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P N E U M AT I C K Á  DO P R AVA
O D P R A Š O VÁ N Í
V Ě T R Á N Í

Více informací o �uidním dopravníku naleznete 
v technických podmínkách RK 12 1533 na našich webových 
stránkách www.rayman.cz.

Fluidní dopravník slouží pro horizontální dopravu práškových materiálů ze zásobníků, sil nebo technologických zařízení, a to ve velmi 
husté fázi. Skládá se z kruhové trouby a provzdušňovacích skříní uložených na jejím dně. Dopravní vzduch se do �uidního dopravníku 
přivádí ze souběžného vzduchovodu přípojkou provzdušňovací skříně.

Zdrojem dopravního vzduchu je většinou dmychadlo, je však možno použít i vysokotlaký ventilátor či tlakovzdušnou síť. Zařízení využívá 
působení gravitační síly na materiál, vyznačuje se proto velice nízkou energetickou náročností a spotřebou vzduchu.

Fluidní dopravník pracuje s  velice malými dopravními rychlostmi a velkými výkonnostmi, netrpí opotřebením a je proto vhodný 
i pro dopravu vysoce abrazivních prachů. Fluidní dopravník je bezúdržbový. Originálním konstrukčním řešením s absencí jakýchkoli 
pohyblivých částí je dosaženo velké dopravní výkonnosti, provozní spolehlivosti, odolnosti proti opotřebení a velmi vysoké životnosti. 
Nevykazuje zdroje iniciace výbuchu a proto je možno ho v antistatickém provedení po certi�kaci použít i pro dopravu výbušných materiálů.

Pro horizontální dopravu práškových materiálů

FLUIDNÍ
DOPRAVNÍKY



Parametry:
Sklon dle projektu, 0 – 16%
Nejvyšší provozní teplota dopravovaného materiálu +150 °C příp. +200 °C
Nejvyšší pracovní přetlak 0,05 příp. 0,25 MPa
Hmotnost viz tab. v technických podmínkách
Průměr hadicového násadce 27mm (hadice 1“)

Požadavky na dopravní vzduch:
Spotřeba od 5 m3/h na 1bm délky
Parametry dle projektu
Teplota max. 100 °C
Kvalita: bez oleje a mech. nečistot, odvodněný, příp. upravený 
 (závisí na dopravovaném materiálu)
Vstupní a výstupní hrdla komory, spotřeba dopravního vzduchu, jakož i délka �uidního dopravníku a jeho dílů jsou dány projektem zařízení.

Základní technické údaje

Fluidní dopravníky se vyrábějí o typových světlostech DN 200 a DN 250, na přání jako atypy DN 150, DN 300 a DN 400 a jiné. Provozní tlaky jsou 
do 50 kPa u netlakového provedení FD a 250 kPa u tlakového provedení (označení FDT), pracovní teploty jsou do 150 °C, resp. do 200 °C. 
Fluidní dopravníky lze skládat z jednotlivých dílů do neomezeně dlouhých dopravních tras podle projektu, maximální typová délka jednoho dílu 
�uidního dopravníku je 5000 mm.

Hlavní stavební rozměry
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FLUIDNÍ
DOPRAVNÍKY 1. Vstupní komora

2.  Trouba

3.  Provzdušňovací skříň

4. Přípojka provzdušňovacího vzduchu

5.  Výstupní hrdlo
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