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1. Koncepcia Vákuového Vysávacieho Naklada ča FATRAVAC  250 RD  
 
Koncepcia Vákuového Vysávacieho Nakladača bola postavená na základe nasledovných 
požiadaviek: 
– vákuový nakladač je namontovaný ako nadstavba na železničnom motorovom vozíku 

MUV 71.0 a na dvoch prívesných vozíkoch typ PV, 
– na jednom prívesnom vozíku sa nachádza manipulátor sacej hadice a pomocná kabína,  
– v pracovnom režime pracuje v koordinácii s MUV-71.0, 
– FATRAVAC 250 RD je určený pre prácu v letnej sezóne (9 mesiacov v priebehu roka) 

ako mobilný železničný stroj, 
– v zimnej sezóne stroj bude inštalovaný ako autonómna stacionárna jednotka, určená pre 

odstránenie materiálu pri čistení železničných vagónov, alebo iných priemyselných 
zariadení,  

– vykládka materiálu z kontajnera na mieste vykládky je zabezpečená cez bočné otvory na 
obidvoch stranách stroja, 

– stroj vysáva zo železničného lôžka kontaminovaný štrk, uhlie, prach, blato, sypký 
materiál o zrnitosti max. 65 mm,  

– pomocou potrubia a hadíc je zabezpečené vysávanie materiálov zo vzdialenosti  50 – 
100 м. 

 
2. Technický opis naklada ča FATRAVAC  250 RD  
Technologická vákuová nadstavba, namontovaná na motorovom univerzálnom vozíku    
MUV-71.0 a dvoch prívesných vozíkoch PV, pozostáva z nasledovných častí :  
- motorová vákuová jednotka, 
- filtračná jednotka, 
- dva kontajnery, 
- manipulátor, 
- palivový a hydraulický systém, 
- pomocná kabína na PV. 
 
Motorová vákuová jednotka spolu s filtra čnou jednotkou sa nachádzajú na spoločnom 
ráme a sú umiestnené na motorovom univerzálnom vozíku MUV-71.0.  
Motorová jednotka je zvarenej konštrukcie z tenkostenných oceľových profilov a oceľových 
listov. Motorová jednotka má dobrú zvukovú izoláciu z minerálnej vlny a dierovaného plechu. 
Na každej strane sa nachádzajú dvere povoľujúce prístup pre servisnú obsluhu.  
 
 
Dieselový motor a vákuové čerpadlo sa nachádzajú na samostatnom ráme, ktorý je k rámu 
motorovej jednotky uchytený cez silenbloky. 
 
Náhon vákuového čerpadla od motora zabezpečuje vysokoefektívny prenos krútiaceho 
momentu a výkonu. Náhon obsluhuje aj hydrogenerátor. 
Na streche motorovej jednotky sa nachádzajú tlmič a filter sacieho vzduchu motora a tlmič 
chladiaceho vzduchu vákuového čerpadla. 
Okrem toho sa v motorovej jednotke nachádza odľahčovací ventil, bezpečnostný ventil. 
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Filtra čná jednotka       
 
zabezpečuje zachytenie 
najmenších častíc prachu,  ktorý 
neostal v kontajneri. Vzduch 
vysávaný z kontajnera sa 
privádza do priestoru, kde sa 
častice materiálu oddelia od 
vzduchu na základe gravitačného 
princípu a posledné, resp. 
najmenšie častice prachu sa 
prefiltrujú na filtračných kazetách. 
 
Vykládka filtračného modulu sa 
vykonáva pneumatickým 
otvorením dverí v spodnej, 
prednej časti kontajnera po jeho 
vysypaní.   
 
Filtračné vrecia sú vyhotovené z tkaného polyesterového materiálu a sú upevnené na 
kovovej kostre. Vrecia sa čistia prúdom spätného vzduchu, po otvorení odľahčovacieho 
ventilu. Konštrukcia modulu zabezpečuje kontrolu, vyčistenie a výmenu filtrov cez otvorené 
dvere, ktoré sa nachádzajú na streche modulu. 
 
 
Kontajner  
Je určený pre primárne oddelenie vysatého materiálu od transportného vzduchu a pre jeho 
uskladnenie. Konštrukcia je zváraná z oceľových plechov a tenkostenných profilov. 
Vykládka materiálu sa vykonáva cez dva bočné otvory na bokoch stroja. 
Prúd vzduchu z kontajnera sa vysáva potrubím do filtračnej časti v zadnej časti kontajnera. 
Tam sa nachádza pripojenie k filtračnému modulu vykonávajúce jeho prestavenie.   
Každý kontajner je vybavený snímačom výšky hladiny a prvý kontajner je vybavený 
mechanizmom premiestnenia sacieho potrubia do kontajnera № 2. 
 

 Manipulátor 
Slúži na manipuláciu so sacou hadicou. Manipulátor 
pozostáva z troch ramien činných v vertikálnej rovine 
a štvrté, ktoré zabezpečuje pohyb kolmo na vertikálnu 
rovinu. Štvrté rameno má upevnenú saciu hadicu. Celý 
mechanizmus je otočný okolo vertikálnej osi, pričom 
miesto otáčania je priečne pohyblivé vo vodiacom 
mechanizme upevnenom na ráme stroja.  
 
 
Náhon všetkých ramien manipulátora je ovládaný 
priamymi hydromotormi. Ovládanie je proporcionálne 
z pultu diaľkového ovládania.  
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2.1. Kontrolné prístroje a funkcie bezpe čnosti stroja: 
- kontrola teploty chladiacej kvapaliny motora, 
- kontrola teploty a tlaku, 
- kontrola vákua, 
- meranie otáčok motora, 
- kontrola hladiny chladiacej kvapaliny, 
- snímač hladiny a spotreby paliva, 
- bezpečnostné zariadenie s automatickým vypnutím pri signalizácii veľkého rozdielu tlaku 

pred a za hlavným filtrom, vysokej teplote vo vákuovom čerpadle, naplnení kontajnera, 
nízky tlak oleja v motore, nízka hladina a vysoká teplota chladiacej kvapaliny. 

- meranie a signalizácia naplnenia kontajnera (kontajnerov), 
- ventily bezpečnosti v kontajneroch a filtračnom module, 
- vysielacia stanica KENWOOD pre spojenie posádky v procese prevádzky. 

 
3. Použitie stroja  
Stroj je určený k špeciálnym lokálnym prácam na trati a v jej blízkosti, ale v základnom na 
vyplnenie nasledovných činností :   
 
- odstránenie štrku, suchej alebo 

mokrej zeminy, 
- odstránenie tekutých alebo 

polotekutých ropných produktov, 
- odstránenie štrku bez demontáže 

koľajníc a podvalov, 
- očistenie drenážnych kanálov, 

vpustov, ... 
- očistenie výhybiek, 
- očistenie vagónov po preprave 

znečisťujúcich materiálov alebo 
živočíchov, 

- vykládka vagónov, 
- odstránenie následkov 

ekologických havárií. 
 
 
 



 
 

a.s. 
 

 
   Tel.:   +421/43/4007 111, 4245 103                       IČO:   36379913                             Bankové spojenie: Tatrabanka Martin 
   Fax/tel: +421/43/4007 115                                 IČDPH:  SK2020119244                                Číslo účtu : 2622027063/1100 
   E-mail: vasko@compel-rail.sk , sekretariat@compel-rail.sk            Web: www.compel-rail.sk,    www.compelvac.ru 
   Formulár:UIT-01.02/2002 
   Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10090/L. 
 

                    Nákladné nádražie                                                     
                         036 08 Martin 8  

 Slovakia 

Ovládanie technologického vybavenia 
Dvere filtra, dvere filtračného modulu, presúvacie ventily, a iné ovládané tlačítkami 
nachádzajúcimi sa v ovládacej skrinke a tiež sú ovládané z diaľkového prenosného pultu 
vyvedeného z ovládacích skríň. 
 
     4. Základné technické parametre  
 

   
Dieselový motor  
Výkon, kW                                                           250   
Elektrický systém 24 V = 
Vákuové čerpadlo: ROOTS  
Max. množstvo transportovaného vzduchu bez zaťaženia 8660 m3 h  -1 
Max. vákuum - 800 mbar 
Hlavný filter 18 kaziet  
Bezpečnostný filter  4 papierové vložky 
Kontajnery – plný užito čný objem 12 m3 
Užitočný objem kontajnera № 1                   5,6 m3 
Max. váha kontajnera № 1 13,2 t 
Užitočný objem kontajnera № 2   6,4 m3 
Max. váha kontajnera № 2 13,2 t 
Maximálna rýchlosť           40 km.h-1 
Priechodnosť zakrivenia 150 m 
Max. náklon trate pri práci          - 300/00    +20 0/00  
Teplotný interval pre prácu stroja -5º C + 40º C 
Výška nad hladinou mora     1000 m  
Posádka 2 
Spojenie  KENWOOD  
Výkon pri vysávaní materiálu :  
Voľne sypaný materiál  
Kontaminovaný, zhutnený 

 
16 m3 h-1 

8 - 10 m3 h-1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


