
INNOVATIONS MADE BY RIEDEL

Systemy kondycjonowania powietrza i odpylania dla silosów 

do cukru. 

Systemy odpylania przesypów cukru i maszyn pakujących.
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O NAS

Riedel Filtertechnik w skrócie

 Założenie firmy w 1920 roku w Bielefeld, Niemcy

 140 pracowników obsługujących Klientów na całym świecie

 Dostawca systemów kondycjonowania powietrza, odpylania, transportu pneumatycznego i 

odzysku ciepła

 Planowanie, inżynieria, własna produkcja, montaż, uruchomienie i serwis

 Wieloletnie doświadczenie i rozległa wiedza na temat urządzeń procesowych

 Kilkanaście tysięcy instalacji na całym świecie



ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

Przemysł chemiczny Przemysł kawowy Przemysł mleczarski

Przemysł skrobiowy Przemysł cukrowniczyPrzemysł tytoniowy



OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

Charakterystyka pyłu cukrowego

 Klasa wybuchowości pyłu – ST 1

 Szybkość narastania wybuchu (Kst) – 140 bar * m / s

 Max. ciśnienie wybuchu powstające podczas wybuchu – 9,0 bar

 Klasa palnośći – BZ2

 Minimalna energia zapłonu – 30 g / m³

 Minimalna temperatura zapłonu (chmury pyłu) – 350 °C

 Minimalna temperatura zapłonu (warstwy pyłu) – 420 °C

 Minimalna energia zapłonu – < 5 mJ (z indukcyjnością)

> 5 mJ / < 10 mJ (bez indukcyjności)

 Temperatura topnienia – 169 °C

 Stężenie tlenu – 9 %



OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

Wybuch jest to szybka reakcja utleniania lub rozkład z nagłym wzrostem temperatury,

ciśnienia lub obu jednocześnie (DIN EN 1127-1:1997).

Wybuchowi towarzyszy nagły wzrost objętości gazów i uwalniania dużych ilości energii w

małej przestrzeni.

Palny pył

Następujące terminy używane są w zależności od szybkości

rozprężania:

 Deflagracja (0,1 – 1 m/s)

 Wybuch (1 – 1.000 m/s)

 Detonacja (od 1.000 m/s)

Porównanie:

prędkość dźwięku wynosi około 333 m/s



REFERENCJE 

Klienci końcowi:

 Südzucker

 Nordzucker

 Pfeifer & Langen

 Suiker Unie

 Schweizer Zucker

 Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат (Беларусь)

 Cosumar

Biura projektowe, dostawcy urządzeń:

 IPRO Industrieprojekt GmbH

 IKB Industrieplanung GmbH

 BMA Braunschweigische 

Maschinenbauanstalt AG

 AMF Bruns



OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

Odprowadzenie ciśnienia wybuchu przy 

pomocy izolowanych klap wybuchowych 

Tłumienie wybuchu przy pomocy butli 

HRD 



KONDYCJONOWANIE POWIETRZA

Modułowa konstrukcja



KONDYCJONOWANIE POWIETRZA

Integracja z posadzką



KONDYCJONOWANIE POWIETRZA 

Równomierne rozprowadzenie powietrza 



SYSTEMY ODPYLANIA

Filtry workowe JMS

 wąska konstrukcja idealna do zastosowania w małych 

przestrzeniach produkcyjnych

Filtry kieszeniowe JMT

 niska konstrukcja idealna do 

zastosowania w przestrzeniach 

produkcyjnych o ograniczonej wysokości 



SYSTEMY ODPYLANIA

Skrubery Venturiego HNA

 zastosowanie w przypadkach gdy separacja przy pomocy 

tkaniny filtracyjnej nie zapewni bezpieczeństwa procesu

 w przypadku gdy niezbędne  jest  kondycjonowanie gazów 

jako  dodatkowy etap do ich dalszego oczyszczania

Systemy centralnego odkurzania VAC

 odkurzanie przestrzeni produkcyjnej 

 odkrzanie trudno dostępnych miejsc 

w maszynach pakujących



SYSTEMY ODPYLANIA

Odpylanie przesypów cukru

 prędkość obliczona zgodnie z zasadami przepływu strumienia powietrza

 gwarancja prawidłowego przebiegu transportu

 szczelność połączeń 

 stabilne spawane i skręcane wykonanie / odporność na wysokie ciśnienia



W przypadku dalszych pytań służymy 

pomocą!

Riedel Filtertechnik GmbH

Westring 83

33818 Leopoldshöhe

www.riedel-filtertechnik.com

Tel. kom.: +48 664 191 991 


