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ODVADĚČ ODPRAŠKŮ  OD 

z výsypek filtrů a odlučovačů 
 

Odvaděč odprašků slouží k odvodu prachu zachyceného ve žlabových výsypkách filtrů 

či odlučovačů do navazujících dopravních nebo skladovacích zařízení. Je vhodný i pro 

vysoce abrazivní prachy. Odvaděč odprašků pracuje nepřetržitě nebo cyklicky, kdy se 

uvede do provozu po vytvoření zádrže prachu ve výsypce.  Výstupní hrdlo odvaděče 

může být umístěno v jeho středu nebo na kraji. Ve dně odvaděče jsou osazeny 

provzdušňovací skříně. Je velmi výhodné kombinovat odvaděč odprašků s fluidním 

dopravníkem a průtokovým podavačem. Řešení odvaděče odprašků je chráněno 

užitným vzorem (U) CZ 17 961 U1. 

Originálním konstrukčním řešením odvaděče odprašků s absencí jakýchkoli 

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

odolnosti proti opotřebení a velmi vysoké životnosti. 



 

Pro provzdušňování odvaděče odprašků slouží zdroje dopravního vzduchu s přetlakem min. 30 kPa (nejlépe 

dmychadla) nebo ve výjimečných případech vysokotlaké ventilátory. 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.  

Příslušenství odvaděče odprašků tvoří materiálový uzávěr (ručně či dálkově ovládaný), zdroj dopravního 

vzduchu (např. dmychadlo) a pneudopravní systém dálkové dopravy (průtokový či komorový podavač).   

 

Hlavní stavební rozměry 
 

Odvaděče odprašků se vyrábí v rozměrové řadě podle šíří výstupních hrdel výsypek filtrů, tj. v šířkách 200, 250, 

315, 350 a 400, v atypickém provedení i v jiných šířkách, délky dle délek žlabových výsypek po dohodě 

s projektantem filtru. Rozměry výstupních přírub DN 200 resp. DN 250, jiné (i čtyřhranné) na přání. 

 

Základní technické údaje 

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

Spotřeba dopravního vzduchu dle velikosti a materiálu stanoví projektant 

 pro kontinuální provoz v rozmezí 50 – 200 m
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 pro přetržitý provoz průměrná od 0,4 m
3
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Nejvyšší pracovní přetlak dopravního vzduchu 0,03 - 0,6 MPa 

 

 


