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Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

devatenácté, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti.  V tomto čísle popisujeme zejména dvě technicky 

velmi zajímavá zařízení realizovaná v poslední době. Přeji Vám příjemné prožití jarních měsíců roku. 

Děkuji Vám za pozornost, kterou věnujete informacím (nejen) o pneumatické dopravě, a dalším 
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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 odprašků perlitu v závodě LBK Perlit 

Lehôtka pod Brehmi do provozu 

Naše společnost realizovala na přelomu roků 2015 a 2016 zařízení pneumatické dopravy odprašků 

neexpandovaného perlitu od filtru do dvou provozních zásobníků v závodě LBK Perlit Lehôtka pod 

Brehmi (SK). Abychom splnili náročné podmínky zadání, použili jsme moderní technické řešení 

pneumatické dopravy systémem TOP-FLUID. 

Naše společnost se podílela již ve fázi nabídkového řízení na tvorbě projektu návrhem koncepce a 

předáváním podkladů projektantovi (STAVIT Žiar nad Hronom). Investorem původně uvažovaná 

vysokotlaká doprava komorovým podavačem byla z počátku návrhu koncepce zařízení zaměněna 

dopravou středotlakou s využitím průtokového podavače. Po posouzení požadavků investora na 

minimalizaci poškození prachových částic v pneudopravním systému a minimalizaci provozních 

nákladů a při změně dispozičního řešení byl tento záměr opět změněn a byl jako konečné řešení 

navržen systém TOP-FLUID. Ten v sobě kombinuje vertikální středotlakou dopravu průtokovým 

podavačem s navazující fluidní horizontální dopravou fluidním dopravníkem do provozních 

zásobníků.  

Výhodou navrženého systému TOP-FLUID je minimalizace dopravní rychlosti ve vertikální větvi 

dopravní trasy, velice šetrná doprava fluidní, použití pouze jednoho ohybu v dopravním potrubí a 

velice snadné a životné rozbočení fluidního dopravníku pro plnění dvou provozních zásobníků. Další 

nezanedbatelnou výhodou je nízká spotřeba energie pro dopravu, které je dosaženo kombinací 

dopravy průtokovým podavačem (tj. využitím polohové energie dopravovaného materiálu) a vysoce 

energeticky úsporné fluidní dopravy. 

Součástí dodávky pneudopravního zařízení je i zdroj dopravního vzduchu. Zde je instalováno 

dmychadlo LUTOS systému ROOTS vybavené zvukoizolačním krytem. To slouží jako jeden společný 

zdroj vzduchu pro celou pneudopravu, tedy jak pro průtokový podavač, tak pro fluidní dopravník. 

Výtlačný tlak dmychadla je pouhých 50 kPa. Zařízení jako celek není tedy tlakovým zařízením dle 

platné české a evropské legislativy. 

Realizace zařízení probíhala bez větších závad, a to i přes některé potíže s montážní organizací a 

koordinací stavby. I tak se podařilo uvést zařízení pneumatické dopravy do provozu v termínu 

požadovaným investorem a umožněným celkovým postupem stavby (dokončením navazujících 

profesí). Při provádění komplexních zkoušek a uvádění zařízení do provozu se vyskytly některé potíže 

opakující se na různých stavbách, které musíme zmínit. Jedná se především o průnik vody do systému 

pneumatické dopravy (tj. průtokového podavače – obr. 5) ze systému předřazené mechanické 

dopravy, do které voda vnikla patrně před dokončením její montáže. Dále se jedná o zanesení cizích 

předmětů do průtokového podavače (obr. 6), a to ještě před samotným spuštěním dopravy.  K těmto 

jevům dochází při našich realizacích opakovaně, a to i přes to, že na počátku realizace důrazně 

upozorňujeme všechny partnery na potřebu důsledného zabránění těmto potížím. Proto je třeba i 

nadále ponechávat dostatečný časový prostor jednak pro kontrolu zařízení před uvedením do 



 

provozu a jednak pro odstranění následků – vyčištění a vysušení zařízení před zkouškami 

s materiálem.   

Realizovaný systém pneumatické dopravy TOP-FLUID pracuje ve zkušebním provozu bez závad. Zatím 

je používán v režimu kontinuální dopravy. Po „usazení“ provozu celé technologie a získání informací o 

skutečném výskytu odprašků (projektovaná dopravní výkonnost je 12 t/h, výskyt se zdá být výrazně 

nižší) je možno systém provozovat v režimu přetržitém. Seřízení zařízení na tento provozní režim jsme 

připraveni provést po zjištění základních provozních podmínek. 

Závěrem bychom rádi poděkovali za kvalitní spolupráci na této úspěšné realizaci zejména 

projektantovi – společnost STAVIT Žiar nad Hronom, ale i odborným pracovníkům investora a našim 

subdodavatelům – zejména společnost MOS spol. s r. o. Kladno.   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Fluidní dopravník  

 

Obr. 1: Horní část gravitační komory  

 

Obr. 2: Stísněný prostor pro instalaci průtokového 

podavače  

 

Obr. 4: Rozbočení fluidního dopravníku  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplárna TEKO Košice 

V průběhu roku 2014 firma RAYMAN spol. s r. o. vyprojektovala v rámci projektu odsíření technologii 

pro hospodářství sorbentu (vápna) a také pro hospodářství produktu odsíření. Projekt tedy řeší 

hospodářství jak s materiálem na vstupu (vápno), tak s materiálem na výstupu  odsiřovacího procesu 

(produktu odsíření). Předmětem projektu bylo kromě pneumatické dopravy, také kompletní 

vystrojení sil sorbentu a produktu odsíření. V průběhu roku 2015 byl tento projekt realizován a 

začátkem roku 2016 uveden do provozu.  

Základní surovina - sorbent (vápna) se do teplárny může vozit autocisternami nebo železničními 

přepravníky Raj. Dále už je o materiál z větší části postaráno technologií spol. RAYMAN spol. s r. o. 

Materiál je od vykládacích míst pneumaticky dopravován do skladovacího sila. Pro vykládku z vagonů 

Raj slouží vykládací místo, které je vybaveno čtyřmi přípojkami, zdrojem dopravního vzduchu je 

kompresor o výtlačném tlaku 0,2 MPa, jenž zároveň slouží pro vykládku sorbentu z autocisterny. 

Vykládací místo pro autocisterny je v těsné blízkosti vykládacího místa železničních přepravníků. Pro 

obě vykládky tedy mohla být použita jedna dopravní trasa, která je na začátku osazena 4 sbočkami 

dopravního potrubí. Sbočky umožňují postupnou vykládku jednotlivých nádob železničních 

přepravníků nebo autocisterny. Rozvody tlakového vzduchu jsou osazeny omezovacími Lavalovými 

dýzami tak, aby bylo zajištěno správné množství dopravního vzduchu v jednotlivých částech 

technologie.  

Na následujících obrázcích jsou vyobrazeny vykládací místa autocisterny a vagónů Raj. 

  

 

Obr. 5: Nečistoty a vlhkost v podavači  

 

Obr. 6: Voda vyteklá z podavače 



 

 

Sorbent je potřeba ze skladovacího sila dopravit do denního zásobníku. Doprava sorbentu do 

denního sila je realizována pomocí průtokového podavače. Největšími výhodami průtokového 

podavače jsou malé stavební rozměry a absence pohyblivých částí náchylných k destrukci. 

Provzdušňovací zařízení zásobního sila fluidizuje materiál v sile a tím zajišťuje jeho plynulý tok do 

průtokového podavače. Čeření sila sorbentu je rozděleno do 4 sekcí, což vede k výrazné úspoře 

vzduchu pro čeření. Zdrojem dopravního i čeřícího vzduchu je v tomto případě dvojice dmychadel 

(jedno dmychadlo je provozní, druhé slouží jako záloha). V rozvodech vzduchu od dmychadel jsou 

osazeny omezovací Lavalovy dýzy tak, aby bylo zajištěno správné rozdělení množství vzduchu 

potřebné pro čeření a pro dopravu průtokovým podavačem. 

Na obrázku níže je zachycen průtokový podavač, rozdělovač tlakového vzduchu pro čeření sila, 

rozvody tlakového vzduchu k průtokovému podavači a dvojice dmychadel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykládací místo vagónů Raj  

 

Vykládací místo autocisterny, v pozadí vykládka Raj 

 

Průtokový podavač, rozvody tlakového vzduchu, dvojice dmychadel. 



 

 
Parametry pneumatických doprav jsou následující: 

1. Doprava vápna z železničních zásobníků Raj / autocisterny do zásobního sila: 

- dopravní vzdálenost dopravy do sila  cca 32 m  

- z toho převýšení    cca 14 m 

- výkonnost dopravy    cca 20 t/h 

- množství potřebného vzduchu  670 m3/h 

- dimenze potrubí    DN 100 
 

2. Doprava vápna ze zásobního sila do denního sila: 

- dopravní vzdálenost cca max. 110 m 

- z toho převýšení cca max. 10 m 

- dopravní výkonnost 5 až 8 t/h 

- množství potřebného vzduchu  1570 m3/h 

- dimenze dopravního potrubí  DN 150 

 
Z denního zásobníku je vápno technologií investora dopravováno do odsiřovacího procesu. 

Chemickou reakcí ve spalinách vznikne v odsiřovací technologii mimo jiné produkt odsíření. Ten je 

technologií investora dopraven do sila produktu. Kompletní vybavení sila produktu (provzdušňovací 

zařízení, filtrační zařízení, měření hladiny materiálu v sile, odlehčovací ústrojí) dodala spol. RAYMAN 

spol. s r. o. 

Pomocí technologie naší společnosti je produkt odsíření expedován ze sila. Jedná se o fluidní 

dopravu, kde je pomocí dvoucestného pneumatického vykladače možno volit ze dvou dopravních 

cest. Jedna dopravní trasa vede přes skluzy do plnicí hubice, kterou je materiál expedován do 

autocisteren. Druhá dopravní cesta je realizována fluidním dopravníkem, který je zaústěn do stávající 

technologie (dřívější realizace RAYMAN spol. s r. o.) pro plnění železničních přepravníků Raj. Zdrojem 

vzduchu pro čeření sila produktu a fluidní dopravníky je dmychadlo, resp. dvojice dmychadel (jedno 

dmychadlo je provozní, druhé slouží jako záloha). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry expedičních tras ze sila produktu jsou následující: 

1. Doprava přes plnicí hubici do autocisterny: 

- délka dopravní trasy cca 8 m 

- dopravní výkonnost cca 50 t/h 

- počet plnicích hubic 1 ks 

 
2. Doprava fluidními dopravníky do vagónů Raj: 

- délka dopravní trasy cca 15 m 

- dopravní výkonnost cca 50 t/h 

- počet plnicích hubic 4 ks - stávající 
 

Provozní těžkosti technologie hospodářství produktu odsíření 

Při uvádění zařízení do provozu se vyskytly poměrně nepříjemné obtíže způsobené vlastnostmi 

produktu odsíření. Největší problémy nastaly při expedici produktu odsíření ze zásobního sila. 

Materiál takřka nebylo možno ze sila expedovat. Během kontroly bylo zjištěno, že vlastnosti 

materiálu neodpovídají základním požadavkům a zadání. Materiál dopravitelný pneumatickou 

dopravou musí být suchý, sypký, nelepivý, bez hrud a cizích předmětů, fluidizace schopný. Produkt 

 

Dvoucestný pneumatický vykladač, dvě dopravní trasy, rozdělovač vzduchu pro čeření. 



 

odsíření byl však lepivý, zdál se mastný a po stisknutí v dlani tvořil hrudky (viz foto). Takový materiál 

je pneumatickou dopravou nedopravitelný.  

 

 

Vlastnosti materiálu se navíc během provozu měnily, někdy byly dobré a někdy horší, nejspíše byly 

závislé na způsobu provozování odsiřovací technologie. Po konečném odladění technologie odsíření 

se vlastnosti produktu zlepšily natolik, že ho lze dopravovat pneumatickou dopravou. V současné 

době je zařízení provozováno bez problémů. 

Věříme, že výše popsaná technologie naší společnosti se bude dlouhou dobu podílet na 

bezproblémovém chodu teplárny TEKO Košice. 

 

Jaký provzdušňovací systém volit? 

V poslední době se stále více rozšiřuje nabídka provzdušňovacích prvků pro provzdušňování 

materiálu v silech a zásobnících. Cílem tohoto článku je pomoc s orientací v paletě nabízených 

pneumatických systémů a doporučení pro jednotlivé aplikace. 

Pneumatické uvolňovacími prvky a systémy lze rozdělit na lokální a plošné. K lokálním 

provzdušňovacím prvkům přiřazujeme provzdušňovací jehly, vzduchová děla, pryžové kotouče a 

pulzní trysky. Plošné prvky jsou buď fluidní dna menších rozměrů, nebo provzdušňovací skříně 

sestavované do systémů provzdušňovacích zařízení. Plošné provzdušňovací prvky fluidizují materiál 

v ploše. 

 

 

 

Ucpaná komora pneumatického vykladače 

 

Hrudky produktu odsíření 



 

Lokální provzdušňovací systémy 

Lokální provzdušňovací prvky přivádějí tlakový vzduch do provzdušňovaného materiálu v jednom 

prostorově omezeném místě. Nemohou tedy, a to ani při použití 

jejich soustav, zfluidizovat materiál v celém jeho objemu. Proto 

jsou vhodné zejména pro uvolňování výtoku materiálu z násypek, 

provozních zásobníků a sil menších rozměrů v případech časté 

obrátky materiálu a malého vrcholového úhlu výsypky.  

Provzdušňovací jehly (obr. 1) a tyče přivádějí vzduch do sypkého 

materiálu bodově (rozměr jehly je řádově menší, než rozměr 

zásobníku či jeho výpadu) nebo lineárně. Přívod vzduchu je trvalý 

po celou dobu výtoku materiálu. Dosah proudu vzduchu je velice 

krátký, proto se provzdušňovací jehly montují do blízkosti 

výstupních hrdel a tyče nejčastěji do rohů hranatých zásobníků či 

výsypek filtrů. Provzdušňovací jehly využívají tlakový vzduch o 

přetlaku 0,05 – 0,6 MPa. Doporučuje se omezit přívod vzduchu do jehly nebo tyče Lavalovou dýzou. 

Vzduchová děla (obr. 2) přivádějí nárazově velký objem 

vzduchu do uskladněného materiálu. K tomu využívají 

vzdušník a pulsní ventil spojený s fluidizačním tělem 

hadicí nebo potrubím (nejčastěji jeden vzdušník pro jedno 

tělo nebo společný pro 2 – 4 těla). Proud vzduchu se šíří 

kulovitě materiálem a jeho dosah je delší, než u 

provzdušňovacích jehel. Délka pulsu je nastavitelná a 

bývá v řádu od několika desetin sekundy až po několik 

sekund. Vzduchová děla využívají tlakový vzduch o 

přetlaku 0,4 – 0,6 MPa. 

Pulzní trysky (obr. 3) jsou poměrně malá zařízení, která přivádějí do skladovaného materiálu 

vzduchový puls po velice krátkou dobu. Vyrábějí se v různých provedeních – 

například jako kovový ventil či ventil s pryžovou membránou. K vytvoření 

vzduchového pulzu slouží pulzní ventil namontovaný přímo na trysce. Výtok 

vzduchu bývá usměrněn tak, že je materiál fluidizován v radiální vrstvě 

rovnoběžné se stěnou výsypky. Dosah proudu vzduchu z trysek závisí na 

konstrukčním provedení trysky, přetlaku stlačeného vzduchu a na vlastnostech 

materiálu a může dosahovat do vzdálenosti 1000 až 1250 mm od trysky. Délka 

pulsu je nastavitelná a bývá v řádu desítek až stovek milisekund. Pulzní trysky 

využívají tlakový vzduch o přetlaku 0,3 – 0,6 MPa, který by měl být, zvláště pro 

venkovní instalace, sušený, a to až na rosný bod –40°C. Spotřeba tlakového 

vzduchu bývá podle periody pulzace v řádu 10-2  až 102 Nm3/h. Výhodou je 

možnost montáže trysky z venku bez nutnosti přístupu do sila či filtru. 

  
Obr. 3 Pulzní 

tryska FLUID-JET 

            

Obr. 1 Provzdušňovací jehla PJ 

Obr. 2 Vzduchové dělo (pulsní jehla) 



 

Oproti tomu pryžové kotouče (obr. 4) jsou v podstatě dvojité zpětné ventily tvořené pryžovým 

kuželem s velkým vrcholovým úhlem doléhajícím na vnitřní 

plochu výsypky sila. Do kuželu je přiváděn tlakový vzduch, 

který vystupuje radiálně do okolního materiálu. Vzduch 

unikající z kužele do materiálu ho ve vzdálenosti dosahu 

proudu fluidizuje a současně rozechvívá okraj kužele, čímž 

napomáhá k uvolnění kleneb materiálu. Tlakový vzduch se do 

kotouče přivádí buď trvale (jako do provzdušňovací jehly) 

nebo v pulzech (jako do pulzní trysky). Dosah proudu vzduchu 

je vzhledem k velkému obvodu kotouče poměrně malý 

v porovnání s dosahem proudu pulzní trysky. Pryžové kotouče 

využívají tlakový vzduch o přetlaku 0,2 – 0,6 MPa, který by 

měl být, zvláště pro venkovní instalace, sušený, a to až na rosný bod –40°C. Spotřeba tlakového 

vzduchu bývá větší, než u pulzních trysek, což je dáno větším obvodem. Rizikem při aplikaci pryžových 

kotoučů na stěnu výsypky bez zesilovacího plechu je opotřebení výsypky abrazí. Oproti tomu je 

výhodou možnost montáže z venku bez nutnosti přístupu do sila. 

Plošné provzdušňovací systémy 

Plošné provzdušňovací prvky a systémy fluidizují materiál v ploše. Hlavním funkčním členem 

provzdušňovacího prvku je porézní provzdušňovací tkanina či jiná hmota. Provzdušňovací tkanina se 

používá v tloušťkách 4 – 8 mm s měrným odporem 2500 až 16000 Pa při průtoku vzduchu 400 

Nm3.m-2-h-1. Provzdušňovací tkaniny jsou známy pod různými obchodními názvy a vyrábí se 

z přírodních nebo syntetických vláken z materiálů podle teplotní odolnosti – viz tabulka: 

Tabulka materiálů pro fluidaci podle teplotní odolnosti 

bavlna PES PARA - ARAMID META-ARAMID 

100 °C 150 °C 200 °C 250 - 300 °C 

 

Proud vzduchu se prostupem póry v provzdušňovací hmotě rozptýlí do plochy a vstoupí do 

práškového materiálu. Tím sníží jeho vnitřní tření a materiál se uvede do fluidního stavu.  Tak získá 

vlastnosti blížící se tekutině.  

Zvláště v sestavách více kusů obsáhnou provzdušňovací prvky celý průřez dna sila či zásobníku a 

provzdušní materiál v celém jeho objemu. Proto jsou vhodné pro sila s větším vrcholovým úhlem 

výsypky nebo s plochým dnem a pro sila větších průměrů – od 4000 mm výše. Plošné provzdušnění je 

také vhodné tam, kde je třeba vyvinout dostatečný a stálý hydrostatický tlak materiálu. Ten bývá 

potřebný pro rovnoměrný výtok či dávkování skladovaného materiálu do návazných technologických 

procesů, dávkovacích zařízení nebo pro navazující pneumatickou dopravu průtokovým podavačem.  

  Obr. 4 Pryžový kotouč - řez 



 

Pro plošné provzdušnění materiálu v zásobnících menších rozměrů se používají fluidizační dna. Ta 

jsou buď plochá nebo kuželová, vyrobená z provzdušňovací tkaniny, porézního plastu, sinitrované 

mosazi nebo nerezu. Provzdušňovací vzduch se do fluidizačních den přivádí pod provzdušňovací 

přepážku ve tvaru kruhové desky nebo kužele. 

Základním prvkem provzdušňovacích zařízení je provzdušňovací skříň (obr. 5). To je nejčastěji těleso 

z ocelového plechu, do jehož horní strany je osazena provzdušňovací tkanina. Ta je těsně lisováním 

nebo šroubováním upevněna 

tak, aby veškerý vzduch ze 

skříně odcházel přes 

provzdušňovací přepážku. 

Případné netěsnosti mohou 

vést k omezení či ztrátě 

funkce provzdušňovací skříně a také ke značné abrazi dna sila. Provzdušňovací vzduch je do 

provzdušňovací skříně přiveden buď zdola, nebo z boku nátrubkem a přípojkou. V té by měla být vždy 

osazena omezovací Lavalova dýza. Jejím použitím se jednak přivede do skříně přesně stanovené 

množství vzduchu bez ohledu na její zasypání skladovaným materiálem a výšku vrstvy materiálu nad 

skříní. Při použití sestavy více skříní se Lavalovými dýzami zajistí funkce provzdušňovacího zařízení i 

při poškození jedné nebo více skříní v systému.  

Pro provzdušňování sil a zásobníků se provzdušňovací skříně osazují do sestav na jejich dnech. 

Rozložení skříní se nejčastěji volí radiální (obr. 6 – kruhové ploché dno sila), je však možné i jiné 

rozložení v závislosti na tvaru a konstrukci dna sila (obr. 7 – skloněné hřbety s osovými kanály). Sklon 

dna sila či zásobníku může být od plochého dna (z důvodů dostatečného vyprázdnění bývá sklon dna 

minimálně 8° od horizontály) až po kuželové s vrcholovým úhlem do 60°.    

 

Pro zajištění správné funkce provzdušňovacího zařízení a tím úplného vyprázdnění prostoru sila je 

zapotřebí dostatečně „hustého“ vyložení dna sila provzdušňovacími skříněmi. Běžně se poměr 

provzdušňované k celkové ploše dna sila pohybuje v rozmezí 20 – 30%. Při tom je možno garantovat 

 Obr. 6 Provzdušňovací zařízení radiální 

  

Obr. 5 Provzdušňovací skříň 

 Obr. 7 Provzdušňovací zařízení atypické 



 

vyprázdnění sila na více, než 97%. Pro velký vliv na kvalitní provzdušnění materiálu v sile a nízkou 

zbytkovost je údaj o poměru provzdušněné a celkové plochy dna sila důležitý a měl by sloužit jako 

jedno z kritérií pro stanovení technické kvality provzdušňovacího zařízení. Vysoký stupeň vyprázdnění 

sila závisí nejen na projekčním řešení provzdušňovacího zařízení, ale také na objemu a tvaru 

zásobního sila.  Pro zvýšení ekonomie provozu a snížení spotřeby provzdušňovacího vzduchu se 

provzdušňovací zařízení funkčně rozdělují na sekce, které se pravidelně cyklicky střídají v činnosti. 

V silech malých průměrů bývají sekce 2 – 4, pro sila s průměrem kolem 20 m se navrhuje sekcí 16 až 

20. 

Jako zdroj provzdušňovacího vzduchu se často používají Rootsova dmychadla s výtlačným tlakem 50 – 

80 kPa(g). Pokud je k dispozici tlakovzdušná síť, používá se tlakový vzduch s tlakem do 200 kPa(g). 

V tom případě se musí zajistit dokonalé odvodnění vzduchu ze sítě a při provzdušňování 

hygroskopických materiálů i sušení. Použití provzdušňovacího vzduchu s vyšším přetlakem je možné, 

vzhledem k reálně dosažitelnému tlaku vysoké fluidní vrstvy materiálu v silech je však zbytečné a 

zatěžuje zařízení vysokou spotřebou energie. Provzdušňovacím zařízením je do skladovacího zařízení 

přiveden vzduch v množství 101 až 102 Nm3/h.  O tuto hodnotu je třeba zvýšit kapacitu 

odprašovacího zařízení sila či zásobníku. 

Závěr 

 Zajištění plynulého výtoku materiálu ze sil a zásobníků s dostatečnou výkonností pomocí správně 

navržených technických zařízení je velice důležité. Plynulý a dostatečný výtok bývá potřebný pro 

navazující technologická zařízení, správně zvolené provzdušňovací zařízení navíc zajistí řádné 

vyprázdnění skladovacího zařízení a výrazně omezí zbytky materiálu v něm a nutnost následného 

mechanického dočišťování skladovacího prostoru.   

Při nedostatečném provzdušňování materiálu v celém jeho objemu také dochází při vyšších 

vykládacích výkonnostech k jeho klenbování. Proboření klenby může pak způsobit „pístový“ efekt, 

kdy se propadne sloupec neprovzdušněného materiálu v celém průřezu sila a vyvolá prudký pokles 

tlaku nad hladinou materiálu. Ten může vést až k destrukci sila, a to i přes jeho zajištění uvolňovacím 

zařízením. To nemůže být schopno zajistit přisátí dostatečného množství vzduchu do sila ve velice 

krátkém okamžiku pro vyrovnání tlaků. 

Ve skladovací technice mají své místo jak lokální provzdušňovací systémy (jehly, kužely a trysky), tak 

plošná provzdušňovací zařízení. Lokální systémy jsou vhodné pro menší zásobníky s vysokou 

obrátkou materiálu a malým vrcholovým úhlem. Pro skladovací a expediční sila větších rozměrů a při 

požadavku na dokonalé vyprázdnění skladovacího prostoru jsou vhodná plošná provzdušňovací 

zařízení. Ta mají navíc výhodu podstatně delší životnosti a odolnosti proti opotřebení dopravovaným 

materiálem. 

 

 



 

Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2016“ 

Společnost RAYMAN spol. s. r. o. uspořádala ve dnech 9. a 10. března 2016 v Milevsku další ročník 

semináře „Pneumatická doprava sypkých materiálů“. Seminář se tradičně konal v přednáškovém sále 

Domu kultury v Milevsku a zúčastnilo se jej 34 přihlášených z 19 firem. Byl opět zařazen do programu 

celoživotního vzdělávání ČKAIT a hodnocen 2 body. Jeho program i obsah jednotlivých přednášek byl 

oproti předcházejícím seminářům mírně modifikován a je neustále přizpůsobován potřebám 

pořadatelů i zájmu zúčastněných. Na programu semináře byly přednášky, které se dotkly teorie 

pneumatická dopravy, přiblížily různé způsoby a systémy pneumatické dopravy, jejich volbu, výhody 

a nevýhody, probraly principy dopravy ve vznosu a fluidní dopravy, návrh dopravních tras, věnovaly 

se porovnání energetické náročnosti jednotlivých systémů dopravy i zvláštním způsobům dopravy 

(kombinace různých principů dopravy, potrubní pošta, apod.). Probrána byla i problematika 

provzdušňování materiálu v zásobnících, jeho výtoku a expedice ze zásobních sil, případně i 

způsobům dávkování do navazující technologie. Byla zmíněna i zařízení na pneumatickou dopravu 

navazující, jako jsou zdroje dopravního vzduchu a odprašovací zařízení, pozornost byla věnována i 

volbě vhodných armatur pro pneumatickou dopravu. Konečně byly zmíněny i mnohé případy z praxe, 

a zkušenosti z návrhu, realizace i provozu zařízení pneumatických doprav, kdy jsme byli svědky i 

některých chyb jak již při projektování zařízení, tak i při samotném provozu, obsluze a údržbě. 

Trvalý zájem o seminář nás velice těší, jsme si však vědomi toho, že obec zájemců o obor 

pneumatické dopravy není u nás nevyčerpatelná. Proto bychom uvítali Vaše podněty na úpravu 

programu a projevení případného zájmu o účast v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno 

seminář případně zorganizovat a zařadit jeho konání do akcí celoživotního vzdělávání ČKAIT. 

Kromě samotných přednášek k jednotlivým tématům je cenná i možnost setkání pracovníků se 

zájmem o pneumatickou dopravu při neformálních diskusích, ať již během přestávek nebo u 

účastníků, kteří jsou ubytováni v Milevsku, i večer. Různý je pohled na problematiku i zkušenosti 

s konkrétními zařízeními z hlediska projektanta zařízení, z hlediska dodavatele, či investora nebo 

provozovatele. 

 

 

Příspěvek L. Kuttelwaschera 

 

Pohled do auditoria 



 

Nová verze webových stránek společnosti 

Společnost RAYMAN spol. s r. o. v lednu tohoto roku zprovoznila novou verzi webových stránek. Ta 

by měla být pro uživatele jednodušší a přehlednější. Obsahují kromě základních informací o 

společnosti, její historii, oprávněních a certifikátech i základní informace o pneumatické dopravě, 

jejích principech a systémech. Jsou zde ke stažení i prospekty a projektové podklady, katalogy 

výrobků a jejich technické podmínky, stejně jako poptávkové formuláře pro zpracování nabídky jak 

pneumatické dopravy, tak i plnicích či nakládacích hubic. Jsou zde k nahlédnutí i referenční akce 

s uvedením základních parametrů zařízení rozdělené podle jednotlivých systémů pneumatické 

dopravy. Stránky jsou doplněny o články z odborných časopisů publikované pracovníky společnosti či 

o texty příspěvků na odborných konferencích. Rovněž je zde sloupek, kde jsou uváděny aktuální 

informace o společnosti i z oboru pneumatické dopravy. Pod záložkou „Komunikace“ jsou dostupná i 

předchozí čísla „Zpravodaje“ a je zde možno napsat příspěvek či dotaz do diskuze. 

Oprava 

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme se ve článku „Uvedení zařízení pneumatické dopravy 

produktu odsíření do provozu v teplárně VEOLIA Třebovice“ dopustili několika formálních 

nepřesností. Na základě upozornění investora je uvádíme na správnou míru: 

1. Oficiální název závodu, kde je zařízení realizováno, je Elektrárna Třebovice (ETB) a nikoli Teplárna 

VEOLIA Třebovice, jak je uvedeno v článku. 

2. Zařízení odsíření kotle K14 bylo v době publikace článku stále v úrovni předkomplexního 

vyzkoušení, nikoliv ve zkušebním provozu. 

Za uvedené nepřesnosti v textu článku se omlouváme. 


