
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 15 duben 2015 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

číslo „Zpravodaje“ naší společnosti. 

Děkuji Vám za pozornost, kterou věnujete informacím 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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Porovnání dvou řešení ohybů dopravních potrubí 

Na základě žádosti jednoho z našich zákazníků jsme se zabývali porovnáním dvou způsobů provedení 

pravoúhlých ohybů dopravní trasy – s využitím čedičem vyložených oblouků 90° a s využitím dvojice 

kolen systém RAYMAN s úhlem odbočení po 45° s vloženým přímým úsekem o délce min. 10 x D. 

Posoudili jsme vliv řešení na dopravní proces a na odolnost proti opotřebení. Rozbor byl proveden 

pro konkrétní dopravní trasu osazenou koleny o světlosti DN 150 a DN 180. 

Vliv náhrady kolen oblouky na dopravní proces:  

Pro posouzení vlivu náhrady kolen oblouky předpokládáme alternativní použití čedičových oblouků o 

rádiusu Ro = 1000 mm pro DN 150 a Ro = 1500 mm pro DN 180. Vzhledem k maximálnímu vlivu na 

odpor dopravní trasy budeme posuzovat ohyby s úhlem odbočení 90° provedené jedním obloukem. 

Ohyby o menších úhlech nemají na pneudopravní systém tak velký vliv. Pro potřeby modelového 

výpočtu uvažujeme s ekvivalentním rádiusem Rk = 400 mm pro světlost kolen DN 150 a Rk = 500 mm 

pro světlost kolen DN 180. Vycházíme ze stejných předpokladů, jako odborná literatura (L1, L2, L4), 

tedy že se materiál v oblouku odloučí z proudu vzduchu a přimkne se k jeho vnější stěně (Urban obr. 

22, zde obr. 1) – v oblouku se tedy pohybuje setrvačností. Vlivem tření se částice materiálu zpomalují. 

Tlaková ztráta ohybu je pak tvořena energií potřebnou k znovuurychlení materiálu na svou koncovou 

dopravní rychlost. Oproti tomu v kolenu RAMAN je oblast přimknutí materiálu k vnější stěně 

(odloučení materiálu z proudu vzduchu) minimální (obr. 2). Z provedeného modelového výpočtu 

jsme dovodili, že z hlediska odporu ohybu jsou oba případy téměř shodné (mírně lépe vychází ostrá 

kolena s rovným rozběhovým úsekem mezi nimi). Velký rozdíl je však v poklesu poměru výstupní a 

vstupní rychlosti materiálu v koleni (oblouku). Zatímco u ohybu 2x45° s malým poloměrem je poměr 

těchto rychlostí v každém koleni cca 0,6, u ohybu tvořeného obloukem 90° s velkým poloměrem klesá 

při jinak shodných podmínkách dopravy a stejné dopravní výkonnosti tento poměr až k nule - 

materiál se tedy na konci oblouku zastavuje. Tento stav vede k nestabilitě dopravního procesu, rázům 

v dopravním potrubí a riziku jeho ucpávání. Popsaný jev má logické vysvětlení v nelineárním, ale 

v exponenciálním vlivu úhlu odbočení na pokles rychlosti materiálu v kolenu. Dále je třeba si 

uvědomit, že kolena systém RAYMAN jsou relativně krátká, takže materiál je v koleni brzděn na 

krátkém úseku, zatímco u oblouků je díky velkému rádiusu trasa, po kterou je materiál brzděn, velmi 

dlouhá. Uvedenému rozboru odpovídá i výsledek testů, popsaných v literatuře (L3). Zde byly 

porovnávány odpory shodných dopravních tras s různě provedenými ohyby o úhlu 90° při dopravách 

různými směšovacími poměry. Pro oblouky o různém rádiusu („malý“ – „velký“) se prokázal pouze 

nepatrný rozdíl v odporu celé trasy. Poklesem rychlosti materiálu v ohybu se, bohužel, literatura (L3) 

nezabývá. Ten však lze dovodit z diagramu 4.10 uvedeného v (L5) – viz obr. 3, který je v souladu s 

výsledky modelového výpočtu. 

Odolnost proti opotřebení:  

Pro porovnání obou řešení z hlediska odolnosti ohybů proti opotřebení vycházíme z „nové“ - zesílené, 

konstrukce kolene RAYMAN, u něhož je zesílení v exponovaných místech tvořeno vrstvou materiálu 



 

 

 

Obr. 2: Proudění materiálu v kolenu 

 

 

Obr. 1: Proudění materiálu v oblouku 

 

„DENSIT Wearflex 2000“ o tloušťce v nejexponovanějším směru (venkovní površka) 30 mm (min. 

tloušťka v kolmém směru 12,5 mm) uloženou v kapse z materiálu „HARDOX 400“ o tloušťce 8 mm. 

K tomu je třeba ještě připočítat tloušťku vnitřní trubky kolene 6,3 mm z uhlíkové oceli, která u 

čedičových oblouků není. Oblouk s velkým rádiusem uvažujeme standardní, vyvložkovaný čedičovou 

vložkou o tloušťce 37 mm (pro DN 150), resp. 40 mm (pro DN 180) s obalem z uhlíkové oceli o 

tloušťce 3 mm.  Odolnost proti otěru čediče je podle údajů výrobce 5 cm3/50 cm2, odolnost proti 

otěru použitého materiálu DENSIT Wearflex 2000 je podle údajů výrobce 1,5 – 2 cm3/50 cm2, tedy 

cca 2,5 až 3,3 krát vyšší. Z toho vyplývá, že v nejexponovanější části kolene RAYMAN je ochrana proti 

abrazi větší, než u čedičového oblouku, ve směru kolmém je ochrana minimálně srovnatelná. 

Závěr:  

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že v obou případech je tlaková ztráta obou provedení ohybů v 

dopravní trase obdobná, zato může dojít k výraznému zvýšení nestability dopravního procesu při 

použití oblouků s velkým radiusem. Kolena RAYMAN v novém, zesíleném provedení jsou z hlediska 

ochrany proti otěru v exponované části odolnější, než kolena čedičová. Další výhodou řešení ohybů 

s koleny RAYMAN je jejich nižší cena. 

Literatura:  

L1: Urban, J.: Pneumatická doprava, SNTL, Praha, 1964 

L2: Hemerka, J.: Teoretické základy pneumatické dopravy, sborník semináře 

L3: Mills, D., Jones M. G., Agarwal, V. K.: Handbook of Pneumatic Conveying Engineering, Marcel 

Dekker, Inc., New York, 2004 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávkovací zařízení sypkých materiálů 

Pro dávkování (omezení průtoku) práškových materiálů se používá několik různých zařízení: zejména 

rotační podavače, materiálové clony, nožová šoupátka nebo dávkovací válcové uzávěry. Naše 

společnost uvedla na trh a provozně vyzkoušela nový typ dávkovacího orgánu: regulační vykladač. 

Nejvíce používaným dávkovacím orgánem práškových materiálů je rotační podavač. Ten odděluje 

prostory s materiálem a bez něj rotujícím rotorem s lopatkami. Výhodou rotačního podavače je při 

známém objemu rotoru a otáčkách poměrně lehce stanovitelná objemová výkonnost podavače a při 

osazení pohonu frekvenčním měničem i jednoduchá regulace nadávkovaného množství. Další 

výhodou je nezávislost nadávkovaného množství materiálu na výšce jeho vrstvy nad podavačem (tj. 

na tlaku provzdušněného materiálu). K nevýhodám rotačních podavačů patří jejich značné 

opotřebení, zejména při dávkování abrazivních materiálů. S tím je spojena ztráta těsnosti a přesnosti 

dávkování při protékání jemných materiálů zvětšenými netěsnostmi mezi statorem a rotorem 

podavače. Další nevýhodou je nutnost údržby ložisek rotoru provozovaných v prašném prostředí. Ta 

jsou často vybavena z důvodu zvýšení životnosti ucpávkami profukovanými tlakovým vzduchem, což 

přináší zvýšení provozních nákladů na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu.  Další nevýhodou je 

obtížné použití rotačních podavačů pro dávkovací výkonnosti pod 10 t/h. Při nich totiž dochází při 

velmi pomalé rotaci rotoru k neplynulému dávkování způsobenému nárazovým vypadáváním celého 

obsahu jednotlivých kapes. Rotační podavač vyžaduje pro svůj provoz trvalý odběr elektrické energie 

pro pohon rotoru. 

Použití materiálových clon je omezeno na jedno nastavení výtokového množství materiálu ze sila. Zde 

je patrný také vliv vrstvy materiálu nad clonou na množství protékajícího materiálu. Značnou 

 

Obr. 3: Pokles rychlosti materiálu v ohybu v závislosti 

na rádiusu 

 



 

výhodou clony je její jednoduchost a velice nízká cena. Obdobně omezuje průtok materiálu nožové 

šoupátko. To je v ručním provedení též určeno v podstatě na jedno nastavení (i když umožňuje 

snadné seřízení výtokového množství). Pro regulaci se používá nožové šoupátko vybavené 

pneupohonem s pozicionérem. Značnou nevýhodou nožových šoupátek je jejich dlouhodobá těsnost 

v ucpávce a zejména nestabilita výtokového množství v oboru výkonností pod cca 20 t/h. Při hodně 

přivřeném šoupátku (ať už kruhovém nebo čtvercovém) je totiž průtočný otvor ve tvaru podlouhlého 

obdélníku nebo srpku, kde je jeden z rozměrů výrazně menší, než druhý. To vede k častým potížím 

s ucpáváním.  

Často se pro omezení průtočného množství materiálů ze sil používají ručně regulovatelné 

pneumatické vykladače. Ty mají kruhové sedlo, do kterého je zasouvána jako regulační a uzavírací 

orgán kuželka. Pneumatický vykladač je možno doporučit pouze pro velice hrubé omezení 

průtočného množství od cca 40 t/h. Při větším přivření protéká materiál velice tenkým mezikružím a 

vykladač je tedy velice náchylný k ucpávání. Pryžové činné ploch také nejsou odolné proti opotřebení 

otěrem. 

Rotační dávkovací uzávěry jsou segmentové uzávěry s otočným segmentem rotujícím v rozsahu 0° – 

90° v tělese. Používají se zejména pro dávkování materiálu vystupujícího z bočních výpadů sil nebo 

rozdělovacích fluidizačních komor. Pro dávkování od malých výkonností bývá segment upraven 

trojúhelníkovým výřezem nebo výřezem jiného tvaru. Rotační dávkovací uzávěry bývají poháněny 

otočnými pneupohony vybavenými pozicionéry. Velkou nevýhodou těchto dávkovacích orgánů bývá 

složitost, poměrně velká velikost a zejména konstrukčně obtížné řešení utěsnění mezery mezi 

statorem a rotorem. Zde se používají zejména filcová těsnění, která mají v kontaktu s prachem velice 

krátkou životnost. Vzhledem k velkým rozměrům bývají rotační dávkovací uzávěry používány pro 

dávkování vyššími výkonnostmi, od desítek po stovky t/h.  

Regulační vykladač naší společnosti slouží pro dávkování sypkých materiálů s výkonnostmi v rozmezí 

od cca 0,5 do 30 t/h. Svým tvarem z venku připomíná pneumatický vykladač, je však koncepčně 

jiného technického řešení. Je tvořen plunžrem překrývajícím obdélníkový otvor v tělese.  Při 

požadavku na velice malé dopravní výkonnosti nebo nelineární charakteristiku výtoku může být otvor 

v tělese proveden s trojúhelníkovým nebo lichoběžníkovým tvarem. Plunžr regulačního vykladače je 

posouván pneuválcem s odměřováním polohy a pozicionérem. Čelo plunžru dosedá do pryžového 

sedla, takže vykladač slouží zároveň jako těsný uzávěr. Regulační vykladač neobsahuje žádné rotační 

součásti ani ložiska, jeho funkce je tedy spolehlivá a provozní náklady minimální. Činné součásti jsou 

poměrně malé, mohou proto být snadno vyrobeny z křemíkové keramiky -  jsou tedy abrazi odolné a 

vykazují velice dlouhou životnost. Dlouhodobým nasazením v provozu a porovnáním nákladů na 

údržbu prokázal mnohem lepší vlastnosti v porovnání s rotačním podavačem, který může zcela 

nahradit, zejména v oblasti malých dávkovaných množství. I cenově je regulační vykladač plně 

srovnatelný s rotačním podavačem. Nevýhodou regulačního vykladače oproti rotačnímu podavači 

však je, že bez zcejchování nelze z jeho otevření usuzovat na dávkované množství. Dále jej nelze 

použít pro granulované a zrnité materiály. 



 

 

Pohled do regulačního vykladače RV 80 na 

obdélníkový regulační otvor s keramickou 

vložkou a plunžrem v uzavřené poloze 

 

Regulační vykladač RAYMAN RV 80 v Lafarge  

a. s. Čížkovice 

Při projektování regulačních orgánů je třeba si uvědomit, že při použití všech jejich druhů - až na 

rotační podavač - dávkované množství materiálu závisí na tlaku jeho fluidní vrstvy na vstupu, a tedy 

se mění s výškou hladiny materiálu. Rovnoměrnost výstupu materiálu pak do značné míry závisí na 

kvalitě provzdušňovacího systému sila nebo zásobníku a na tlaku provzdušňovacího vzduchu.  Volba 

správného druhu regulačního orgánu by neměla být ovlivněna pouze jeho cenou, ale především 

vhodností použití pro daný účel a vlastnostmi dávkovaného materiálu (abrazivita, sypná hmotnost, 

granulometrie, fluidizovatelnost), ale i požadavky na dávkovací výkonnost a její rozsah a na přesnost 

dávkování. Také je třeba vzít v úvahu provozní náklady zařízení pracujícího často v těžkých a trvalých 

provozech. 

Seminář „Výpočtové metody v pneumatické dopravě“ 

Dne 12. 3. 2015 uspořádala naše společnost v hotelu LaPark Kladno již třetí ročník navazujícího 

semináře „Výpočtové metody v pneumatické dopravě“. Hlavním přednášejícím byl opět p. Doc. Ing. 

Jiří Hemerka, CSc, dlouholetý pedagog působící na Stojní fakultě ČVUT Praha. Ve velmi zhuštěné 

formě byli účastníci semináře seznámeni s teoretickými základy pneumatické dopravy ve vznosu. Pro 

lepší orientaci v oboru jim poslouží i rozdané podrobné studijní materiály. V kratším příspěvku uvedl 

p. Ing. Petr Rayman přehled energetických náročností jednotlivých podavačů pneudopravy a 

pohovořil i o dalších možnostech snižování spotřeby energie v pneudopravních systémech.   

Součástí semináře byla i velmi zajímavá exkurze v provozu ALPIQ a. s. Kladno s prohlídkou různých 

zařízení pneudoprav provozovaných na kotlích K4, K5 a K7. Účastníci exkurze si prohlédli zařízení 

středotlaké pneudopravy odsiřovacích vápenců ze zásobního do denního sila, dále poloautomatický 

systém vyprazdňování vápence z vagonů Raj, vysokotlaké systémy pro dopravu ložového popele, 

popílku ze zadního tahu kotle a z výsypek filtru a nakonec středotlakou dopravu pro zafukování 



 

   

Z exkurze – podavač ložového popele 

                        

Z exkurze – podavač odsiřovacího vápence 

 

Pouzdro po druhém období zkoušek - neopotřebeno 

vápence ze zásobního sila do kotle. Děkujeme tímto pracovníkovi teplárny p. Ing. Kostovovi za 

provedení po provoze a za zodpovězení dotazů účastníků exkurze.    

Zájem o navazující seminář byl značný.  Jeho letošního ročníku se zúčastnilo 32 posluchačů, což je 

nejvíce za dobu konání této akce. Velký zájem ze strany odborné veřejnosti svědčí o rozšíření a 

důležitosti oboru pneumatické dopravy v průmyslové praxi. To nás, jako specialisty v tomto oboru, 

velice těší.  

 

Další zkoušky pouzdra potrubní pošty 

Provedli jsme další vyhodnocení zkoušek nového pouzdra potrubní pošty, které probíhají ve slévárně 

Šmeral Brno. V období prosinec – březen proběhlo pouzdro dalších cca 12,5 km. Zdá se, že oprava 

uchycení těsnicího kartáče je úspěšná a 

pouzdro nevykázalo další poškození. Také 

není patrné opotřebení těsnicích kartáčů 

otěrem.  

Vzhledem k dobré spolupráci s pracovníky 

závodu Slévárny Šmeral Brno jsme se 

rozhodli se ve zkouškách pokračovat ještě 

další období. O jejich výsledcích budeme 

informovat. 

 



 

Pneumatická doprava popílku v Apiq Zlín 

Společnost RAYMAN spol. s r. o. realizovala v průběhu roku 2014 zařízení pneumatické dopravy 

popílku z osmi výsypek LF a tří výsypek cyklonových odlučovačů do zásobního sila popílku pro 

teplárnu Apliq ve Zlíně.  

Pro odsun popílku byla volena středotlaká doprava fluidními dopravníky a průtokovými podavači 

RAYMAN, systém FLUIDCOLL . Jedná se o dvě funkčně spojená pneudopravní zařízení, která mohu 

pracovat společně i samostatně a mají společný zdroj dopravního vzduchu. Výsypky LF a cyklonů jsou 

částečně využity pro zádrž popílku. Provoz zařízení pneudopravy může být přetržitý podle množství 

zachyceného popílku v LF a cyklonech.  

Do každé z osmi výsypek LF je vestavěn boční výpad tvořený fluidním dopravníkem. Na jeho výstupu 

je osazeno revizní nožové šoupátko. Dále navazuje soustava fluidních dopravníků svádějících popílek 

do gravitační komory průtokového podavače. Na vstupu do průtokového podavače je osazen 

materiálový uzávěr. V průtokovém podavači se směšuje popílek s dopravním vzduchem a pod tlakem 

vysoké fluidní vrstvy vytvořené v gravitační komoře vstupuje do dopravního potrubí. To je vedeno do 

zásobního sila popílku, kam je zaústěno přes expadér.  

Také do každé ze tří výsypek cyklonů je vestavěn boční výpad obdobné konstrukce s revizním 

nožovým šoupátkem na výstupu. Dále navazuje soustava fluidních dopravníků svádějících popílek do 

gravitační komory průtokového podavače. Dopravní potrubí je vedeno do zásobního sila popílku, kam 

je zaústěno přes expadér společný i pro dopravní trasu od LF. 

Součástí zařízení je dále zdroj a rozvody dopravního vzduchu, elektropneumatické ovládání zařízení, 

odprášení sila popílku a řídicí systém. Zdrojem dopravního vzduchu je dmychadlová stanice, její 

výkon je regulován v závislosti na provozním režimu zařízení frekvenčním měničem podle tlaku na 

jejím výstupu. Odprášení sila popílku je provedeno potrubím do kouřovodu zaústěného do LF. 

Zařízení bylo namontováno v srpnu 2014 a v souladu se smlouvou uvedeno do zkušebního provozu 

počátkem listopadu 2014. Po uvedení do provozu se začaly projevovat provozní potíže, po krátké 

době po spuštění zařízení se omezil nátok materiálu fluidním dopravníkem do gravitační komory a 

dopravní výkonnost zařízení se snížila. Naši technici byli postaveni před problém analyzovat příčiny 

tohoto jevu a závadu odstranit. Na zařízení byla provedena měření a na jejich základě jsme začali 

provádět úpravy zařízení. Přestože jsme vyzkoušeli jinde úspěšně realizovaná řešení, nedařilo se 

zpočátku chod zařízení stabilizovat. Teprve po zjištění, že obsluha kotle změnila ve snaze snížit 

spotřebu paliva režim spalování a v důsledku toho podstatně poklesla sypná hmotnost 

produkovaného popílku (ze zadaných 675 kg/m3 na skutečných 450 kg/m3), jsme mohli navrhnout 

úpravu zařízení vedoucí k zajištění stability provozu dosažení garantovaného výkonu. Bylo 

realizováno propojení vrchní části gravitační komory průtokového podavače s výsypkou filtru, čímž 

došlo k odvedení vzduchu přivedeného fluidními dopravníky. To umožnilo velice lehkému popílku 

„natékat“ plynule do gravitační komory. 



 

  

 

Boční výpady výsypek LF 

 

  

 

Fluidní dopravníky pod LF zakončené 

v gravitační komoře průtokového podavače 

   

Průtokový podavač pod LF 

 

Fluidní dopravníky pod cyklony 

 

 

Dne 11. 2. 2015 bylo provedeno po ukončení zkušebního provozu garanční měření, které potvrdilo 

splnění garantované dopravní výkonnosti. Zkušenosti s uváděním zařízení do provozu však ukázaly, 

jakou pozornost je nutno věnovat zadaným parametrům. Sypná hmotnost různých druhů popílku se 

může lišit i o desítky procent a zvláště u zařízení s průtokovým podavačem, jehož správná funkce je 

závislá na tlaku provzdušněného sloupce materiálu v gravitační komoře, hraje velmi významnou roli 

při dimenzování zařízení a následně jeho výkonnosti. 

 

 


