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1. Úvod, historie firmy Herding 

Firma Herding byla založena v roce 1976 v tehdejší Spolkové republice 

Německo. Byla založena ze záměrem konstrukce a vývoje filtračních jednotek pro 

odprášení v průmyslových provozech. Zpočátku byla firmou regionálního významu 

ale brzy rychle expandovala rozšířila působnost na celé Německo a západní Evropu 

a později prakticky do celého světa. Obchodně technická zastoupení jsou kromě 

Evropy například ve Spojených Státech, Mexiku, Japonsku a Číně. V roce 1991 

vznikla v České republice dceřiná firma Herding Technika životního prostředí, 

zpočátku jako obchodní zastoupení a po roce 1994 jako výrobní závod. První sídlo 

českého Herdingu bylo v Praze Radotíně v roce 2006 firma přesídlila do větších 

výrobních prostore v Nehvizdech u Prahy. Působnost české pobočky je především 

v Čechách a Slovensku, ale též na Ukrajině, v Rusku. Jednotlivé dodávky české 

odnože Herdingu v oboru filtrace jsou i v ostatních zemích bývalé východní Evropy 

ale například i v Egyptě. 

Pokud se týká oborů kde jsou nasazovány filtry je to nejvíce v průmyslu skla  

a keramiky, v energetickém průmyslu, automobilkách, ve strojírenství a slévárentsví, 

chemických závodech a gumárenském průmyslu, farmaceutice a potravinářství.  

Kromě klasické filtrace suchých prachů dodává firma Herding též filtry pro aerosoly  

a olejovou mlhu, máme i zařízení pro filtraci a čištění řezných kapalin vše s použitím 

ve strojírenství. 

Firma Herding nabízí nejen dodávku vlastních filtrů, ale ve velkém procentu 

zakázek řešíme kompletní dodávku odprášení „na klíč“ včetně technického 

poradenství, koncepce a návrhu systému odprášení.  

Firma Herding úspěšně řešila i některé poměrně specifické problematiky 

spojené s odprášením a filtrací, například při likvidaci vojenské munice nebo filtrační 

jednotky zařazené jako součást technologické linky při zpracování starých 

pneumatik, kde je prováděno mletí, třídění jednotlivých druhů odpadních materiálů  

a jejich transport.  

O nasazení filtrů Herding a řešení odprašování v cementárenském průmyslu 

se zmíním dále.    

 



2. Popis a specifika filtrů Herding 
Když vznikala firma Herding, hledali zakladatelé způsob, jak proniknout do 

oboru odprašování a filtrace, sice velmi perspektivního, ale oboru kde již působila 

řada zavedených firem s úspěšnými produkty odpovídajícími požadavkům doby, 

úrovni technického rozvoje a požadavkům tehdy kladeným na ochranu životního 

prostředí a hygienu práce. Bylo jasné, že nároky na dokonalost a kvalitu 

odprašovacích zařízení se budou stupňovat s tím, jak se budou stupňovat požadavky 

na ochranu životního a pracovního prostředí. Tehdy vznikla myšlenka použít k filtraci 

materiál, jež by zaručil kvalitnější filtraci, delší životnost filtračního prvku, jež by 

eliminoval některé slabiny tehdy používaných filtračních textilií a zároveň 

zkonstruovat filtrační jednotku používající moderní systémy čištění (regenerace) 

filtračních prvků, moderní elektronické řídící jednotky, apod.  

Výsledkem těchto úvah a nápadu byl návrh a poté výroba slinutých 

lamelových filtračních prvků Herding. Nový filtrační prvek je tvořen dutým prodyšným 

tělesem vytvořeným spékáním, tedy slinutím, polyetylénových zrn do požadovaného 

tvaru (velmi ergonomického, tuhého a tvarově stálého). Základní těleso je pak 

opatřeno na povrchu teflonovou membránou, těsnícími a ztužujícími prvky. Myšlenka 

povrchové membrány zaručila proti textilním filtračním prvkům tzv. povrchovou 

filtraci. Vzdušina s prachem je odsávána skrz dutou lamelu a prakticky všechen 

prach zůstává na povrchu lamely. Tím je zaručeno, že prach nepronikne do tělesa 

lamely a tím nedochází k postupnému ucpávání filtračního prvku částicemi prachu 

jako je tomu u textilií. Čistícím impulsem tlakového vzduchu pak je lamela očištěna. 

Filtrační lamela tak zůstává trvale průchodná (jen pomalý nárůst odporu lamely)  

a má, pokud je filtr dobře dimenzován, vysokou životnost v řádech roků. U správně 

navržených filtrů se hovoří o životnosti i vyšší než 10 let.   

Další výhodou je tuhost filtračního prvku, která umožňuje jeho pevné uchycení 

ve filtru. Proti filtračním textiliím namáhaným čistícími impulsy a měnícím tvar tak 

nedochází k postupnému zhoršování fyzikálních vlastností filtračního prvku vlivem 

mechanického namáhání.   

Dále se ještě zmíním o vysoké odolnosti filtrační lamely Herding vůči účinkům 

abrazivního prachu. Tato vlastnost je ověřena při nasazení filtrů například na živci, 

slinku, vápenci a jiných abrazivních materiálech. 

 



Výhodou je také ještě chemická odolnost použitého filtračního materiálu.  

Podstatnou kvalitativní změnou je však především dokonalost filtrace. Filtrační 

lamela Herding zaručuje obsah zbytkového prachu v čisté vzdušině menší než  

1 mg/m3. Náměry zbytkového prachu u nových lamel jsou běžně menší než  

0,5 mg/m3. Tato kvalita filtrace se mění s dobou používání lamel jen velmi málo. 

Pokud to umožňují aktuální hygienické předpisy je možno vyčištěný vzduch vracet 

zpět do vnitřních prostor.  

Upozorním na jedno omezení filtračních lamel – tím maximální hranice teploty 

vzduchu a prachu 65 °C. Tím je samozřejmě zúžen okruh použití filtrů s lamelami.  

Konstrukce filtrační jednotky s filtračními lamelami Herding využívá s výhodou 

předností těchto lamel. Je to jejich tvar kde na relativně malém objemu deskového 

tělesa je velká filtrační plocha.  Tato vlastnost umožňuje konstruovat filtrační jednotky 

s velkou filtrační plochou na malém obestavěném prostoru. Jednoduchá je 

přístupnost filtračních prvků, obsluha i údržba filtrů.  

Základní typový filtr je kompaktní zařízení složené ze tří částí, filtrační skříně 

s lamelami a čistícím systémem, výsypkou se sběrnou nádobou nebo rotačním 

podavačem a integrovaným ventilátorem v tlumící komoře.     

 

 
Základní typová filtrační jednotka Herding  



3. Řešení odprašování v cementárnách 
Cementárny, vápenky a výroba maltových směsí jsou typické provozy 

s výskytem prašnosti vznikající při výrobě a manipulaci od vstupu základních surovin 

až po konečný výrobek. Jedním z velkých zdrojů prašnosti je pásová doprava 

materiálu, a technologické procesy mletí a drcení. První snahou o omezení je 

samozřejmě použití takových technologií a zařízení, kde nevzniká nebo je omezen 

vznik prašnosti. Přesto je nutno řešit odsávání a filtraci zdrojů prachu. Zdroje prachu 

je nutno především co nejlépe zakrytovat a omezit volné plochy, otvory a mezery, 

kterými prach uniká do prostoru. Teprve na takto upraveném zdroji prachu je možno 

racionálně navrhnout a řešit odsávání a filtraci. Je nutno správně zvolit místo kde 

bude napojeno odsávání a správně navrhnout způsob napojení odsávacího potrubí 

na zákryt odsávaného zařízení. Při větším počtu odsávaných míst je možno 

navrhnout centrální filtrační jednotku a systém odsávacího potrubí. Odsávací potrubí 

řešit s ohledem na rychlost proudění ve rouře a omezení usazování prachu. Při 

dimenzování rozměrů potrubí přemýšlet jaké bude reálné odsávané množství 

v rouře. Umístění filtrační jednotky řešit s ohledem na způsob transportu odprašků.  

Alternativou k centrálnímu filtru je například na pasové dopravě možnost 

použití malých filtrů, tzv. bodových filtrů namontovaných přímo na zařízení, kterými je 

odsáván jeden zdroj prašnosti a prach je vracen zpět pas.  

Dalším polem využití filtrů Herding je pneumatická doprava, konkrétně 

odprášení sil plněných pomocí pneumatické dopravy. Zde se nabízí uplatnění 

nástavbových filtrů, tj. filtrů pouze s lamelami a čistícím systémem. Tyto filtry díky 

lamelám Herding fungují s trvalou spolehlivostí i na problémových filtrovaných 

materiálech lepivých nebo hygroskopických (např. soda, bentonit)   

Musím konstatovat, že v cementárenském průmyslu v Čechách na Moravě  

a Slovensku není příliš mnoho filtrů Herding. Máme však jeden velmi dobrý příklad  

a tím je cementárna Cemmac Horné Srnie. Zde máme filtry na většině míst kde je 

nutno odprašovat. Tam kde je možno nasadit filtry s lamelami, jsou tato zařízení 

úspěšně využívána.  

 

   

 

 



4. Návrh a dimenzování filtrační jednotky 
Správný návrh filtrační jednotky vychází ze základních údajů. Kromě 

odsávaného množství, teploty a druhu filtrovaného prachu nebo typu odsávané 

technologie je nutno , a to především u problémových prachů znát co nejvíce údajů  

o granulometrii a složení prachu, jeho chemických a fyzikálních vlastnostech, vlhkost 

a rosném bodu, ale i o obdobných vlastnostech odsávané vzdušiny. Důležité jsou  

i údaje o hořlavosti nebo výbušnosti prachu či vzdušiny ale to se tohoto oboru 

netýká. 

Většina odborných firem má pro návrh filtru připraven dotazník, sloužící jako 

pomůcka při návrhu filtru. Dále je užitečné specifikovat jaký bude provoz filtru a jaký 

vliv by mělo jeho případné odstavení při poruše.  

Základním parametrem filtru je velikost filtrační plochy a její měrné zatížení. 

Dimenzování filtru závisí vždy nejenom na odsávaném množství ale také na 

vlastnostech prachu a vzdušiny zejména na takových, které mohou nepříznivě 

ovlivnit proces filtrace – vlhkost, lepivost,  fyzikálně neustálený prach, granulometrie 

(podíl velmi jemných částic) prach hygroskopický, apod. Je-li filtrovaný prach 

problematický je možno navrhnout některá opatření zlepšující vlastnosti prachu nebo 

zajišťující ochranu filtračních prvků. U filtrů Herding je to například systém 

„precoatingu“, zařízení přidávající do vzdušiny vstupující do filtru pravidelné dávky 

materiálu, který vytváří na lamelách separační oddělující vrstvu z chemicky  

a fyzikálně neutrálního materiálu. Tento materiál může též příznivě ovlivnit 

problémové vlastnosti prachu.   

Zjednodušeně platí při návrhu filtru pravidlo (pro stejné odsávané množství): 

Prach suchý, těžký, hrubý, bez nepříznivých vlastností = menší filtrační 

jednotka s menší filtrační plochou, s vysokým měrným zatížení filtrační plochy 

Prach lehký, velmi jemný, lepivý a jinak problematický = větší filtrační jednotka 

s větší filtrační plochou, s malým měrným zatížením filtrační plochy 

Pokud toto pravidlo není při návrhu respektováno (většinou z finančních 

důvodů), téměř vždy se vyskytnou problémy při provozu filtrační jednotky, zhoršení 

vlastností filtru, snížení odsávaného  množství, snížení životnosti filtračních prvků, 

zvýšení úniku prachů a emisí, problémy s orgány kontroly životního prostředí.  

 

 



5. Současný stav vývoje filtrační techniky Herding  
Firma Herding za dobu svého trvání již filtrační lamely několikrát technicky 

inovovala a vyvinula i další typy filtračních lamel. Postupně jak pokračuje technický 

pokrok jsou též konstrukčně zlepšovány a inovovány filtrační jednotky jak 

v mateřském závodě Herdingu tak i v závodě v Čechách. Pro nové typy lamel byly 

zkonstruovány nové typy filtračních jednotek. 

Pro možnost uplatnění filtrů Herding i v případech odprášení s vysokou 

teplotou byly zkonstruovány filtry s filtračními textilními kapsami pro použití do teplot 

až 130°C. Tyto filtry jsou rovněž průběžně konstrukčně upravovány tak aby 

odpovídaly specifickým požadavkům konkrétního nasazení.  

Při návrhu odprášení je možno filtrační jednotku upravit tak aby vyhověla 

podmínkám v místě instalace, například od omezených prostorů.  

Filtry je možno řešit v sestavách modulových filtračních skříní pro široký 

rozsah odsávaného množství a různé skladby filtrů s ventilátory a mnoha způsoby 

řešení transportu odprašků. K velkým filtračním jednotkám řešíme a dodáváme 

nezbytné ocelové konstrukce, obslužné lávky a plošiny. Součástí filtrů jak základních 

typových řad tak i sestav velkých filtračních jednotek jsou silnoproudé rozvaděče  

a elektronické řídící jednotky. 

Při dodávkách na klíč zajišťuje firma Herding dodávku a montáž potrubí  

a najetí celého systému odprášení.        
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