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STŘEDOTLAKÝ KOMOROVÝ PODAVAČ  SKP-S 100 
 

Komorový podavač slouží pro přetlakovou pneumatickou dopravu sypkých, 

práškových a jemně zrnitých nelepivých, nehořlavých a 

nevýbušných materiálů ve vznosu. Podavač sestává 

z komory, rozvodného vzduchového potrubí 

s armaturami, vpádového uzávěru a řídicí jednotky. 

Komora podavače je navržena, dimenzována a vyrobena 

pro maximální provozní přetlak 50 kPa, nejedná se tedy 

o tlakovou nádobu ve smyslu platných předpisů. 

Podavač je v provedení se spodním výstupem, je tedy 

vhodný zejména pro dopravu hrubších materiálů, jako je 

popílek ze zadních tahů kotlů a předehříváků, ložového 

popele, drcené strusky, suchých písků, suchých 

maltových směsí a podobných jemně zrnitých materiálů. 

Podavač pracuje cyklicky ve čtyřech fázích. Podavače je 

možno zavěšovat pod výsypky. Mohou pracovat samostatně nebo je také možno je 

funkčně spojovat “za sebe” pro dopravu jedním společným dopravním potrubím. 

Podavač je určen k instalaci v  prostředí bez nebezpečí výbuchu a pracuje v  

automatickém režimu. Nevyžaduje pracovníka pro stálou obsluhu, pouze kontrolu 

provozu a pravidelné prohlídky těsnosti nádoby a uzávěrů. 
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Komorový podavač SKP-S 100 – součásti a hlavní stavební rozměry: 
 

Popis obrázku 

1. Nádoba  
2. Vpádový uzávěr 

3. Rozdělovač vzduchu 

4. Směšovač 

5. Rám 

6. Řídicí a ovládací 

jednotka 

7. Vstupní hrdlo vzduchu 

8. Vstupní hrdlo 

materiálu 

9. Výstupní hrdlo 

10. Odvzdušňovací hrdlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní technické údaje 

Max. sypná hmotnost dopravovaného materiálu  3100 kg/m3 

Konstrukční přetlak 0,2 MPa 

Pracovní přetlak 0,05 MPa 

Nejnižší pracovní teplota 0 °C 

Nejvyšší pracovní teplota + 200 °C 

Max. teplota dopravovaného materiálu + 200 °C 

Požadavky na dopravní vzduch: 

Provozní přetlak max. 0,05 MPa 

Objemový průtok určen projektem 

Teplota do 80 °C 

Kvalita bez oleje a mech. nečistot, dokonale odvodněný  

Požadavky na ovládací vzduch: 

Provozní přetlak 0,6 – 0,8 MPa 

Kvalita bez mech. nečistot, sušený na tlakový rosný bod min. -20°C, olejovaný 


