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PROFIL

FIRMY

Firma ENVIRMINE vznikla v roce 1990. Její jádro tvoří odborníci s dlouholetou praxí v oboru strojírenství, výstavby investičních celků,
zpracování odpadů a ekologických projektů.
Firma ENVIRMINE nabízí svým zákazníkům dodávky technologických celků v oblasti dopravy, skladování a zpracování sypkých hmot.
Konkrétně např. technologie na výrobu suchých maltových směsí ( maltárny ), technologie na výrobu betonových směsí ( betonárky ), ekologické
zařízení pro zpracování a ukládání odpadů zejména v průmyslových provozech energetiky ( zpracování a ukládání popílků ), technologie pro
cementárny, vápenky, lomy, keramický a sklářský průmysl. V neposlední řadě má společnost referenční zakázky z potravinářského průmyslu (
škrobárny, výroba müsli, mlékárny aj. ).
Vlastní výrobní kapacity umožňují firmě dodávat jednotlivé výrobky a zařízení ve velmi dobré cenové relaci a dále poskytují výhodu
v tom, že umožňují úpravy výrobků a zařízení přesně dle požadavků zákazníka.
Firma zajišťuje většinu svých zakázek formou „na klíč“, tzn. že kromě vlastních výrobků zajišťuje i potřebné subdodávky ( např. elektro
a stavební část technologie ). V případě těchto zakázek „na klíč“ dokáže firma nejlépe využít své dlouholeté „know-how“ z oblasti sypkých
materiálů a poskytnout zákazníkovi velkou přidanou hodnotu k jednotlivým výrobkům tím, že pojmenuje kritické body navržené technologie a
navrhne optimální řešení těchto bodů. Firma nabízí i technicko-poradenskou činnost tj. formou zpracování studii a investičních záměrů.
Součástí firmy je i vlastní projekční kancelář, která připravuje kompletní projektovou dokumentaci pomocí softwaru CAD 3D.
Snahou firmy je neustále zlepšovat kvalitu výroby, k čemuž by měl přispět certifikát ISO 9001, který získala v roce 2006.

Dodávky pro průmysl :
Ö Výroba stavebních hmot

Ö Potravinářský

Ö Chemický

Ö Energetický

Ö Hutní

Ö Těžba a zpracování surovin

HLAVNÍ

;
;

OBORY ČINOSTI

Dodávky technologických zařízení pro mechanickou, pneumatickou, fluidní dopravu a skladování sypkých materiálů.
Návrhy a dodávky technologických zařízení pro potravinářské provozy ( mlýny, škrobárny, mlékárny... ) a výrobny
krmných směsí.

;

Návrhy a dodávky výroben a přípraven směsí pro stavebnictví ( výroba suchých maltových směsí a tmelů, výroba
betonových směsí, apod. ).

;
;

Návrhy a dodávky technologických zařízení pro cementárny a vápenky.
Technologické celky na výrobu směsí pro ukládání do povrchových složišť z odpadních surovin elektráren a tepláren,
dolů, hutí, sléváren apod.

;
;
;
;
;
;
;
;

Technologické celky pro úpravny uhlí a rud
Návrhy a dodávky technologických celků pro keramické závody a porcelánky.
Likvidace odpadů z produktů spalování tuhách paliv.
Projekty a dodávky elektrotechnické části staveb včetně měření a regulace.
Konstrukce a jiná strojírenská výroba.
Čištění průmyslových odpadních vod.
Balící a pytlovací zařízení sypkých materiálů.
Dodávky obloukových hal a válcových zásobníků - speciální technologie vinutí z pásů plechu přímo na stavbě.
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PŘÍJEM VČ. ODPRÁŠENÍ Â
SKLADOVÁNÍ Â HOMOGENIZACE

DOPRAVA
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SYPKÝCH MATERIÁLŮ
Mechanická doprava
; Klasické pásové dopravníky
; Speciální pásové dopravníky
FLEXOWELL
; Šnekové dopravníky
; Spirálové bezhřídelové dopravníky
; Korečkové elevátory
; Kabelkové dopravníky
; Vibrační podavače a vibrační žlaby

; Skladování v zásobnících
v bezprašném provedení –
podtlakové či přetlakové filtry
; Příjem automobilových a
vlakových cisternových vozů
(vagónů Raj ), vykládka
z kontejnerů, BIG-BAGů,
nákladních automobilů, pytlů
; Provzdušnění zásobníků
systémem trysek Vibra Jet
; Provzdušnění zásobníků
vzduchovými děly
; Zařízení pro homogenizaci –
vibrační dna, fluidní dna aj.
; Aktivní dna
; Příslušenství sil – čidlo
maximální hladiny, kontinuální
měření hladiny, bezpečnostní
klapky, nožové uzávěry,
motýlkové klapky, vírové
odlučovače, cyklony

Pneumatická doprava
; Nízkotlaká doprava – ejektorové
směšovače
; Středotlaká doprava - dmychadlová
; Vysokotlaká doprava - komorové
podavače
; Pneumatické žlaby
;
Zásobení dopravních systémů
vzduchem ( ventilátory, dmychadla,
kompresory )
; Potřebná úprava NT vzduchu
; Dopravní systémy vždy
v bezprašném provedení

MÍCHÁNÍ Â DÁVKOVÁNÍ Â VÁŽENÍ

BALÍCÍ LINKY Â PYTLOVACÍ
PALETIZAČNÍ STANICE

A

; Balící linky
; Plnění sypkých
materiálů do Big-Bagů
; Vyprazdňování Big-Bagů
; Pytlovací stanice
; Paletizační stanice
; Foliovací zařízení
; Plnící zařízení
autocisteren a vagonů
Raj

; Míchačky
; Turnikety
; Dávkovací šnekové
dopravníky
; Vážící pásové
dopravníky
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HALY A VÁLCOVÉ ZÁSOBNÍKY

Schéma vinutí
Speciální technologie – výroba se provádí přímo na stavbě
speciálním strojním zařízením, které spojuje pás plechu
vinutím ve šroubovici.
Materiál : Hlubokotažný ocelový plech tloušťky 2 – 4
mm. Nejvhodnější povrchová úprava je pozinkovaný plech
s lakovanou, nebo dodatečně provedenou barevnou úpravou
povrchu. Pro nádrže lze s výhodou použít nerezový plech.
Parametry : průměry pláště - minimálně 2 m, dále 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 14, 16 až 40 m.
Výška pláště - libovolná, až do 20 m.
Objem zásobníků cca 50 m3 až 5 000 m3.

Využití :
1. Věžové zásobníky na sypké hmoty
2. Nádrže na kapaliny
3. Haly a přístřešky

Přednosti :
1. Konstrukce LIPP je lehká, přitom
vykazuje vysokou pevnost vůči vnitřním i
vnějším tlakům, neboť plášť po obvodu je
zpevněn dvojitým lemem.
2. Nízké pořizovací náklady
- podle potřeby je možné šetřit stavební
plochu větší výškou a menším
průměrem pláště
- rychlost výstavby je značná, vynutí trvá
jen několik hodin
- nemusí se stavět lešení pro osazení
konstrukčních prvků a pro provedení
nátěrů pláště
- menší spotřeba materiálu ( plech
tloušťky 2 – 4 mm )
3. Vysoká životnost a zanedbatelné
náklady na údržbu.
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DOPRAVNÍK
Návrh systému
Univerzální kabelkové dopravníky byly navrženy na
základě flexibilní a prostorově úsporné metody
v kombinaci s horizontální a vertikální dopravou
sypkých materiálů.
Dopravníky se vyrábějí s kapacitou až do 60 m3/hod.
Šetrná doprava
Při použití této mimořádně šetrné metody není
přepravovaný materiál vystaven nárazům
způsobených vnějším dopadem při plnění nebo při
vyprazdňování.
Kukuřičné a bramborové lupínky jsou příkladem
křehkých produktů, které lze dopravovat bez
poškození.
Hygienické provedení
Dopravníky pro dopravu potravin se obvykle vyrábějí
v provedení z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316.
Mycí jednotka nabízí možnost mytí a sušení řetězů a
kabelek. Dopravníky se dodávají v uzavřeném a
prachotěsném provedení.
Technologie
ŘS Unipower HPL 431 neustále sleduje spotřebu
energie a vypne proud, jakmile zatížení překročí
přednastavené hodnoty. Funkce měkkého rozběhu
zajišťuje bezpečnost proti přetížení důležitých částí.
Kabelky jsou vyrobeny z polypropylénu, měkké nebo
nerezavějící oceli podle typu produktu, který se má
dopravovat. Teploty od -25ºC do +250ºC.

Použití

Keramický průmysl
Energetika;
Průmysl stavebních hmot

o
o
o

o
o
o

Malá spotřeba elektrické energie
Kontinuální vážící zařízení
Minimální odpad vzniklý dopravou materiálu

Potravinářský průmysl
Výroba krmiv a potravin
Chemický a farmaceutický
průmysl

Zobrazení různých provedení dopravníku

A

B

C

D

E

H

T

F
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MÍCHAČKY
Typ

Čistý
objem

Kapacita

Elekro

Šířka

Délka

Výška

Hmotnost

( m3/hod)

motor

(mm )

( mm )

( mm )

( kg )

( litry )

( kW )

F-60

84

5

2x2

770

1205

810

350

F-120

170

10

2x3

940

1620

1030

550

F-200

280

15

2x4

1090

2080

1150

960

F-350

500

30

2 x 5,5

1340

2200

1300

1380

F-500

700

40

2 x 7,5

1450

2550

1380

1900

F-750

1000

60

2 x 11

1640

2840

1680

3400

F-1000

1400

90

2 x 15

1810

3360

1760

5000

F-1500

2100

125

2 x 18,5

2070

3540

2105

5400

F-2000

2800

170

2 x 22

2295

4200

2300

7200

F-2500

3500

210

2 x 30

2430

4690

2420

8400

F-3600

5000

300

2 x 37

2810

5360

2500

9600

F-5000

7000

425

2 x 45

3110

5730

2500

12600

F-6000

8500

500

2 x 55

3500

6100

2500

14000

F-8000

11000

700

2 x 75

3800

7000

3000

16000

Míchačky
Šaržovité ( míchání jednotlivých dávek )
o Kontinuální
o Se sušícím zařízením
o S chladícím zařízením
o S vakuovým povlakováním peletek a granulí
o Drcení hrudek pomocí tulipánových nožů
o

Použití
o Míchání potravinářských prášků
o Chemický a farmaceutický průmysl
o Výroba potravin a krmiv
o Zpracování odpadů, úprava odpadních vod
o Míchání cementů, maltových směsí, popílku

Přesné míchání – rychlé a jemné.
Dvě hřídele s lopatkami vytvářejí uprostřed míchačky fluidní zónu. Tato konstrukce umožňuje rychlé míchání při malé
rychlosti otáčení. To znamená jemnou manipulaci s produktem a dosažení homogenní směsi po několika sekundách
míchání.
Přidávání kapaliny.
Do míchané směsi je možno dávkovat kapaliny. Ty se rozprašují do fluidní zóny. Intenzivní pohyb míchané směsi ve
fluidní zóně zajišťuje dobrou distribuci kapaliny v míchané směsi. Do prášků, granulí a pelet lze rozprašovat kapaliny o
malé nebo i velké viskozitě – nástřik viskózních kapalin ohřevem vč. ohřevu přívodního potrubí a tryskového systému.
Míchací časy.
Čas vlastního míchání se zpravidla pohybuje od 30 sekund do 2 minut v závislosti na vlastnostech míchaných
materiálů. Celkový čas míchacího cyklu ( tj. vč. naplnění a vyprázdnění míchačky ) činí pro jednu náplň obvykle 2
minuty.
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STACIONÁRNÍ
þ Stacionární sací agregát –
þ
þ

PROGRAM

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PRACHU

příkon 11kW až 200 kW, pohon dmychadla elektromotorem, dosahovaná hodnota podtlaku až 90%,
dmychadla s postraními kanály příp. s rotujícími písty (typ Roots), kompletní elektronické ovládání pro zcela automatický provoz

Filtrační odlučovač – slouží k odloučení materiálu z proudu dopravního vzduchu, filtrační plocha 6 až 30m2
Potrubní systém - přípojná místa jsou opatřena ventily pro připojení pracovních hadic, materiál potrubí ocel tř.11 příp. ocel tř.17 (nerez)

REFERENCE :
ČEZ a.s.,elektrárna Tisová
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Systémy pro výrobu betonových směsí
Na základě vstupních údajů a přání zákazníka navrhujeme, projektujeme a dodáváme technologická zařízení pro výrobu
betonových směsí. Důraz při projektování klademe na cenu, výkonnost a spolehlivost technologie.
Míchání surovin dle požadované receptury s reprodukovatelnou přesností a dle požadavku zákazníka. Dávkovací a
vážící zařízení je zpravidla řízeno počítačem a kontrolováno pro efektivní zajištění průběhu vážení, dokumentace a eventuální
použití všech potřebných informací při prodeji materiálů. Řízení dopravních systémů z velínu prostřednictvím monitoru a klávesnice
počítače nebo pomocí speciálních ovládacích panelů se zobrazením technologického procesu.

;
;
;
;
;
;
;
;
;

Konstrukce a řešení betonáren pro vlastní výrobu i transport betonu
Dodávky zásobníků kameniva a cementu - zásobníky řadové, kapsové, hvězdicové, cementová sila, …
Zařízení pro přepravu a ukládání písku, štěrku a kameniva - pásové dopravníky klasické, speciální FLEXOWELL,
korečkové dopravníky, vibrační podavače a žlaby, …
Vynášení materiálů ze zásobníků - pásové dopravníky, šnekové a bezhřídelové spirálové dopravníky, …
Technologické celky pro vážení a dávkování základních materiálů a přísad, vážení zavážecího skipu
Přesné dávkování vody a tekutých přísad do betonové směsi
Měření hladin, tlaků a vlhkosti základních materiálů a přísad
Měření konzistence betonové směsi v průběhu míchání
Zařízení pro recyklaci betonových zbytků a dávkování kalové vody

Hornická činnost
;
;
;
;
;
;

Naše společnost se v hornické činnosti zaměřuje zejména na návrhy a realizaci technologií bezzávalových
dobývacích metod.
Cílem těchto aktivit je zvýšit při hornické činnosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci, snížit negativní vlivy na
životní prostředí a snížit na minimum rozsah důlních škod, potřebu sanačních a rekultivačních prací.
Navrhujeme technologie dobývání se zakládáním vydobytých prostor tuhnoucí zakládkou.
K tomu navrhujeme vhodné receptury zakládkových směsí potřebných vlastností a technologii jejich výroby.
Navrhujeme, projektujeme a dodáváme technologické celky pro výrobu navržených zakládkových směsí do
vydobytých prostor.
Provádíme veškerá potřebná měření vlastností zakládkových směsí.

Konstrukce a jiná strojírenská výroba
Na základě vstupních údajů a přání zákazníka navrhujeme, projektujeme a dodáváme ocelové konstrukce, stavby a
zařízení staveb pro účely instalace technologických zařízení, včetně potřebné povrchové úpravy.

;
;
;

Ocelové konstrukce
Ocelové výrobní a skladové haly
Opláštění budov

;
;
;

Vzduchotechnické rozvody, potrubí apod.
Zásobníky řadové, kapsové, hvězdicové, sila
Výrobky vyráběné ohýbáním a lisováním
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Čištění průmyslových odpadních vod
Ejektory
recirkulační okruh

Vstup znečistěné vody

kontinuální stírání flotační pěny
výstup vyčistěné vody

výstup flotační pěny
flotační vana

čerpadlo recirkulačního okruhu

Princip čistění
Flotační způsob čistění průmyslových odpadních vod je založen na fyzikálně-chemickém principu.
Do znečistěné vody protékající vstupním potrubím jsou /pokud je to nutné/ nadávkovány chemické reagencie, které
vysrážejí nečistoty rozpuštěné , nebo emulgované ve vodě. Tyto vysrážené nečistoty vytvoří vločky, případně koagule
rovnoměrně rozptýlené ve vodě. Po této reakci protéká voda prostorem ( ejektory ), kde dojde k intenzivnímu nasycení
vody vzduchem. Po těchto reakcích natéká voda do flotačního prostoru/flotační vany/, kde dojde k vývinu jemných
bublinek vzduchu. Vzduch se okamžitě naváže na vločky nečistot a vynáší je na hladinu , vytvoří plovoucí vrstvu tzv.
flotační pěnu, která je z hladiny stírána a odváděna pomocí žlabu mimo čistící prostor. Vyčištěná voda gravitačně
odtéká z čistírny a může být znovu použita v daném technologickém procesu nebo vypouštěna do recipientu.

Možnosti použití
Tento způsob čistění je vhodný zejména pro průmyslové vody znečistěné ropnými látkami ( NEL ), jako např.:
koksárenské vody, vody z myček automobilů, ropného průmyslu; velkou účinnost i bez pomoci chemických činidel
vykazuje tento princip čištění v masném a potravinářském průmyslu ( EL ), např.: masokombináty, rafinerie
rostlinných olejů a tuků, kožedělném a kosmetickém průmyslu.
Tyto čistírny se osvědčily např. v Masokombinátě Martinov, Krásno, v Mile Olomouc a dalších.
Obecně lze říct, že uplatnění tohoto principu čistění lze využít všude tam, kde nečistoty obsažené ve vodě tvoří,
nebo pomocí chemických reagencií jsou schopny vytvořit vločky, na kterých ulpívají jemné bublinky vzduchu
rozpuštěného ve vodě a vynášejí nečistoty na hladinu .
Mimo výše uvedené mohou být tyto flotátory použity v úpravnickém průmyslu jako rozdružovače.

Čistící výkon a účinnosti čistění
Čistírny jsou dodávány pro čistící výkony od 500 l / hod – do 100m3 / hod, na přání zákazníka lze výkon přizpůsobit
jeho potřebám.
Účinnost čistíren je závislá na vstupním znečistění a dosahuje v průměru cca 80%. Vyšší účinnosti lze dosáhnout
vícestupňovým čistěním, tj.řazením čistíren za sebou. Proto je hlavním kritériem pro naší nabídku požadavek na
hodnoty vyčištěné vody. Pro zvýšení účinnosti je možné čistírnu vybavit rovněž recirkulačním okruhem, který do určité
míry nahradí vícenásobnou flotaci.
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Míchací centrum suchých maltových směsí
( Příklad řešení daného technologického celku )

þ
þ
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Technologický komplex na dopravu, skladování, dávkování a vážení surovin potřebných pro míchání suchých maltových směsí.
Doprava namíchaného produktu k místu balení do pytlů, do velkokapacitních mobilních cisteren nebo betonových skladovacích sil.
Dle přání zákazníka je možno automaticky dávkovat hlavní komponenty a pojiva, manuálně lze přidávat neomezené množství různých
druhů chemikálií.
Proces míchání je diskontinuální, velikost míchacího zařízení lze zvolit dle přání zákazníka.
Technologický proces je řízen automaticky z PC umístěného ve velínu, pro možnost snadného ovládání je nabízeno vizualizační
prostředí IN TOUCH. Do systému je možno zadat množství receptur dle požadavku zákazníka, takže technologický proces míchání
jednotlivých šarží probíhá bez vlivu lidského činitele. Systém zajišťuje vážení jednotlivých komponent ve vážních nádobách
s definovanou přesnosti.
Realizaci celého díla lze zajistit buď formou „na klíč“, tj. včetně zpracování realizačního projektu, dodávky stavební a technologické
části, systému automatického řízení, uvedení do provozu a vyškolení personálu zákazníka. Je možné také zvolit jinou formu dodávky
např. dílčích částí dle požadavku zákazníka.
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ENVIRMINE s.r.o.

REFERENCE :

Cement hranice a.s.
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Centrum na zpracování popelovin,
sádrovce a jiných odpadních surovin
( Příklad řešení daného technologického celku )
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Zařízení na zpracování popelovin – míchání směsí je vlastní konstrukce,
dlouhodobě ověřené při realizaci zařízení v revíru ČMD, OKD a
uranových dolech. Zařízení je umístněno v blízkosti vtažné nebo výdušné
jámy (při realizaci na hlubinných dolech), nebo dle potřeb zákazníka
(v blízkosti deponie, v místě použití při užití směsí pro stavební účely
apod.)
Lze připravovat směsi z odpadních surovin jako popelovin, strusky
s přidáním různých aditiv nebo pojiv (např. vápno, cement pro stabilizaci
nebo zvýšení rychlosti tuhnutí, zvýšení pevnosti směsi apod.)
Pro výrobu stabilizátu z produkce odsíření je to sádrovec (v tuhé nebo
zvodnělé konzistenci), popílek z elektrostatických filtrů a potřebné
množství vápna.
Proces míchání je buď kontinuální, nebo diskontinuální (šaržovitý)
s možností plynulé regulace výkonu s definovaným procesem dávkování
a vážení jednotlivých komponent procesu míchání.
Technologický proces je dle přání zákazníka řízen ručně z velínu, nebo je
zcela automatizován.
Výstavbu lze zabezpečovat od dodávek technologického zařízení na vykládku, dopravu a skladování popelovin a komponent (
zásobníky a skládky ) po vlastní dodávky technologického zařízení na vynášení a míšení včetně elektro-části, měření a regulace, až
po dodávku „na klíč“. Forma dodávky je přizpůsobena požadavkům zákazníka.

REFERENCE :

OKD a.s., Důl Darkov, Důl ČSM
ČLUZ, Nové Strašecí
ČERNUC, areál pískovny
Důl ČSA Karviná
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Skladování, doprava a dávkování hnědouhelného prachu
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V rámci snižování nákladů ve výrobě investora bylo rozhodnuto nahradit
část dosud používaného paliva ( plyn ) za suchý hnědouhelný prach (
SHUP ). Tím vznikl požadavek na výstavbu sila a navazující technologie.
Tato technologie zahrnuje vyskladňování přepravních autocisteren,
skladování prachu, dávkovací zařízení prachu a následnou pneumatickou
dopravu do hořáku vypalovací rotační pece. Vzhledem k vlastnostem
SHUP ( nebezpečí výbuchu při kritické koncentraci s O2 a nebezpečí
vzniku zahoření ) je v navržené technologii odpovídajícím způsobem
řešena bezpečnost provozu. Zařízení je provedeno jako bezprašné a
nemá tedy negativní vliv na životní prostředí.
Skladovací silo je ve smyslu normy beztlaková nádoba, která je
konstruována tak, že vydrží tlakový ráz vznikající při výbuchu.
Silo je vybaveno prvky, které zabezpečí správnou funkci a bezpečný
provoz ( sondy hladiny a dále sondy, měřící důležité procesy v zásobníku
). Kužel je osazen provzdušňovacím systém. Frekvence provzdušňování je
ovládána z řídícího systému.
Pod kuželem sila je osazen dávkovací rotační podavač, který dávkuje
prach kontinuálně do průtokové váhy. Průtoková váha je vybavena
protiexplozivním ochranným zařízením.
Protiexplozivní ochranné zařízení se vyznačuje extrémně rychlým vnesením hasícího prostředku do chráněného zařízení.
Rychlá reakce potlačí zárodek exploze již v počátku.
Z průtokové váhy je prach dopravován do rotačního podavače pneudopravy, který zabezpečuje rovnoměrné dávkování
SHUP do potrubí pneumatické dopravy.
Požadované množství dopravního vzduchu je zajišťováno dmychadlem. Potrubní ohyby jsou v antiabrazivním provedení.
Dopravní potrubí pneudopravy prachu je zaústěno do hořáku, kde se spaluje směs hnědouhelného prachu s plynem.
Technologický proces je řízen automaticky z PC umístěného ve velínu.

REFERENCE :

Lias Vintířov k.s.
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Homogenizace sypkých materiálů –
- konkrétní realizace pro keramické hmoty
Míchání keramické hmoty vyžaduje dodržení dvou základních parametrů pro kvalitní přípravu hmoty před vlastní výrobou. Prvním
parametrem je vlhkostní homogenita namleté hmoty, která je závislá na obsahu vody usušených desek z kalolisu. Druhým parametrem je kvalita
zamíchaní keramické hmoty s přísadami. Tuto problematiku lze řešit homogenizací keramické hmoty.
Homogenizace probíhá cyklickým vynášením různých vrstev namleté hmoty z homogenizačního zásobníku a doprava této hmoty zpět
do zásobníku. Tím se různé vrstvy hmoty v zásobníku míchají a po určité době se hmota stane homogenní. Zásobník je pro vynášení hmoty
vybaven tzv. aktivním vynášecím dnem, které zaručuje celoplošné vynášení hmoty ze zásobníku ( hmotový tok v zásobníku ), tj. zabrání
klenbování keramické hmoty v zásobníku. Hmota se dopraví vertikálním dopravníkem nad zásobník. Do tohoto dopravníku je pak nasměrován
rovněž tok hmoty z druhé hladiny zásobníku. Výpad z vertikálního dopravníku pak směruje materiál zpět do zásobníku. Při chodu tohoto
homogenizačního zásobníku je po určité době dosaženo stabilní, rovnoměrné vlhkosti keramické hmoty v celém obsahu zásobníku. Dosahuje se
lepší homogenity vlhkosti než 0,5%. Měření vlhkosti zhomogenizované hmoty probíhá automaticky nebo ručním odebráním vzorku. Proces
homogenizace je plně automatizovaný a může probíhat v době mimo provozní špičku s ohledem na spotřebu elektrické energie ( noční směna ).
V námi popisované aplikaci byl dopravní systém nad zásobníkem rozdělený do dvou větví. Jedna větev dopravuje hmotu zpět
do zásobníku ( homogenizace ). Druhá větev dopravuje zhomogenizovanou hmotu do vážící nádoby, kde se v potřebném množství dávkují
potřebné přísady. Materiál je pak spolu s přísadami zamíchán v míchačce.

Homogenizace a míchání pyrostatu
Technologické schéma

Legenda :
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Kolový mlýn
Vyhrnovač z mlýna
Skluz do elevátoru
Korečkový elevátor
Šnekový dopravník
Pneumatický rozbočka
Čidlo zaplnění násypky
Zásobník pyrostatu
Čidlo max. hladiny
Vážení zásobníku
Vnitřní homogenizace
Vynášecí dno zásobníku
Skluzy a výsypky
Sběrný pásový dopravník 1
Pásový dopravník
Šnekový dopravník
Skluzy

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Šnekový dopravník
Magnetický separátor
Vážící nádoba
Pneumatický uzávěr
Míchačka ENV 200
Výsypka míchačky
Rozmělňovač slepenců
Pásový dopravník
Čerpadlo oleinu
Ruční uzávěr
Regulátor
Průtokoměr
Pneumatický uzávěr
Měření tlaku
Potrubní rozvod
Čerpadlo alkánů
Zásobní nádrž - 60 l
Pneumatický uzávěr

Zásobník
pyrostatu
OLEIN

ALKÁNY - přívod

Tlak. voda - přívod ( 3 bar )

REFERENCE :

Keramtech s.r.o. Žacléř
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Pytlovací zařízení

Použití :
Plnící stanice pytlů slouží k plnění ventilových
samouzavíracích pytlů o velikosti 20 – 50 kg.
Výkon pytlovacího zařízení - 45 t / 8 hod
( pro pytel 50 kg )
Přesnost vážení - obchodní vážení

Popis :
Dávkovací
zařízení
se
skládá
z regulačního uzávěru a uzávěru toku materiálu.
Dávkovací zařízení plnící stanice a systém
vážení je řízen pomocí instalovaného automatu
tak, aby jednotlivé dávky byly naváženy s
požadovanou přesností. Vážení ventilových pytlů
je řešeno vážící tenzometrickou soupravou
s vyhodnocovací jednotkou napojenou na řídící
automat.
Ventilové pytle na plnící trn nasazuje
obsluha ručně a po nasunutí pytle stisknutím
tlačítka start spustí vlastní naplnění pytle
požadovanou dávkou písku dle nastaveného
objemu pytle.
Po naplnění je pytel automaticky vysunut z plnící hubice a shazovačem usměrněn na pásový
dopravník, který pytel odsune na válečkou stolici. Z válečkové stolice jsou pytle obsluhou přemístěny na
paletu.
Součástí dodávky plnící stanice je rozvaděč umístěný na zadní stěně konstrukce plnící stanice
s vyhodnocovací jednotkou vážení a ovládacím panelem s displejem pro zadání velikosti plněných pytlů a
druhu plněného materiálu. Ovládací panel s tlačítky pro spuštění a odstavení zařízení je umístěný
v manipulačním prostoru u nasazování pytlů na plnící hubici.
Plnící stanice pytlů je vyrobena z materiálů obvyklých hutních jakostí tř. 11. Těsnění ložiskových
těles a hřídelí je osazeno kroužky podle ČSN 02 36 55.
REFERENCE :
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Dopravní systém dianu
Pomocí kladkostrojů jsou big–bagy s dianem zaváženy nad vyprazdňovací stanice. Obsah big bagů je postupně vysypáván do
vyprazdňovacích stanic a rotačními podavači dávkován do korečkového dopravníku. Korečkový dopravník dopraví dian přímo do
vážní násypky. Celá technologie je odprášena podtlakovými filtry. Prašné částice zachycené ve filtru jsou dávkovány rotačním
podavačem zpět do korečkového dopravníku Vzhledem k tomu, že dian tvoří se vzduchem výbušnou směs, je korečkový
dopravník inertizován dusíkem. Veškerá technologie je v provedení ATEX. Plochy zařízení, které jsou ve styku s dopravovaným
dianem, jsou vyrobeny z nerez oceli 17 248.
Celá technologie pracuje v poloautomatickém režimu, na základě signálů předávaných vážícím systémem násypky, příkazů
obsluhy z velínu a vlastní obsluhy výsypné stanice.

REFERENCE :
SPCHV a.s. Ústí nad Labem
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Nakyselování škrobu

Homogenizace dextrinu
Homogenizace 2 složek dextrinu pomocí fluidního lože, výkon 25 m3/90 minut.

Dávkování škrobu, siloxidu, kyseliny chlorovodíkové
a následné dokonalé promíchání těchto surovin.
Použitá míchačka FORBERG F-350. Kapacita
zařízení 3,5 m3 směsi za hodinu.

REFERENCE :

Škrobárny Horažďovice a.s.

Pneudoprava, skladování,
expedice syrovátky
Skladování sušené syrovátky ve 2 zásobnících, které jsou
vybaveny aktivním dnem ( soustava šnekovnic, které vynášejí
materiál v celém průřezu zásobníku a tím zabraňují vzniku
kleneb). Každý zásobník je uložen na tenzometrických snímačích
( požadavek na obchodní vážení ).
Pod střechou každého zásobníku je rotační mycí hlava. Plnění
zásobníků pneudopravou. Syrovátka jde přes aktivní dno do
šnekových dopravníků a následně do plnicí hubice
s integrovaným filtrem ( výkon 25 tun / hod ). Zařízení,
přicházející do styku s produktem, jsou z nerezové oceli AISI 304.
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Doprava, dávkování a míchání stabilizátu
 Pneumatická doprava pomocí fluidních dopravníků
 Dmychadlová stanice vč. zvukoizolačního krytu
 Vážící zařízení průchodu sypkých hmot ( výkon 400 m3/ hod, přesnost





měření +/- 2 % ), speciální ochrana proti abrazi
Míchání produktu
Doprava stabilizátu z míchačky pomocí pásových dopravníků
Provzdušňovací zařízení sila pomocí provzdušňovacích skříní, dodávka
vč. řídící jednotky provzdušnění a rozvolňovacího zařízení ve výpadu ze
zásobníku
Odprášení dopravních cest
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Automatizovaná
mlýnice uhlí
REFERENCE :

Třinecké železárny a.s.

Speciální větrací žaluzie
REFERENCE :

Norsk–Hydro, Norsko

Sladování a doprava odprašků
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Mísící centrum popelovin

Realizace - OKD a.s. ( Důl Darkov, Důl Paskov , Důl ČSM – sever, Křivý důl ) , Českomoravské doly Kladno ( Důl
Kladno, Důl ČSM Stonava )
Centrum zabezpečuje výrobu popílkových a popílkocementových směsí, vhodných pro ukládání do důlních prostor. Centrum
obsahuje tyto technologie: pneudoprava popílku a pojiv do zásobníků (vykládání z autocisteren), fluidní doprava popílku, plnění
autocisteren a důlních vozů popílkem, dávkovací a mísící zařízení. Kontinuální míchačka vlastní výroby. Kapacita zařízení 15 – 45
m3 / hod. Druhy vyráběných směsí: popílková, popílkocementová, popílková s dalším stabilizačním činidlem (např. mleté vápno).
Přísun hmot autocisternami nebo vagóny RaJ. Hydraulická doprava směsi vyrobené se zahuštěním cca 1200 – 1600 g / l.

Pneudoprava mletého vápna - Severočeské doly a.s., úprava Ledvice
Pneudoprava mletého vápna z vagónů RaJ a autocisteren na vzdálenost 250 m. Skladování vápna v zásobnících a výroba
aditivovaného paliva z hnědého uhlí.

Dávkování popílku do cementu - Cement Bohemia a.s., Cementárna Králův Dvůr
Realizace technologického zařízení na dávkování popílku do cementu. Přesnost dávkování pod 1 % .

Terminál pro nakládání slínku - Cementárna Hranice, a.s.
Technický návrh a projekt - doprava a expedice slínku do železničních vagónů v bezprašném provedení o kapacitě 350 t / hod.

Vyskladňování a zvlhčování koksového prachu - Nová huť Ostrava a.s.
Odsun koksového prachu z filtru, jeho zvlhčování na bezprašný stav v mísícím zařízení a expedice zvlhčeného koksového prachu
do vagónů. Kontinuální míchačka vlastní výroby.

Výroba suchých maltových směsí - Cement Hranice a.s.
Dodávka na klíč. Výkon plně automatizované výrobny suchých maltových směsí 60 t/hod.
Míchačka FORBERG F2000. Expedice výrobku do autocisteren nebo na baličku.

Suchý odběr strusky - Teplárny Karviná a.s.
Odběr strusky z kotlů K 1 – K 4 na TKV a automatická expedice do automobilových kontejnerů.

Chemické úpravny vody - Teplárny Karviná a.s.
Instalace potřebné technologie a kalolisu na odpadní vody z chemické úpravny vody.

Odsun prachu z filtru elektroodlučovače - Třinecké železárny a.s.
Pneudoprava a mísení prachu na zvlhčený stav míchačkou FORBERG F500, expedice produktu na skládku, expedice a
skladování části suchého prachu do autocisteren a kontejnerů.
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Automatizovaná mlýnice uhlí - Třinecké železárny a.s.
Realizace na koksovně TŽ plně automatizované mlýnice uhlí s výstupní granulací 0-2mm včetně bezprašné nakládky do
železničních vagónů s výkonem 86t uhlí za hodinu.

Míchací centrum pro zpracování popílku - ČERNUC, areál pískovny
Semimobilní kontinuální míchací centrum pro zpracování popílku z fluidního spalování. Míchání popílku s vodou na zvlhčený
bezprašný stav a ukládání směsi do volných vytěžených prostor pískovny. Výkon míchacího centra 50 t / hod popílku ( při sypné
hmotnosti 0,6 t/m3 ), to představuje 83 m3 / hod popílku. Kontinuální míchačka vlastní výroby.

Dávkování a mísení aglomeračního prachu - U.S. Steel Košice
Dávkování a mísení aglomeračního prachu s vodou na zvlhčený bezprašný stav – míchačka FORBERG F-200, expedice produktu
do odsunové trasy. Instalace čtyř těchto technologií.

Homogenizace porcelánové hmoty - Keramtech s.r.o. Žacléř
Homogenizační zásobník 80 m3 , mechanická doprava do mlýna.

Dávkování, míchání uhelné vsázky do koksových pecí - OKD, OKK, a.s. – Koksovna Svoboda
Kontinuální míchačka FORBERG F-1000 Conti , míchání uhlí a koksového prachu výkonem 100 t / hod. Instalace dvou těchto
výrobních zařízení.

Semimobilní míchací centrum pro zpracování popílku - ČLUZ, Nové Strašecí
Semimobilní ( přemistitelné bez nákladných stavebních úprav ) kontinuální míchací centrum pro zpracování popílku z fluidního
spalování. Míchání popílku s vodou na zvodnělý stav a ukládání směsi do vytěžených prostor lomu. Výkon míchacího centra 50 t /
hod popílku (při sypné hmotnosti 0,6 t/ m3), to představuje 83 m3 / hod popílku. Kontinuální míchačka vlastní výroby.
Hydrodoprava na skládku.

Míchacího zařízení surovin - Kabelovna KABEX Holýšov
Projekt, výroba a dodávka „Míchacího zařízení surovin pro výrobu izolace na kabely“.

Doprava mletého vápence s magnezitem - OSRAM Bruntál
Doprava mletého vápence s magnezitem do zásobníku a dávkování vápence do reakční nádoby spolu s kyselinou a vodou
s přesností 1%.

Dodávka a montáž speciálních větracích žaluzií – Norsk Hydro, Sunndalsora, Norsko
Dodávka a montáž speciálních větracích žaluzií pro továrnu na výrobu hliníku pro výrobní halu o délce 800 m. Speciální požadavky
na použité materiály a povrchovou úpravu.
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Linka pro nakyselování škrobů - Škrobárny Horažďovice a.s.
Jedná se o dávkování škrobu, siloxidu, kyseliny chlorovodíkové a následné dokonalé promíchání těchto surovin. Výsledný produkt
je základem pro výrobu dextrimu. Použitá míchačka FORBERG F-350. Kapacita zařízení 3,5 m3 směsi za hodinu.

Homogenizace dextrinu - Škrobárny Horažďovice a.s.
Jedná se o homogenizaci 2 složek dextrinu pomocí fluidního lože, výkon 25 m3 za 90 minut..

Skladování a doprava odprašků - Cement Hranice a.s.
Instalace dvou sil o objemu 2 x 712 m3. Vybavení sil - přetlakový filtr Puls-Jet s regenerací hadic tlakovým vzduchem,
provzdušňovací fluidizační systém a 4 kusy vzduchových děl.
Ze sila je materiál nadávkován turniketem do šnekového dopravníku nad kontinuální pásovou váhu. Z váhy je materiál dopraven
na stávající pásový dopravník slinku.

Pneudoprava, skladování, expedice syrovátky - Madeta a.s.Jindřichův Hradec
Skladování sušené syrovátky ve 2 zásobnících, které jsou vybaveny aktivním dnem ( soustava šnekovnic, které vynášejí materiál
v celém průřezu zásobníku a tím zabraňují vzniku kleneb ). Každý zásobník je uložen na tenzometrických snímačích ( požadavek
na obchodní vážení ).
Pod střechou každého zásobníku je rotační mycí hlava. Plnění zásobníků pneudopravou. Syrovátka jde přes aktivní dno do
šnekových dopravníků a následně do plnicí hubice s integrovaným filtrem ( výkon 25 tun / hod ). Zařízení, přicházející do styku
s produktem jsou z nerezové oceli AISI 304.

Homogenizace pyrostatové hmoty - Keramtech s.r.o. Žacléř
Homogenizace probíhá cyklickým vynášením materiálu pomocí tzv. aktivního vynášecího dna a podpůrného vynášení z druhé
hladiny zásobníku. Ze zásobníku jdou 2 větve - jedna větev dopravuje hmotu zpět do zásobníku. Druhá větev dopravuje
zhomogenizovanou hmotu do míchačky. Zde se v potřebném přesně nadávkovaném množství přidávají potřebné přísady ( voda na
předepsanou vlhkost směsi, oleiny, plastifikátory apod. ), výkon míchání 4 tuny/hod.
Proces homogenizace je plně automatizovaný a může probíhat v době mimo provozní špičku s ohledem na spotřebu elektrické
energie ( noční směna ).

Kabelkové dopravníky - KSK Bono s.r.o. Č.Skalice, Dibaq a.s. Helvíkovice
Požadavek na šetrnou přepravu krmných peletek - dodávka kabelkových dopravníků.

Pneudoprava popílku - Dalkia a.s., provoz Elektrárna Třebovice
Pneumatická doprava z výsypek elektrofiltru pomocí fluidních žlabů.

Kontejnerový odběr strusky - Dalkia a.s., provoz Teplárna Karviná
Doprava strusky ze 4 kotlů pomocí pásové dopravy do 6 autokontejnerů ( objem 20 m3 ), do kterých se zaváží systémem
rozvážecích dopravníků. Po naplnění se kontejnery přepravují mimo prostor kotelny k odvozu. Systém dopravy, zavážení a
vyvážení kontejnerů je plně automatizován a sledován z velína kotelny.
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Kabelkové dopravníky a nerez zásobníky – Lasselsberger a.s. Chlumčany
Vertikální doprava živcového granulátu a jeho vážení v nerezových vážících zásobnících.

Stacionární průmyslový vysavač uhelného prachu - ČEZ a.s.,elektrárna Tisová
Modernizace odsávání uhelného prachu - pro odstraňování sazeného prachu a kusového uhlí z podlah, technologického zařízení
byly v prostorách vnějšího zauhlování vybudovány stabilní sací rozvody. Možnost použít mobilní vysavač zůstala
zachována.Ovládání, měření a jištění dodávaného sacího zařízení je podřízeno stávajícímu řídícímu systému. Odsátý a odloučený
materiál je vypouštěn při odstaveném zařízení do textilních kontejnerů 1m3. Sací zařízení je vybaveno protivýbuchovou ochranou
dle Směrnic ATEX pro sání hnědouhelného prachu.

Skladování, doprava a dávkování vápence - Teplárna Tábor
Předmětem díla byla realizace pneudopravy vápence z autocisteren do zásobníku, dále realizace dopravy a dávkování vápence do
pneudopravy ( pomocí dmychadla ), která je zaústěna do tahů před kotlem.

Dopravní systém dianu - SPCHV a.s. Ústí nad Labem
Obsah big bagů je vysypáván do vyprazdňovacích stanic a rotačními podavači dávkován do korečkového dopravníku. Korečkový
dopravník dopraví dian přímo do vážní násypky. Celá technologie je odprášena podtlakovými filtry. Prašné částice zachycené ve
filtru jsou dávkovány rotačním podavačem zpět do korečkového dopravníku Vzhledem k tomu, že dian tvoří se vzduchem
výbušnou směs, je korečkový dopravník inertizován dusíkem. Veškerá technologie je v provedení ATEX. Plochy zařízení, které
jsou ve styku s dopravovaným dianem, jsou vyrobeny z nerez oceli 17 248. Celá technologie pracuje v poloautomatickém režimu,
na základě signálů předávaných vážícím systémem násypky, příkazů obsluhy z velínu a vlastní obsluhy výsypné stanice.

Doprava, dávkování a míchání stabilizátu - Dalkia a.s., Teplárna Trmice
Předmětem díla byla : pneumatická doprava pomocí fluidních dopravníků, dmychadlová stanice vč. zvukoizolačního krytu, vážící
zařízení průchodu sypkých hmot ( výkon 400 m3/ hod, přesnost měření +/- 2 % ), speciální ochrana proti abrazi, míchání produktu,
doprava stabilizátu z míchačky pomocí pásových dopravníků, provzdušňovací zařízení sila pomocí provzdušňovacích skříní,
dodávka vč. řídící jednotky provzdušnění a rozvolňovacího zařízení ve výpadu ze zásobníku, odprášení dopravních cest.
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