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TECHNIKA I TECHNOLOGIA prezentacje

TransporT podciśnieniowy
jest to najczęściej stosowany rodzaj transportu pneu-
matycznego. charakteryzuje się on dużą liczbą rurocią-
gów, mniejszymi wydajnościami i  odległościami oraz 
częstszą zmianą produktów. Do transportu podciśnie-
niowego stosowane są głównie łuki wykonane ze sta-
li nierdzewnej aISI 304 o promieniu r = 10 × D (stan-
dardowe łuki mają promienie gięcia 500, 800 lub 1000 
mm) oraz złączki eurac typu „L” oraz „M”. Łuki z  regu-
ły są gięte na zimno z rur o grubości ścianki wynoszą-
cej 1,5 mm lub 2 mm, zakończone obustronnie odcin-
kami prostymi po 100 lub 200 mm (tak aby można było 
założyć złączkę). złączki eurac typu „L” oraz „M” wyko-
nane są ze stali nierdzewnej aISI 430, mają dwie (typ „L”) 
lub trzy (typ „M”) śruby M8 (ocynkowane) i uszczelnie-
nie wykonane z czarnego SBr lub białego nBr. Wszyst-
kie złączki mają pasek ze stali nierdzewnej, służący do 
elektrostatycznego połączenia rur. złączki eurac stosu-
je się do łączenia elementów rurociągów (łuków i  rur 
uciętych na równo), przewodów elastycznych oraz rur 
wykonanych z tworzyw sztucznych.

TransporT nadciśnieniowy
ten rodzaj transportu pneumatycznego jest stosowa-
ny przy większych wydajnościach i odległościach oraz 
do bardziej wymagających produktów. Do transpor-
tu nadciśnieniowego stosowane są głównie łuki wyko-
nane ze stali nierdzewnej aISI 304 o promieniu r = 10 
× D (standardowe łuki mają promienie gięcia 500, 800 
lub 1000 mm) oraz złączki eurac typu „HL” oraz „H”. Łuki 
z reguły są gięte na zimno z rur mających ścianki o gru-
bości 2 lub 3 mm, zakończone obustronnie odcinkami 
prostymi po 100 lub 200 mm (żeby można było zało-
żyć złączkę). W przypadkach produktów bardzo wycie-
rających stosowane są łuki o większej grubości ścian-
ki lub po specjalistycznej obróbce cieplnej (HVa-niro®). 

Łuki po specjalistycznej obróbce cieplnej (HVa-niro®) 
są 20–30 razy bardziej wytrzymałe na wycieranie od 
łuków standardowych. złączki „HL” oraz „H” wykonane 
są ze stali węglowej ocynkowanej i mają w zależności 
od średnicy trzy śruby M10 lub M12 (typ „HL”) oraz M12 
lub M16 (typ „H”) i uszczelnienie wykonane z białego 
nBr. Wszystkie złączki mają pasek ze stali nierdzewnej 
(służący do elektrostatycznego połączenia rur).

TransporT wenTylaTorowy
znajduje on zastosowanie w  przypadku niektórych 
produktów (m.in. wstępnie spienionych granulek poli-
styrenu) i cechuje się dużo większymi średnicami ruro-
ciągów transportowych (np. D = 200 mm). Do tego 
rodzaju transportu pneumatycznego najbardziej opty-
malnym rozwiązaniem są elementy systemu rurowego 
jacob: rury, łuki i  trójniki zakończone charakterystycz-
nymi wywijkami i łączone obejmami żłobkowymi. Dla 
zapewnienia szczelności stosuje się wtedy uszczelki 
wykonane z nBr, silikonu lub epDM. 
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Elementy rurociągów transportu 
pneumatycznego stosowane 
w przemyśle tworzyw sztucznych

W przemyśle tworzyw sztucznych mamy do czynienia z trzema różnymi rodzajami instalacji transportu pneumatycznego (czyli 
przenoszenia cząstek produktu w zamkniętym rurociągu za pomocą sprężonego powietrza). W każdej z nich występują podob-
ne elementy rurociągów (rury, łuki, złączki). Właściwe dobranie tych elementów zapewnia bezawaryjną pracę instalacji i wydłu-
ża jej żywotność.

Fot. 1, 2, 3, 4 

złączki eurac. od lewej: „L”, „M”, „HL” i „H”
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 Fot. 5

Łuki wykonane ze stali 
nierdzewnej aISI 304

Fot. 7 

Do transportu wentylatorowego najlepiej nadają się elementy systemu 
rurowego jacob (na zdjęciu)

Fot. 6 

od góry: łuk aluminiowy, łuk szklany, łuk wykonany ze stali nierdzewnej 
aISI 304, łuk ze stali nierdzewnej aISI 304 HVa-niro®


