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ZAŘÍZENÍ PRO ODSUN ODPRAŠKŮ „FLOW-OFF“ 

Z VÝSYPEK FILTRŮ A ODLUČOVAČŮ 
 

Pro odsun odprašků z filtrů a odlučovačů lze s výhodou využít zařízení FLOW-OFF, 

které kombinuje ODVADĚČ ODPRAŠKŮ a PRŮTOKOVÝ PODAVAČ. 

Pod žlabovou výsypku filtru nebo 

odlučovače je nainstalován odvaděč 

odprašků, na jehož výpad je napojen 

materiálový uzávěr, gravitační komora 

a průtokový podavač. Jako zdroj 

dopravního vzduchu slouží 

dmychadlo. 

Zařízení je vhodné i pro vysoce 

abrazivní prachy. Řešení odvaděče 

odprašků je chráněno užitným vzorem 

(U) CZ 17 961 U1, některé prvky 

průtokového podavače jsou chráněny 

užitnými vzory (U) CZ 15 209 U1 a 

(U) CZ 15 107 U1. 

Originálním konstrukčním řešením systému FLOW-OFF s absencí jakýchkoli 

pohyblivých částí je dosaženo jeho velké dopravní výkonnosti, provozní spolehlivosti, 

odolnosti proti opotřebení a velmi vysoké životnosti. 
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Velkou výhodou použití zařízení pro odsun odprašků je absence jakýchkoli pohyblivých částí přicházejících do 

styku s dopravovaným materiálem a tím prakticky nulové náklady na údržbu a opravy (mazání ložisek, otěr). 

Další výhodou je velice jednoduchá elektroinstalace (pouze jeden elektromotor dmychadla). Výhodná je také 

možnost přetržitého provozu při malém výskytu odprašků a tím úspora energie pro odsun odprašků. 

Při větším výskytu odprašků zařízení pracuje kontinuálně. Odprašky stékají odvaděčem odprašků a gravitační 

komorou do průtokového podavače, kterým se kontinuálně dopravují do zásobníku. Při menším výskytu 

odprašků a kratší dopravní vzdálenosti je možno zařízení provozovat přetržitě. Po shromáždění dostatečného 

množství odprašků ve výsypce filtru se uvede do provozu dmychadlo a otevře se materiálový uzávěr. Odprašky 

se dopraví z výsypky do zásobníku a po jejím vyprázdnění se zařízení odstaví z provozu. 

Pro provzdušňování odvaděče odprašků a pneumatickou dopravu slouží zdroje dopravního vzduchu s přetlakem 

min. 30 kPa (nejlépe dmychadla) nebo ve výjimečných tlakovzdušná síť. Dopravní medium lze použít i jiné, 

např. dusík či jiný inertní plyn. 

Teplota dopravovaného materiálu může být do +150 °C, resp. do +200 °C, na přání i vyšší. Teplota okolního 

venkovního vzduchu není omezena. 

 

Hlavní stavební rozměry 
 

Velikost odvaděče odprašků určuje projektant podle rozměru výstupní příruby žlabové výsypky. Velikost 

průtokového podavače, průměr dopravního potrubí, potřebnou délku gravitační komory a spotřebu dopravního 

vzduchu (resp. velikost a příkon dmychadla) určuje projektant podle požadované dopravní výkonnosti a výšky 

výstupní příruby výsypky nad podlažím či terénem. 

 

Základní technické údaje 

Dopravní výkonnost 0,1 – 5 t/h, v určitých případech i více 

Nejvyšší provozní teplota dopravovaného materiálu 150 °C příp. 200 °C 

Spotřeba dopravního vzduchu dle podmínek stanoví projektant 

Nejvyšší pracovní přetlak dopravního vzduchu 0,03 - 0,1 MPa 


