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MODERNIZACE:
VYLEPŠENÍ STARŠÍCH 
TECHNOLOGIÍ, ABY SPLŇOVALY 
MODERNÍ NORMY
Pro výrobce asfaltu může být náročné držet krok s neustále se měnícími průmyslovými předpisy a normami. 
Často se mění předpisy pro emise hluku a prachu, možnosti odběru vzorků, výrobu pěnového asfaltu a 
dávkování aditiv do směsi.

Váš podnik nemá jinou možnost, než revidované normy splnit. 
Nákupem zcela nové obalovny byste toho sice dosáhli, ale 
nemuselo by se to vejít do vašeho rozpočtu.

Řešením by mohla být modernizace obalovny. Modernizace 
představuje mnohem levnější přístup zaměřený na vylepšení 
existující technologie tak, aby splňovala stejné normy jako její 
novější protějšky.

Společnost Ammann má osvědčený proces modernizace. Stojí 
malý zlomek ceny nové obalovny a je k dispozici pro technologie 
asfaltových směsí vyrobené společností Ammann i jinými výrobci.

PROČ MODERNIZACE OD SPOLEČNOSTI AMMANN?
• Splňuje všechny ekologické normy

• Stojí mnohem méně než nákup nové obalovny

• Přizpůsobena potřebám zákazníka

• Snižuje spotřebu energie

• Maximalizuje možnost výroby s recyklátem

• Zvyšuje bezpečnost výrobny

• Zajišťuje efektivitu díky aktualizovanému 
řídicímu systému

• Snižuje potřebu údržby

• Zlepšuje celkový výkon

• Zpřístupňuje nové funkce

• Pro všechny obalovny asfaltových směsí – ať 
už od společnosti Ammann, nebo od jiného 
výrobce
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DÁVKOVAČE STUDENÉHO 
KAMENIVA

Systém předdávkování Ammann je plně modulární s mnoha variantami, takže je velmi dobře 
přizpůsobitelný prostředí, kamenivu a prostorovým omezením.

Systém studeného dávkování Ammann dopravuje do obalovny přesné poměry surovin. Zajišťuje stálý 
přísun kameniva, čímž eliminuje plýtvání a přerušování výroby.

Konstrukce dávkovačů pro asfaltový recyklát zohledňuje jeho špatné tokové vlastnosti, lepivost a 
abrazivitu.

OMLAZENÁ VÝROBNA

HLAVNÍ VÝHODY
• Přesné dávkování pomocí objemové nebo 

gravimetrické regulace, s frekvenčními měniči 
nebo bez nich.

• Nízké nároky na údržbu díky robustní 
konstrukci a bočním stěnám, které zabraňují 
úniku materiálu

• Minimální provozní náklady díky nižší 
spotřebě elektrické energie, menšímu plýtvání 
kameniva a snadné výměně opotřebitelných 
dílů

• Inteligentní kalibrační systém pro přesnost 
dávkování

• Snadné přemisťování díky nízké výšce 
vyklápění; nejsou nutné žádné rampy

• Speciální řešení na míru pro splnění všech 
potřeb zákazníků

Modulární, flexibilní konfigurace studeného dávkování, 
kterou lze rozšířit o různé velikosti a funkce včetně čidel 
hladiny plnění, vizuálních a zvukových alarmů, vibrátorů a 
bezpečnostních přepážek
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SUŠÍCÍ BUBEN SE STŘEDNÍM  
PRSTENCEM RAH50
Systém RAH50 umožňuje zpracovávat až 40 % recyklátu v sušícím 
bubnu přírodního kameniva. Tato technologie zabraňuje problémům 
spojeným se stárnutím asfaltu, přilepováním a emisemi.

HLAVNÍ VÝHODY
• Lze využít až 40 % recyklátu

• Snadná modernizace pro většinu obaloven od 
společnosti Ammann nebo jiných výrobců.

• Lze kombinovat se systémem studeného recyklátu a 
zvýšit tak flexibilitu při provozu výrobny

• Vysoké poměry recyklátu při nízkých nákladech na 
instalaci

OMLAZENÁ VÝROBNA

SUŠÍCÍ BUBNY
Sušící bubny Ammann ohřívají a suší suroviny různého složení, materiálových vlastností a vlhkosti. 
Mají výjimečnou odolnost proti opotřebení, snadno se udržují a jsou vysoce účinné. Sušící bubny hrají 
významnou roli ve finanční a ekologické výkonnosti závodu. Optimální přenos tepla, nízké tepelné ztráty 
a stabilní procesní teploty jsou jejich nejdůležitějšími funkcemi.

HLAVNÍ VÝHODY
• Celé vysoušecí/ohřívací/odsávací systémy pocházejí od 

jednoho výrobce, což umožňuje dokonalou koordinaci 
všech procesů

• Široká škála velikostí sušících bubnů pro výrobní kapacity od 
80 do 400 tun za hodinu, aby vyhověly různým potřebám

• Optimalizované stupně přenosu tepla a izolace sušícího 
bubnu pro maximální účinnost a úsporu paliva

• Konstrukce s nízkým opotřebením a nízkými nároky na 
údržbu, vysokou kvalitou materiálu a snadnou výměnou 
opotřebitelných dílů

• Přizpůsobitelná vnitřní konstrukce sušícího bubnu pro 
použití různého kameniva a paliv

• Volitelná regulace rychlosti pro jemné vyladění přenosu 
tepla v případě různých provozních režimů (například 
přepínání mezi nízkoteplotní a vysokoteplotní výrobou 
asfaltu).

• Možnost dodání sušícího bubnu se středním prstencem 
(RAH50) pro přidávání až 40 % studeného recyklátu
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Výběr paliva se řídí místní dostupností, optimalizací nákladů a 
ekologickými hledisky. Podíl obnovitelných paliv stále roste.

• Lehký olej

• Těžký olej

• Odpadní olej

• Bio olej

• Petrolej

ALTERNATIVNÍ PALIVA
Hořáky Ammann lze přizpůsobit pro různá paliva budoucnosti: 
kapalná, pevná nebo plynná.

TECHNOLOGICKÁ VYLEPŠENÍ

• Kapalný/plynný LPG

• Zemní plyn

• Tallový olej

• Hnědouhelný prach

• Dřevný prach
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HOŘÁK
Hořák společnosti Ammann poskytuje tepelnou energii používanou k 
ohřevu a sušení surovin. Špičková technologie umožňuje vysoce účinné 
spalování široké škály druhů paliv. Základními principy vývoje hořáku jsou 
nízké emise a vysoké bezpečnostní standardy.

HLAVNÍ VÝHODY
• Veškeré procesy řízení sušení/ohřevu/odsávání zajišťuje 

jediný výrobce, což zaručuje dokonalé sladění

• Spalování více druhů paliv se současným nebo střídavým 
spalováním až tří druhů paliv umožňuje maximální flexibilitu

• Vysoce efektivní spalovací proces vede k nízké spotřebě 
paliva a emisím

• Spalování pevného práškového paliva bez nutnosti 
podpůrného plamene

• Zabudovaná zvuková izolace snižuje hluk; další snížení je 
možné pomocí frekvenčního měniče

• Bezpečnostní koncepce splňuje předpisy všech zemí

• K dispozici pro různá kapalná, plynná a pevná paliva



KOREČKOVÉ 
DOPRAVNÍKY
Společnost Ammann vyrábí korečkové dopravníky pro 
všechna dopravovaná pevná média (horké kamenivo, filer, 
RAP) s úpravami podle produktu a kapacity dané obalovny.

HLAVNÍ VÝHODY
• Variabilní dopravní a pohonné kapacity

• Variabilní tloušťky hřídele přizpůsobené 
požadavkům zákazníka

• Různé řetězy a dopravní pásy

• Izolace hřídele a/nebo hnací stanice snižuje hluk a 
zabraňuje tepelným ztrátám

• Údržbové pohony pro snadnou a bezpečnou údržbu 
(i pro stávající korečkové dopravníky)

• K dispozici jsou různé typy korečků: 
(okraj vyztužený Amduritem, gumové dno, různé 
tloušťky plechů)

OMLAZENÁ VÝROBNA
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ENVIRONMENTÁLNÍ MODERNIZACE
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FILTR
Filtr komora Ammann je navržena tak, aby poskytovala maximální 
účinnost a minimální tlakové a tepelné ztráty. Díky této konstrukci si 
naši zákazníci mohou být jisti, že filtrační výkon odpovídá nejnižším 
úrovním emisí výfukových částic. 

Filtry Ammann jsou nabízeny v široké škále velikostí, přičemž poměr 
vzduchu a tkaniny je možné přizpůsobit.

FILEROVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Filerové hospodářství hraje v procesu výroby asfaltu zásadní 
roli. Zajišťuje 60–70 % povrchu materiálu, který bude pokryt 
asfaltem. Plnivové systémy Ammann jsou navrženy tak, aby 
se vždy používalo především vlastní horký filer. Předehřátý 
filer usnadňuje proces nanášení asfaltové vrstvy a zvyšuje jeho 
konzistenci. Společnost Ammann si uvědomuje důležitost 
tohoto postupu a disponuje propracovaným systémem, který 
pomáhá zajistit úspěch.

HLAVNÍ VÝHODY
• Patentované krokové mechanismy šetrně čistí filtrační 

vaky, což výrazně snižuje opotřebení ve srovnání s pulzními 
tryskovými systémy.

• Účinnost filtrace 99,9 % zajišťuje splnění i těch 
nejpřísnějších emisních norem.

• Největší možná plocha zajišťuje optimální účinnost filtrace, 
a to i během čisticího cyklu.

• Minimální počet pohyblivých částí snižuje nároky na údržbu 
a zvyšuje spolehlivost.

• Vysoce kvalitní hliníkové nosné klece jsou odolné vůči 
kyselinám a zajišťují pohodlnou výměnu filtračních vaků.

• Provedení filtrační komory podle CFD snižuje teplotní a 
tlakové ztráty, a tím minimalizuje provozní náklady.

• Volitelná výbava zahrnuje frekvenční regulaci odsávacího 
ventilátoru a automatické čištění diferenčním tlakem.

• Čištění lze provádět bez stlačeného vzduchu.

HLAVNÍ VÝHODY
• Horký vlastní filer se v procesu okamžitě znovu 

použije.

• Hrubý a jemný filer se oddělí.

• Dochází k úspoře energie a místa.

• Lze použít různé typy recyklovaných či  
dovážených filerů.



ENVIRONMENTÁLNÍ MODERNIZACE
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SKLADOVÁNÍ 
ASFALTU

V celosvětovém měřítku se prosazuje trend elektricky 
vyhřívaných asfaltových systémů. Náš systém zásobníků 
„E-Bit“ je díky vysoké energetické účinnosti a spolehlivé 
technologii mimořádně hospodárný. Zásobníky E-Bit 
také nevyžadují velkou údržbu. Inteligentně řízené topné 
okruhy a využití nízkonákladových sazeb elektrické energie 
umožňují ekonomický provoz systémů. Již po několika 
letech pokryjí úspory paliva náklady na výměnu systémů 
vytápěných termálním olejem. Tento proces rovněž zvyšuje 
bezpečnost provozu.

ZÁSOBNÍKY E-BIT STANOVUJÍ NOVÉ STANDARDY
Elektricky vytápěné asfaltové zásobníky jsou jednoduché na 
instalaci a ekonomické z hlediska nákupu, provozu i údržby. 
Zásobníky E-Bit firmy Ammann odstraňují nutnost pravidelných 
tlakových zkoušek termoolejového systému a měření emisí.

Tepelný systém Výhody Nevýhody

Termální olej • Malé omezení výkonu
• Přehřátí nad nastavenou teplotu není možné

• Maximální skladovací teplota cca 180 °C
• Vysoké investiční a instalační náklady
• Každoroční tlaková zkouška
• Každoroční kontrola termálního oleje
• V případě nesprávného provozu tendence k ucpání

Elektrický ohřev • Dobrý koeficient účinnosti ve všech rozmezích výkonu
• Nižší provozní náklady než v případě ohřevu ter-

málním olejem
• Velmi stálý ohřev
• Lze dosáhnout všech požadovaných skladovacích 

teplot

• Omezená kapacita vzhledem k elektrickým 
připojovacím zařízením
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V silech horkého kameniva se skladují ohřáté a proseté frakce kameniva, které lze podle potřeby dodávat do 
procesu míchání. Toho je dosaženo s minimálními tepelnými ztrátami a segregací.

Široká škála velikostí a konfigurací, včetně volitelných dvouřadých sil, zajišťuje optimální uspořádání pro 
každou obalovnu.

HLAVNÍ VÝHODY
• Nejmodernější sila horkého kameniva

• Již žádné odstávky technologie z důvodu oprav přepážek 
(míchání zrna)

• Eliminace stížností na nesprávnou velikost zrna v recepturách 
v důsledku opotřebovaných přepážek

• Méně údržbářských prací při zimní generální opravě

• Přístup k údržbě v každé kapse umožňuje pravidelné kontroly 
komor/kapes HMS, čímž se předchází neplánovaným 
odstávkám

SILO  
HORKÉHO 
KAMENIVA

OMLAZENÁ VÝROBNA

Bezproblémová výroba díky průběžným 
hladinovým sondám.

Snadnější údržba díky bočním vstupům do sila horkého 
kameniva (podle normy DIN EN 536).
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• Nejmodernější pohony síta snižují nároky na údržbu.

• Vyšší účinnost díky nižší spotřebě energie (IE 3)

• Rychlé dodání náhradních dílů

MODERNIZAČNÍ SADA 1
Výměna vyvažovací hřídele za nevyvážené pohony.

MODERNIZAČNÍ SADA 2
Výměna vyvažovací hřídele včetně tělesa síta.

• Vyšší výkon

• Optimalizováno pro vysoké teploty

• Nejmodernější pohony a těleso síta snižují požadavky 
na údržbu

• Rychlé dodání náhradních dílů

MODERNIZAČNÍ SADA 3
Kompletní výměna síta.

VARIANTA SÍTA VA VARIANTA SÍTA APS

• Centrální upínací lišta se šrouby pro rychlou a 
snadnou výměnu obložení síta

• Vyšší výkon

• Optimalizováno pro vysoké teploty

• Nejmodernější třídič

• Snadná údržba díky snadno přístupným dvířkům pro 
údržbu s integrovanými obtokovými kanály

• Vyšší výkon

• Optimalizováno pro vysoké teploty

• Nejmodernější třídič

• Snadná integrace díky identickým rozhraním

• Nejsou nutné žádné adaptéry 

Třídiče Ammann třídí horké kamenivo na zrna správné velikosti, což je 
nezbytné pro vytvoření směsi špičkové kvality. Síto spolehlivě třídí i při 
vysoké kapacitě provozu a za nejnáročnějších okolních podmínek.

Mezi přesně řízené proměnné patří úhel zdvihu, amplituda, frekvence, 
konstrukce tělesa síta a geometrie ok. Výsledkem je třídění, které nemá na 
trhu obdoby.

Společnost Ammann nabízí 3 různé modernizační sady:

TŘÍDIČ
OMLAZENÁ VÝROBNA
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MÍCHAČKA
Kvalitní dvouhřídelová míchačka Ammann využívá optimální míchací  
pohyb k neustálé regulaci intenzity a směru síly, což jsou faktory nezbytné pro vytvoření homogenní směsi. 
Osvědčený princip Amix nabízí vynikající účinnost míchání a nižší opotřebení.

HLAVNÍ VÝHODY
• Minimální opotřebení díky chráněným součástem a 

efektivnímu procesu míchání

• Dvouhřídelové míchací zařízení s nuceným oběhem 
zajišťuje nejvyšší smykové síly

• Optimální homogenita a doba míchání díky 
jedinečnému uspořádání lopatek Ammann

• Maximální flexibilita sekvenčního provedení, která 
umožňuje výrobu speciálních směsí

• Modernizace k dispozici pro všechny obalovny – ať 
už od společnosti Ammann nebo od jiného výrobce

PROCES MÍCHÁNÍ
Kvalitní míchání je výsledkem kombinace kruhového pohybu materiálu a příčné dopravy mezi dvěma hřídelemi. Systematického 
postupného pohybu a redistribuce obalovaných materiálů je dosaženo díky speciálnímu uspořádání a umístění míchacích ramen na 
hřídelích. Umístění všech míchacích ramen vychází ze stejné logiky, což zajišťuje důkladné a rovnoměrné promíchání po celé délce 
tělesa míchacího zařízení.

PROCES MÍCHÁNÍ SE TŘEMI SLOŽKAMI

ZAČÁTEK PO 6 SEKUNDÁCH PO 12 SEKUNDÁCH

OMLAZENÁ VÝROBNA
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ZÁSOBNÍKY ASFALTOVÉ SMĚSI 
Expediční silo je nezbytné pro nákladově efektivní a účinnou výrobu asfaltu. Silo uchovává namíchaný materiál, což 
umožňuje nepřetržitý výrobní proces bez časově náročných a nákladných spouštění a zastavování výrobny.

Nákladní automobily lze nakládat rychle a bez přerušení, čímž se předchází dlouhým čekacím frontám. Optimální 
systém kontroly zásob a vážení usnadňuje výrobu a efektivní plánování přepravy. Společnost Ammann nabízí 
kompletní řadu expedičních sil, která lze přizpůsobit rozměrům a konstrukčním požadavkům zákazníka.

HLAVNÍ VÝHODY
• Snížení emisí prachu a výparů díky uzavření, 

odsávacímu systému a volitelnému přístřešku

• Geometrie navržená pro minimální segregaci směsi

• Skladování přes noc se standardním silem; volitelné 
rozšíření pro skladování po dobu 72 hodin

• Modernizace přizpůsobené potřebám zákazníka

OMLAZENÁ VÝROBNA
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ŘEŠENÍ PRO RECYKLACI  
NA MÍRU 
Používání recyklovaného asfaltu je dnes naprostou nutností. Nabízíme vám řešení 
na míru. Naše moderní technologie obaloven vám při použití recyklovaného asfaltu 
(RAP) zaručí mimořádně vysokou kvalitu asfaltu.

30% STUDENÉHO  
MATERIÁLU V 
MÍCHACÍM ZAŘÍZENÍ

VÝHODY 
• Nová kameniva lze oddělit

• Velikost dávky se mění s každou nak-
ládkou

• Maximální flexibilita (receptury)

• Nezávislost na zbytku procesu

40% HORKÉHO  
MATERIÁLU V SUŠICÍM 
BUBNU RAH50

VÝHODY
• Zpracovává podíl recyklátu až 40 %

• Úspora energie až 15 %

• Efektivní zpracování nového materiálu

• Chráněno mezinárodními patenty

• Lze kombinovat se systémem studeného 
dávkování

60 % 100 %

60% HORKÉHO  
MATERIÁLU V PARAL-
ELNÍM BUBNU

100% HORKÉHO  
MATERIÁLU V RECYKLAČNÍM 
BUBNU RAH100

VÝHODY
• Nová kameniva lze oddělit 

• Vysoký poměr dávkování

• Šetrný ohřev

• Lze kombinovat se systémem stude-
ného dávkování

VÝHODY
• Lze dosáhnout podílu recyklátu až 

100 % 

• Zlepšená účinnost – snížení nákladů 
díky úspoře paliva 

• Nízké emise, které vedou k lepší argu-
mentaci při schvalovacím procesu 

• Receptury jsou flexibilnější, protože 
není nutné kamenivo přehřívat

40 %30 %
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HLAVNÍ VÝHODY
• Značné snížení výrobních nákladů díky nižším nákladům 

na asfalt, kamenivo a přepravu

• Podporováno nebo propagováno zákonnými předpisy 
(specifickými pro danou zemi)

• Menší dopad na přírodní zdroje (šetření ropy a 
přírodního kameniva)

• Snížení nákladů na skladovací zařízení

• Snížení emisí CO2
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NÍZKOTEPLOTNÍ ASFALT
INOVATIVNÍ A PERSPEKTIVNÍ
Snížení výrobních teplot vytváří nové možnosti pro asfalt jako 
stavební materiál. Snížení nákladů na energie a minimalizování 
emisí jsou pouze některé z výhod nízkoteplotního asfaltu. I když 
se na trhu objevila řada možností využití, věříme, že je příliš brzy 
zaměřit se výhradně na konkrétní způsob zavádění aditiv nebo 
pěnového asfaltu. Ovlivněn je celý procesní řetězec, tj. od sušení 
při snížené teplotě, přes specifické sekvence míchání až po 
zavedení recyklace. Společnost Ammann zaměřila svůj výzkum 
a vývoj na celý výrobní proces, přičemž vstřikovací zařízení je 
pouze začátkem. Rádi vám poradíme, jak tento důležitý krok co 
nejlépe posunout vpřed.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST, NÍZKÉ EMISE A 
OPTIMALIZACE CO₂
Nové technologie umožňují výrobu asfaltu při snížených 
teplotách. Spotřeba energie na tunu asfaltu a emise na 
staveništi při použití nízkoteplotních směsí výrazně klesají. 
Zatímco běžný asfalt se vyrábí při teplotě kolem 170 °C, 
nízkoteplotní procesy umožňují výrobu při teplotách kolem 
100 °C. Společnost Ammann nabízí pro tuto výrobu různé 
technologie. V závislosti na aplikaci mohou být vhodné pěnové 
asfalty, vosky a další aditiva, speciální asfalty nebo alternativní 
míchací cykly.

ENVIRONMENTÁLNÍ MODERNIZACE
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GENERÁTOR PĚNOASFALTU 
AMMANN FOAM®

DÁVKOVÁNÍ PŘÍSAD

PĚNOVÝ GENERÁTOR
Portfolio výrobků vaší obalovny asfaltových směsí můžete 
rozšířit o pěnový asfalt. Generátor může nanášet pěnu různé 
tuhosti na silniční asfalty a polymerem modifikované asfalty.

Generátor lze použít také k výrobě studených podkladů – a 
to i ze 100 % recyklovaných materiálů. Pěnový asfalt lze 
použít jako doplněk dávkování recyklátu do míchacího 
zařízení.

PĚNOVÝ ASFALT ZE STUDENÉHO NEBO 
NÍZKOTEPLOTNÍHO ASFALTU

IDEÁLNÍ DOPLNĚK PRO JAKOUKOLI OBALOVNU ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Společnost Ammann je přesvědčena, že budoucnost 
spočívá v nízkoteplotním asfaltu. Ve spolupráci se 
zákazníky a laboratořemi jsme vyvinuli proces Ammann 
Foam. Ten je založen na pěnění asfaltu vodou a je 
prováděn v našich kontinuálních a šaržových obalovnách. 
Ammann Foam nevyžaduje žádná chemická aditiva 
a výrobu lze zajistit modernizací stávající obalovny s 
minimálním úsilím.

Pro speciální horké, teplé nebo studené směsi se dnes používá téměř nepřeberné množství aditiv, která 
zlepšují výkon, vzhled a ekologický dopad asfaltových směsí. Obalovny Ammann se dodávají s širokou škálou 
volitelných systémů a společnost Ammann má standardizované nebo individuální řešení pro práci s jakýmkoli 
typem aditiv – ať už v kapalné, granulované nebo práškové formě.

HLAVNÍ VÝHODY
• Ohřev surového kameniva na cca 115 °C

• Perfektní směs asfaltu a kameniv

• Hutnění asfaltu při nízkých teplotách

• Pěnový generátor lze integrovat do kontinuálních a 
šaržových obaloven

• Možnost modernizace stávajících obaloven

HLAVNÍ VÝHODY
• Rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti společnosti 

Ammann v oblasti aditiv zajišťují optimální realizaci 
procesu pro každou přísadu.

• Široká škála systémů je přizpůsobena specifickým 
fyzikálním a chemickým vlastnostem každé přísady. 
 

• Možná aditiva:

 - Vlákna (sypká nebo granulovaná).

 - Pigmenty (sypké, granulované, v pytlích).

 - Omlazovací prostředky (kapaliny všech viskozit a 
chemických vlastností).

 - Vosky (granulované nebo rozpuštěné v asfaltu).

 - Procesní oleje, lepidla, tavidla.

STUDENÁ VODA

HORKÝ ASFALT

STATICKÉ MÍCHACÍ 
ZAŘÍZENÍ

VYSOKÝ TLAK

VÝSTUP PĚNY

MÍCHAČKA

PĚNOVÝ ASFALT
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ZAKRYTÍ HLAVNÍCH ZÁŘIČŮ
Navazuje na stupeň 1 a dále nabízí několik doplňků 
a vylepšení

• Hořáky jsou zakryty panelovým opláštěním. 

• Šachty elevátorů na recyklát a přírodní kameniva jsou 
izolovány, aby se minimalizoval zvuk otáčejících se 
řetězů a padajícího materiálu.

• Přepravní kanály na recyklát a přírodní kameniva  
jsou izolovány. 

• Kolem ventilátoru jsou umístěny stěny tlumící  
hluk zevnitř.

• Standardní vibrační síto pro přírodní kameniva  
nahrazuje síto nové generace (NGS). Prémiové síto  
NGS nepropouští prach a je dvojitě uzavřené.

• Míchačka a podesta vah jsou obloženy trapézovými 
panely. 

• Kanál pro nadměrná hrubá zrna je izolovaný.

HOSPODÁRNÝ A ÚČINNÝ PŘÍSTUP
Zahrnuje několik základních úsporných opatření

• Hořáky jsou vybaveny frekvenčními měniči, takže  
elektromotor lze zpomalit (a ztišit), když není potřeba  
plný výkon.

• Hluk snižuje také tlumič v podobě žlabu vloženého do 
komína.

• Hnací stanice korečků na recyklovaný asfalt a přírodní 
kameniva jsou pokryty panelovým obložením, které snižuje 
hladinu hluku zevnitř.

• Kolem odsavače výrobny jsou umístěny stěny tlumící  
hluk zevnitř.

Obalovny asfaltových směsí Ammann poskytují řešení pro výrazné snížení hluku. Ve skutečnosti je toto úsilí tak 
účinné, že je možné snížit hluk až o 25 dB (A). Společnost Ammann nabízí čtyři stupně potlačení hluku.

STUPEŇ 1

STUPEŇ 2

SNÍŽENÍ HLUKU
ENVIRONMENTÁLNÍ MODERNIZACE
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OPLÁŠTĚNÍ PRO DALŠÍ SNÍŽENÍ
Navazuje na stupně 1 a 2 a dále nabízí několik 
doplňků a vylepšení

• Část s paralelním bubnem je obložena  
protihlukovými panely. 

• Dveře a otvory pro údržbu síta NGS jsou  
utěsněny protihlukovými panely.

• Podesta míchačky a vah jsou obloženy  
protihlukovými panely (vylepšení oproti  
trapézovým plechům ve stupni 2).

NEJTIŠŠÍ MOŽNÁ OBALOVNA
Navazuje na stupně 1, 2 a 3 a dále nabízí několik 
doplňků a vylepšení

• Sušící buben přírodního kameniva a hořák jsou zcela 
obklopeny krytem s protihlukovými panely.

• Studené dávkovače využívají třístranný kryt.

• Nad čerpadlem asfaltu a kompresorovou jednotkou 
je umístěn protihlukový kryt.

STUPEŇ 3

STUPEŇ 4
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Výkonný a na budoucnost orientovaný koncept řídicího systému as1 kombinuje osvědčený software Ammann se 
speciálně přizpůsobeným průmyslovým hardwarem. Výpočetní prostředí as1 bylo navrženo a testováno pro použití v 
náročných podmínkách. Optimalizovány byly také jeho síťové schopnosti. Zákazníci profitují z flexibilní konfigurace 
pracovních stanic, síťového připojení a správy.

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM ZARUČENĚ 
SPOLEHLIVÝ PŘENOS SIGNÁLU 
Osvědčený sběrnicový systém je robustní a spolehlivý v 
náročném provozu. Poruchy lze efektivně odhalit a odstranit 
pomocí diagnostických nástrojů, a to i prostřednictvím 
vzdálené podpory. 

KOMPONENTY NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ NAVRŽENY 
PRO NÁROČNÝ NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 
Komponenty napájecí skříně musí 24 hodin denně odolávat 
extrémnímu namáhání, proto společnost Ammann používá 
pouze osvědčené a celosvětově dostupné kvalitní komponenty 
od renomovaných výrobců. 

HLAVNÍ VÝHODY
• Komplexní systémové funkce 

• Rychlé a snadné osvojení

• Bezpečná obsluha 

• Osvědčená, spolehlivá průmyslová sběrnice a  
sdílení zátěže

• Automatická detekce poruch

• Profesionální on-line podpora a organizace podpory 
připravené pro servis po celém světě 

DOSTUPNOST ON-LINE PODPORY PRO 
OBALOVNU ZAJIŠTĚNA 
Elektromechanické poruchy může rychle vyřešit vlastní personál 
zákazníka pomocí schémat elektrických obvodů a diagnostických 
nástrojů as1. Znalý tým zákaznického servisu společnosti Ammann 
obsluhuje hot-line, na kterou lze kdykoli zavolat ohledně 
diagnostiky poruch nebo údržby. Moderní telekomunikační 
prostředky zvyšují disponibilitu obalovny a snižují potřebu 
nákladného servisu na místě.

ŘÍDICÍ SYSTÉM AS1
TECHNOLOGICKÁ VYLEPŠENÍ



21

VÝHODY MODERNIZACE
• Zajištěná dostupnost náhradních dílů

• Zkrácení odstávek technologie

• Údaje pro zlepšení kvality směsi

• Údaje pro snížení nákladů na energii

• Zavedení nejnovějších procesních 
technologií

• Nástroje pro optimalizaci obalovny

• Datová rozhraní se systémy třetích 
stran

• Připravenost na Průmysl 4.0 / 
digitalizaci

• Zajištěna účinná podpora

• Zajištěna rozšiřitelnost

• Nástroje pro efektivní vzdálenou 
podporu přes internet



  

Přečtěte si příběh 

Přečtěte si příběh 

22

ÚSPĚŠNÉ MODERNIZACE
SUŠÍCÍ BUBEN  SE STŘEDNÍM  
PRSTENCEM RAH50
Sušící buben RAH50 společnosti Ammann je oblíbenou 
modernizací, protože umožňuje zákazníkům pracovat s 
recyklovaným asfaltem. Tyto sušící bubny se středním prstencem 
mohou bez problémů nahradit buď stávající bubny Ammann, 
nebo bubny od jiného výrobce.

Christian Westphal, vedoucí oddělení strojní technologie  
MTA Mischwerke SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke  
GmbH & Co. KG, vybavil výrobnu bubnem Ammann RAH50. 
Vysvětlil, jak funguje jeho nový sušící buben se středním 
prstencem ve srovnání s běžným bubnem na nové kamenivo. 

ZLEPŠENÍ KAPACITY
Společnost Meier Company se rozhodla pro modernizaci od společnosti 
Ammann, když chtěla ze své stávající obalovny vytěžit více. Výsledkem 
byly tuny zlepšení a to doslova.

„Předtím jsme měli čtyři expediční sila s celkovou kapacitou 280 
tun,“ řekl Michael Stemplinger, technický manažer společnosti Meier 
Company, výrobce asfaltu se sídlem v německém Rotthalmünsteru.  
„Nyní máme osm různých sil s celkovou kapacitou 640 tun.“

Dodatečná sila poskytla více než jen skladovací prostor. Výrazně také 
zlepšila flexibilitu podniku.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Před čtyřmi lety investovala společnost Fiegl GmbH z Bavorska 
do modernizace věže obalovny asfaltových směsí a do výměny 
filtru. Modernizace vedla k okamžitému snížení emisí, hladiny 
hluku a spotřeby paliva.

Přečtěte si příběh 

https://www.ammann.com/en/news-media/news/dryer-drum-retrofits-improve-plant-performance
https://www.ammann.com/en/news-media/news/open-for-business
https://www.ammann.com/en/news-media/news/a-retrofit-to-protect-the-environment


  

Přečtěte si příběh 
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MODERNIZACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ AMMANN 
PŘINÁŠÍ TECHNOLOGICKÝ POSUN
Jak vysvětluje Eric Perard, průmyslový ředitel společnosti 
Socogetra: „Náš starý řídicí systém Ammann AS2000plus 
fungoval skvěle po mnoho let a po celou dobu své životnosti 
se výborně osvědčil. Přesto jsme potřebovali využít nejnovější 
technologický pokrok, který nabízí řídicí systém as1 společnosti 
Ammann, abychom mohli i nadále vyrábět vysoce kvalitní asfalt 
a byli připraveni na naše budoucí požadavky.“ 

MODERNIZACE PARALELNÍHO BUBNU VÝRAZNĚ 
SNIŽUJE ZÁPACH
Modernizace obalovny asfaltových směsí společnosti Ammann snižuje 
emise zápachu a těší sousedy.

Paralelní buben RAH100 společnosti Ammann nahradil stávající 
součást na desítky let starém zařízení ve vlastnictví společnosti Asphalt 
Production Ltd. (APL) v belgickém Heusden-Zolderu. Jedná se o první 
paralelní buben RAH100, který byl v zemi použit.

Obalovna asfaltových směsí se nachází v blízkosti obytné čtvrti, ve které 
žije mnoho sousedů. Modernizace výrazně snižuje emise zápachu.

Přečtěte si příběh 

MODERNIZAČNÍ ŘEŠENÍ AMMANN
 Pro všechny obalovny asfaltových směsí – 
          ať už od společnosti Ammann,  
        nebo od jiného výrobce

https://www.ammann.com/cz-cz/plants/retrofitting
https://www.ammann.com/en/news-media/news/drum-retrofit-reduces-odour-significantly
https://www.ammann.com/en/news-media/news/retrofit-of-ammann-control-systems-gives-technology-boost


Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. 
PPB-2360-00-CZ | © Ammann Group

Další informace o produktech a 
službách naleznete na : 
www.ammann.com


