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Cel: Redukcja emisji pyłów zawieszonych  
z małych i średnich urządzeń paleniskowych.

Zanieczyszczenie powietrza znacznie obniżyło się w 
ostatnich dziesiątkach lat. Problematyczne pozosta-
je jednak obciążenie pyłem zawieszonym, w którym 
znaczny udział mają, ponad 25%, paleniska opalane 
drewnem.

Zastosowanie filtrów pyłów zawieszonych pozwala 
na znaczne zredukowanie emisji pyłów.
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Drewno – najstarsze źrodło ciepła
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Od tysięcy lat ludzie używają ogień do przygotowania 
potraw, do ogrzewania albo do topienia metali.

Jako paliwo służyło drewno obok traw i liści. Z począt-
kiem uprzemysłowienia w 19.wieku ogromnie zwięk-
szone zapotrzebowanie energii zostało pokryte głów-
nie przez węgiel i ropę naftową.

Wzrastające ceny za kopalne paliwa i przekonanie, że 
zapasy ropy naftowej i węgla któregoś dnia się wyczer-
pią, prowadzi w Niemczech do wzrostu popytu na od-

nawialną energię. W Niemczech ma biomasa najwyż-
szy udział, ponad 50%, w odnawialnej energii.

Zastosowanie drewna do wytwarzania ciepła jest po-
wodem konfliktu pomiędzy ochroną klimatu i ochro-
ną środowiska. Wytwarzanie energii z masy biologicz-
nej zasadniczo obniża emisje szkodliwego dla klimatu 
CO2 w porównaniu do spalania kopalnych paliw, za to 
powoduje znacznie wyższe emisje pyłów zawieszo-
nych niż paleniska opalane gazem lub olejem.
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Pył zawieszony PM 2,5 – Emisje w Niemczech 2010

Pył istnieje wszędzie jako naturalny składnik powie-
trza. Przy tym określa się małe cząsteczki w powietrzu 
jako pył zawieszony. Te cząsteczki pyłu ze względu na 
ich nieznaczny wymiar, ciagle zawirowane utrzymują 
się dniami i tygodniami w atmosferze zanim zostaną  
wymyte prze opady atmosferyczne.

Pył zawieszony powstaje głównie we wszystkich niefil-
trowanych procesach przemysłowych i spalania (prze-
mysł, rzemiosło, elektrownie, gospodarstwa domowe, 
ruch drogowy).

Definicja pyłu zawieszonego została ustalona przez 
National  Air Quality Standard for Particulate Matter, 
US-organ ochrony środowiska EPA, (w skrócie określo-
ny jako PM-standard).

Według definicji EPA z roku 1987 pył zawieszony jest 
określony jako masa wszystkich cząsteczek całego  
pyłu, których średnica aerodynamiczna jest mniejsza  
niż  10 µm.

Ocena wpływu pyłów zawieszonych na zdrowie przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) pokazuje, że 

21%  Energetyka, 
rzemiosło, 

24%  ruch drogowy, komu-
nikacja

27%  małe paleniska  
na drewno

14%  procesy przemysłowe

 9%   rozpuszczalniki i 
zastosowanie innych 
produktów

5%  rolnictwo, odpady
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podwyższone obciążenie pyłem PM 2,5 jest związane z 
ciężkimi skutkami zdrowotnymi.

Te skutki rozciągają się od dolegliwości dróg oddecho-
wych np. kaszel i wzrastająca częstotliwość astmatycz-
nych ataków do raka płuc. Poza tym jest szkodliwe dla 
układu krążenia (np. zawał serca), co prowadzi do obni-
żenia oczekiwanej długości życia.
(http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/74730/E83080.pdf.)
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Pył zawieszony

Pył gruboziarnisty

Pył zawieszony

Podział pyłów wg wielkości cząsteczek, inhalacjaSkład pyłu  
zawieszonego

Pył  
zawieszony
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Filtr pyłu zawieszone-
go: Zasada działania
Wszystkie filtry pyłów zawieszonych firmy Schräder 
działają na zasadzie elektrostatyki:

Powstające podczas spalania drewnianych pelletów, 
drewna łupanego lub drewnianych ścinków emisje 
pyłu dostaną się ze spalinami do filtra. Przy pomo-
cy elektrody wysokiego napięcia zostają uwolnione 
elektrony, które po wpływem sił elektrostatycznych 
kierowane są albo do ścian komina (Oeko Tube, Oeko 
Tube-inside) albo do wypełnienia filtra (Al.-Top, Fil-
terbox-S i Filterbox-SZ).

Przy tym zostaną cząsteczki pyłu zawieszonego elek-
trostatycznie naładowane i również skierowane do 
ściany albo do oddzielacza pyłów. Tam gromadzi się 
pył i zbija się do grubszych grudek. Ta warstwa pyłu 
zostanie usunięta z OekoTube lub z OekoTube-inside 
podczas turnusowego czyszczenia komina przez ko-
miniarza. Inne filtry są oczyszczane automatycznie 
przez natrysk wodą lub mechanicznie przez wibrację 
(sucho).

01 Cząsteczki pyłu 
płyną w strumieniu ga-
zów przez kanał gazów 
odlotowych.

02 Elektroda wysokie-
go napięcia powoduje 
uwolnienie elektronów.

03 Pod wpływem sił 
elektrostatycznych elek-
trony poruszają się w 
kierunku ściany komina. 
Przy tym   zostaną nała-
dowane cząsteczki pyłu 
i także skierowane do 
ściany.

04 Cząsteczki pyłu 
gromadzą się na ścianie 
komina i zbijają się w 
grudki. Ta warstwa pyłu 
zostanie usunięta przez 
kominiarza podczas 
czyszczenia komina.
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Już w starożytności było znanym zjawiskiem, że nie-
które materiały jak na przykład bursztyn (gr. Elektron) 
przyciągają małe lekkie cząstki po pocieraniu o sukno 
lub futro. To zjawisko opisał Thales von Milet już oko-
ło r. 550 przed Chr.

Pył zawieszony osadza się na powierzchni ściany komina oraz na elektrodzie. 
Przy wzrastającej grubości warstwy pyłu na elektrodzie inteligentna regulacja 
zmienia wielkość prądu aby utrzymać sprawność filtracji. 
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Dla każdego paleniska pasujące urządzenie  
filtracyjne.
OEKOTUBE
OekoTube nadaje się do mocy cieplnej do 50 kW a szczególnie do poje-
dyńczych palenisk jak kominki, wsady kominkowe, piece kaflowe i piece 
opalane pelletami. Montaż jest szybko ukończony: OekoTube instaluje 
się na wylocie komina. Potrzebne będzie tylko podłączenie elektryczne 
do zasilania filtra.

OekoTube sprawdził się w wieloletniej praktyce. Dopracowana i wy-
próbowana technika zapewnia bezproblemową eksploatację: Podczas 
spalania włącza się to urządzenie automatycznie przez czujnik tempe-
ratury. Po zakończeniu spalania urządzenie przechodzi automatycznie 
w stan spoczynku standby i zużywa potem mniej niż 1 Watt.

Zalety:
• Nie ma strat ciągu lub ciśnienia
• Wysoki stopień filtracji
• Niskie koszty eksploatacji i utrzymania w ruchu
• Nie ma czyszczenia w pomieszczeniach mieszkalnych
• Nie ma zużywających się części
• Wysoka dostępność
• Korzystny stosunek ceny do jakości
• Praktyczny: 
 Zarówno nowe jak i istniejące paleniska na drewno
 można wygodnie wyposażyć w OekoTube.
• Prosty montaż
• Nadaje się do pojedyńczych palenisk
 Zakres temperatur do 400°C
• Dopuszczony do ruchu przez DIBt

Schräder oferuje różne modele w zakresie mocy znamionowej od 4 do 1.200 kW:
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OEKOTUBE-inside
OekoTube-inside odróżnia się od OekoTube jedynie miejscem zabu-
dowy. Zamiast na wylocie komina jest OekoTube-inside przeznaczony 
do zabudowy jako połączenie pomiędzy kotłem i przewodem gazów 
spalinowych w pomieszczeniu kotłowni. Ten filtr zostanie dostarczony 
jako gotowy element do montażu – ustawienie elektrody jest zbędne. 
Izolator jest oddzielony od elektronicznego elementu sterowania. Elek-
troniczny element sterowania zostanie przymocowany do ściany w po-
bliżu filtra

Sprężynowe zamocowanie izolatora oraz elastyczna elektroda pozwa-
lają oczyszczanie filtra bez demontażu przy użyciu szczotki kominiar-
skiej. W tym celu należy zaplanować odpowiedni otwór rewizyjny w 
pobliżu filtra OekoTube-inside. 

Filtr OekoTube-inside nadaje się także zarówno do nowych urządzeń i 
do wyposażenia istniejących urządzeń.

Zalety:
• Do palenisk opalanych drewnem o mocy do 70 kW
• Stopień filtracji do 85%
• Montaż w pomieszczeniu kotłowni
• Łatwe oczyszczanie filtra przez kominiarza:
 Bez potrzeby demontażu elektrody
• Filtr pracuje automatycznie
• Solidna konstrukcja
• Zakres temperatury do 250°C
• Dopuszczony do ruchu przez DIBt  
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AL-TOP
Schräder AL-Top to jest elektrostatyczny oddzielacz pyłów zawieszo-
nych przewidziany do palenisk opalanych bio-masą o mocy do 300 kW.

Powstające podczas spalania drewnianych pelletów i ścinek emisje py-
łów zostaną elektrostatycznie naładowane przy wlocie do AL-Top i dalej 
osadzą się na wypełnieniu filtra. Czyszczenie wypełnienia filtra nastę-
puje automatycznie przez spryskiwanie wypełnienia wodą; Tym samym 
odpada to konieczne przy innych elektrofiltrach okresowe czyszczenie i 
usuwanie pyłu.

University of Otago, Dunedin w Nowej Zelandii.

Tu wytwarza się ciepło w kotle opalanym zrąbkami drewna. AL-Top firmy 
Schräder minimalizuje emisje pyłów zawieszonych centalnej kotłowni.
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Hotel Los Jameros Playa, Lanzarotte:

Dwa kotły opalane peletami na podstawowe obciążenie oraz jeden kocioł opa-
lany gazem na obiążenie szczytowe zapewniają zapotrzebowanie hotelu na 
ciepłą wodę. Filterbox 4K 300 firmy Schräder dba o czyste powietrze.

DIE FILTERBOX
Filterbox nadaje się do palenisk opalanych drewnem w zakresie mocy 
od 300 do 600 kW. Ten elektrostatyczny oddzielacz pyłów zawieszonych 
zabudowuje się w ciąg komina bezpośrednio  za króćcem paleniska. On 
odznacza się prostopadłą i zwartą konstrukcją. Oczyszczanie wypełnie-
nia filtra oraz elektrody następuje automatycznie. Na pojedynczych 
modułach znajdują się dysze, przez które wtryskuje się wodę w celu 
usunięcia warstwy pyłu drobnego.  Interwały czyszczenia zostaną usta-
lone po uwzględnieniu intensywności pracy kotła oraz jakości paliwa. 
Tym zapewni się ruch bez zakłóceń.
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DIE FILTERBOX-S
W Filterbox-S, który jest oferowany do 400 kW, przepływ gazów spa-
linowych z kotła zostaje skierowany do filtra i od króćca wlotowego 
prowadzony jest na dół. Gazy spalinowe przepływają rurami ze stali 
szlachetnej, w których następuje elektrostatyczne ładowanie i równierz 
oddzielanie cząsteczek stałych. Tak oczyszczone gazy spalinowe dotrą 
do wylotu komina. W zależności od paliwa oraz stanu i obsługi paleni-
ska stopień odpylania wynosi od 80 do 90 procent.

Oczyszczanie elektrod i powierzchni osadzania się pyłu następuje w 
Filterbox-S automatycznie przy pomocy mechanizmu wibracyjnego 
(suche oczyszczanie). Podczas fazy oczyszczania pył opada do pojem-
nika zbiorczego.

100 kW jednostki 
modułowe nadają się 
do zwartej zabudowy 
na miejscu przezna-
czenia. Przez to Filter-
box-S poleca się szcze-
gólnie do późniejszej 
rozbudowy instalacji.

Otwory do oczyszcza-
nia i  otwory rewizyjne 
ułatwiają szczególnie 
prace servisowe. Aby 
czasy postoju filtra 
utrzymywać szczegól-
nie krótko, można w 
krótkim czasie wymie-
nić zanieczyszczoną 
jednostkę przez przy-
gotowaną jednostkę z 
nową elektrodą.
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DIE FILTERBOX-SZ
Filterbox-SZ jest modułowo skonstruowanym  oddzielaczem pyłu prze-
znaczonym dla większych palenisk opalanych drewnem. Filterbox-SZ 
jest kombinacją dwóch sprawdzonych zasad działania: Przed oddziela-
czem elektrostatycznym jest zabudowany cyklon.

Symulacje komputerowe podczas rozwoju gwarantują optymalną 
geometrię i perfekcyjny przepływ. 

Gazy spalinowe zostaną najpierw skierowane do cyklonu, który od-
dziela pył gruboziarnisty.

Mniejsze cząstki pyłu zostaną potem w modułowych jednostkach 
elektrostatycznie naładowane przez elektrody i oddzielone. Oczyszcza-
nie elektrod i powierzchni osadzania się pyłu następuje automatycznie 
przy pomocy mechanizmu wibracyjnego (suche oczyszczanie). Podczas 
fazy oczyszczania pył opada podobnie jak w Filterbox-S do pojemnika 
zbiorczego.

Ponieważ pył gruby zostanie oddzielony już w pierwszym module, to 
znacznie zredukują się interwały oczyszczania modułów elektrosta-
tycznych.



Już od 80-tych lat firma Schräder rozwija i produkuje 
przewody dla gazów odlotowych ze stali szlachetnej i 
jest dzisiaj przodującym producentem techniki komi-
nowej ze stali szlachetnej w Niemczech.

W 2008 roku Schräder podjął tematy utrzymania czy-
stości powietrza i efektywności energii. Paleta pro-
duktów obejmuje teraz również filtry pyłów zawie-
szonych i wymienniki ciepła.

Przy pomocy rozwiniętych przez firmę Schräder fil-
trów pyłów zawieszonych do palenisk opalanych 
drewnem została osiągnięta redukcja emisji pyłów do 
90 %. Tym samym zostaną dotrzymane od 2015 roku 
obowiązujące w Niemczech scisłe wartości graniczne 
federalnego rozporządzenia o ochronie imisji.

Przy temacie efektywność energii firma Schräder 
koncentruje się na odzyskiwanie ciepła z gazów od-
lotowych. Potencjał, który oferują rzemieślnicze i 
przemysłowe ciepło procesowe, jest w dużej mierze 
niewykorzystany. To są w pierwszej linii przodujące 
branże, które już rozpoznały możliwości zaoszczędze-
nia i z nich korzystają. Przy tym taka inwestycja może 
się po roku zupełnie zamortyzować.

Obecnie firma Schräder zatrudnia około 70 pracowni-
ków w Kamen (Nadrenia-Westfalia) i w Badrina (Sak-
sonia).

Hemsack 11-13 · 59174 Kamen  
Tel.: +49 (0) 23 07/9 73 00-0 
kamen@schraeder.com 

Neue Siedlung 1 · 04509 Schönwölkau 
Tel.: +49 (0) 3 42 08/7 41-0 
badrina@schraeder.com


