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Bernoulli – efektyvus ir kokybiškas filtravimas 

 

 
 

 
 

Bernoulli automatinis filtras 

 

Bernoulli filtras – tai savaime prasiplaunantis filtras, skirtas nepertraukiamam skysčių 

filtravimui slėginėse sistemose. Bernoulli filtras pašalina užterštumus iš natūralių vandens 

šaltinių, tokių kaip jūros, upės ar ežero vandens. Šis filtras taip pat gali būti naudojamas 

technologinio vandens filtravimui. 

 

 

Filtro prasiplovimas 

 

Specialus diskas padidina vandens tėkmės 

greitį tarp filtravimo elemento ir disko. Toks 

greičio padidėjimas lemia vietinio slėgio 

sumažėjimą filtre, todėl susidaręs „vakuumas“ 

dalyvauja filtravimo elemento praplovime. 

Nuosėdos yra pašalinamos iš filtro drenažo 

pagalba per atskirą vožtuvą.  

Bernoulli filtre yra sumontuota kontrolinė 

sistema, kuri automatiškai inicijuoja prasiplovimo 

procesą prieš užsikemšant filtravimo elementui. 

Prasiplovimas gali vykti pagal užprogramuotą 

laiką. Proceso metu vandens pratekėjimas nėra 

pertraukiamas.  

 

 



 
 

 2 

Privalumai 

 

 Nepertraukiamas veikimas: Bernoulli filtras yra suprojektuotas nepertraukiamam 

darbo režimui ir nereikalauja jokio papildomo aptarnavimo; 

 Žemas slėgio perkritis esant dideliems našumams; 

 Žemas praplovimo slėgis (užtenka 0,3 bar slėgio); 

 Paprastas montavimas: Bernoulli filtras gali būti montuojamas tiesiogiai ant vamzdžių 

linijų. Įmanoma horizontali ar vertikali montavimo padėtys; 

 Geros atsparumo korozijai savybės – Bernoulli filtras gaminamas iš nerūdijančio 

plieno ar sustiprinto stiklo pluošto (poliesterio), kurie yra itin atsparūs korozijai (pvz., 

filtruojant jūros vandenį). 

 

Filtro tipas Filtro korpusas Optimalus slėgis Max darbinė temperatūra 

AF BSG GRP (poliesterio) 10/ 6 bar 60oC 

AF BSS AISI 316 10 bar 80oC 

Filtravimas: 0,15 – 2,0 mm  
Max dalelių dydis: 8 mm 

Min sistemos slėgis: 0,3 bar 
Elementas: AISI 316 
Dinaminė dalis: AISI 316 
Disko sandarinimas: poliuretanas 
Drenažo vožtuvas: PVC, AISI 316 

 

Valdymas: Pneumatinis, 6 bar oro slėgis, 230 V, 
50/60 Hz 

Funkcijos: 
 Elektroninė kontrolė; 

 p daviklis (diferencinio slėgio); 

 Laiko reguliatorius. 
 

Jūros vandeniui atspari korpuso konstrukcija 

  

 

Rilsan danga 

 

Gumuotas vidinis 
paviršius 

                                                         

                                        Filtro elementas 

      

Bernoulli AF serijos filtruose pagrinde naudojamas perforuotas elementas, kuris gali būti 

lengvai praplaunamas ir retai užsikemša.  

 
Perforuotas filtro elementas  304/316L/2205 
 
 

Filtrų parinkimo lentelė (srauto ir slėgio kritimo diagrama) 
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Filtrų korpuso matmenys 

 

 
 

 
 

 

Filtro prasiplovimo eiga 

Darbinė eiga: 

Prapūtimo vožtuvas uždarytas, slankiojančio disko padėtis 

– viršutinė filtro dalis, ne filtruojančiojo elemento plote. 

 

Pirmoji prapūtimo fazė: 

Valymas yra inicijuojamas susidariusio slėgio skirtumo 

arba po nustatyto laiko intervalo. Prapūtimo vožtuvas 

atsidaro ir didesnės dalelės yra pašalinamos iš filtro. 

 
 

Antroji prapūtimo fazė: 

Diskas du kartus juda filtravimo elemento plotu. Padidėjęs 

tėkmės greitis tarp disko ir filtravimo elemento sukuria 

slėgio sumažėjimą, kuris savo ruožtu „vakuumo“ pagalba 

išvalo vidinį filtravimo elemento paviršių. Vandens srovė 

nukreipiama link filtravimo elemento ir prikibusios dalelės 

yra pašalinamos nuo elemento. 
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Plokštelinių šilumokaičių apsauga 

 

Pradžioje Bernoulli filtrų paskirtis buvo apsaugoti siaurus plokštelinius šilumokaičius 

prieš užsikimšimą, kai naudojamas užterštas jūros ar upės vanduo. 

Pirminiai tyrimai Vokietijoje aiškiai parodė, kad šilumokaičių konstrukcijos didinimas 

neapsaugo jų nuo užsikimšimo. Amerikiečių nustatytas „užsiteršimo koeficientas“ siejamas 

su šilumokaičiais, negaliojo plokštelinių šilumokaičių atveju.  

Buvo atliekami bandymai pagal atbulinio prasiplovimo principą (kai kinta tėkmės 

srovė) kartu naudojant vandens chloravimą, kad jautrūs plokštelinių šilumokaičių šildymo 

paviršiai būtų apsaugoti nuo nuosėdų iškritimo. 

Šiuo metu vandens chloravimas Europoje yra uždraustas dėl pasikeitusių 

aplinkosaugos reikalavimų. Buvo nustatyta, kad purvo dalelės nenusėda ant plokštelinių 

šilumokaičių šildymo paviršių esant aukštam dalelių pasiskirstymo koeficientui. Nominalus 

dalelių pasiskirstymo koeficientas atitinka slėgio sumažėjimą 0,8 bar.  

Tačiau viena problema išliko – siauras tarpelis tarp šilumokaičio plokščių sudaro puikias 

sąlygas nuosėdoms iškristi ant paviršių. Tarpelis gali būti iki 2 mm kai kurių tipų 

šilumokaičiams. Plokštelinis šilumokaitis gali užsikimšti per kelias minutes. Tėkmės greitis 

sumažėja dėl užsikimšimo, o dėl sumažėjusio pasiskirstymo koeficiento nuosėdos iškrenta 

ant plokštelinio šilumokaičio šildymo paviršiaus.  

 

Naudingi patarimai, kad išvengti šilumokaičių užsikimšimo: 

1. Patariama naudoti automatinius, savaime prasiplaunančius filtrus (tokius 

kaip Bernoulli filtras ar kt.), kurie būtų sumontuoti kuo arčiau šilumokaičių; 

2. Filtravimo lygis turėtų būti 20 – 50 % tarpelio dydžio tarp šilumokaičio 

plokštelių; 

3. Naudoti perforuotus filtravimo elementus, jei vandenyje yra smėlio; 

4. Projektuoti plokštelinius šilumokaičius su mažiausiai 0,8 bar slėgio perkričiu. 

Tai vidutiniškai atitinka 70 Pa pasiskirstymo koeficientą; 

5. Eksploatuoti šilumokaičius maksimaliu našumu. Padidinti siurblių darbo eigą 

prasiplovimo metu, jei siurbliuose yra sumontuotas greičio reguliatorius; 

6. Naudotis šiais patarimais siurbliams, filtrams ar šilumokaičiams. 

 

Paviršiaus užsiteršimo apskaičiavimas 

     Šilumos perdavimo koeficientas k 

apskaičiuojamas pagal keturis temperatūros 

rodiklius ir vieną našumo rodiklį. Gautą 

reikšmę reikia palyginti su teoriniu šilumos 

perdavimo koeficientu švariems paviršiams. 

 
Paviršiaus užterštumo faktorius Rf : 

 
λ – šilumos laidumas pro nuosėdų sluoksnio 

storį d. 

Šilumokaičio 
sienelė 

 

d – vidutinis 
ant paviršiaus 

esančių 
nuosėdų 

sluoksnio storis 

 

 

Paprastai paviršiaus užterštumo faktorius Rf yra naudojamas atskirai, nes koeficientus 

λ ir d yra sunku nustatyti. 
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Slėgio sumažėjimo apibūdinimas 

 

Tėkmė apskrituose vamzdžiuose: 

 
 

F – slėgio sumažėjimo koeficientas 

 
 

Tėkmė tarp plokštelių: 

 
F – slėgio sumažėjimo koeficientas 

Dh – hidraulinis skersmuo, naudojamas 

palyginimui ir apibrėžia tėkmę tarp 

plokštelių: Dh=2S; Tada turime identiškas 

matematines išraiškas:  
 

 

Biologinis nuosėdų iškritmas natūraliuose vandens telkiniuose 

 

 
 

 


