni,
skupiska emitentów np. domy jednorodzinne

ATANOX TECHNOLOGY sp. z o.o

www.e-awos.pl

