
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 10 prosinec 2013 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti RAYMAN spol. s r. o. Kladno předložil nové, již desáté, 

číslo „Zpravodaje“ naší společnosti.   

Děkuji za pozornost, kterou věnujete informacím o pneumatické dopravě, našim novým výrobkům a 

dalším zprávám z naší společnosti. Pokud k nim budete mít komentář nebo jinou zajímavou informaci 

z oboru, neváhejte nám je poskytnout k uveřejnění, případně je umístěte do diskuse na našich 

webových stránkách www.rayman.cz. 

Rovněž mi dovolte, abych Vám popřál jménem naší společnosti i jménem svým krásné prožití 

vánočních a novoročních svátků a hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2014. 

Ing. Tomáš Rayman, 

jednatel společnosti RAYMAN spol. s r. o. 
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Přehled komponentů pneudopravních systémů naší společnosti (2. část) 

Vážení čtenáři, přinášíme zde dokončení článku z minulého vydání č. 9 našeho Zpravodaje “Přehled 

komponentů pneudopravních systémů naší společnosti”. 

Expediční zařízení 

Pro bezprašnou expedici sypkých materiálů do silničních a železničních přepravníků jsme vyvinuli 

řadu plnicích a nakládacích hubic. Základním typem je plnicí hubice SPH 300 dle RK 12 1253 a od ní 

odvozená nakládací hubice SNH 300 (příp. SNH 400) dle RK 12 1254. Pro plnění uzavřených i 

otevřených dopravních prostředků jedním zařízením slouží kombinovaná hubice SKH dle RK 12 1255. 

Plnicí hubice můžeme vybavit i integrovaným odprašovacím systémem. Při instalaci filtru na horní 

hlavu plnicí hubice jsme vytvořili typ SPH 300 F. Při integraci filtračních prvků mezi vnitřní a vnější vak 

plnicí hubice jsme vytvořili typ hubice s integrovaným filtrem SPHF 300 RK 12 1256. Pro zvýšení 

kapacity přepravníků při dopravě hůře roztékavých materiálů slouží plnicí hubice s rozmetadlem SRH 

300 (RK 12 1257). Plnicí hubici s rozmetadlem lze doplnit o integrovaný filtr a vznikne tím další 

mezityp: hubice s rozmetadlem a integrovaným filtrem SRHF 300. Většinu popsaných plnicích a 

nakládacích hubic můžeme dodat pro expedici výbušných materiálů v protivýbušném provedení 

s certifikátem dle předpisů ATEX. 
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K ulehčení plnění přepravníků s více plnicími hrdly – zejména železničních – slouží unikátní pojezdný 

systém plnicích hubic MOVER, který se oproti konkurenčním zařízením vyznačuje výrazně nižší 

hmotností i cenou. 

Ostatní komponenty 

Pro zajištění sil a zásobníků před účinky vnitřního přetlaku/podtlaku slouží odlehčovací ústrojí 

PU310A dle RK 12 0636. Jedná se o dva pružinové ventily instalované ve společném tělese.  

Odlehčovací ústrojí jsou vyráběna s připojovacími hrdly se světlostmi DN 200 a DN 250 a v černém a 

nerezovém provedení.  Pro uzavírání výstupních otvorů sil a zásobníků s možností ruční regulace 

výtokového množství se používá pneumatický vykladač PV dle RK 12 1551. Také ten se vyrábí ve dvou 

světlostech ventilů a s možností montáže až čtyř ventilů na jedno těleso. Pro dávkování práškového 

materiálu ze sil či zásobníků do navazující technologie slouží jako náhrada dávkovacích rotačních 

podavačů regulační vykladač RV (RK 12 1552), který rotační podavače výrazně předčí zejména 

životností, ale i spotřebou náhradních dílů a cenou. Pro bezprašný odběr vzorků sypkých materiálů 

jsme vyvinuli vzorkovač VZ. Také ten dodáváme ve dvou velikostech a v různých provedeních. 

 

Odprášení 

Naše společnost se primárně nezabývá výrobou filtrů. Pro nenáročné aplikace jsme však zejména pro 

odprášení plnicích hubic a dopravního vzduchu při vykládce přepravníků vyvinuli řadu filtrů typu FH 

dle RK 12 5180. Jedná se o prostorově úsporné filtry používající filtrační patrony. Tím je dáno jejich 

použití v nenáročných provozech, svůj účel však zcela splňují. Filtrační plocha se pohybuje v rozmezí 

od 2,1 do 68,8 m2. Filtry FH se dodávají jak bez výsypky pro montáž na víko sila, tak s výsypkou a 

rotačním podavačem.  Mohou být vybaveny i odsávacími ventilátory integrovanými v horní hlavě. Pro 

velmi malé průtoky vzduchu nabízíme velmi jednoduché a cenově zajímavé jednopatronové filtry FH 

s trubkovým tělesem s možností integrace odsávacího ventilátoru. Pro kompletaci odsávacího 

systému VACUTECH dodáváme odsávací jednotku OJC, která v sobě kombinuje vírový předodlučovač, 
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Filtr FH 3 x 2 na víku sila 

 

 

 

 

 

 

 

filtr a zásobník odprašků. Jednotka OJC je konstruována pro použití zejména v podtlakových 

pneudopravních systémech. 

 

 

 

 

 

 

 

K velkým výhodám vlastního vývoje spojeného se 

skutečností, že od cizích dodavatelů nakupujeme 

minimum komponentů, patří i možnost velice 

snadné tvorby atypů a „šití výrobků na míru“ tak, 

abychom splnili požadavky projektu či zákazníka. 

Uvedený výčet podal stručný přehled o základních 

výrobcích naší společnosti. Kromě nich samozřejmě 

dodáváme spoustu atypických výrobků a 

komponentů. Komponenty pneudopravy 

sestavujeme do funkčních systémů, z nich jsou 

mnohé unikátní. O nich Vás ale budeme informovat 

v některém z dalších vydání našeho zpravodaje.    

 

Předání zařízení pro Teplárnu Strakonice 

V průběhu 39. až 41. týdne bylo postupně uvedeno do provozu zařízení pro expedici popílku a 

produktu odsíření v Teplárně Strakonice. V rámci akce byla realizována dělicí přepážka ve stávajícím 

zásobníku popílku. Obě části zásobníku byly vybaveny zařízením pro odprášení, odlehčovacím 

ústrojím a snímači hladiny (částečně bylo ponecháno stávající zařízení, částečně byla instalována 

nová zařízení). 
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Fluidní dopravníky pro expedici popílku 

 

 

 

 

 

 

Hlavní součástí akce je zařízení pro suchou expedici 

popílku z obou polovin zásobníku a produktu odsíření ze 

sousedního sila do nově instalované plnicí hubice. 

Doprava popílku z obou polovin zásobníku do plnicí hubice 

je řešena jako fluidní; využívá fluidní dopravníky dimenze 

DN 200, k otevírání a uzavírání toku materiálu do plnicí 

hubice jsou na konci obou fluidních dopravníků 

instalovány ventily pneumatických vykladačů. Doprava 

produktu odsíření do plnicí hubice je realizována pouze skluzem s osazeným pneumatickým 

vykladačem. Vzhledem k přáním investora a obtížnému dispozičnímu řešení byla naší společností 

zkonstruována atypická plnicí hubice. 

Plnicí hubice je navržena s integrovaným filtrem, je ve třílanovém provedení, s možností ručního 

pohonu vrátku klikou (v případě potřeby havarijního vyzdvižení hubice), a na své spodní hlavě má 

instalované nadouvací sedlo, které dotěsňuje prostor mezi hrdlem autocisterny a plnicí hubicí. 

Vzhledem ke stísněnému prostoru pro instalaci plnicí hubice je vodicí madlo spodní hlavy hubice 

navrženo obdélníkové. (Podrobněji o nově vyvinuté plnicí hubici viz samostatný článek níže.) 

Požadavkem investora bylo obě poloviny zásobníku popílku vyprazdňovat nejen suchou cestou do 

plnicí hubice, ale také záložní mokrou cestou do stávajícího vlhčicího šneku a na přistavené nákladní 

automobily. Původně byl zásobník napojen na vlhčicí šnek jedním z výpadů; ten je nyní použit pro 

vyprázdnění jedné poloviny zásobníku, pro vyprázdnění druhé poloviny zásobníku je použit fluidní 

dopravník s osazeným ventilem vykladače. 

Pro výrobu stlačeného vzduchu pro fluidní dopravu je zařízení vybaveno dmychadlem značky 

ROBUSCHI.  

 

Fluidní dopravníky s plnicí hubicí 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Provozní uzávěry fluidních dopravníků (ventily 

vykladačů)a jejich zaústění do násypky plnicí hubice  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodní část plnicí hubice 

 

 

 

 

 

 

 

Pro realizaci zařízení byl z provozních důvodů teplárny vyčleněn velice krátký časový úsek, a to 

zejména pro instalaci plnicí hubice. Pro její montáž (hubici bylo vzhledem k dispozičnímu řešení nutné 

sestavit ze dvou částí až na místě) a uvedení do provozu celého zařízení alespoň v ručním režimu bylo 

k dispozici pouze 10 kalendářních dní. Tento termín se nám však podařilo splnit dokonce se 

spuštěním zařízení v automatickém provozu. 

Garantovaným parametrem zařízení je schopnost zařízení naplnit autocisternu materiálem do 30 

minut bez vzniku prašnosti při plnění. Tohoto parametru se nám podařilo dosáhnout jednak díky 

atypické plnicí hubici a jednak použitím fluidních dopravníků a ventilů vykladače. 

Na tomto místě nezbývá, než poděkovat všem zúčastněným stranám za přístup umožňující 

bezproblémovou realizaci v krátkém čase. Jedná se nejen o pracovníky investora a zhotovitele, ale i o 

subdodavatele Jan Polata Milevsko (realizace dělicí přepážky, montážní práce), Microcomp s. r. o. 

Milevsko (elektro a MaR), Filtr Zeos s.r.o. (dodávka filtru), Swissmetal a. s. Milevsko (výroba dílů 

zařízení) a Randa Kovářov (výroba plnicí hubice). 

Atypická plnicí hubice pro Teplárnu Strakonice 

V rámci realizace akce „Likvidace tuhých zbytků po spalování v TST a. s. Etapa 2013“ jsme pro Teplárnu 

Strakonice vyvinuli a zkonstruovali atypickou plnicí hubici sypkých materiálů. Základem pro atypické 

konstrukční řešení je typová plnicí hubice s integrovaným filtrem SPHF 300 R.   



 

 

Ruční pohon vrátku 

Zákazník při smluvním jednání požadoval následné úpravy typové hubice: 

- plnicí hubici v třílanovém provedení s lany vedenými vně vaků hubice 

- plnicí hubici s možností ručního nouzového pohonu vrátku klikou 

- plnicí hubici vybavenou nadouvací manžetou pro dotěsnění prostoru mezi spodní hlavou 

hubice a hrdlem přepravníku 

- plnicí hubici umožňující průchod malým otvorem v podlaží nad plnicím místem  

Ve snaze splnit všechny požadavky zákazníka jsme navrhli atypickou plnicí hubici s integrovaným 

filtrem a vnějším vakem děleným na tři části. Horní vak na vstupním dílu má průměr 1015 mm a 

zakrývá filtrační patrony integrovaného filtru. Pod filtrem je těleso hubice zúženo na průměr 600 mm 

(shodný jako u typových hubic SPH). Typový je i střední vak.  

Požadavek na třílanové provedení s vnějším vedením 

lan se nám podařilo vyřešit systémem kladek. Ty jsou 

umístěny jak na horní hlavě plnicí hubice, tak na její 

střední části. Vzhledem k proměnlivým průměrům 

vaků jsou pro vedení každého lana použity tři kladky. 

Třílanové provedení hubice s sebou nese nutnost 

nového konstrukčního řešení spodní hlavy.  Uzavírací 

zvon nyní nevyjíždí do přepravníku, ale naopak je ke 

spodní hlavě uchycen napevno a po jejím opření o hrdlo přepravníku se shrnuje spodní díl 

ochranného vaku, čímž se otevírá prostor pro průchod materiálu do přepravníku.  

Pro nouzovou ruční manipulaci s plnicí hubicí je vrátek vybaven možností odbrzdění převodovky a 

jejího otáčení ruční klikou. To umožní manipulaci s hubicí při výpadku napájení v době plnění a 

podobných havarijních stavech. 

 

Průchod hubice podlažím 

 

Horní díl hubice s filtrem 



 

Největší novinkou a nejnáročnějším technickým řešením je použití nadouvací manžety pro dotěsnění 

spodní hlavy na hrdlo přepravníku. Pryžová manžeta je ke spodní hlavě hubice na obou koncích 

upevněna dvojitými sponami zaručujícími těsnost. Tlakový vzduch do manžety je přiváděn přes 

uzavírací ventil a regulátor tlaku spirálovou PA hadicí. Systém je vybaven též manostatem, který 

odesílá signál o správném natlakování manžety do řídicího systému. Při chybném dosednutí spodní 

hlavy nebo poškození manžety není dosaženo zadané tlakové úrovně, řídicí systém hlásí poruchu a 

neumožní zahájení plnění. 

Plnicí hubice byla před vlastní montáží podrobena testům bez 

materiálu na zkušebně, při nichž byla prověřena správnost její 

konstrukce a její provozuschopnost a byla nalezena optimální 

úroveň přetlaku vzduchu v dosedací pryžové manžetě. 

Současně byly „vychytány drobné mouchy“ tak, aby 

zákazníkovi byl dodán výrobek, za který můžeme nést plnou 

zodpovědnost. 

Vzhledem k omezenému prostoru pro průchod hubice 

stávajícím podlažím muselo být nově navrženo vodicí madlo 

spodní hlavy plnicí hubice. To je obdélníkového tvaru, 

přičemž vibrátor a protizávaží jsou umístěny na kratších 

stranách madla. Na delších stranách madla jsou umístěny 

svorkovnice, (propojené s horní svorkovnicí spirálovým 

kabelem), solenoidový ventil, tlakový spínač a tlumič hluku.  

Z důvodu omezeného prostoru pro instalaci byla plnicí hubice dodána ve dvou dílech a smontována 

až na místě instalace. Pro zamezení zamrzání vodního hospodářství v prostoru nad plnicím místem je 

průchod podlažím vybaven zákrytem dosedajícím k horní (pevné) části plnicí hubice. 

Těší nás, že jsme mohli plně vyhovět přáním zákazníka a uspokojit jeho potřeby. Každá takováto 

výzva posune dále technickou úroveň našich výrobků a zařízení a tak můžeme držet krok s konkurencí 

a v mnohých případech, jako je tento, být i před ní. Atypická plnicí hubice byla úspěšně uvedena do 

Spodní díl hubice s nadouvací 

manžetou 

 

Spodní díl hubice s hadicí nadouvání 

 

Vysunutá hubice  



 

 

dtto – pohled z druhé strany 

 

 

 

 

 

 

provozu a předána zákazníkovi a spolehlivě plní svou funkci. Popsaný obchodní případ dokládá, jak je 

výhodné spolupracovat přímo s výrobcem zařízení bez zprostředkování zakázky obchodními 

organizacemi.  

 

 

 

Doprava a skladování nápna na ÚDV Emerán 

V prvním pololetí letošního roku realizovala naše společnost zařízení na vykládku, skladování a 

pneumatickou dopravu vápna v Úpravně důlních vod Emerán v Bílině. Součástí zakázky byla vykládací 

potrubí pro dopravu vápna ze silničních přepravníků, dvě sila pro jeho skladování včetně ocelových 

konstrukcí a tepelné izolace, odprášení dopravního vzduchu a provzdušňovacího zařízení a jeho 

doprava do provozních zásobníků. Ta je řešena pomocí průtokových podavačů. Součástí dodávky byly 

i zdroje vzduchu, jednak dmychadla společná pro provzdušňování sil i pro samotnou dopravu a 

jednak kompresor včetně úpravy vzduchu jako jeho zdroj pro regeneraci filtru a pro pneumatické 

ovládání zařízení. Celé zařízení bylo řešeno jako zálohované. Součástí rozsahu dodávky nebyl pouze 

silnoproud, zařízení MaR a stavební část.  

Celá realizace proběhla bez větších problémů a zařízení bylo uvedeno do provozu, odzkoušeno a 

předáno objednateli v požadovaných termínech.  

 

Horní díl hubice se zákrytem 



 

 

Pohled na průtokové podavače 

 

 

 

 

 

Považuji však za důležité zmínit následující zkušenost. Po 

instalaci zásobních sil ještě před uvedením zařízení do 

provozu se uvnitř sil projevila kondenzace vodních par 

z extrémní vzdušné vlhkosti v době letošních povodní. 

Poměrně velké množství zkondenzované vody bylo nutno 

vypustit a vysušit provzdušňovací prvky jak ve vlastním sile, 

tak i v průtokových podavačích. K tomuto jevu došlo i přesto, 

že silo bylo v té době již opatřeno tepelnou izolací. Pokud by 

se situace opakovala při naplnění sila materiálem, který při 

zvlhčení tvoří hroudy nebo úplně zatvrdne, mohlo by to 

znamenat značné provozní obtíže. Proto jsme doporučili 

provozovateli, aby zvláště v letním období s velkou vlhkostí 

vzduchu a kolísáním teplot udržoval sila pokud možno 

s velkou náplní materiálu a tím omezil volný prostor, kde ke 

kondenzaci vzdušné vlhkosti může docházet. 

 

Celkový pohled na sila 


