
delkeznek.  Egy gramm zeolit
belsô felülete akár 40–50 m2 (!!)
is lehet. A zeolitok a szerkeze-
tüknek köszönhetôen alkalma-
sak a szennyezô anyagok meg-

kötésére.

A ZEOLITOK
alkalmazásának 
jellemzôi:

■■ A pórusoknak köszön-
hetôen nagyobb szûrôka-

pacitás, mint a homoknál.  Ez
azt jelenti, hogy ritkábban kell
visszamosni, ami csökkenti a
költségeket és a felhasznált
vegyszerek mennyiségét.

■■ Sûrûsége kb. fele a kvarcho-
mokénak, ezért könnyebben le-
begtethetô, így csökkenthetô a
visszaöblítéshez használt víz
mennyisége. 

■■ Kis pórusméretének köszön-
hetôen képes kiszûrni a vízbôl az
algákat és más spórákat is. Ezál-
tal jelentôsen javíthatja a víz mi-
nôségét.

■■ Jó kationcserélô: megköti az
ammóniát, ami csökkenti a klór-
aminok képzôdését a vízben. 40
liternyi zeolit képes megkötni
körülbelül 1 kg ammóniát. Az

ZEOFILT ZEOFILT

A zeolitok a termé-
szetben megtalálha-
tó szilikát ásványok-
nak (agyagoknak)
egy csoportját kép-
viselik. Ebbe a
csoportba kö-
rülbelül 40
ásvány tar-
tozik. 
A zeolit
szerkezetét
porózusság
jellemzi. Ezek a
pórusok eltérô mére-
tûek: vannak 10–50
mikron nagyságú
csatornák és 3–5
mikron nagyságú
pórusok. Ezeknek a
pórusoknak és csa-
tornáknak köszön-
hetôen a zeolit szer-
kezetében akár 35%
üres tér is lehet. Ez
az oka, hogy a zeolit
sûrûsége sokkal ki-
sebb, mint a homoké
(ami hasonló kémiai
összetételû).
A zeolitok porózus-
ságának az eredmé-
nye az is, hogy nagy
belsô felülettel ren-

uszodában az ammónia a
fürdôzôkrôl kerül a vízbe és klór
(hipoklorit vagy klór-gáz) hatá-
sára klóraminok képzôdnek
belôle, amelyek rákkeltô hatású-
ak, kellemetlen szagúak és a
szem kivörösödését okozzák.

■■ Szilárdsága hasonló a homo-
kéhoz, ami azt jelenti, hogy a
homokkal azonos idôközönként
kell cserélni.

■■ Környezetbarát: a szûrôbôl el-
távolított zeolit használható pél-
dául virágföld adalékként.

■■ Kompatibilis a tipikusan hasz-
nált vízkezelô vegyszerekkel:
klór és klór-származékok, hidro-
gén-peroxid, biguanid (PHMB),
algicidek (poli-quat, kvaterner
ammónium vegyületek), enzi-
mek, stb.

■■ Az ára nem sokkal magasabb a
homokénál. Azonban az elôbb
említett vegyszer és víz megta-
karítások összességében még ol-
csóbbá is teszik a zeolitok hasz-
nálatát.

Ezen tulajdonságok alapján a ze-
olitok nagyon jó alternatívát je-
lentenek a hagyományos kvarc-
homok mellett.

alkalmazása az uszodai vízkezelésben

uszodai szûrôtöltet



A ZeoFilt gyakorlati
alkalmazása
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Telepítés

A ZeoFilt szûrôa-
nyag minden áta-
lakítás nélkül fel-
használható a ha-
gyományos homok-
szûrôkben. Azonban
csak körülbelül fele
olyan tömegû ZeoFiltre
van szükség, mint homokra. 
A ZeoFilt nem tisztított, ezért
elôször vissza kell mosni.

Karbantartás 
(tisztítás és regenerálás)

A karbantartás célja a lerakódá-
sok, olaj, szerves anyagok és a
megkötött ammónia eltávolítá-
sa a ZeoFilt szûrô felszínérôl.
Ezek a lépések biztosítják, hogy
a szûrô az elvárásoknak megfe-
lelôen mûködjön.

Tisztítás:

Célja a lerakódások, szerves
anyagok eltávolítása vegyszeres
úton, a napi vízöblítéses tisztí-
tást kiegészítve. 
Használható bármely szûrôtisztí-
tó szer, amelyik alkalmas a ho-
mokszûrôk tisztítására mivel a
ZeoFilt kémiai ellenálló képes-
sége hasonló a homokéhoz.
Ilyen szûrôtisztító szer pl. a
Dinax Filter Cleaner.

Regenerálás:

Célja a megkötött ammónia el-
távolítása. Ez egy hosszabb (kö-
rülbelül 6–8 órás) nátrium-klorid
(só) oldattal való áztatással ér-
hetô el. A só oldat készítéséhez
adjunk 1 kg sót és 2,5 dl sósavat
20 liter vízhez.

Ennek hatására a megkötött am-
mónium-ionok kicserélôdnek
nátrium-ionokra és a szûrô újra
használható. 
A regenerálás gyakorisága függ
a terheléstôl. Általában 6–12 hét
(közfürdôk esetén) vagy magán-
fürdôk esetén még ennél is rit-
kább regenerálásra lehet szük-
ség (évente 1–2 alkalommal). 
A regenerálás szükségességét a
megnövekedett klóramin szint
jelzi (0,5 ppm felett). 
Ekkor a szûrôbôl le kell engedni
a vizet, feltölteni az elkészített
sós oldattal. 

A regenerálás végén ezt a sós ol-
datot is el kell távolítani a szû-
rôbôl, majd a szokásos úton visz-
szamosni a szûrôt.


