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Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

dvacáté deváté, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti. 
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diskuse na našich webových stránkách www.rayman.cz. 
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Model regulačního vykladače RV TWIN 

Regulační vykladač RV TWIN 

Na základě vysoce pozitivních zkušeností s použitím regulačního vykladače RV pro dávkování 

abrazivních sypkých materiálů (informovali jsme v předešlých číslech Zpravodaje) jsme vyvinuli nový 

výrobek – dvojitý regulační vykladač RV TWIN. Tento výrobek je určen pro dávkování sypkých 

materiálů pro větší výkonnosti a s větším regulačním rozsahem. Dvojitý regulační vykladač RV TWIN 

je určen k těsnému uzavírání výpustí, vypouštění a automatické regulaci průtoku provzdušněných 

suchých sypkých a jemně zrnitých materiálů o teplotě do +100 °C (případně do 150 °C) tam, kde je 

požadována velká vykládací výkonnost. Dvojitý regulační vykladač je možno instalovat buď 

samostatně přímo na fluidní dopravníky či boční odběry zásobníků a sil vybavených provzdušňovacím 

zařízením, nebo na jiné vypouštěcí či segregační komory. Navazujícím zařízením mohou být buď 

pneumatické dopravní žlaby, fluidní dopravníky, plnicí či nakládací hubice nebo vážicí systémy. 

Vyloučeno není ani dávkování sypkých materiálů do navazujících systémů mechanických doprav. 

Regulační vykladač RV TWIN sestává z těsného vstupního uzávěru, provzdušňované komory, dvou 

regulačních ventilů RV, výpadové hlavy, a v případě volby zákazníka i z řídicí jednotky. Při menším 

stavebním prostoru je možno dodat výrobek bez výpadové hlavy a výstupní potrubí z každého ventilu 

zaústit zvlášť (např. do materiálového kanálu navazujícího pneumatického dopravního žlabu. 

Provedení vykladače RV TWIN může být dle volby provedení ventilů buď standardní nebo 

antiabrazivní. Dvojitý regulační vykladač je dodáván podle požadavku na maximální výkonnost a 

regulační rozsah v libovolné kombinaci tří 

velikostí regulačních ventilů, nejčastěji se 

dvěma ventily regulačního vykladače RV 

100. 

Tento výrobek je velmi výhodnou náhradou 

ze zahraničí dovážených rotačních 

regulačních válcových uzávěrů (tzv. 

„Dosierwalzen“), a to zejména tam, kde je 

požadavek na dokonalou těsnost 

v uzavřeném stavu, bezprašnost provozu, 

dlouhou životnost a velký regulační rozsah. 

Při osazení vykladače dvěma ventily RV 100 

je možno při tlaku referenčního materiálu 

(se sypnou hmotností 1000 kg/m3) na 

vstupní přírubě 50 kPa (při kvalitním 

provzdušnění běžného zásobníku lze ve 

většině případů dosáhnout) dosáhnout vykládací výkonnosti až 350 t/h. Při provozu s postupným 

otevíráním ventilů je potom regulační rozsah značný, a to cca 15 – 100%, tedy cca 50 – 350 t/h. Při 

požadavku na omezený regulační rozsah je možno otevírat oba ventily současně a potom je možno 

pracovat s regulačním rozsahem cca 30 – 100%. 

Regulační vykladač RV TWIN se plně osvědčí při dávkování velké většiny fluidizovatelných sypkých 

materiálů, jako jsou cementy, mletý vápenec či vápno, elektrárenské popílky, sádra, jemně mleté 

písky, různé druhy odprašků a podobně.  K jeho velkým přednostem patří plná a bezpečná těsnost 

v uzavřeném stavu zajištěná dvěma těsnými uzávěry umístěnými „za sebou“ a vysoká 

otěruvzdornost. Činné plochy regulačních vykladačů je totiž možno vyrobit z keramiky, takže jejich 



 

 

otěruvzdornost a životnost je velice vysoká. K dlouhé životnosti přispívá také originální konstrukční 

řešení ventilů regulačního vykladače, kdy není potřeba utěsňovat poměrně velký válcový segment 

v kruhovém tělese, což je technicky obtížné. Díky unikátnímu řešení je vykladač zcela těsný nejen 

v zavřeném stavu, ale i směrem do venkovního prostředí. To má značně pozitivní vliv na ochranu 

pracovního i životního prostředí. 

Nezbývá, než si přát, abychom důslednou obchodní aktivitou prolomili léty zaužívané používání 

regulačních válcových uzávěrů, které se staly standardem zejména v cementářském průmyslu. 

Technické předpoklady pro to jsme již učinili, nyní jen musíme přesvědčit příslušné techniky o 

výhodách nového dávkovacího orgánu a potřebě změnit „zajetá“ technická řešení. (PR) 

 

Rekonstrukce expedice cementu v CEMEXu Prachovice 

Na konci července naše společnost realizovala rekonstrukci systému expedice cementu čtyřmi 

plnicími hubicemi v prachovickém závodě společnosti CEMEX. 

Požadavkem pro realizaci této rekonstrukce byla možnost plnění jak železničních přepravníků Raj 

451.1 se čtyřmi plnicími hrdly, tak i železničních přepravníků GATX 8069 se třemi plnicími hrdly o jiné 

osové vzdálenosti. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli a zrealizovali systém pojízdných kotevních hlav 

plnicích hubic pohybujících se po nosnících výpadových komor pneumatických dopravních žlabů. 

Nově instalované zařízení navazuje na stávající pneumatické dopravní žlaby. Expediční místo pro 

plnění prvního hrdla přepravníku Raj i přepravníku GATX je pevné a sestává z plnicí hubice, kotevní 

hlavy plnicí hubice a výpadové komory montované na stávající pneumatický dopravní žlab. 

Druhé expediční místo je vybaveno výpadovou komorou s osově pohyblivou kotevní hlavou plnicí 

hubice. Pohyblivá kotevní hlava umožňuje posun plnicí hubice v rozsahu 300 mm. Pohonný element 

pohyblivé komory je tvořen pneumatickým dvojčinným válcem. 

Expediční místo pro plnění třetího hrdla přepravníku Raj nebo GATX je, obdobně jako druhé 

expediční místo, vybaveno výpadovou komorou s pohyblivou kotevní hlavou plnicí hubice, doplněnou 

o provzdušňovanou skluzovou plochu. Tato komora umožňuje osový pohyb plnicí hubice v rozsahu 

500 mm, a umožňuje tím v kombinaci se změnou polohy plnicí hubice druhého expedičního místa 

kompenzovat odlišnou vzdálenost hrdel přepravníků, aniž by bylo nutné dispozičně upravovat 

stávající pneumatické dopravní žlaby. 

Poslední, čtvrté, expediční místo je určeno pouze pro plnění železničních přepravníků Raj. V tomto 

případě nebyla potřeba posuvného mechanizmu, hubice je tedy zavěšena přímo k pneumatickému 

dopravnímu žlabu, stejně jako u prvního expedičního místa. 

Součástí rekonstrukce expedičních míst cementu byla výměna všech čtyř dožitých plnicích hubic 

novými hubicemi typu SPH 300 v typovém provedení. Vzhledem k poměrně malému posunu (do 500 

mm) bylo možno použít hubice bez integrovaného filtru napojené na stávající odprašovací systém 

hadicemi. Součástí této úpravy byla také instalace regulační a přisávací zpětné klapky na počátek 

odprašovacího potrubí. 

Uvedení nově vyvinutého zařízení do provozu nebylo, jak se to u originálních konstrukcí občas stává, 

zcela bez obtíží. Dílčím nedostatkem bylo nedosažení těsnosti mezi výpadovou komorou a kotevní 

hlavou plnicí hubice. Tento nedostatek byl úspěšně vyřešen úpravou těsnících kartáčů a seřízením 

odprašovacího systému na straně investora. Druhým problémem bylo nepřesné zadání provedení 



 

 

 

Pohled na expediční místo 

 

Pevná a posuvná plnicí hubice 

vstupních hrdel přepravníků GATX. Proto došlo ke kolizi mezi spodní hlavou plnicí hubice a 

pomocnými plošinami a závěsy víka plnícího hrdla přepravníku. Tuto kolizi jsme vyřešili konstrukční 

úpravou spodního dílu plnicí hubice. 

Instalace popsaného zařízení po dílčích úpravách proběhla úspěšně a ve smluvním termínu. Nyní 

expediční zařízení umožňuje bezprašné plnění dvou typů železničních přepravníků s rozdílnými 

vzdálenostmi vstupních hrdel bez nutnosti posunu vagonů. (JV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doprava a dávkování popílku v Elektrárně Poříčí 

V létě letošního roku jsme dokončili druhou etapu dodávky zařízení pro fluidní dopravu a dávkování 

úletového popílku při jeho expedici v Elektrárně Poříčí. Zařízení musí zajistit dopravu popílku do dvou 

míchačů ze dvou zásobních sil s vážením průtokovými váhami, přičemž každé míchací místo musí být 

možno obsloužit z obou sil. Současně byl splněn požadavek zadání na regulaci průtoku materiálu na 

základě údajů od vážícího zařízení a požadavků obsluhy. 

Zařízení musí splnit požadavek na dopravní výkonnost fluidního dopravníku 60 t/h a dávkovací rozsah 

každého z regulačních vykladačů 14 – 30 t/h i pro velký rozsah zadaných sypných hmotností popílku 

(dle použitého paliva) 350 – 800 kg/m3. 

Zařízení jsme navrhli ve spolupráci s projektantem a generálním dodavatelem firmou ECO-BUILDING 

BRNO s.r.o. Část dodávky naší společnosti navazuje na výpady dvou betonových sil popílku. Pro 

dopravu zadaného materiálu jsme navrhli fluidní dopravníky FDT. Dodávka naší společnosti končí za 

regulačním vykladačem RV 80 nad expedičními průtokovými váhami. Doprava popílku je realizována 

dvěma fluidními dopravníky, přičemž každý je rozbočen fluidizovanou komorou na dvě větve a každá 

větev je zakončena vlastním regulačním vykladačem, který reguluje průtok materiálu do vážícího 

zařízení. Regulační vykladače jsou pro dávkování abrazivního popílku dodány v otěruvzdorném 

provedení s činnými plochami zhotovenými z otěruvzdorné keramiky. 

Ze zadaného dispozičního návrhu vyplynul velice malý výškový rozdíl mezi vstupem a výstupem ze 

zařízení. Nebylo možno použít standardní sklon fluidních dopravníků 6%. Byly tedy provedeny testy 

fluidizovatelnosti konkrétních dopravovaných popílků na našem zkušebním zařízení fluidace. Na 

základě jejich výsledků jsme přikročili ke snížení sklonu fluidních dopravníků na pouze 4%.   

Realizované zařízení bylo uvedeno do provozu bez větších potíží a splňuje požadavky zadání. Bylo 

provozně ověřeno, že i pro poměrně dlouhé fluidní dopravníky je možno používat jejich sklon pouhé 

4%, a to bez negativního vlivu na jejich dopravní výkonnost a spolehlivost dopravy a náběhu. Také 

byla ověřena možnost použití keramických dílů v regulačním vykladači RV 80. Zde je třeba si pouze 

uvědomit, že tyto speciální díly vyráběné na zakázku mají velice dlouhou dobu dodání. To má vliv na 

dodací lhůty jak otěruvzdorných vykladačů, tak náhradních dílů. Doporučujeme tedy držet tyto 

keramické díly skladem pro možnost zajištění oprav regulačních vykladačů v krátkém termínu. 

Přestože keramické díly vykazují vysokou životnost, i ony trpí opotřebením a je třeba počítat s jejich 

obměnou. (MR+PR) 



 

 

 

Fluidní dopravníky s atypickými kontrolními 

otvory zakončené regulačními vykladači RV 80 

 

Keramická vložka regulačního vykladače 

 

 

Trasa fluidního dopravníku 

 

Atypické spojení dvou fluidních dopravníků 

 

 

Termín semináře „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2019“ 

Jak jsme uvedli již v minulém čísle našeho Zpravodaje, připravujeme na jaro 2019 další ročník 

semináře „Pneumatická doprava sypkých materiálů“. Již jsme stanovili datum semináře na 20. a 21. 

3. 2019. Seminář se bude konat opět v Milevsku a chystáme se ho znovu zařadit do cyklu 

celoživotního vzdělávání ČKAIT. Poznamenejte si plánovaný termín do Vašich diářů a informujte o 

něm vaše kolegy a přátele.  Bližší informace poskytne pí. Dana Raymanová (tel. 603 154 552, 

dana.rymanova@rayman.cz). (PR) 

 


