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1. BEVEZETÉS 

Magyarország nyersanyagban viszonylag szegény ország, perlitben 
meglehetősen gazdag. Ezt az adottságot ki kell használnunk. A perlit egyik 
legfontosabb tulajdonsága a duzzaszthatóság, amely sokirányú felhasználását teszi 
lehetővé. Ebben a hasznosításban nagyon kedvező a perlit környezetbarát jellege, 
amelyet a mai gyorsan fejlődő világunkban feltétlenül érvényesíteni kell. 

A perlit duzzasztásával nagyon kedvező tulajdonságokkal rendelkező tennék 
keletkezik, melyek többek között szűrési segédanyagként való hasznosítását teszik 
lehetővé. 

Megfelelő frakciók előállításával kielégít minden olyan követelményt, mely a 
szilárd szűrési segédanyagokkal szemben támasztható. Ezt igazolják mindazok a 
laboratóriumi és félüzemi szűrési kísérletek, melyeket a szűrőperlit 
felhasználásával végeztünk. 
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2. A PERUT, A DUZZASZTOTT PERUT LEGFONTOSABB 
TULAJDONSÁGAI 

A perlit vulkáni üveg, savanyú kőzetek közé tartozik. Több fajtája van, 
melynek szövetszerkezete, víztartalma különböző. A perlit víztartalma 2-5 %. 
Színe nagyon eltérő lehet. 

Legfontosabb tulajdonsága a duzzaszthatóság, ami azt jelenti, hogy szemcséi 
hirtelen felmelegítve eredeti térfogatuk többszörösére nőnek. Felhevítés közben 
képlékennyé válik, víztartalma gőzzé alakul és számos buborékképződés közben 
felfújódik. 

A duzzasztott perlit színe fehér, és számos pórusa van. Ez lehet nyitott vagy 
zárt pórus, amely sok kedvező tulajdonságot kölcsönöz a perlitnek. 

Ezek a következők: 

Vízben nem oldódó, savaknak, lúgoknak ellenálló inert anyag 
Kis halmazsürüség: 50-250 kg/m3 közötti, mely függ a duzzadás 
mértékétől, valamint a duzzasztott perlit szemcseméretétől, porozitásától 
Kis hővezető-képesség 
Nagy porozitás 
Szemcseméret: A szemcseméret szerint különböző szemcseeloszlású 
frakciók állíthatók elő, a lehetséges felhasználásokat figyelembe véve. 

Az említett tulajdonságok alapján a duzzasztott perlit felhasználása, 
hasznosítása nagyon sokrétű. A szakirodalmak szerint a legtöbb duzzasztott perlit 
felhasználása a következő irányokban történik: 

Építő-, ill. építőanyag-ipar, ahol hő-, és hangszigetelésre, könnyű 
szerkezeti elemek előállítására, tűzvédelmi célokra hasznosítják. 
A kőolaj iparban fúrási célokra, fúróiszap készítésére. 
A talajjavítás során a kötött talajokat lazítja, a laza talajokban a 
vízmegkötést, vízmegtartást biztosítja. 
A vegyiparban elsősorban töltőanyagként és katalizátor hordozóként 
hasznosítják. 
A kohászatban a duzzasztott perlitet jó hőszigetelő képessége miatt 
alkalmazzák. 
Kis halmazsűrűsége következtében kiváló csomagolóanyag, a különböző 
eszközök, berendezések szállításánál térkitöltésre alkalmas. 
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Nagyon fontos a környezetvédelmi célokra való felhasználás az 
élelmiszeriparban, gyógyszeriparban, ivóvíz előkészítésben és az ezekre 
visszaható szennyvíztisztításban, mint szűrési segédanyag. 

Az említett felhasználási lehetőségek mellett még számos más hasznosítás is 
lehetséges. A következőkben a felsorolás utolsó pontjában ismertetett 
környezetvédelmi célú, szűrőperlit felhasználás hazai gyakorlati és laboratóriumi 
kísérleti eredményeit szeretném közzétenni. 

3. A SZŰRÉSI SEGÉDANYAGOK ÉS A SZŰRŐPERLIT 

Az élelmiszer-, gyógyszeripar, a minőségi ivóvíz előkészítés, számos 
szennyvíztisztítás, de esetleg sok ásványelőkészítési technológia egyik fő művelete 
a folyadék - szilárd fázisszétválasztás, ezen belül is a szűrés. 

A szűrés teljesítménye, hatásfoka nagymértékben függ a kiszűrendő szilárd 
fázis szemcseméretétől, kompresszibilis jellegétől. 

A hatásos fázisszétválasztás érdekében a szűréshez koaguláló és flokkuláló 
szereket használhatunk fel, amelyek vas, vagy alumíniumsók, kalciumhidroxid, ill. 
hosszúszénláncú óriás molekulatömegű polimerek. Ezek hátránya, hogy a vízben 
oldódnak, és a nem optimális előkészítési paraméterek esetén oldatban is maradhatnak, 
veszélyeztetve ezáltal a tisztított folyadék minőségét, befogadóját, fogyasztóját. 

E vegyszerkezelés váltható ki, ill. mértéke csökkenthető szilárd szűrési 
segédanyag felhasználásával. A szűrési segédanyagok mikroporozitásuk révén 
nagyon kisméretű szilárd részecske leválasztására képesek, csökkenthetik a 
keletkezett szűrőlepény kompresszibilitását, elősegítik a szűrőlepény 
leszedhetőségét, a szűrőközegről való eltávolítását. 

A szilárd szűrési segédanyag szükséges tulajdonságai: 

Szemcsemérete 5-400 |im közötti, de lehetőleg szűk szemcsefrakciójú. A 
méretkiválasztás a leválasztandó szilárd részecskék mérete alapján kell 
hogy történjen. 
Kémiailag semleges, oldhatatlan legyen, ne okozzon másodlagos 
elszennyeződést. 
Mentes legyen szűrést zavaró szennyeződésektől. 
Egyenletes minőségű, megfelelő szemcsealakú legyen. 
Kis halmazsűrűséggel rendelkezzen. 
Kis hidraulikus ellenállást okozzon a folyadék átáramlással szemben. 
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E tulajdonságoknak, igényeknek a szűrőperlit (duzzasztott perlit) kiválóan 
megfelel. Magyarországon a BAUMIT Kft. Nyírteleki üzemében állítanak elő 
duzzasztással szűrőperlitet, melynek halmazsűrűsége 40-140 g/dm3, és minden 
szükséges tulajdonsága a szűrési segédanyag minőségnek megfelel. 

A jellemző tulajdonságok közül a gyártott szűrőperlitek szemcseeloszlási 
tulajdonságait szeretném kiemelni, és annak alakításához javaslatot tenni a jobbítás 
érdekében (1. táblázat). 

Szűrőperlit típus ~ d5o [M-m] ~ dmax [ f i m ] 

dio 

P - 100 10,5 110 7,0 

P - 2 0 0 17,0 180 4,8 

P - 250 17,5 150 4,9 

P - 340 50,0 400 7,2 

P - 4 0 0 70,0 410 8,5 

1. táblázat 
A különböző típusú szűrőperlit 50 %-os szemcsemérete és szemcseeloszlása 

alapján számított egyformasági tényezője 

A szemcseeloszlás alapján a P - 200 és 250 között az eltérés minimális, a 
durvább szemek tartományában a P - 200-as perlit nagyobb szemcséket is 
tartalmaz. 

Az egyformasági tényező értékei alapján véleményem az, hogy 
amennyiben a ciklonos osztályozás megengedi, célszerű lenne a halmaz „nagyobb 
részét" kitevő részhalmaz szemcseeloszlását szűkíteni, azaz az egyformasági 
tényezőt csökkenteni legalább 2 alá. 

Ezáltal jelentősen növelhető a szűrés során keletkező vagy a szűrés elején 
kialakított perlitlepény áteresztőképessége, azaz csökken a hidraulikus ellenállás. 
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4. A SZŰRŐPERLITEK SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSÍTHATÓ 
SZŰRÉSEK 

A szűrőperlitek kedvező tulajdonságai (mikroporozitás, vázképzés) alapján 
kétféle szűrés valósítható meg, melyekhez szűrőberendezések kapcsolhatók. 

a) Precoat (előlepényes) szűrés. melynél szűröperlit, víz és esetlegesen kis 
fajlagos mennyiségű koaguláló és/vagy flokkuláló szerből készült 
szuszpenzióból előlepényt képezünk az eredeti szűrőközegen, mely a tényleges 
szűrőközeg lesz. 
Ezáltal nagy tisztaságú szűrletek nyerhetők, így elsősorban folyadékok élesre 
szűrése érhető el alkalmazásával. 
Nyomó (elsősorban lap ill. gyertyás) és vákuum (dob, szalag) szűrőkön 
egyaránt megvalósítható (1.-3. ábrák). 
Az előlepényes szűrések között ismert az ún. vastagelőlepényes szűrés, ahol az 
előlepény 5-15 cm vastag is lehet, valamint a vékony 0,5-1,5 mm-es előlepény. 
Az első esetben a vastag előlepény hosszabb ideig alkalmas szűrésre (az 
elpiszkolódott külső vékony réteg folyamatos eltávolítása révén), míg a 
vékony segédlepény kialakítása gyakrabban, minden szűrési ciklusban 
szükségszerű. 
A vastag előlepényes szűrésnél különösen fontos a kedvezőbb egyformasági 
tényezőjű szűröperlit. 

b) A szűrendő szuszpenzióba való bekeverésként alkalmazva a szuszpenzió 
szűrhetőségét javítja. Alkalmazása javasolható iszapok víztelenítésénél, de 
folyadékok élesre, lebegőmentesre szűrésénél is. 
Ez esetben az elsődleges cél a szűröperlit szűrőlepény vázképző 
tulajdonságának kihasználása, ha a szuszpenzió kompresszibilis jellegű 
lebegőanyagot tartalmaz. A szűrőközegen kialakuló vastagabb szűrőlepény 
kedvező porozitása révén alkalmas a kisebb mérettel rendelkező 
lebegőanyagok vagy olajcseppek (adhéziós, adszorpciós) megfogására, 
kiszűrésére is. 
E módszer gyakorlatilag minden lepényszűrő berendezésnél alkalmazható. 

A szűröperlit alkalmazásának hátrányaként általában azt hozzák fel, hogy kis 
halmazsűrűsége miatt szállítása, tárolása költségigényes. Ez a hátrány azonban 
eltörpül a számos előny mellett, melyek a következőkben foglalhatók össze: 
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Lábra: 
Előlepényes szűrésre alkalmas nyomó és vákuumszűrők 

• Stabilabb, és nagyobb szűrési teljesítményt eredményez; 
• Lényegesen jobb a fázisszétválasztás hatásfoka; 
• A hagyományos szűréssel már nem leválasztható kompresszibilis 

lebegőanyagokat is jó teljesítménnyel, hatásfokkal teszi kiszűrhetővé; 
• A szűrőszövetek kisebb mértékű eltömődéséhez vezet; 
• A keletkezett szűrőlepény a szűrőszövetről jól leválik, csepegés mentesen 

szállítható, melynek elhelyezhetőségét a perlittartalom kedvezően 
befolyásolja; 

• A szűrlet sótartalmát, oldott anyag tartalmát nem növeli, mint a koaguláló-, 
és esetenként a flokkuláló szerek. 

1 szerryviz 
Z túlfolyó 
2 szúrodob szövettel 
L segédlepény 
5. szúnólepéry 
6 leszedő kés 
7. szCrtet 
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SzOrMob Szűrőszövet Mraóvll 

2. ábra 
Folyamatos üzemű recirkulációs - segédlepényes - vályús (RSV) szűrésre 

kiképzett lefutóvásznas sokcellás vákuum dobszűrő 

koagulilO- riokkuláld-
dizzautott pcr l i l sicr szer 

3. ábra 
A recirkulációs vákuum dobszűrési eljárás folyamatábrája 
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5. A SZŰRŐPERLIT FELHASZNÁLÁS ÉS EREDMÉNYEI 

A szűrőperlit felhasználás néhány iparágban már szinte folyamatosnak 
mondható. Ezenkívül számos laboratóriumi kísérlet eredménye igazolja a 
szűrőperlit felhasználhatóságát. 

5.1. Eddigi alkalmazási területek 

A 2. táblázat nagyon röviden összefoglalva mutatja azokat a fő 
felhasználásokat, ahol folyadékok (élelmiszeripari, gyógyszeripari) lebegőmentesre 
szűrésénél szűrőperlitet alkalmaznak szűrési segédanyagként. Körülbelül 30 - 30 
% arányú a megoszlás a növényolajipar és konzervipar területén. A BAUMIT Kft. 
által forgalmazott szűrőperlit további 20 %-a gyógyszeriparba kerül, és jelentős 
százalékot fogyaszt a sörgyártás és borászat is. 

Felhasználási Mennyiség Perlites szűrőlepény, 
szűrőközeg 
elhelyezés Terület Cél [t] [%) 

Perlites szűrőlepény, 
szűrőközeg 
elhelyezés 

Növényolajipar Viasztalanítás 425 29 Takarmányozás 

Konzervipar Szűrt gyümölcslevek 
előszűrés 

445 30 Talajjavítás, 
komposztálás, 

hulladék 

Gyógyszer-
gyártás 

Fermentlevek szűrése 
inzulinszűrés stb. 

300 20 Veszélyes hulladék 

Sörgyártás Előszűrés 100 7 Takarmányozás 

Borászat Előszűrés 200 14 
Talajjavítás, 

komposztálás, 
hulladék 

I -1470 100 

Egyéb ? ? 7 7 

2. táblázat 
A BAUMIT Kft. által forgalmazott szűrőperlit (P - 100; P - 200; P - 250; P -

340; P - 400) felhasználás 2000-ben 
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E területeken a szűrőperlitet önmagában használják vagy kovafölddel keverik. 
Az alkalmazott szűrőberendezések: keretes szűrőprés, lap, ill. gyertyás szűrők, 
vagy vákuum dobszűrők. 

A szűrések folyamán a szűrőperlitből legtöbb esetben segédlepényt képeznek 
(hogy az első szikietek is tiszták legyenek), és a szűrendő folyadékba is 
bekevernek belőle a kedvező szűrési hatásfok, szűrési paraméterek kialakítása 
érdekében. 

Előlepény képzéshez felhasznált perlit mennyiség a kiszűrendő szennyezőanyag 
típusától függően 200-1000 g/m2, míg a fajlagos bekeverés 150-1000g/m3. A szűrlet 
valamennyi esetben elegendően tiszta, a kívánt minőségnek megfelel. A keletkezett 
szűrőlepény pedig a felhasználási területtől függően takarmányozásra, talajjavításra 
felhasználható. Ez alól kivételt képez a gyógyszeripari hasznosítás, ahol a 
szűrőlepényt veszélyes hulladéknak kell tekinteni. 

5.2. Laboratóriumi vizsgálatok eredményei 

A Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszékén hosszabb ideje foglalkozunk 
víz-, és szennyvíztisztítással, melynek egyik fő művelete a szűrés. A Tanszéken 
kifejlesztett szűrési eljárás, a vékonysegédlepényes vákuumdobszűrés segédanyaga 
a szürőperlit. A különböző típusú duzzasztott perlit termékek közül a P3 jelű ill. 
iszapperlit segítségével vizsgáltuk a szennyvizek és iszapok szűrhetőségét, 
vízteleníthetőségét (3. táblázat). A nyert eredményekből néhány példa kerül 
ismertetésre, melyek mind a szürőperlit kedvező tulajdonságait, hatásait 
bizonyítják: 

a) Ivóvízelóhészítés: 

Felszíni vízből (tározó, folyó) való ivóvíz előkészítés egyik legnagyobb 
problémája az, hogy nagyon kisméretű, sokszor kolloidális lebegőanyagot kell a 
kezelendő vízből leválasztani. 

A Tanszéken kidolgozott tisztítási technológiában az előlepényes 
vákuumdobszűrésnek nagy jelentősége van. Szürőperlit előlepényen át szürőperlit 
bekeverés után jó minőségű víz nyerhető. Minimális vegyszerkezeléssel a víz 
minősége bakteriális szempontból is megfelelővé válik. 

Lázbérci és Dunából származó nyers víz tisztítását, szűrését 50-100 g/m3 

szürőperlit bekeveréssel végezve 20-40 m/h szűrési sebességgel eredményezett 
fogyasztható vizet. Ennek előállítási költsége kb. negyede a hagyományosan 
alkalmazott technológiák költségigényének. 

A technológiában keletkező szűrőlepény talajjavításra felhasználható. 
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Szennyvíz típus Előfordulási hely Szűrlet minőség 

Olajos szennyvíz 
(O/V emulzió) 
- iszap 

- olajbányászat 
- olaj feldolgozás 
- termálfürdők 
- gépipar 
- autó szervizek 
- kohászat 

szennyvíznél 
0,5-2 mg/l olajtartalom 
iszapnál 1-10 mg/l 
olajtartalom 

Állati eredetű zsír, 
fehéije tartalom 
szennyvíz 

- tejipar 
- húsipar 

közcsatornába 
bocsájtható, ill. 
l-2mg/l zsírtartalom 

Kommunális szennyvíz 
iszap, hígtrágya 

- csatomázott lakott-
terület, 

- nagyüzemi 
sertéshizlalás 

öntözésre 
alkalmas 

Fémion tartalmú 
szennyvíz 

- galvánipar 
- bányavizek 

Fe-, Cu-, Ni-, 
Cr-, Zn tartalom 
Z 0,5 mg/l 

Csak szilárd lebegőt 
tartalmazó 
szennyvíz 

- papíripar 
- finomkerámia 

1-5 mg/l lebegő 
tartalom 

Felszínalatti, felszíni 
víztározók vizei 

- ivó- és ipari víz 
- előkészítőművek 

lebegő, alga, 
baktérium mentes 

Textilipari 
szennyvíz 

- cémagyártó 
- szövőgyár 
- gyapjú kikészítés 

közcsatornába 
bocsájtható 

ásványelőkészítő 
művek iszapjai 

- szénelőkészítők 
- ércelőkészítők 

kis lebegő 
tartalom 

3. táblázat 
A recirkulációs vákuum dobszűrő segítségével kialakítót víztisztítási 

technológiák és eredményeik (a szűréseknél szűrőperlit előlepény felhasználás 
és/vagy bekeverés történt!) 
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b) Kommunális szennyvíziszap 

Az emberi életvitel során nagy mennyiségű kommunális szennyvíz keletkezik, 
melynek tisztítása közben jelentős iszapképződéssel kell számolni. 

Ez az iszap nagy szilárdanyagtartalmú, és eredeténél fogva különböző a 
szilárd fázis jellege (szemcsemérete, alakja, összenyomhatósága) is. Az iszap a 
kompresszibilis jellege miatt nehezen vízteleníthető, szűrhető. 

Számos szennyvíztisztító telepen végzett kísérletek azt mutatják, hogy a 
kommunális szennyvíziszap hagyományos szűrése, flokkuláló szer 
felhasználásával, sárszerű, - 8 5 % nedvességtartalmú szűrőlepényt eredményez, 
mely a szűrőszöveten leszedés közben elkenődik, rontja a szűrési teljesítményt, 
illetve nagy mennyiségű vízre van szükség a szűrőszövet mosásához. 

A szűrés a fajlagos flokkuláló szer mennyiségének növelésével javítható, de 
ez esetben a szűrlet, ill. a szűrőlepény elhelyezhetőségének lehetősége romlik. 

A szürőperlit felhasználásakor nő a keletkező szűrőlepény vastagsága, kisebb 
annak hidraulikus ellenállása. Természetes koaguláló szerek hozzáadásával pedig 
tiszta szűrlet, a szűrőszövetről kitűnően lehámló, csepegésmentesen szállítható, 
szilánkosan törő szűrőlepény keletkezik (4. ábra). 

Az 5. ábrán egy szennyvíztelepről származó vegyes iszap szűrhetőségére 
jellemző szűrési sebesség értékek láthatók a perlitpor felhasználás és koaguláló 
szerek bekeverése esetére. 

A görbék alapján látható, hogy a perlitporos és a koaguláló szeres kezelésnek 
optimuma van, amely függ a kialakuló szűrőlepényben felfogott szilárdanyagok 
szemcseeloszlása alapján számítható egyformasági tényezőtől. 

A szűrőperlites kezelés következtében javul a szűrőlepény elhelyezhetősége: 

• Kiváló talajjavító szer komposztálással vagy anélkül 
[Ca(OH)2 és FeSCVes kezelés a paraziták elpusztulásához vezet]; 

• A perlit szervesanyagtartalma miatt kiváló minőségű: 

hő-, és hangszigetelő, 
belső falazó tégla, 

előállítására alkalmas, ha adalékanyagként keverjük agyaghoz 10-15 %-os 
arányban. 
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4.ábra: 
A keletkezett lepény leszedhetősége és állaga a recirkulációs vákuum dobszűrésnél, 

perlit felhasználásával 
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5 .ábra 
A III. vegyesiszap RS szűrésénél a v, alakulása a Ca(0H)2 és FeSC>4 bekeverés 

függvényében, különböző adagú P3 bekeverések esetében (K=25,4 gA) 

c) Hasonló jó eredményeket eredményez a szűrőperlit felhasználás olajos vizek, 
iszapok szűrésénél. 

Vékony segédlepényen keresztül, 200-300 g/m3 mennyiségben történő 
bekeverés esetén 200-350 mg/l olajtartalom 0,1-0,4 mg/l-re csökkenthető egyetlen 
szűrés segítségével. Nagyobb olajtartalmak esetén nagyobb a perlit fajlagos igény, 
de ugyanúgy 0,5 mg/l alá szorítható a szűrlet olajtartalma. 

Olajos iszapoknál az olajtartalom lényegesen nagyobb, és jelentős 
mennyiségű a lebegőanyagtartalom is. 

Előkezelés nélkül a szűrés nagyon rossz hatásfokú, a szűrés a nagy 
lepényellenállás miatt hamar befejeződik. Perlitpor bekeverés hatására a 
szűrhetőség javul, de még nem megfelelő. Amennyiben ez utóbbi szűrést 
előlepényen át végezzük, 99,5-99,9 %-os olaj leválasztás érhető el, a bekevert 
fajlagos perlitmennyiség növelésével pedig a teljesítmény növelhető. Ez látható a 
6. ábrából is. 
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V[ml] 

6. ábra 
Olajos iszap RE-szüréses kísérleteinél a szűrésidő alakulása a 

szűrlettérfogat függvényében, különböző mennyiségű P3 perlitpor 
bekeveréseknél 

Hasonló eredményesség állapítható meg kohászati, ill. gépipari olajos 
szennyvizek, iszapok kezelésénél, szűrésénél is. 

A szűrőperlit felhasználás itt is javítja a szürőlepény elhelyezhetőséget, 
melynek nedvességtartalma 55-67 % közötti: 

Jól deponálható, a perlit felületén kialakult ún. adhéziós kötés erősebb, 
mint a csapadék általi kimosódás. Porózus szerkezete miatt az oxigén és a 
Nap UV-sugárzó hatása az olajat lebontja, oxidálja. Ugyanez biológiailag 
is megtörténhet. 
Elégethető, akár a téglában is kiégethető, a perlit pedig növeli a tégla 
porozitását, javítja minőségét. 
Mezőgazdaságban talajjavító, anyagként felhasználható, ha káros, ill. 
veszélyes PAH vegyületeket az előírt határérték fölött nem tartalmaz. Az 
olaj a talajban lebomlik (fajlagos mennyisége max. 2 g/kg talaj) a talaj 
mikroorganizmusok segítségével, a perlit pedig kiváló talajjavító adalék 
anyag. 
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d) Fémiontartalmú szennyvizek, iszapok eredményei 

A nehézfémion tartalmú savas szennyvizek tisztítása során laza szerkezeti 
lebegőanyag, nehézfém csapadék keletkezik. Szűréssel történő leválasztása a 
pelyhek nagyon kis szemcsemérete és kompresszibilis volta miatt nem könnyű 
feladat. Az előkezelés után a „szuszpenzió" szűrhetőségét, a kívánt minőségű 
tisztított víz nyerését szürőperlit segítségével javítani, ill. biztosítani lehet. 

Kísérleti eredményeinket a 4. táblázatban foglaltuk össze. Hagyományos 
szűrésnél nagyon vékony szűrőlepény keletkezik, melyet a szűrőszövetről csak 
lemosni lehet, a szűrlet pedig piszkos marad. 

Perlit előlepény alkalmazásával a szűrlet-tisztaság jelentősen javul, és 
amennyiben a fémkicsapatás megfelelő volt, az össz-oldott fémtartalom határérték 
alatti koncentrációja biztosítható. 

A szűrőlepény, melynek nedvességtartalma 77-88 %, a szűrőszövetről nagyon 
jól leszedhető. A szűrés teljesítménye, a lepény leszedhetősége, nedvességtartalma 
perlitpor bekeveréssel javítható (20-30 %-kal, ill. szilárdabb szűrőlepény képződik). 

A szűrletek befogadóba bocsáthatók. A szűrőlepény veszélyes hulladéknak 
minősül, de kísérleteket végeztünk téglagyártásban való felhasználásra. A 
kísérletek szerint adalékanyagként a bázisanyaghoz keverve kiváló belső 
falazótégla gyártható belőle. 

Sor-
Bányavíz 

semlegesítésére felh. 
Iszap Előkezelés 

szűréshez 
Szűrési idő 

V=150 
Szürlet-tisztaság Lepény 

szám mészköp. Ca(OH)2 konc. 

fA 

SpTF2 
bekever, 

mg/l 

ml-nél 
min,sec 

£ Nem 
fém 

Össz. 
leb. 

vastag-
ság 
mm 

nedves-
ség 

mg/l 

SpTF2 
bekever, 

mg/l 
mg/l 

vastag-
ság 
mm 

1* - 1300 13,8 35 0'10" nagyon piszkos 1 90 

2 - 1300 13,8 35 2'3 2" 0,25 13 6 88 

3 - 1300 10,9 20 2'02" 0,80 10 5,5 87 

4 1400 600 11,8 - 0'35" 0,95 15 5,0 81 

5 1400 600 24,9 - 0'44" 0,27 8 6,5 77 

6* 1400 650 2,4 1 2'49" 0,3 8 2,0 84 

1 * hagyományos szűrés 6* semlegesítés után közvetlen szűrés 

4. táblázat 
Fémionos, savas bányavíz semlegesítése után nyert fémhidroxidos iszap szűrési 

kísérleteinek eredményei az RSV2 eljárással szűrve. 
A-36,3 cm2; Ap=0,5 bar; bronzszitaszövet, segédlepény: 40 ml szűrlet víz + 600 mg 

P3 + 0,3 mg SpTF2 (A szűrési idő V=600 ml szűrlethez tartozik) 
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6. A SZŰRŐPERLIT FELHASZNÁLÁS EREDMÉNYEINEK 

ÉRTÉKELÉSE 

Az ipari és laboratóriumi felhasználások eredményei egyértelműen 
alátámasztják a szűrőperlit alkalmazását és annak bővítésének szükségességét, az 
alábbiak miatt: 

• előlepényként egy mikroporozitású szűrőközeget képez, így lehetőség 
nyílik „lebegőanyag"-mentes szűrletek előállítására. Ennek igénye 
elsősorban az élelmiszer- és gyógyszeriparban, ivó- és ipari víz 
előállításnál, szennyvizek tisztításánál lép fel. 

• A szűrendő szuszpenzióba való bekeverése csökkend a keletkező 
szűrőlepény fajlagos ellenállását. Ennek oka a nagyobb lepény porozitás. 

• Csökkenti a szűrőlepény kompresszibilitását (vázképző a perlit), és megnő 
a szűrés teljesítménye. 

• A perlites szűrőlepények a szövetről nagyon jól leszedhetők úgy, hogy a 
szűrőszövet nem tömődik el, gazdaságosabbá válik a szűrőszövet 
használata. 

• A szűrés modellezhetőségét ezáltal pontosabbá, kedvezőbbé teszi. 
• Alkalmazása nem vezet a szűrt folyadékok másodlagos 

elszennyeződéséhez, mert nem oldódó inert anyag. 
• Segíti illetve kedvezően befolyásolja a szűrőlepények elhelyezhetőségét, 

hasznosíthatóságát. 

Ezen eredmények, ismérvek alapján javasolható a szűrőperlit felhasználásának 
további propagálása. Ugyanakkor javasolható a gyártóknak, hogy amennyiben 
technikai akadályai nincsenek a különböző szűrőperlit típusoknál kedvezőbb 
egyenlőségi tényezőjű frakciókat állítsanak elő, mely tovább javítaná a 
szűrések eredményességét. 
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