
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 21 září 2016 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti RAYMAN spol. s r. o. Kladno předložil dvacáté první číslo 

„Zpravodaje“ naší společnosti.  V tomto čísle Vás, mimo jiné, seznámíme se systémem pro dálkové 

uvolňování ucpaného dopravního potrubí, který může výrazně vylepšit komfort při užívání zařízení 

pneumatických doprav ve vznosu. Také informujeme o návrhu realizace zařízení pro odprášení drtiče 

strusky s možností využití odprašků jako druhotné suroviny. Dále si naše partnery dovolujeme touto 

cestou požádat o zaslání nezávazné informace o případném zájmu o účast na dalším ročníku 

semináře o pneumatické dopravě. 

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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Systém pro dálkové uvolňování ucpaného dopravního potrubí 

Naše společnost již roky nabízí a dodává v rámci většiny svých kompletních dodávek pneudopravních 

zařízení ve vznosu systém pro dálkové uvolňování dopravních potrubí RPRS (zkratka od Remote 

Pneumatic Release System). K občasnému ucpání dopravního potrubí materiálem může dojít i při 

jeho správném návrhu například při poruše zdroje dopravního vzduchu, výpadku napájení, vstupu 

nestandardního materiálu či nesprávné manipulaci se zařízením. Náš systém uvolňování umí 

poměrně jednoduše odstranit materiálovou zátku z dopravního potrubí a tím ho uvolnit. K tomu se 

využívá energie stlačeného dopravního vzduchu v kombinaci s manipulací s čisticím a vzduchovým 

uzávěrem.  

Při použití systému RPRS odpadá nutnost detekce místa ucpání dopravního potrubí, použití hrubé 

mechanické síly (tlučení do potrubí) a demontáž částí potrubních dílů. V neposlední řadě systém šetří 

životní prostředí, neboť je zcela těsný a materiál z dopravního potrubí nepadá na zem či jiné 

technologie. 

Systém RPRS může být nasazen na dopravních potrubích se všemi druhy podavačů (komorový, 

průtokový, rotační, ejektorový, šnekový). Jeho použití je možné pro většinu dopravovaných 

materiálů, podmínkou je, aby materiálová zátka v dopravním potrubí byla neprodyšná nebo jen velmi 

obtížně prodyšná. Systém RPRS může ve velké většině případů využít přifukovacího dílu za 

podavačem, který se doplní o jedno hrdlo. Na něj navazuje uvolňovací uzávěr a uvolňovací potrubí. 

To je zavedeno do předřazeného sila či zásobníku nebo technologického zařízení.  V případě, že 

dopravní potrubí není vybaveno přifukovacím dílem ihned za podavačem, je osazen poměrně levný a 

výrobně nenáročný uvolňovací kus. 

Dlouhou dobu jsme vzhledem k velice řídkému použití systému RPRS osazovali uvolňovací uzávěr 

s ručním ovládáním. Letos jsme, v rámci zkvalitňování našich zařízení a na základě provozních 

zkušeností, přikročili k použití dálkově pneumaticky ovládaného uvolňovacího uzávěru s ručně 

tlačítkem ovládaným 5/2 cestným šoupátkem. To zajistí spolehlivé uzavírání uvolňovacího uzávěru 

v době mimo uvolňování potrubí a tím vyloučí jeho poškození vlivem nedokonalého uzavření 

obsluhou. 

Jak jsme již uvedli v úvodu tohoto článku, systémem pro dálkové uvolňování ucpaného dopravního 

potrubí vybavujeme standardně námi navrhovaná a realizovaná zařízení. Proto i s jejich funkčností a 

účinností máme mnoho dobrých zkušeností. Tento systém do námi realizovaných zařízení 

instalujeme bezplatně jako bonus pro naše zákazníky. Je však možno ho dodatečně osadit i do již 

realizovaných zařízení od jiných dodavatelů, pokud má zákazník potíže s uvolňováním ucpaného 

dopravního potrubí. Cena za dodávku systému není vysoká a při zvýšeném komfortu provozování 

zařízení, zkrácení doby odstávky zařízení a vyloučení nutnosti demontáže potrubních dílů (odpadá 

nutnost použití lešení či obslužných lávek) se velice rychle navrátí, již při dvoj- až třínásobném použití. 

Pro dodatečný návrh systému pro dálkové uvolňování dopravních potrubí RPRS potřebujeme znát 

pouze základní dispozici zařízení v okolí podavače, světlost dopravního potrubí, maximální tlak 

v dopravním potrubí a funkční schéma a světlosti vzduchových rozvodů.  



 

               

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikační činnost 

V letošním roce p. Ing. Petr Rayman z naší společnosti publikoval dva vzájemně se doplňující odborné 
články v časopise Global Cement Magazine. První z nich vyšel v čísle 04/2016 pod názvem  
 „Efficient pneumatic conveying of cement kiln dust and raw mill dust in Russia“ a druhý v čísle 

09/2016 pod názvem „Pneumatic conveying of cement from a purge silo“. Oba články seznamují 

čtenáře s realizacemi systémů pneudopravy průtokovými podavači v kombinaci s fluidními 

dopravníky v cementářském průmyslu. O obou popisovaných zařízeních jsme již informovali v našem 

Zpravodaji a publikací v celosvětově rozšířeném periodiku seznamujeme širokou odbornou veřejnost 

s principy a provozními zkušenostmi z instalace moderního způsobu pneumatické dopravy.  

Oba články je možno stáhnout ze záložky Reference na našich webových stránkách www.rayman.cz.   

Odprášení drtícího mlýnu v provoze Destro spol. s r. o. Kladno 

Společnost RAYMAN s r. o. byla na jaře letošního roku oslovena firmou Destro spol. s r. o. Kladno 

k řešení problému s prášivostí materiálu při drcení struskového kameniva. Struska je pasovým 

dopravníkem podávána do odrazového drtiče, v něm je drcena na požadovanou frakci a dále 

vypadává na dopravní pás, kterým je dopravena na deponie. Při výpadu materiálu z drtícího mlýna na 

 

Uvolňovací kus za komorovým podavačem se 

spodním výstupem 

 

Přifukovací / uvolňovací kus za 

průtokovým podavačem 



 

dopravní pás vzniká nežádoucí prášení. Záměrem investora bylo dále prachové částice zachycené 

v zařízení a skladované v zásobním sile následně použít k výrobě prefabrikovaných tvárnicových 

bloků. 

Firma RAYMAN spol. s r. o. navrhla řešení v podobě jednostupňového projektu odprašovacího 

zařízení. Toto zařízení je tvořeno zákryty dopravních pasů, ze kterých je celkem na 4 místech 

odsávána vzdušina spolu s prachovými částicemi. Hrdla zákrytu jsou napojena potrubím o Ø 180 – 

225 mm do společného odsávacího potrubí o Ø 450 mm.  

 

Obrázek 1.: Pohled na zákryty dopravních pasů + odsávací potrubí zaústěné do společného potrubí. 

Toto potrubí je zavedeno do dvojice cyklónových odlučovačů o Ø 710 mm umístěných na víku sila. 

V cyklonových odlučovačích dochází k odloučení prachových částic od nosné vzdušiny. Prachové 

částice z odlučovačů vypadávají do zásobního sila. Odsávaná vzdušina je poté přes ventilátor 

potrubím o Ø 450 mm zavedena zpět do odrazového drtiče. Odtahový ventilátor je „motorem“ celé 

technologie.  

Celkový objem odsávané vzdušiny je 11 500 m3/h.  

Princip funkce odprašovacího zařízení: 

Tah ventilátoru způsobí podtlak na odsávacích hrdlech / v zákrytech dopravních pasů. Vzdušina 

obsahující jemné frakce strusky je tímto podtlakem nasávána do odtahového potrubí a je vedena do 

dvojice cyklonů. V cyklonech dochází k zavíření vzdušiny a vlivem odstředivé síly / tření k odloučení 

pevných částic ze vzdušiny, tyto částice jsou shromažďovány v sile strusky. 

Čistá vzdušina je poté vedena přes ventilátor potrubím zpět k odrazovému drtiči, do nějž je 

ventilátorovým efektem jeho drticího kola vtahována zpět do celého procesu. 



 

 

 

Obrázek 2.: Celkový pohled na odprašovací zařízení - model. 

 

Prachové částice zachycené ve vírovém odlučovači a poté skladované v zásobním sile jsou následně 

použity k výrobě prefabrikovaných tvárnicových bloků. 

V současné době je ukončena montáž celého zařízení a chystá se zprovoznění odprašovací 

technologie. 

Věříme, že navržené řešení napomůže ke snížení prašnosti celé technologie drcení struskového 

kameniva a tím zlepšení životního prostředí. Zachycený prach bude využit jako druhotná surovina, 

což zlepší ekonomiku provozu při likvidaci staré ekologické zátěže. 

 

 



 

Odstraňování nežádoucích příměsí ze sypkých materiálů 

Zařízení pneumatických doprav jsou navrhována pro sypké materiály s poměrně přesně definovanými 

vlastnostmi. Jednou z nich je granulometrie. Té odpovídá nejen návrh dopravní rychlosti v dopravním 

potrubí, ale také volba samotného způsobu dopravy, resp. podavače. V technické praxi se občas 

stává, že dopravovaný materiál obsahuje příměsi, se kterými se při návrhu zařízení nepočítalo. Jedná 

se například o hrudky, opadané nálepy, nedomelky, zbytky mlecích koulí nebo cizí předměty bez 

přímého vztahu k dopravovanému materiálu (spojovací materiál, zbytky elektrod, ale i papíry, 

pracovní rukavice, hadry, PET lahve a podobně). Tyto příměsi pak způsobují provozní potíže, neboť se 

z důvodu své velikosti či hmotnosti nepodají do dopravního potrubí a shromažďují se v podavači před 

materiálovou clonou. Po čase mohou způsobit snížení dopravní výkonnosti nebo úplnou nefunkčnost 

zařízení.   

První a nejméně nákladnou cestou k odstranění podobných potíží je prevence.  Ta však není vždy 

možná, ať již z provozních či organizačních důvodů. Druhou možností je použití segregačních zařízení. 

Jejich základní druhy používané v pneumatické dopravě popíšeme v následujícím textu. 

Separační díly vložené do dopravního potrubí 

Tyto díly jsou tvořeny tlakově odolnou komorou, ve které je vložena separační přepážka. Ta je podle 

druhu očekávaných nečistot tvořena česlicemi nebo sítem. Separační díly musí být navrženy velice 

krátké, neboť tvoří rozšířenou část dopravního potrubí, 

ve které klesá dopravní rychlost. Proto disponují velice 

malým objemem pro schraňování zachycených částic. Na 

druhou stranu separační díly znamenají vložení poměrně 

velkého místního odporu do dopravního potrubí, což 

může vést ke ztrátě funkce zařízení (zejména při 

dodatečné instalaci). Také regenerace odlučovací 

přepážky je obtížná – je možno instalovat pulzní trysku, 

ale v případech cizích vláknitých příměsí nezbývá, než 

ruční čištění. Proto se tyto separační díly používají jen 

výjimečně a to především do dopravních potrubí 

vykládek z přepravníků, kde mají za úkol zachytit 

náhodně proniklé předměty. 

Fluidní segregační komory 

Výhodnějším řešením je odstranění příměsí z práškového materiálu před vstupem do podavače 

pneumatické dopravy ve vznosu. K tomu je možno použít fluidní segregační komory.  Ty využívají 

snížení sypné hmotnosti zfluidizovaného materiálu, kterým propadne materiál s vyšší hustotu ke dnu 

komory. Segregační komory se dodávají válcové (tlakově odolné) pro napojení na výpad sila či fluidní 

dopravník. Komory jsou na svém dně vybaveny fluidizačním systémem. Výstupní hrdlo vychází do 

boku v dostatečné výšce nade dnem tak, aby vznikl dostatečný prostor pro shromážděné nečistoty. 
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Ty se vypouštějí podle jejich výskytu v pravidelném časovém intervalu. Při vypouštění nečistot (vždy 

s nimi odejde i část dopravovaného materiálu) je třeba uzavřít vstup materiálu do komory. Pokud to 

není z technologických důvodů možné, je třeba pod komoru umístit mezizásobník o dostatečné 

velikosti s druhým uzávěrem otevíraným v opačném režimu. Odsun zachycených nečistot je možné 

provádět ručně dálkově nebo automaticky. 

Další variantou je segregační komora určená pro instalaci do trasy pneumatických dopravních žlabů. 

Ta má trojúhelníkový tvar s rameny v dostatečném sklonu tak, aby příměsi spolehlivě vystupovaly 

ven. Použití takovýchto komor naší konstrukce prokazatelně sníží obsah nedomelků a zbytků mlecích 

koulí v materiálu za cementářskými či vápencovými mlýny a tím výrazně prodlouží životnost následně 

instalovaných třídičů. Odsun nečistot od těchto komor 

lze řešit obdobně, jako od fluidních komor kruhových.  

Odstranění lehkých příměsí 

Pokud mají nečistoty v materiálu obdobnou nebo nižší 

hustotu, než samotný produkt, nelze fluidní segregační 

komory použít. Pro tento případ jsme navrhli 

segregační komoru s válcovým sítem. Tato tlakově 

odolná komora je vybavena účinným fluidizačním 

systémem a průběžným příčným „fluidním 

dopravníkem“, jehož plášť je tvořen sítem. Velmi 

dobře zfluidizovaný materiál protéká sítem dovnitř 

„dopravníku“, kterým je veden ven z komory. 

Nečistoty se zachycují na vnější straně síta, odkud 

snadno vypadávají ven z komory při jejím čištění. Zde 
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je třeba dbát na dostatečně velký rozměr výstupního hrdla (a uzávěru), kterým musí spolehlivě projít 

i poměrně velké částice (např. pracovní rukavice). Pro dočištění od nadrozměrných částic slouží 

průsah. 

Použití segregačních komor sice mírně zvyšuje investiční náklady, výrazně však ulehčí provozování 

zařízení a sníží počet odstávek zařízení. Celkově se tedy jeho instalace vyplatí. Dodatečná instalace na 

realizovaném zařízení je ve velké většině případů možná, vede však mnohdy k ne úplně optimálnímu 

a propracovanému technickému řešení, neboť se projektant musí vypořádat se stávající dispozicí, 

výškovým uspořádáním nebo zdrojem fluidizačního vzduchu.  

Testy přepravního pouzdra potrubní pošty ukončeny 

V srpnu t. r. jsme ukončili dlouhodobé zkoušky nového pouzdra potrubní pošty, které proběhly ve 

slévárně Šmeral Brno. Pouzdro absolvovalo po dobu zkoušek 3120 průchodů dopravním potrubím, tj. 

urazilo vzdálenost cca 17,1 km. Zákazník vyhodnotil průběh zkoušek jako „úspěšný“. V naší 

společnosti jsme pouzdro po navrácení 

podrobili prohlídce a nezjistili jsme 

žádné poškození či výrazné opotřebení. 

Mimo uvolněného těsnicího kartáčku 

(nedokonalost výroby – opravili jsme po 

zahájení testů) a uvolněné horní objímky 

(jednoduše opravil zákazník sám) se 

neprojevily žádné závady.  

Po provedených zkouškách uvedeme 

nové pouzdro potrubní pošty na trh. 

Také bychom rádi poděkovali jmenovitě 

p. Ing. Jurkovi za ochotu při provádění 

zkoušek a pravidelné podávání informací 

o jejich průběhu. 

Instalací systému potrubní pošty v průmyslovém provozu ušetří provozovatel pracovní síly při 

únosných investičních nákladech. Ve velké většině závodů bývá příjmové nebo expediční místo 

surovin značně vzdáleno od laboratoře a nádobky se vzorky je nutno několikrát denně donášet ručně 

do laboratoře.  Potrubní pošta zajistí navíc rychlou přepravu vzorků, takže je možno testy provést 

téměř okamžitě po odebrání vzorků. Systém potrubní pošty se tedy mimo jiné uplatní 

v cementárnách, vápenkách, elektrárnách, teplárnách či chemičkách při vzorkování expedovaných 

materiálů, ale i v ostatních průmyslových provozech při testování dovážených sypkých surovin před 

jejich vykládkou.  Také je možno výhodně a rychle dopravovat vzorky ve slévárnách či dokumenty 

v logistických centrech.  

 

 Pouzdro potrubní pošty po 3120 průchodech 



 

  Průzkum zájmu 

Rádi bychom touto cestou oslovili naše partnery a zákazníky s dotazem na zájem o účasti na semináři 

„Výpočtové metody v pneumatické dopravě“, který plánujeme pořádat v Kladně na jaře příštího roku. 

Již nyní musíme akci zařadit do plánu CŽV a musíme zajistit vhodné prostory, proto bychom měli znát 

předběžný počet účastníků. Předpokládáme, že součástí semináře bude exkurze s prohlídkou různých 

druhů zařízení pneumatických doprav realizovaných v teplárně ALPIQ Kladno. Informace o Vašem 

předběžném zájmu předávejte, prosím, E-mailem na adresu dana.raymanova@rayman.cz. 


