


Szűrőanyagok

A mai rohanó életünkben, az akvarisztika világában, egyre több, és egyre változatosabb szűrőanyagokkal lehet találkozni. Amikor valaki betéved egy 
üzletbe vagy Web áruházba, számtalan különféle minőségű és árú termékkel találkozik. Itt szembesül avval a problémával, hogy melyiket vegye meg, 
melyik mire jó, esetleg hova tegye majd a külső szűrőjében.

Ez a kis útmutató abban próbál segíteni a teljesség igénye nélkül, hogy a leggyakoribb szűrőanyagokról adjon egy kis tájékoztatást, amit hazai 
berkekben szoktak használni édesvízi akváriumokban. 
Bár az akvaristák leleményessége kimeríthetetlen, hogy miket is lehet használni, soha nem árt észben tartani kis helyen, jó szűrést csak hatékony 
szűrőanyaggal lehet elérni, vagy a szűrőanyag mennyiségét kell növelni.

Előzetesen a szűrésről általánosságban néhány gondolat.
A szűrés hatékonyságának maximalizálásához mindig azt tartsuk szem előtt, a durva anyagtól haladunk sorban a finomabb felé. 
Szivacs esetében pl. TM 10>TM 20> TM40.
Szűrő esetében alulra kerülnek az ülepítő anyagok (jellemzően kerámia gyűrű), majd egy köztes szűrőanyag (szivacs) és utána tehetjük be a biológiai 
szűrőanyagokat. A sort szükség és igény szerint egy sűrű anyaggal lehet zárni, amely általában perlon vatta szokott lenni.
Miért ügyeljünk a megfelelő sorrendre? Azért mert biológiai szűrőanyagok a szűretlen víz hatására könnyen eltömődnek. Bár a szűrő dolgozni fog, 
hatékonysága nagymértékben csökken, ezáltal elpocsékoljuk a drága szűrőanyagot. Továbbá fordított sorrend esetén a sűrű anyag gyorsan eltömődik 
ami a szűrő teljesítmény vesztését, leállását okozhatja. Egy nyári nap, amikor amúgy is meleg van, komoly  bajok keletkezhetnek egy szűrő leállásából.

Milyen szűrőt érdemes választani?
Az eddigi gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy hatékonyabbak azok a szűrők a melyek lentről felfelé irányban, ülepítve szűrnek. Ezekben 
gravitáció is segít a hatékonyság növelésében és az eltömődés kockázata is kisebb. Az ejtő rendszerű szűrők bár hatékonyak, de az eltömődés 
kockázata miatt kevésbé javasolt.  Ezt az elvet érdemes követni egy barkács szűrő építésnél is.



Szűrők megtöltése

       
                
                                                                                 Ülepítő rendszerű szűrő                                                       Ejtő rendszerű szűrő



Egy beállt oldalpolcos szűrő

A gyenge minőségű kerámiákat mechanikai szűrésre, ülepítésre célszerű használni. Amire figyelni kell, hogy különböző minőségben lehet kapni őket 
és a biológiai szűrésre kevésbé alkalmasak. 

Felvetődhet a kérdés, egyáltalán nem alkalmasak akkor biológiai szűrésre? De, csak úgy én nem olyan hatékonyak. Az ilyen szűrőanyagokból nagyon 
sok kell ugyanolyan hatékonyság eléréséhez, és bizonyos biológiai folyamatokat szerkezetükből fakadóan nem képesek biztosítani. A fenti képen is 
megfigyelhető a nagy mennyiségű olcsó kerámia sort záró Siporax réteg.
 (A szűrésről bővebben: Mit kell tudni az akváriumod szűréséről?  című e-bookban akvarista.hu).
Az akvaristáknak kevés helyük van, ahol a szükséges szűrési folyamatokat biztosítaniuk kell. A természetben óriási felületek állnak rendelkezésre. 
Pl. a Duna vízgyűjtő területén hatalmas védett területek vannak kijelölve, ahol homok és kavicságyakon keresztül szűrik a vizet. Ezt a szűrt vizet sok 
esetben közvetlenül lehetne fogyasztani, mindenesetre a biztonság kedvéért hozzáadják a klórt.



Nem minden lakásban van arra lehetőség, hogy óriási szűrő tartályok kerüljenek elhelyezésre az akváriumok közelében, mivel a szűrési helyet lehet, 
hogy egy másik akvárium foglalja el, vagy éppen a nappaliban található az akvárium a lakás díszeként és a szekrényben nem fér el egy nagyméretű 
külső szűrő.
A találékony akvaristák azonban a szükséges anyagi erőforrások hiányában sok-sok anyagot és szűrési módszert alkalmaztak már.
Vegyünk egy általános példát erre szemléltetésül.
Egy külső szűrő minőségi szűrőanyaggal megtöltve 35-85 eft. között mozog. Méretéből fakadóan könnyen elhelyezhető egy szekrényben.
Egy barkács szűrő ára hasonló teljesítménnyel megközelítőleg 15-25 eft. között mozog. Miben áll a különbség? Amin sokat lehet spórolni a tartály, 
szűrőanyag. Tartály 3-5 eft körül szokott lenni. Ez után jön, hogy kevésbé hatékony, de nagy mennyiségű szűrőanyaggal töltik meg.
Ez lehet akár kerámia vagy lávakő. A végeredmény, jó beállítás esetén azonos, sőt még jobb is lehet. Csak nem mindegy hogy a nappaliban ott áll-e az 
a nagy hordó, amiben a szűrőanyag van, vagy sikerül a szekrényben elrejteni. 

   

                                             'asebestyén'



  

 Proci

Mint a képeken is látható sok megoldás létezik. Egy házi barkács szűrő is felveheti a versenyt a márkás külső szűrőkkel, ha hozzá igazítjuk a 
teljesítményét az akvárium méretéhez, és megfelelő szűrőanyagokat használunk. Kezelhetőségük időnként azonban nehezebb, evvel érdemes számolni. 
Egy jól összeállított, és elkészített házi, DIY szűrőhöz viszont ritkán kell hozzányúlni.
Léteznek még a felsoroltakon kívül más szűrők is, ahol mindezeket az anyagokat felhasználják. Amennyiben a víz tiszta, a halak és növények jól érzik 
magukat, víz kémiai értékei megfelelnek az elvártnak, akkor jól állítottuk össze szűrőnket. 
Általános gyógymód nincs, mivel minden akvárium más. Víz, világítás, halak száma, fajtája, szűrő teljesítménye, szűrőanyagok fajtája, összeállítása 
mind befolyásolja a szűrés hatásfokát és ez által a végeredményt.
Sablonok léteznek, de ezeket mindig hozzá kell igazítani az akvaristának a saját akváriumához.

Melyik a legrosszabb megoldás? Amikor a drága külső szűrő vagy kisméretű házi szűrő, kevésbé hatékony, olcsó vagy minőségen aluli 
szűrőanyaggal van megtöltve. Ez a változat magában hordozza a gondok sokaságát.



Nézzünk egy összehasonlítást a barkács megoldásra, szűrőanyagok terén is.

 

A képen egy gyári és egy barkács szűrőanyag látható. Villanyszerelésnél használt gégecső, illetve az erre a célra gyártott EHEIM Mech pro nevű 
szűrőanyag.
Mint látható a képen, a formájuk, kialakításuk hasonló, a fő különbség méretükben, anyagukban rejlik. Egy liternyi rendelkezésre álló térfogatban adott 
anyagból több, illetve kevesebb helyezhető el, ezáltal a szűrő felület növelhető, illetve csökkenthető. 
Amit még használnak, mint szűrő médium: Ytong tégla aprítva, ágybetét szivacs, homok (homokszűrőknél), égetett agyaggolyó stb..
A sort hosszasan lehetne még biztosan sorolni, a DIY anyagok használhatósága természetesen változó, ezt figyelembe kell venni.



Kerámia gyűrű, szinterelt üveg 

Kerámia gyűrő vásárlása esetén arra kell figyelni, milyen célra szeretnénk használni.
Minden szűrőanyag végez mechanikai és biológiai szűrést, de az anyagából fakadóan megkülönböztetünk, mechanikai és biológiai szűrésre tervezett 
gyűrűket, amelyek kerámiából és szinterelt üvegből készülnek.
Ami segít eldönteni, hogy melyikről is van szó, a kerámia, vagy a gyűrű felületének porózussága. Egy jó minőségű, biológiai szűrésre tervezett 
szűrőanyag felülete nem lehet sima. Rendkívül apró lyukak vannak rajta, Kezünkkel tapintva egy picit csiszoló hatásúnak érezhetjük.
A gyártó sok esetben feltünteti, hogy egy liternyi szűrőanyag milyen szűrő felületet képes biztosítani. 
A lenti képen a Sera Siporax felülete látható.



Sera Siporax nagyítva



                                                                                                        Katona János

Ista Q, Glass  
bacikultúrával Siporax , a benne levő bacilus 

kolónia ½ évvel idősebb mint  
az Ista Q. G.



Szivacsok

A szivacsokat általában sűrűségüknek megfelelően alkalmazzuk mechanikai, előszűrésre illetve biológiai szűrésre.
Szükséges megjegyezni, hogy minden szivacs mechanikai és biológiai szűrést is végez.
Az idő múlásával a szivacsban megtelepedő baktériumok a vízátfolyási képességét rontják. Amikor szivacsszűrőt használunk a benne levő barna 
masszát ne akarjuk teljesen kitisztítani. Az akváriumból levett vízben mossuk át. Amennyiben csere válik szükségessé, egyszerre ne cseréljük az 
összest a szűrőkben. 
Vannak olyan szűrő összeállítások is, ahol a külső szűrőben csak szivacs található. Ezekben az esetekben különösen fontos a megfelelő sorrend 
megválasztása. Az ilyen szűrők hatékonysága azonban nincs megfelelően kihasználva, egy jól összeállítotthoz viszonyítva, ahol a minőségi  biológiai 
szűrőanyagok teszik hatékonyabbá a szűrőt a megfelelő szűrés elérésben.

                                                                                                                 Rostratus
Leggyakrabban belsőszűrők elsődleges szűrőanyagaként kerülnek felhasználásra. Ezen minőségükben mind a mechanikai, mind a biológiai szűrést 
végzik, igaz más-más hatásfokkal, legyen az levegős, vagy akár motoros kivitelű. 



  

Nagy teljesítményű                                           Kisteljesítményű szivacsszűrő

Ezek a szűrők levegő meghajtásúak.
Barkács megoldásként sokat használt megoldás, amikor egy power fejre tesznek rá egy szivacs darabot.
Előnye az olcsósága és a nagy szűrőfelület, hátránya a kezelhetősége nehezebb, takarításkor jóval több piszok kerül a vízbe mint egy jól megtervezett 
belsőszűrőnél.
Ez olyan, mint pl. a fenti kék szivacs hasábra egy power fej kerül.
Szivacsos szűrés előnyei közé lehet sorolni az árát, és az olcsó üzemeltetését (különösen egy tenyészetben ahol sok akváriumot szükséges szűrni) 
valamint hogy olyan helyen is használható ahol a motoros szűrők az ivadék halak miatt nemjavasoltak. 



Létezik olyan speciális szivacsszűrő is (Hamburger mattenfilter), ahol a megfelelő felület és átfolyási sebesség számításával, rendkívül jó biológiai 
szűrést lehet elérni. Fontos megjegyezni, itt minden részletre különösen szükséges oda kell figyelni. Akvárium mérete, szűrési felület, átfolyási 
sebesség, szivattyú teljesítménye…
Egy hátránya van: helyigényes. 

  

Elvi ábra Gyakorlati kivitelezésre egy példa



   

            „Sarok Matten” szűrő                                                    Oldal matten

Ezeknél a sarok szivacs szűrőknél egy 3-5 cm vastag szivacs található negyed körívben, vagy egy oldalon végig eresztve.
Mögötte található a szivattyú és ahogy a képen is látható akár a fűtőket is ellehet rejteni mögéjük. 



Kőzetek

A szűrésre viszonylag kevés kőzetet használunk.
A leggyakoribb, ami a szűrőkben előfordul az a zeolit illetve a lávakő és ennek különféle formái.

A zeolitról az egyik forgalmazó a következőt írja:
„A zeolit egy tömör, nagyon porózus természetes kő, sok üreggel és csatornával. 
A zeolit adszorbeáló anyag, ami azt jelenti, hogy a környezeti toxinokat és a szerves bomlás terméket az üregek elektrosztatikusan magukhoz vonzzák 
és megkötik. A zeolit elősegíti a gyors baktériumkultúra kialakulását, gátolja az alganövekedést, valamint ioncserélőként és katalizátorként is szolgál.” 
aquadepo
A dehidratált aprított zeolitot, szagelszívó, nedvszívó hatása miatt gyakran használják állati almok készítésénél, pl. macska alom. Időnként regenerálni 
szokták. Ammónia megkötő hatású, de a növényi tápanyagokat is kiveszi a vízből, használatánál evvel érdemes számolni

A másik nagyon sokat használt kőzet a lávakő. Alapjaiban egy porózus kő amelyet a lávakő összezúzásával, aprításával tesznek használható méretűvé.
Olcsósága miatt a barkács szűrők fő szűrőanyaga, ahol is a nagy mennyiségben való alkalmazásával, és ez által keletkezett szűrési felületnövekedéssel 
érik el vele a kívánt teljesítményt. Vásárlásánál törekedni kell, hogy jó minőségű kőzet kerüljön felhasználásra, mivel ahogy majd bemutatásra kerül 
ebből is többféle minőség létezik. A belekerülő minőségen aluli köveket érdemes kiválogatni.

Az agyaggolyók használata és elterjedése változó, az akvaristák zöme inkább más szűrőanyagot részesít előnybe.



Kémiai szűrés

Kémiai szűrésre jellemzően a legtöbbet használt anyag az aktív szén és amit szintén sokan használnak a Szat gyanta.
Ezeket az anyagokat akkor célszerű használni, amikor betegség vagy más káros anyag halmozódik fel az akváriumban, esetleg szükségessé válik 
túltelepítés miatt a kémiai szűrés. 

Mi amit jó tudni az aktív szénről. Nem csak a gyógykezelés utáni maradványokat de a növényi tápoldatokat is kiszűri. Ezáltal pl. a növényes 
akváriumokban az állandó jelenléte kifejezetten káros. Folyamatos használata egy jól szűrt akváriumban nem szükséges. Új akvárium indítása esetén 2-
3 hét után célszerű eltávolítani.

Kémiai szűrésre szoktak alkalmazni speciális szivacsokat is: pl zöld színű nitrát, feketét pedig aktív szenes szűréshez javasolják.
Gyakorlati alkalmazásukról megoszlanak a vélemények. Egy jól karban tartott és megfelelően szűrt, telepített akváriumban nincs szükség rájuk, ahol a 
rendszeres vízcsere által a nitrát nem tud felhalmozódni az akváriumban.

Juwel nitrát szűrő szivacs



Biolabdák

A  biolabdák napjainkban egyre inkább tért vesztenek az akvarisztikai szűrés területén az új technológiájú biológia szűrőanyagok térhódításával.
Viszonylagos olcsóságuk, jó használhatóságuk miatt a tavi szűrőknél, a különböző reaktoroknál, esetleg nagyteljesítményű szűrőknél még sokat 
használják. 

                                                                                      
A jó biolabda átlátható. eltömődésre nem érzékeny. Erre azért kell odafigyelni, mert különböző minőségben, formában készülnek. 
Méretük 20-40 mm között változhat, formájuk jellemzően gömb alakú de akár négyzetes biokocka is lehet.
Léteznek olyan biolabdák, amelyek szétszedhetőek és szivacsdarabot lehet a közepükbe elhelyezni.

       Ple



Szűrőanyagok bemutatása

1.
-Gyártó/Forgalmazó: Evolution
-Termék neve: Bakto-max
-Elsődleges feladata: mechanikai szűrés
-Megjegyzés: a felülete csalóka lehet, elsődlegesen mechanikaira célszerű használni. 

   



2.
-Gyártó/Forgalmazó: Nonem
-Termék neve: Kerámia gyűrű
-Elsődleges feladata: mechanikai szűrés
-Megjegyzés:  vékony falú és viszonylag kisméretű 

   



3.
-Gyártó/Forgalmazó: JBL
-Termék neve: JBL Biomec
-Elsődleges feladata: Mechanikai szűrés
-Megjegyzés: ugyanaz más kivitelben, a mérete nagyobb minden tekintetben. A fala simább, vastagabb.

  



4.
-Gyártó/Forgalmazó: Sera
-Termék neve: Siporax 15 mm
-Elsődleges feladata: biológiai szűrés
-Megjegyzés:  Egy liter 34 liternyi normál kerámia szűrő felületével egyezik meg a gyártó adatai szerint. Létezik mini, normál és kert tavakhoz ajánlott 
méretben is. A mini a belső szűrőkhöz javasolt, a normál '15 külső szűrőkhöz, a nagy 25' kerti tavakhoz.

      



5.
-Gyártó/Forgalmazó: Ista
-Termék neve:  Ista Quartzite Glass
-Elsődleges feladata: biológiai szűrés
-Megjegyzés: Egy liter 1010 m2  felületet biztosít a gyártó adatai szerint                                                                                            

   

Fotó: Katona János, továbbá köszönet Finta Attilának a küldött képekért



6.
-Gyártó/Forgalmazó:Aquadepo
-Termék neve: Lávakő
-Elsődleges feladata: biológiai szűrés 
-Megjegyzés: A két kődarab egy szériából került ki. A kép tanulsága szerint az egyiknek sima a másiknak lyukacsos a felszíne.
A hatékonyságot illetően, nem mindegy tehát melyikből van több a szűrőben.

  



7.
-Gyártó/Forgalmazó: Eheim
-Termék neve: MECHpro
-Elsődleges feladata: Mechanikai-biológiai szűrés
-Megjegyzés:

  



8.
-Gyártó/Forgalmazó: JBL
-Termék neve: Filterball
-Elsődleges feladata: Biológiai szűrés
-Megjegyzés: Bár a biolabdákat elsősorban biológiai szűrésre javasolják de nagyon jól használhatók mechanikaira is.Pl. az ülepítő részbe helyezve.

  



9.
-Gyártó/Forgalmazó: Akvariumlpus
-Termék neve: Bioball
-Elsődleges feladata: biológiai szűrés
-Megjegyzés: Bár a biolabdákat elsősorban biológiai szűrésre javasolják de nagyon jól használhatók mechanikaira is.Pl. az ülepítő részbe helyezve.

  



10.
-Gyártó/Forgalmazó: ismeretlen
-Termék neve: Gégecső
-Elsődleges feladata: mechanikai-biológiai szűrés
-Megjegyzés: Eheim Mech pro helyettesítésére, utánzására használják elsődlegesen DIY anyagként, villanyszerelési boltban kapható

  



11.
-Gyártó/Forgalmazó: 
-Termék neve: TM 10-as szivacs
-Elsődleges feladata: Mechanikai szűrés
-Megjegyzés: Köztes anyagként használható a mechanikai és a biológiai réteg között.



12.
-Gyártó/Forgalmazó: JBL
-Termék neve: Szűrő szivacs
-Elsődleges feladata: Mechanikai szűrés 
-Megjegyzés: Köztes anyagként használható a mechanikai és a biológiai réteg között.



13.
-Gyártó/Forgalmazó: JBL
-Termék neve: Perlon vatta
-Elsődleges feladata: utószűrés 
-Megjegyzés: A biológiai szűrőanyag után kerül elhelyezésre, erősen fojtja a szűrőt.



14.
-Gyártó/Forgalmazó: 
-Termék neve: Perlon vatta, kárpitosok használják
-Elsődleges feladata: utószűrés 
-Megjegyzés: A biológiai szűrőanyag után kerül elhelyezésre, erősen fojtja a szűrőt. Több réteg szükséges belőle, szerkezetileg ugyanolyan mint a 
gyári.



15.
-Gyártó/Forgalmazó: (vásárlás helye OBI)
-Termék neve: Perlon vatta
-Elsődleges feladata: utószűrés 
-Megjegyzés: ikrázáshoz is jól használható élőnövény helyett



16.
-Gyártó/Forgalmazó: 
-Termék neve: zsák
-Elsődleges feladata: előszűrés , mechanikai
-Megjegyzés: pl. Sera vastag szálas biofilter illetve Eheim Ehifix pótlására használják.



17.
-Gyártó/Forgalmazó: 
-Termék neve: Mosogató dörzsszivacs
-Elsődleges feladata: előszűrés, mechanikai
-Megjegyzés: pl. Sera vastag szálas biofilter illetve Eheim Ehifix pótlására használják. 



18.
-Gyártó/Forgalmazó: EHEIM
-Termék neve: Substrat 
-Elsődleges feladata: biológiai szűrés 
-Megjegyzés:  450 m2 felületet biztosít literenként, szinterelt üveg

Zeusz Gabi



19.
-Gyártó/Forgalmazó: Greenaqua
-Termék neve: Ada bio rio
-Elsődleges feladata: biológiai szűrés
-Megjegyzés: nagy felületet képes biztosítani, de fojtó hatású tud lenni a szemcsék összeállása esetén

„Danikaaa”



20.
-Gyártó/Forgalmazó: 
-Termék neve: bioball
-Elsődleges feladata: biológiai szűrés 
-Megjegyzés:  Bár a biolabdákat elsősorban biológiai szűrésre javasolják de nagyon jól használhatók mechanikaira is.Pl. az ülepítő részbe helyezve 

Katona János



21.
-Gyártó/Forgalmazó: 
-Termék neve: bútor szivacs
-Elsődleges feladata: belsőszűrés 
-Megjegyzés: könnyen eltömődik, ivadék halak nevelő akváriumában jól használható.



Köszönet a segítségért mindazoknak, akik segítettek ennek a kis olvasnivalónak az összeállításában avval, hogy rendelkezésre bocsátották 
szűrőanyagaikat, illetve azok fényképét.

Egyéb forrásanyagok az Interneten megtalálhatók. Pl. a Hamburger mattenfilterhez elkészítéshez szükséges képletek.
Amennyiben igény lesz, rá megpróbáljuk a jövőben frissíteni, illetve bővíteni az adat állományt, olyan szűrőanyagok képeivel melyeket a hazai 
akvaristák külső illetve belső szűrőikben használnak, azért hogy a víz alatti világ megannyi szépségét az otthonukba varázsolják. Legyen az akár a 
legújabb irányzat amely kis hazánkban is egyre terjed vagy akár egy afrikai sügéres akvárium mely helyigénye ellenére egyre nagyobb tömegeket hódít 
meg.

Végezetül még egyszer : szép és egészséges akváriumot csak megfelelő szűréssel lehet elérni.

   
                                     
                                                                 Mitsuhiro Machida                                                                     ’ Magas Laci’

Összeállította: Laja8


	                                             'asebestyén'

