
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

třicáté šesté, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti. V tomto čísle jsme zkušebně zařadili příspě-

vek s informací o novince od spolupracující firmy. Pokud bude i z ostatních firem zájem o pu-

blikaci článku obdobného zaměření o zařízení navazujících na pneumatickou dopravu, jsme 

připraveni tuto možnost projednat. Předpokládáme, že se tímto „rozšířením záběru“ zvýší čti-

vost našeho „Zpravodaje“. 

Děkuji Vám za pozornost, kterou věnujete informacím o pneumatické dopravě i dalším zprá-
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oboru, neváhejte nám je poskytnout k uveřejnění, případně je umístěte do diskuse na našich 

webových stránkách www.rayman.cz. 
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Způsoby připojení provzdušňovacích skříní sil na vzduchové rozvody 

Při provzdušňování velkých betonových sil 

(zejména v cementárnách a vápenkách) se mů-

žeme setkat s různými způsoby připojení provzduš-

ňovacích skříní na vzduchové rozvody, a to jak v 

„historických“ zařízeních, tak v zařízeních nově na-

vržených.  V tomto článku se pokusíme s nimi uži-

vatele takovýchto sil seznámit. Popisované pro-

vzdušňovací systémy se týkají jak sil zásobních, tak 

homogenizačních. 

Zhruba v 60. letech 20. století se pro provzduš-

ňování používaly malé čtvercové provzdušňovací 

skříně s porézní keramickou přepážkou, a to ve vel-

kých počtech v každém sile. Tyto provzdušňovací 

skříně bývají rozděleny na větší počet sekcí, běžně 

okolo deseti, a to v závislosti na průměru a tvaru 

dna sila. Vzduch do každé sekce je přiveden trub-

kou uloženou v kanálku zhotoveném v betonovém 

dnu sila ležícím pod osou skříněk. Na tuto trubku 

jsou navařeny provrtané upevňovací šrouby, které 

procházejí v ose tělesem skříně i její přepážkou. 

Shora je skříň dotažena k hlavě šroubu maticí (přes 

podložky umístěné shora i zdola).   

Toto řešení přípojek není příliš výhodné – jed-

nak lze obtížně zajistit těsnost v přípojce (zvýšené 

riziko průniku prachu do skříní i vzduchových roz-

vodů) a při výměně skříně obvykle nelze jednoduše 

povolit závit šroubu přípojky zanesený prachem a 

dochází často k utržení šroubu s nutností navaření 

nového. Další nevýhodou je nemožnost omezení 

průtoku vzduchu do každé provzdušňovací skříně ji-

nak, než vrtáním upevňovacího šroubu.  

S nástupem tkaných provzdušňovacích přepá-

žek došlo ke změně konstrukce provzdušňovacích 

skříní i jejich přípojek. Prvotní technické řešení vy-

cházelo z „keramických“ skříní, kdy byla skříň upev-

něna k vzduchovému rozvodu přes upevňovací 

šroub. Aby bylo možno spoj dostatečně utěsnit, byl 

dovnitř skříně mezi její dno a přepážku vložen 

distanční mezikus. Jím procházel upevňovací šroub. 

 

Provzdušňovací skříň s keramickou přepážkou 

 

Náhrada keramických skříní polyesterovými  
s otvorem pro kotevní šroub 

 

Upevnění skříní do prstencového rozvodu  
v kanálku průchozími šrouby 



 

 

Ten je v tomto řešení šroubován shora do závitu vy-

tvořeném ve speciálním litém upevňovacím dílu 

osazeném na vzduchovém rozvodném potrubí 

umístěném v kanálu vytvořeném v betonovém dnu 

sila.  

Výhodou tohoto řešení je umístění závitu upev-

ňovacího šroubu mimo dosah práškového materi-

álu, a tedy možnost držet ho v relativní čistotě při 

demontáži provzdušňovací skříně. Provzdušňovací 

vzduch je do skříně přiváděn mezikružím mezi ot-

vorem přípojky a dříkem upevňovacího šroubu. Ne-

výhodou tohoto řešení je nutnost zhotovení otvoru 

pro šroub v provzdušňovací přepážce a s tím zvý-

šené riziko průniku prachu do provzdušňovací 

skříně. Další nevýhodou je nutnost přípravy ka-

nálků pro uložení vzduchových rozvodů do dna sila. 

Některé, zejména německé, firmy používají bo-

hatě dimenzované boční přípojky vzduchu. Ty jsou 

tvořeny nátrubkem přivařeným v boku tělesa pro-

vzdušňovací skříně a osazeným strojírenským šrou-

bením. Do dna sila jsou provzdušňovací skříně kot-

veny na hmoždinky šrouby procházejícími otvory 

v kotevních deskách skříní.  Na vzduchový rozvod je 

napojena jednou přípojkou vždy celá sekce tvořená 

většinou třemi až pěti skříněmi. Ty jsou mezi sebou 

propojeny krátkými propojovacími trubkami osaze-

nými strojírenským šroubením. Provzdušňovací 

vzduch tedy prochází postupně všemi skříněmi 

jedné sekce až do skříně poslední. Přívodní vzdu-

chové potrubí bývá uloženo na povrchu dna sila 

mezi skříněmi bez nutnosti přípravy kanálů pro 

jeho uložení. 

Výhodou tohoto řešení je poměrně jednoduchá 

montáž na vzduchový rozvod (celá sekce je napo-

jena jen v jednom místě) a provedení přípojky 

z boku skříně bez nutnosti porušení celistvosti pro-

vzdušňovací přepážky.  Poměrně značnou nevýho-

dou je nemožnost instalace omezovací dýzy do pří-

pojky každé skříně (jedna společná dýza nebo clona 

je použita pro celou sekci). Další nevýhodou je 

omezení maximální plochy provzdušňované sekce, 

která je limitována velikostí prostupů do skříní, a 

postupné snižování průtoku vzduchu poklesem 

jeho tlaku vlivem odporu jednotlivých přípojek. 

Tím, že nejsou použity omezovací dýzy u každé pro-

vzdušňovací skříně, hrozí nebezpečí ztráty funkce 

celé sekce při poškození (protržení nebo vytržení) 

provzdušňovací přepážky u jediné ze skříněk. V tom 

případě uniká vzduch z celé sekce poškozeným mís-

tem.  

 

Lichoběžníkové skříňky s otvorem v přepážce pro 

průchod upevňovacího šroubu 

 

Skříně s bočním propojením v jedné sekci 

 

Skříně s boční přípojkou 

 



 

 

Přípojky provzdušňovacích skříní běžně dodá-

vaných naší společností (typové) jsou umístěny 

z čela každé skříně. V každé přípojce je osazena La-

valova dýza, která je instalována již ve výrobě, takže 

nehrozí záměna dýz s různým průměrem na mon-

táži.  

 Na rozvodné vzduchové potrubí každé sekce je 

skříň napojena vlastním nátrubkem přes strojíren-

ské šroubení.  Do dna sila jsou provzdušňovací 

skříně kotveny na hmoždinky šrouby procházejí-

cími otvory v kotevních deskách skříní. Počet skříní 

v jedné sekci tedy v podstatě není omezen. Pří-

vodní vzduchové potrubí bývá uloženo na povrchu 

dna sila mezi skříněmi bez nutnosti přípravy kanálů 

pro jejich uložení. Popsané řešení vyžaduje obtíž-

nější montáž na vzduchový rozvod (každá skříň je 

napojena ve svém vlastním místě). Výhodou je pro-

vedení přípojky z čela skříně bez nutnosti porušení 

celistvosti provzdušňovací přepážky. Instalací 

omezovací dýzy do přípojky každé skříně je vylou-

čeno nebezpečí ztráty funkce celé sekce při poško-

zení (protržení nebo vytržení) provzdušňovací pře-

pážky u jediné ze skříněk. V tom případě díky funkci 

Lavalovy dýzy uniká vzduch pouze poškozeným 

místem (tj. jen jedna skříň je nefunkční) a ostatní 

skříně v sekci svou funkci neztrácejí. Užití dýz také 

zajistí přesně definovaný průtok vzduchu každou 

provzdušňovací skříní bez ohledu na její umístění 

v sekci. Osazením omezovacích dýz do přípojky 

každé skříně se zbavujeme možnosti její jednodu-

ché výměny, pokud je to potřeba. Proto je třeba vě-

novat značnou pozornost návrhu měrného průtoku 

vzduchu skříní pro konkrétní skladovaný materiál a 

výpočtu průměrů dýz. Dále doporučujeme instalo-

vat před každou sekci do vnějšího rozvodu jednu 

hlavní dýzu, jejíž případnou výměnou můžeme mě-

nit průtok vzduchu ve skříních celé sekce. (PR)  

 

ZE 3 S – Šroubový kompresor stvořený pro pneumatickou dopravu  

Společnost Atlas Copco vyvinula šroubový kom-

presor s označením ZE 3 S, který je svými vlast-

nostmi předurčen pro využití především v pneuma-

tické dopravě. 

Jedná se o kompaktní, samostatně stojící jed-

notku, kterou lze umístit do venkovního prostředí a 

je navržena i do těžkých průmyslových podmínek, s 

jakými se lze při dopravování různých materiálů 

setkat. Kompresor je vybaven řídícím systémem, 

který hlídá provozní parametry a stará se o to, aby 

dodával konstantní množství vzduchu při konstant-

ním tlaku tak, aby se zamezilo vzniku jakéhokoliv 

problému v dopravním potrubí. Dodatečně jej lze 

vybavit i pro řízení frekvenčním měničem a regulo-

vat plynule chod kompresoru dle aktuální potřeby.  

 

Skříně s čelním vstupem na hřbetu 

 

 

Skříně s čelním vstupem na plochém dně 

 



 

 

Díky použité technologii stlačování vzduchu lze 

dosáhnout vyššího tlaku (až 2,5 bar(g)) než u běžně 

používaných Rootsových dmychadel. Šroubový 

kompresor využívá princip tzv. vnitřního stlačení, 

také známého jako adiabatické, a nabízí tak značné 

finanční úspory v podobě uspořené elektrické ener-

gie. Nezanedbatelná není ani úspora času při vy-

kládkách a stáčení z cisteren či vagónů oproti pou-

žití dmychadel, které mívají cisterny montované na 

korbách. Autová dmychadla jsou také mnohem 

hlučnější a jejich výkonnost v průběhu vykládky ko-

lísá. Šroubový kompresor Atlas Copco je opatřený 

účinným protihlukovým krytem a má tak mnohem 

tišší chod. Vykládka materiálu je také podstatně 

rychlejší.  

Srdcem kompresoru je bezmazný šroubový ele-

ment Atlas Copco, takže pro dopravní proces po-

skytuje čistý stlačený vzduch bez jakýchkoliv 

příměsí oleje, ať už ve formě par či aerosolů. To 

prodlužuje životnost a snižuje náklady na údržbu 

přepravníků. Všechny bezmazné elementy Atlas 

Copco jsou certifikovány pro třídu 0 dle ISO 8573. 

Čistotě stlačeného vzduchu dále pomáhá účinný 

filtr na sání, který zajišťuje, že se do technologie ne-

dostane žádný cizí materiál v podobě drobných ne-

čistot a prachu. 

Tento kompresor navíc zůstává na místě i po 

ukončení vykládky a odjezdu cisterny, proto lze 

stlačený vzduch používat i pro jiná zařízení v pro-

vozu závodu, která potřebují stlačený vzduch pro 

svůj chod.  

Výkonnosti popsaných kompresorů se pohybují 

od 390 do 1 760 m3/h, rozsah provozních přetlaků 

je od 1,5 do 2,5 bar(g). Dodávají se s výkony elek-

tromotorů od 37 do 90 kW. (AC) 

 

 

Kompresor ZE 3 S na vykládacím stanovišti 

 



 

 

Nová kolena dopravního potrubí v našem programu 

Naše společnost ve svých projektovaných i do-

dávaných systémech pneumatických doprav pou-

žívá pro ohyby dopravních potrubí zejména ob-

louky vyložené čedičem, v méně otěrem namáha-

ných zařízeních pak rozšířená kolena s kapsou (du-

tou nebo vylitou densitem) dle technických podmí-

nek RK 12 0650. V abrazí velmi zatížených systé-

mech také výjimečně používáme ostrá kolena aty-

pická, s výrazným zesílením. S uvedeným sortimen-

tem vystačíme ve velké většině případů.  

Jinými dodavateli (zejména zahraničními) jsou 

občas používána ostrá kolena typu „baňka“ nebo 

„soudek“. Na přání některých našich zákazníků 

(zejména z hutního průmyslu) jsme zkonstruovali a 

zařadili do našeho dodavatelského programu tako-

váto kolena také. Nazvali jsme je „ostrá kolena do-

pravních potrubí“ a jejich vlastnosti a dodací pod-

mínky jsou specifikovány v technických podmín-

kách RK 12 0652. Tato kolena jsou vyrobena z oceli 

konstrukční jakosti o zaručené svařitelnosti. Koleno 

sestává ze vstupního hrdla, z výstupního hrdla a 

středového rozšířeného prostoru tvořeného 

dvěma svařenými klenutými dny spojenými válco-

vým mezikusem. Pro připojení do dopravního po-

trubí je koleno opatřeno vstupním a výstupním hr-

dlem s přírubami PN 6, případně na zvláštní poža-

davek jako atypické provedení se jmenovitým tla-

kem PN 10. V typovém provedení se koleno dodává 

s úhly ohybu a = 30°, 45°, 60° a 90°, jako atypické 

provedení po dohodě s výrobcem je možno dodat 

koleno s obecným úhlem a. Všechny použité kon-

strukční části jsou potrubními díly, koleno je z hle-

diska vnitřního přetlaku v souladu s nařízením vlády 

č. 219/2016 Sb. posuzováno jako potrubí, které 

není tlakovým zařízením. Dle ČSN EN 13480-1 odst. 

4.1 tabulka 4.1-1 je posuzováno při výrobě jako 

potrubí kategorie 0. Je určeno k zabudování do po-

trubí kategorie 0 a musí být dle ČSN EN 13480-1 po-

souzeno společně s ním. Výstupní příruba zesíle-

ného provedení je přechodová, s připojovacím roz-

měrem o stupeň větším, než pro provedení stan-

dardní. Koleno je opatřeno šipkou s vyznačením 

směru průtoku media.  

Vnitřní prostor kolena je použitím klenutých 

den značně rozšířen. To vede k poklesu rychlosti 

směsi materiálu s dopravním vzduchem a koleno je 

v této části méně zatíženo otěrem. Kritickým mís-

tem z hlediska otěru je výstupní hrdlo. V něm se 

dopravovaný materiál opět urychluje. Protože je 

však výstupní hrdlo poměrně krátké, přenáší se ri-

ziko poškození abrazí na navazující část dopravního 

potrubí. Proto doporučujeme za koleno umístit ze-

sílený výběhový kus, a to buď ocelový (s kapsou 

nebo bez) nebo s výstelkou z antiabrazivního mate-

riálu (čedič, EUCOR apod.). 

Tlaková ztráta tohoto typu kolena je mírně 

vyšší, než u kolen rozšířených nebo u oblouků. Vý-

hodou však je plynulejší průtok materiálu ohybem 

a tady menší rázy do dopravního potrubí. Další vý-

hodou ve srovnání s rozšířenými koleny je možnost 

provedení ohybu dopravního potrubí až do 90°, vý-

jimečně ve zdůvodněných případech i více.  Naše 

společnost nabízí popsaná ostrá kolena v typových 

světlostech DN 50 až DN 200, na přání a po dohodě 

i ve světlostech jiných, atypických. 

Popsaná ostrá kolena tvoří okrajový dodatek 

k našemu běžnému sortimentu a předpokládáme 

jejich použití zejména pro náhradu opotřebova-

ných stávajících dílů v hutním a slévárenském prů-

myslu.  (PR)  

    



 

 

 

 

 

Nový výrobek – klopný materiálový uzávěr dopravního potrubí KMU 

Na základě dobrých zkušeností s provozem 

námi vyvinutých překlápěcích rozboček dopravních 

potrubí (typ RDP) jsme na obdobném principu vyvi-

nuli klopný materiálový uzávěr dopravních potrubí.  

Uzávěr je určen k uzavírání dopravních potrubí 

středotlakých a vysokotlakých pneumatických do-

prav práškových a jemně zrnitých materiálů o tep-

lotách dle materiálu použitých činných částí (orien-

tačně do +200 °C). Je možno jej také použít jako od-

vzdušňovací uzávěr komorových podavačů.  

Uzávěr sestává z tělesa a z jednostranného 

klopného uzávěru ovládaného pneupohonem přes 

pákový mechanismus. Je vyroben z ocelového ma-

teriálu konstrukční jakosti o zaručené svařitelnosti. 

Vyrábí se v levém a pravém provedení, o nejvyšším 

dovoleném tlaku v závislosti na jmenovité světlosti 

– do 0,6 MPa. Dodává se standardně v provedení s 

připojovacími přírubami PN6.  

Použité činné konstrukční části jsou potrubními 

díly, uzávěr je z hlediska vnitřního přetlaku v sou-

ladu s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. posuzován 

jako potrubí, které není tlakovým zařízením. Dle 

ČSN EN 13480-1 odst. 4.1 tabulka 4.1-1 je posuzo-

ván jako potrubí kategorie 0.  

 

Ostré koleno 

 

3D model uzávěru KMU 

 

Ostré koleno ve zkušební trase 



 

 

Pro vysoce abrazivní materiály mohou být do-

sedací plochy pro klopný uzávěr na přání dodány 

v otěruvzdorném provedení (HARDOX nebo kera-

mika). Vstupní a výstupní potrubí navazující na pří-

ruby uzávěru je nutné opatřit přechodovou příru-

bou s připojovacími rozměry o jednu dimenzi vyšší, 

než je navazující potrubí. V připojovacích přírubách 

je po šesti průchozích dírách pro šroubový spoj a po 

dvou zaslepených dírách se závitem.  

Uzávěr je ovládán (na rozdíl od překlápěcí roz-

bočky) přes pákový mechanismus lineárním pneu-

pohonem, který může být vybaven magnetickými 

koncovými spínači. Důvodem je možné vyšší tla-

kové zatížení klopného uzávěru dopravovaným me-

diem v uzavřeném stavu.   

Uzávěr je určen pro montáž do vodorovného, 

šikmého nebo svislého dopravního potrubí. Vždy 

však tak, aby při odklonu osy od vodorovné roviny 

menší než 90° kontrolní víko směřovalo vzhůru. To 

je nutné z důvodu omezení usazování materiálu 

v rozšířené části uzávěru. 

Klopný materiálový uzávěr KMU se může použít 

jak u nově navrhovaných zařízení, tak u systémů 

stávajících, kde může nahradit klapkové uzávěry 

dopravních potrubí od výrobce ZVVZ, ale i odvzduš-

ňovací uzávěry komorových podavačů různých do-

davatelů. (PR) 

 

 

  

 

 

 


