
 

 
 
 
CONVEYOSTAT 
In Line Ionizer – neutralizácia statickej elektriny pri pneumatickej doprave 
 

Popis 
Conveyostat je určený k neutralizácii 

elektrostatického náboja vznikajúceho na 

materiály pri pneumatickej doprave. Problémy 

spôsobené statickou elektrinou, ako napríklad 

uviaznutie alebo usadenie materiálu a tým 

upchanie celého systému, sú odstránené. 

Výroba nie je prerušovaná prestojmi kvôli 

uvoľňovaniu materiálu a čisteniu zariadení 

pneumatickej dopravy. Zariadenie sa inštaluje 

podľa miesta problému a inštaláciu je vhodné 

konzultovať so zástupcom firmy Simco. 

 

Priemer telesa Conveyostatu je prispôsobený 

priemeru pneumatickej dopravy. Na tomto priemere závisí tiež počet antistatických tyčí. Antistatické 

tyče tiež môžu byť integrované do potrubia dodaného zákazníkom. Antistatické tyče sú spojené v 

dvoch radách a používajú dvoj fázový napájací zdroj pre zaistenie optimálnej účinnosti pri veľkých 

rýchlostiach materiálu. 

 

Typické aplikácie 
– Neutralizácia odstrižkov fólie pred separátorom alebo cyklónom 

– Neutralizácia granulátu alebo regranulátu pred čistením (odlučovaním prachu) 

– Neutralizácia pri výrobe (doprave) plastových granúl 

– Neutralizácia EPS pred skladovaním 

– Neutralizácia materiálu pri balení 

 

 

Špecifikácie 
Priemer potrubia   … 50 – 300 mm (iné rozmery na prianie) 

Dĺžka potrubia   … 700 mm 

Materiál telesa   … nerezová oceľ 

Materiál antistatickej tyče  … PTFE 

Ionizačné hroty   … špeciálna zliatina 

Kábel     … vysokonapäťový kábel 2 x 3 m 

Hmotnosť    … podľa veľkosti 

Podmienky využitia   … priemyslové prostredie 

Teplota prostredia   … 0 – 50°C 

Prevádzkové napätie   … 4 kV AC 

Doporučený zdroj   … typ LB2A4S 

 

Na vyžiadanie 
Prevedenie pre vonkajšie aplikácie 

Prevedenie s prírubami 

Použitie do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru 

  

 



 

Príklady aplikácii 
 
Doprava odstrižkov plastov 

1. Vysoko nabité odstrižky plastového materiálu sa lepia ku 

stenám cyklónu a spôsobujú upchanie cyklónu. 

2. Zhluky materiálov v cyklóne sa môžu uvoľniť a spôsobiť 

následné problémy vo výrobnom procese. 

3. Materiál pohybujúci sa smerom von z cyklónu sa lepí na 

steny výstupného potrubia a blokuje senzor určujúci stupeň 

zaplnenia nádoby. 

Riešenie: Zariadenie Conveyostat umiestnené na vstupe do 

cyklónu bude neutralizovať odstrižky materiálu aj prúdiaci vzduch. 

Ionizovaný vzduch zabraňuje vytváraniu vysokého náboje 

v cyklóne, materiál sa môže pohybovať voľne a plynule. Nákladné 

prestoje a údržba pneumatickej dopravy je eliminovaná. 

 

 

 

 

Regranulácia plastov 

Pri regranulácii plastov vzniká veľmi vysoký náboj, ktorý spôsobí 

vznik zhlukov a priťahovanie ďalších nečistôt. 

Riešenie: Pomocou zariadenia Conveyostat je materiál 

neutralizovaný. Prachový podiel materiálu a nečistôt môže byť 

odstránený odsávaním a je možné jeho roztriedenie podľa 

špecifickej hmotnosti.  

 

Doprava granulátu 

1. Elektrostatický náboj na granuláte spôsobí zachytávanie malých prachových častíc na 

vnútornej stene potrubia. Táto vrstva prachu sa ukladá do doby, než je opäť strhnutá prúdom 

granulátu. Pri ďalšom procese spracovania granulátu obsahujúcom tieto zhluky dochádza k 

vzniku chýb a zmenám mechanických vlastností finálneho výrobku. 

2. Elektrostatický náboj je pre každý druh materiálu rozdielny. To môže opäť spôsobiť rôzne 

zhluky materiálov napr. nového granulátu a regranulátu alebo zlé zmiešanie rôznych prísad 

(aditív, farbív, atď.) v základnom granuláte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obchodné zastúpenie firmy SIMCO: 
LONTECH – surface treatment, s.r.o., 533 22 Býšť 34 (okres Pardubice) 

Tel.: 466 989 560, Tel.: 603 471 086, E-mail: lontech@lontech.cz 

Internet: www.lontech.cz, www.staticka-elektrina.cz  
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