
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 20 červen 2016 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

dvacáté, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti.  Jsem velmi rád, že jsme založili tuto, dnes již mohu říci, 

velmi dobrou tradici. V tomto čísle popisujeme zejména dvě technicky zajímavé novinky navržené 

v poslední době. Dále si naše partnery dovolujeme touto cestou požádat o zaslání nezávazné 

informace o případném zájmu o využití rozšířené zkušebny pneumatické dopravy. Přeji Vám příjemné 

prožití letních dovolenkových měsíců. 

Děkuji Vám za pozornost, kterou věnujete informacím (nejen) o pneumatické dopravě, 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. 

Ing. Petr Rayman, 

jednatel společnosti RAYMAN spol. s r. o. 
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Umíme i PP granulát 

V druhé polovině roku 2015 nás oslovila společnost TREVOS Košťálov spol. s r.o., výrobce 

polypropylénové střiže. Původní trasa pneumatické dopravy na přepravu granulí polypropylénu již 

nevyhovovala, a tak bylo rozhodnuto, že je nutné ji zrekonstruovat, rozbočit a prodloužit dopravní 

potrubí odbočky pro nové silo. 

 Náš projektant vypracoval návrh, zákazník jej 

posoudil a po drobných úpravách schválil. 

Z původního zařízení pneumatické dopravy zůstala 

násypka s rotačním podavačem a dopravní trasa do 

původního mezizásobníku. Do stávající trasy jsme 

vložili rozbočku. Protože nová trasa je delší, bylo 

nutno volit větší průměr dopravního potrubí. Z toho 

důvodu jsme osadili přifukovací kus a posílili 

dmychadlo. Součástí dodávky bylo i odprášení 

dopravního vzduchu cyklofiltrem a rozbočení 

výpadu materiálu pod ním. Jednotlivé díly jsme 

zadali do výroby, objednali elektrické a pneumatické komponenty. 

Vyrobený i objednaný materiál jsme předali s montážní dokumentací zákazníkovi. Ten vlastními silami 

zrealizoval montáž. Když bylo „železo“ na místě, dojeli jsme do TREVOSU,  „ladili“ a „vyladili“.  

Pro zajímavost dodáváme, že celé zařízení pneudopravy je zhotoveno z nerezového materiálu. 

               

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Násypka s rotačním podavačem - původní 

 

Výsypka cyklofiltru s rozbočkou Rozbočení dopravní trasy 



 

Způsoby regulace výtoku sypkých materiálů ze sil 

V technické praxi je třeba čas od času omezit či regulovat množství sypkých materiálů vytékajících ze 

sil nebo zásobníků. K tomu se dá využít několik technických opatření. Základní podmínkou je uvedení 

materiálu v sile do fluidního stavu. Tím materiál získá vlastnosti podobné tekutině, zejména „ztekutí“ 

a vytvoří obdobu hydrostatického tlaku.  

Regulační orgány pro použití v práškové technice je možno rozdělit podle několika kritérií – zejména 

podle možnosti regulace vytékajícího množství. K pevným regulačním orgánům patří především 

materiálová clona. Ta se umísťuje do výstupního potrubí a má kruhový otvor vypočteného průřezu. 

Průměr materiálové clony se stanovuje na základě tlaku materiálu, jeho fyzikálních vlastností a 

požadovaného průtoku. Materiálová clona neumožňuje žádnou regulaci, tedy při nepřesné volbě 

jejího průměru je třeba clonu upravit či vyměnit.  Ve většině případů je tlak materiálu před clonou 

proměnný – například klesá s výškou vrstvy provzdušněného materiálu. To vede k tomu, že průtok 

materiálovou clonou klesá při snižování naplnění sila či zásobníku. 

Na pomezí mezi pevnými a proměnnými regulačními orgány stojí pneumatický vykladač. Z hlediska 

regulačního orgánu na něj lze pohlížet jako na materiálovou clonu. Její průřez však lze zmenšovat 

nastavením polohy souosé kuželky. Přivíráním kuželky tvoří výtoková plocha materiálu mezikruží. To 

má na poměrně velkou plochu malou šířku, takže hrozí její zacpávání, a to jak nečistotami, tak 

klenbováním materiálu. Proto lze pneumatický vykladač použít pouze pro velmi hrubou ruční regulaci 

(omezení výtočného množství materiálu) v rozsahu cca 60 – 100 %. Pro automatickou regulaci není 

pneumatický vykladač určen a není pro ni vhodný. 

Regulačními orgány v pravém slova smyslu jsou rotační podavače s proměnlivými otáčkami 

zajišťovanými frekvenčním měničem. Tyto podavače jsou schopny dávkovat materiál poměrně 

přesně, a to objemově. To znamená, že po zjištění naplnění komor podavače kalibrací jsme schopni 

poměrně přesně stanovit u objemu rotoru a počtu otáček objemovou dávkovací výkonnost. Při 

změně sypné hmotnosti materiálu však dochází k rozdílu v hmotnostním nadávkovaném množství. 

Velkou nevýhodou rotačních podavačů je jejich značné opotřebení dopravovaným materiálem a 

z toho plynoucí jeho protékání. Opotřebeným rotačním podavačem nelze v mnoha případech 

smysluplně dávkovat a mnohdy ani uzavřít výtok materiálu ze sila! Nejsou proto vhodné pro 

dávkování abrazivních materiálů, jako jsou popílky, struska, kamenný prach, živce a jíly a podobně. 

Další nevýhodou rotačních podavačů je neplynulé dávkování způsobené vyprazdňováním 

jednotlivých komor. To se projevuje zejména při požadavku na malé otáčky rotoru s velkým 

objemem. Proto je reálný regulační rozsah rotačních podavačů v rozmezí 50 – 100 %. Naopak lze 

rotačními podavači dobře dávkovat obtížně nebo vůbec fluidizovatelné materiály (např. granuláty), 

také dávkované množství není téměř závislé na tlaku dávkovaného materiálu a stupni jeho fluidace.  

Vlastností zfluidizovaného materiálu využívá regulační vykladač. Ten, obdobně jako vykladač 

pneumatický, kombinuje v sobě uzávěr a regulační člen. V pouzdře s obdélníkovým tvarem (může být 

i jiného tvaru – lichoběžníkový nebo trojúhelníkový) se axiálně pohybuje plunžr, kterým se mění 

velikost výtokového otvoru. Tvar výtokového otvoru je tedy obdélníkový a regulační charakteristika 



 

lineární. Plocha otvoru je poměrně velká a regulační vykladač není proto náchylný k zachytávání hrud 

a příměsí a klenbování materiálu ve výtokové mezeře. Činné plochy regulačního vykladače lze snadno 

zhotovit z křemíkové keramiky, proto je tento regulátor odolný proti opotřebení. Dávkovací výkony 

regulačního vykladače se pohybují od jednotek po desítek tun za hodinu a je tedy vhodný pro 

dávkování malých množství. Reálný dávkovací rozsah se pohybuje v rozmezí cca 30 – 100%. 

Nevýhodou regulačního vykladače je vliv tlaku materiálu na vstupu na dopravované množství. 

S klesající hladinou materiálu v sile tedy může klesat i dávkovací výkonnost. Tu nelze bez dalšího 

zařízení také stanovit. 

Podobný regulačnímu vykladači je dávkovací válcový uzávěr. To je válcový buben uložený ve 

válcovém tělese s vodorovnou osou utáčení. V otočném bubnu je zhotoven dávkovací otvor. Protože 

dávkovací uzávěry jsou poměrné velká zařízení, použití obdélníkového otvoru by vedlo k tvorbě 

dlouhé a úzké výtokové štěrbiny s tendencí k nestabilnímu výtoku. Proto mají výtokové štěrbiny 

dávkovacích uzávěrů nejčastěji trojúhelníkový (mnohdy i jiný) tvar. Jak je uvedeno výše, je dávkovací 

válcový uzávěr poměrně velké zařízení, je tedy vhodný pro velké dopravní výkonnosti v řádu stovek 

tun za hodinu. Pro malé výkonnosti kolem 10 t/h už tak vhodný není. Reálný dávkovací rozsah se 

pohybuje, obdobně jako u regulačního vykladače v rozmezí cca 30 – 100%. Také u tohoto typu 

dávkovacího orgánu může s klesající hladinou materiálu v sile klesat i jeho dávkovací výkonnost. U 

dávkovacího válcového uzávěru je obtížné dokonale utěsnit poměrně velkou válcovou plochu mezi 

statorem a rotorem. To vede k častému opotřebení těsněných ploch a protékání dávkovaného 

materiálu. 

Jako dávkovací orgány jsou v některých případech navrhovány šneky. Ty jsou pro omezení průtoku 

zfluidizovaného materiálu ze sil zcela nevhodné. Materiál ve fluidním stavu volně protéká kolem 

šnekovnice, takže nejen, že nelze regulovat jeho průtok, ale ani výtok ze sila uzavřít. K tomuto jevu 

dochází i u šneků skloněných směrem vzhůru. Jedinou výjimku mohou tvořit poměrně dlouhé šneky 

malých průměrů dopravující neprovzdušněný materiál z malých zásobníčků.  

Je třeba si uvědomit, že všechny výše uvedené regulační (dávkovací) orgány jsou pouze činnými 

regulačními prvky. Samy o sobě nemohou regulovat či měřit množství vystupujícího materiálu. 

K tomu je třeba vytvořit kompletní dávkovací systém s vážicím či jiným orgánem zajišťující zpětnou 

vazbou správné nastavení regulačního členu. Také je při návrhu takovéhoto zařízení třeba mít na 

mysli skutečnost, že zařízením bude dávkována směs sypkého materiálu se vzduchem, často velmi  

proměnných vlastností. Proto výtok materiálu z jakéhokoli dávkovacího orgánu nemůže být zcela 

plynulý a garantovaný. Proto je třeba horní hranici dávkovaného množství volit nad požadovanou 

hodnotou a nastavením regulačního prvku výkonnost omezit. Také by měl být s rozmyslem a 

respektem k možnostem použité technologie stanoven požadavek na dávkovací rozsah.   

 

 

 



 

Vykládací stanice BIG-BAGů 

Naše společnost připravila a představuje nový výrobek – vykládací stanici BIG-BAGů. Tato stanice je 

určena pro zavěšení a vysýpání tkaninových BIG-BAGů o objemu 1 m3 (1000 x 1000 x 1000 mm). Je 

nabízena v několika provedeních – v základním, kdy je BIG-BAG zavěšen na závěsy vysokozdvižným 

vozíkem vč. závěsného kříže, nebo je vybavená pojezdnou kolejnicí a elektrickým kladkostrojem s 

pojezdem.  

Samotná vykládací stanice je tvořena svařovanou ocelovou konstrukcí kotvenou k základu čtyřmi 

nohami. Ve spodní části je umístěno samotné vysýpací zařízení sestávající z kuželové výsypky, na 

kterou navazuje válcová část pro uvolnění úvazku s těsnými dvířky uzavíranými rychlouzávěry. Na 

válcovou část navazuje výstupní hrdlo 

s výstupní čtvercovou přírubou s kruhovým 

otvorem DN 250 pro napojení navazujícího 

(mechanického či pneumatického) 

dopravního zařízení – šneku, ejektoru, 

rotačního podavače a podobně. Spodní 

část vysýpacího zařízení je opatřena 

odprašovacím hrdlem pro odvod vzduchu 

vytlačeného vysýpaným materiálem nebo 

přivedeného navazujícím dopravním 

systémem. Odprašovací hrdlo je možno 

napojit na jiný odprašovací systém, nebo je 

možno ho osadit jednoduchým filtrem, ať 

už bez regenerace, nebo s ní 

(doporučujeme filtr FKP 250-1).  

Jako volitelné příslušenství je možno dodat 

(i dodatečně, po ověření výtokových 

vlastností materiálu) pneumatickými 

pohony ovládaný vyprazdňovač sestávající 

z páru pohyblivých desek ovládaných 

pneumatickými válci s časovačem. 

Tento nový výrobek je možno používat buď 

samostatně, nebo v sestavě s navazujícím 

dávkovacím zařízením či podavačem 

pneudopravy ať už rotačním, ejektorovým, 

komorovým či průtokovým.       Moderní 

konstrukční řešení umožnilo dosáhnout velice příznivé ceny srovnatelné s konkurencí.  

 

  

Model vykládací stanice BIG-BAGů  v provedení 

s kladkostrojem a závěsným křížem 



 

Nové modulární provedení plnicí hubice SPH 300 R 

Společnost RAYMAN spol. s. r. o. přikročila ve snaze zpřístupnit svým zákazníkům vysoce kvalitní 

plnící zařízení přepravníků volně ložených hmot k jejich novému, modernímu, konstrukčnímu řešení. 

To, spolu s optimalizací způsobu výroby umožnilo dosáhnout výraznou redukci ceny základního 

provedení při zachování robustnosti a kvality plnicí hubice.  

Změna pro zákazníka spočívá především v modulárním řešení hubice. To umožní splnit potřeby jeho 

aplikace. Zákazník tím získá celou škálu voleb od základního provedení až po provedení s kompletní 

výstrojí. Ani v základním provedení jsme se však nedostali pod námi dlouhodobě prosazovanou 

kvalitativní úroveň.  

Samozřejmostí základního provedení je dvouplášťové provedení s vnitřními ochrannými kužely, 

bohatě dimenzované odsávací 

hrdlo DN 150 (v jednotné poloze 

180°), osazení kvalitního rotačního 

stavoznaku s možností nastavení 

citlivosti v závislosti na 

vlastnostech expedovaného 

materiálu, plně zakrytovaný 

celopozinkovaný vrátek 

s navíjecím bubnem prodlužujícím 

životnost lana, ovládací systém s 

programovatelným relé Siemens 

LOGO! a ovládání plně vybaveným 

(vč. kontrolek) závěsným 

ovladačem v průmyslovém 

provedení. Samozřejmostí je i 

dodavatelská dokumentace 

v základním rozsahu dle platné 

legislativy. Nátěr hubice je 

proveden vysoce kvalitní 

práškovou barvou. Hubice je 

dodávána s osazeným rozvaděčem elektro, plně prokabelovaná a odzkoušená. 

Nová plnicí hubice SPH 300 R disponuje širokou škálou volitelného příslušenství. Je to zejména 

možnost volby jiného typu či výrobce stavoznaku a řídicího systému. Další možností je řídicí systém 

v rozšířeném provedení s dotykovou obrazovkou a vyšším počtem volných signálů pro napojení 

navazujícího zařízení. Zákazník též může zvolit přisávací klapku integrovanou v horní hlavě plnicí 

hubice nebo elektrický vibrátor na dočištění hubice na konci plnicího cyklu. Obsluhu zjednoduší a 

životnost kabeláže prodlouží instalace balancéru závěsného ovladače napojeného spirálním kabelem. 

Pro variabilní napojení na navazující zařízení a snazší umístění hubice do stavby je možno vyžádat jiné 

natočení hrdel vzhledem k vrátku nebo jiný rozměr či vrtání vstupní příruby. Pro expedici abrazivních 

  

Řez plnicí hubicí SPH 300 R v základním provedení 



 

materiálů je možno nabídnout otěruvzdorné provedení plnicí hubice a pro dokonalé utěsnění hrdla 

přepravníku nadouvací prstenec. Na přání zákazníka jako opci také nabízíme jiný rozsah nebo jazyk 

dodavatelské dokumentace či jiný typ nebo odstín nátěru. 

Zněna konstrukčního řešení spolu s optimalizací výroby umožnila významně snížit cenu základního 

provedení, a to v řádu desetitisíců Kč. Také ceny jednotlivých opčních doplňků jsou příznivé, takže 

cena plnicí hubice SPH 300 v plném vybavení je nižší, než u původního provedení.   

Proč volit právě hubici SPH 300 od naší společnosti? Velkou výhodou je možnost zajištění 

pravidelného a vysoce kvalifikovaného servisu a dokonalá znalost výrobků, což výrazně prodlouží 

jejich životnost. V případě potřeby plnicí hubice opravujeme, nesoustředíme se na pouhou výměnu 

celých bloků. Cenu náhradních dílů držíme na nízké úrovni. Hubice SPH 300 jsou naším výrobkem od 

samého počátku a jejich konstrukční řešení vychází z dlouholetých zkušeností s expedicí a 

pneumatickou dopravou sypkých materiálů a s odprašováním. V detailní znalosti našich výrobků nám 

výrazně pomáhá skutečnost, že nejsme jejich dovozci ani je nepřeprodáváme.  Také naše dlouholeté 

zkušenosti s pneumatickou dopravou a fluidací práškových materiálů nám umožňují kvalifikovaná 

doporučení pro volbu typu a způsob instalace hubic, případně zpracování projektových řešení na 

míru.  

Kromě nového provedení plnicí hubice typu SPH 300 zůstávají v našem výrobním programu nadále I 

plnicí hubice s integrovaným, dostatečně dimenzovaným, filtrem (umístěným na horní hlavě nebo 

mezi vaky – typ SPHF 300), hubice nakládací SNH 300 pro volné ložení, hubice s rozmetadlem SRH 

300 (standardní nebo s integrovaným filtrem SRHF) či hubice kombinovaná SKH 300. Většinu námi 

nabízených typů hubic jsme schopni dodat pro expedici prachů tvořících se vzduchem výbušnou směs 

v nevýbušném provedení certifikovaných podle předpisů ATEX.  

Modulární řešení plnicích hubic přináší zákazníkovi možnost přizpůsobení instalace jeho požadavkům. 

Nese s sebou však i požadavek na vyšší míru spolupráce s dodavatelem při volbě provedení hubice a 

také vyšší míru zodpovědnosti, kdy se již nemůže rozhodovat pouze podle ceny, ale podle svých 

přesně definovaných potřeb a očekávání a také podle doporučení výrobce expedičního zařízení.   

Možné využití zkušebny pneumatické dopravy 

Rádi bychom touto cestou oslovili naše partnery a zákazníky se žádostí o informaci, zda by ve své 

činnosti využili možnost provedení zkoušek různých typů pneumatických doprav a ověření jejich 

vhodnosti pro konkrétní dopravované materiály. Zvažujeme možnost rozšíření naší současné 

zkušebny a pro kalkulaci návratnosti této investice bychom potřebovali ověřit její následné obchodní 

a technické využití. 

K nyní již nabízeným zkouškám možnosti fluidace sypkých materiálů a stanovení jejich sypné 

hmotnosti a úhlu skluzu bychom rádi doplnili odzkoušení vhodnosti dopravy různými druhy podavačů 

(komorový podavač s horním a spodním výstupem, průtokový podavač, ejektorový podavač, systém 

podtlakové dopravy apod.) a kombinaci dopravy ve vznosu s fluidní pneumatickou dopravou.  



 

Protože, jak je známo, pneumatická doprava sypkých materiálů je ovlivněna velkým množstvím 

vstupních parametrů, z nichž mnohé nelze přesně postihnout výpočtem, přineslo by využití zkušebny 

zákazníkům ověření podmínek plánované investice v předstihu a tvorbu kvalitních podkladů pro její 

plánování. Projekčním a dodavatelským firmám by využití zkušebny snížilo riziko vzniku chyb při 

návrhu a realizaci nových zařízení. 

Oslovujeme naše čtenáře se žádostí o zaslání informace o možném využití popsané zkušebny v jejich 

činnosti. Informace, příp. návrhy na její doplnění, zasílejte, prosím, na E-mailovou adresu 

petr.rayman@rayman.cz. Děkujeme.  

 Vášák 2016 

Dne 4. 6. 2016 jsme uspořádali v Milevsku další setkání zaměstnanců, rodinných příslušníků a přátel 

naší společnosti „Vášák“ 2016. Z akce se již stala hezká tradice. Také letos bylo setkání spojeno se 

sportovními aktivitami – cyklistika, nohejbal, plavání a ostatní. V tomto roce nám velice přálo i počasí, 

takže se akce zcela vydařila.  

  

 

  

Z vyjížďky na Stádlecký řetězový most 


