
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 18 leden 2016 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

číslo „Zpravodaje“ naší společnosti.  V tomto čísle věnujeme pozornost několika úspěšným realizacím.  

Velice zajímavá je technicky náročná úprava zařízení pro odstranění prachu ze základní suroviny 

v Lovochemii Lovosice. Současně Vám přeji hodně zdraví, klidu a úspěchů v roce 2016. 

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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Uvedení zařízení pneumatické dopravy produktu odsíření do provozu 

v teplárně VEOLIA Třebovice 

Naše společnost realizovala v roce 2015 zařízení pneumatických doprav pro vykládku vápna a pro 

dopravu produktu odsíření do zásobního sila, a to vč. výstroje zásobního sila a expedice  popílku z něj 

do silničních přepravníků. Investorem je Teplárna Veolia a. s. Třebovice, generálním dodavatelem 

NOEN a. s. Praha. Zařízení bylo realizováno v souvislosti s výstavbou odsíření kotle K14. V článku 

popíšeme pouze technicky zajímavé zařízení odsunu produktu odsíření od filtru do zásobního sila.  

Pro odsun produktu byl zvolen středotlaký systém s průtokovým podavačem. Zařízení navazuje na 

jeden výpad sběrných redlerů produktu materiálovým uzávěrem a gravitační komorou průtokového 

podavače. Ta je rozšířená, aby její zvětšený objem umožnil jednak pokrýt výkyvy v přísunu produktu a 

jednak dopravovat produkt přerušovaně v případě jeho menšího výskytu. Z toho důvodu je výpad 

gravitační komory osazen materiálovým uzávěrem a dno komory je vybaveno malým 

provzdušňovacím systémem. Samotný průtokový podavač PP 300 je klasického provedení. Gravitační 

komora je odvzdušňovacím potrubím napojena do jedné z výsypek filtru. Odvzdušňovací potrubí je 

osazeno ručním uzávěrem. Dopravní potrubí je vedeno po potrubním mostě a stavebních 

konstrukcích stávajících sil do nového expedičního sila. Zde je zakončeno v koncovém prvku 

pneudopravy – vírovém odlučovači. Dopravní vzdálenost je 230 m, z toho převýšení 35 m. 

Projektovaná dopravní výkonnost požadovaná odběratelem je min 3 t/h. 

Zařízení bylo uvedeno do provozu v 10/2015 bez větších potíží v podstatě na první pokus. Při 

najíždění zařízení jsme zjistili, že výskyt produktu je velmi malý (při najíždění a seřizování 

odsiřovacího systému), takže bylo nutno najet na provozní režim s přerušovanou dopravou. V něm 

zařízení čeká na naplnění komory a poté ji ve velice krátké době vyprázdní.  

V současné době probíhá zkušební provoz odsiřovací jednotky. To sebou nese proměnné vlastnosti 

(sypnou hmotnost, vlhkost) i výskyt produktu odsíření, takže zařízení nemůže být vždy provozováno 

ve standardním režimu. 

Rádi bychom poděkovali za korektní spolupráci na díle generálnímu projektantovi HP Frýdek Místek, 

generálnímu dodavateli stavby NOEN a. s. Praha a za kvalitní a včasné provedení montážních prací 

společnosti AIREKO spol. s r. o. Ostrava. 

  

 

 

 

 
 

Obr. 2: Spodek gravitační 

komory s podavačem 

 

Obr. 1: Průtokový podavač PP300  

 

Obr. 3 Gravitační komora 



 

Pneumatická doprava popílku v Teplárně České Budějovice 

Naše společnost realizovala v 2. až 4. čtvrtletí roku 2015 zařízení pneumatické dopravy popílku ze 

zásobního a expedičního sila popílku do dvou zásobních sil míchacího centra v Teplárně České 

Budějovice. Zařízení bylo realizováno v souvislosti s výstavbou odsiřovací jednotky teplárny.  

Zařízení navazuje na jeden ze stávajících volných výpadů sila revizním a materiálovým uzávěrem, dále 

pak fluidním dopravníkem a průtokovým podavačem. Dopravní potrubí je vedeno přes komunikaci 

v podjezdné výšce a poté po plášti jednoho ze sil míchacího centra. Dopravní potrubí je vybaveno 

překlápěcí rozbočkou typu RDP umístěnou ve svislé větvi. Přístup k rozbočce je umožněn ze servisní 

plošiny kotvené do pláště sila. Dopravní vzdálenost do vzdálenějšího sila je 42 m, z toho převýšení 28 

m. Projektovaná dopravní výkonnost požadovaná odběratelem je 8,4 t/h. 

Projekt zařízení jsme mohli zpracovat poměrně rychle, neboť jsme měli k dispozici dostatek podkladů 

– do uvedeného zásobního a expedičního sila jsme v minulosti projektovali a dodávali jak 

provzdušňovací systém, tak dvě expediční zařízení pro plnění silničních přepravníků suchým 

popílkem. 

Zařízení bylo uvedeno do provozu v 10/2015 bez potíží – po prvním najetí bylo nutno z podavače 

odstranit hroudy ztvrdlého materiálu, elektrody a nečistoty, které přišly po dlouhodobé odstávce ze 

sila. Při najíždění zařízení jsme zjistili, že sypná hmotnost popílku je výrazně nižší, než zadaná 

hodnota. Přesto byla ověřovacím měřením prokázána vyšší, než projektovaná dopravní výkonnost – 

cca 11 t/h. Zkušenosti z dosavadního provozu jsou pozitivní, zařízení pracuje bez potíží. Provozovatel 

oceňuje zejména vyšší dopravní výkonnost, neboť výskyt popílku je z důvodu větší popelnatosti paliva 

vyšší, než bylo uvažováno v zadání. Rádi bychom poděkovali za korektní spolupráci na díle 

generálnímu projektantovi EGP Invest spol. s r. o. Uherský Brod, generálnímu dodavateli stavby 

Tenze a. s. Brno a za kvalitní a včasné provedení montážních prací společnosti LUWEX a. s. Praha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Dopravní trasa 

 

Obr. 1: Průtokový podavač PP200  

 

Obr. 3 Rozbočka RDP 



 

Zařízení v YUNUS EMRE částečně uvedeno do provozu 

V průběhu podzimu jsme provedli na stavbě elektrárny YUNUS EMRE (Turecko) kontrolu montáže a 

zaškolení obsluhy pro dodávky zařízení pro provzdušňování sil a expedici popílku.  

Z důvodu opoždění výstavby elektrárny byla prozatím zprovozněna pouze první část dodaného 

technologického celku, jehož součástí je provzdušňovací systém jednoho zásobního sila vč. 

dmychadel, doprava fluidním dopravníkem do plnicí hubice a samotná plnicí hubice. Po příjezdu na 

stavbu náš technik zjistil nedokončenou montáž s množstvím neshod. Tyto byly ve spolupráci 

s technikem generálního dodavatele (Vítkovice a. s.) na místě odstraněny. Dále byla za naší účasti 

dokončena montáž, byly provedeny individuální zkoušky zařízení a byl zaškolen personál generálního 

dodavatele na provedení komplexních zkoušek a pro uvedení zařízení do provozu s materiálem. Větší 

rozsah prací nebylo možno provést z důvodu vypršení časového limitu určeného pro tyto práce a 

z důvodu chybějícího popílku. 

Protože je naším zájmem bezchybný provoz zařízení jako celku (i když se jednalo o kusové dodávky 

dílů a projekt i engineering zajišťovali jiní dodavatelé), sledujeme další postup výstavby a jsme v 

kontaktu s pracovníky generálního dodavatele na stavbě. Podle posledních informací bylo zařízení 

uvedeno do provozu s materiálem bez větších obtíží, a tedy technologie alespoň částečně slouží 

svému účelu.  

Provzdušňovací systém druhého sila a jeho expediční zařízení by měla být uvedena do provozu 

v průběhu letošního roku. Věříme, že i tato část stavby bude z naší strany bezproblémová a naše 

zařízení bude sloužit ke spokojenosti tureckého zákazníka. Tím posílíme tradičně dobré jméno 

českého strojírenství v Turecku.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 1: Provzdušňovací systém u výpadu sila 

 

Obr. 2: Provzdušňovací systém u obvodu sila 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář o pneumatické dopravě 2016 

Jak jsme informovali v minulém Zpravodaji, v termínu 9. – 10. 3. 2016 se bude konat v Milevsku další 

ročník velice žádaného všeobecného dvoudenního semináře o pneumatické dopravě. Seminář je opět 

zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen dvěma body. V letošním ročníku 

dojde k několika změnám – především se zvýší počet přednášejících. Těmi budou jak odborní 

pracovníci z naší společnosti, tak externisté. Částečně též budou pozměněna témata příspěvků 

s cílem obsáhnout celý obor pneumatické dopravy. Základními tématy budou: 

- teoretické základy pneumatické dopravy 

- podavače a systémy pneumatické dopravy  

- pneumatická doprava ve vznosu 

- fluidní pneumatická doprava, expedice sypkých materiálů 

 

 

Obr. 5: Fluidní dopravníky 
  

Obr. 6: Plnicí hubice SPHF 

 

Obr. 4: Dmychadla čeření 

 

Obr. 3: Rozdělovač čeření 



 

- vykládka přepravníků 

- potrubní pošta  

- pneumatická doprava výbušných materiálů 

- zdroje dopravního vzduchu  

- realizace a provoz pneudopravních zařízení 

- navazující zařízení pneumatických doprav  

- armatury pro pneumatickou dopravu 

- odprašovací systémy pneumatických doprav 

K uvedeným příspěvkům bude samozřejmě poskytnutý časový prostor pro diskusi.  

Tímto Vás na seminář srdečně zveme. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 382 522 115 nebo 

E-mailem na adrese dana.raymanova@rayman.cz. 

 

Odprášení základní suroviny pro výrobu ledku vápenatého v Lovochemii, a. s. 

Základní surovinou je nahrubo drcený vápenec, který obsahuje cca 5 % prachu. Prach způsoboval 

problémy při technologickém zpracování suroviny. Naše společnost byla požádána o pomoc při řešení 

odprášení základní suroviny. Vápenec je volně uložen pod zastřešením, do technologického procesu 

je dopravován dopravním pásem, na dopravní pás je materiál podáván z násypky vibračním 

podavačem. Do násypky je vápenec dopravován drapákem. 

Pro odloučení prachu byl jako nejvhodnější určen výstup vibračního podavače, z něhož vápenec 

vypadává na pás dopravníku. Výstup z podavače a část dopravníku byly zakrytovány. Zákryt je 

připojen k ventilátoru, kterým je v zakrytovaném prostoru je vytvářen podtlak. Štěrbinou v zákrytu 

proudí vzduch mezi částicemi materiálu padajícími z podavače na pás, čímž zbavuje materiál prachu. 

Utěsnění pohyblivých částí (spodní část vibračního podavače) je realizováno pomocí pryžových 

zástěn. Odprašky jsou odlučovány v cyklonu. Odsávací ventilátor je osazen na výstupním potrubí 

z cyklonu. 

Směs prachu a vzduchu je ze zákrytu dopravního pasu odsávána potrubím sk. III, Ø 315 mm 

zaústěným do cyklonu. Jeho návrh, vč. konstrukčního řešení a výroby byl také předmětem dodávky 

naší společnosti. Cyklon je umístěn na ocelové konstrukci nad válečkovou dráhou a vanovým 

kontejnerem. V cyklonu dochází k odloučení prachových částí z dopravního vzduchu, které poté 

vlastní vahou padají do kontejneru. Kontejner je navržen jako těsný, ve střeše kontejneru je umístěn 

vpád spolu s pryžovou gravitační klapkou, ta znemožňuje přisávání nežádoucího vzduchu do systému 

odprášení. Vpád do kontejneru je s výpadem cyklonu spojen tkaninovým rukávem. Rukáv se 

upevňuje přes rychloupínací manžetu. Na požadavek zadavatele nebyl prozatím řešen druhý stupeň 

odprášení – filtr, s jehož instalací je uvažováno dodatečně. 

Vzduch zbavený prachových částí je z cyklonu odveden potrubím sk. III, Ø 400 mm do ventilátoru VV-

630. Ventilátor je umístěn ve venkovním prostoru pod dopravním pasem mezi dvěma základy pro 



 

podpěry dopravního pasu. Uložení ventilátoru na základový rám je řešeno jako pružné. To zajišťuje 

celkem 6 ks izolátorů chvění ISTAKO P47. 

Návrh technického řešení a následná realizace odprášení základní suroviny pro výrobu ledku 

vápenatého splnily očekávání a požadavky investora. Jsme rádi, že jsme tím mohli našemu 

dlouholetému obchodnímu partnerovi pomoci s vylepšením výrobního procesu. 

 

 

Obr. 1: Výstup z vibračního podavače na dopravní pás 

před zakrytováním  

 

Obr. 2: Výstup z vibračního podavače na dopravní pás 

po zakrytování 

 

Obr. 3: Pohled na odprašovací zařízení a kontejner prachu 


