
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 24 červen 2017 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

čtvrté, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti. Do tohoto čísla jsme pro letní „odlehčení“ zařadili 

historický článek o pneumatické dopravě. 

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. Přeji Vám hezké prožití Vašich letních dovolených. 

Ing. Petr Rayman, 

jednatel společnosti RAYMAN spol. s r. o. 
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Studie proveditelnosti navýšení kapacity dopravní trasy v Elektrárně Mělník 

Společnost RAYMAN s. r. o. byla oslovena firmou Babcock Noel GmbH k vypracování studie posuzující 

proveditelnost navýšení dopravní kapacity pneudopravní trasy vápence v elektrárně Mělník. 

Dopravní trasa je z části stávající, z části bude budována nově. Požadovaná výkonnost dopravní trasy 

je 24 t/h. 

V současné době je vápenec dopravován komorovými podavači o objemu cca 3,15 m3 potrubím 

dimenze DN100 do mezisil a z nich poté do absorbéru. Délka dopravního potrubí je 206,5 m, resp. 

242,5 m (v závislosti na volbě koncového mezisila). Jako zdroj dopravního vzduchu je použita 

tlakovzdušná síť investora o přetlaku 6,5 bar. 

Technická pomoc byla rozdělena do dvou částí. První částí byla analýza současného stavu (provedení 

a vyhodnocení měření na stávajícím zařízení), druhá část se pak věnovala novému vedení dopravní 

trasy a zkoumala možnosti zvýšení dopravní kapacity. 

Analýzou současného stavu byla zjištěna 

následující fakta: 

1. Pracovní cykly KP jsou nastaveny 

správně – kapacitu nelze navýšit 

úpravou cyklu KP. 

2. Současná dopravní výkonnost 

dosahuje 13,9 – 15,1 t/h (v závislosti 

na zvolené trase). 

 

Ve druhé části technické pomoci byl proveden výpočet dopravní výkonnosti pro nově plánované 

dopravní trasy. Ty jsou zaústěny přímo do absorbérů (dojde k vynechání mezisil) a jejich délky jsou od 

172,5 m do 207,5 m. Výpočet byl proveden pro trasy vedené v různých dimenzích s cílem stanovit 

optimální dimenzi dopravního potrubí tak, aby za stávajících tlakových poměrů na KP byla navýšena 

dopravní výkonnost na požadovaných 24 t/h. 
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Bylo zjištěno, že požadované výkonnosti lze dosáhnout ve dvou případech: 

1. Dimenze celé dopravní trasy bude zvětšena ze stávajících DN100 na DN125. 

2. Část stávající trasy v délce 60,5 m bude ponechána beze změn (tj. dimenze DN100), 

zbytek dopravní trasy v délce 147 m bude pak veden v dimenzi DN150. Rozšíření 

dopravní trasy bude vybaveno přífukem dopravního vzduchu. 

Rekonstrukce dopravních tras má být započata ve druhé polovině roku 2018. Věříme, že tato 

technická pomoc pomůže projektantovi s jejich správným návrhem. (OK) 

 

Doprava a dávkování mletého vápence do technologie výroby ledku 

vápenatého v Lovochemii, a.s. 

Začátkem letošního roku naše společnost zpracovala kompletní projekt na skladování, dopravu a 

dávkování mletého vápence do technologie výroby ledku vápenatého v Lovochemii, a.s. Lovosice. 

Kompletní zařízení se skládá ze zásobního sila, systému jeho plnění, pneumatické dopravy do 

provozního zásobníku a vlastního dávkování vápence do technologie výroby ledku vápenatého LV.  

Zásobní silo o průměru 3 m, výšce 7,56 m a celkovém objemu cca 37 m3 stojí na ocelové konstrukci 

před budovou výroby LV. Silo je vybaveno filtrem pro odprášení dopravního vzduchu, odlehčovacím 

ústrojím, provzdušňovacím zařízením, 2x stavoznakem (kontinuální, havarijní) a ručním revizním 

šoupátkem na výpadu. 



 

Plnění zásobního sila - vykládka z autocisterny: je uvažováno jedno vykládací místo, které je u paty 

sila. Vápenec je dopravován z autocisterny dopravním potrubím DN 100. Dopravní potrubí z 

autocisterny je napojeno propojovací hadicí s příslušnou koncovkou DN 100 do dopravní trasy, která 

vede z místa pro vykládku autocisteren svisle vzhůru k hornímu víku sila, kde je zaústěna do 

expandéru. Pro vykládku autocisterny je jako dopravní médium použit stlačený vzduch z vlastního 

zdroje autocisterny. 

Doprava mletého vápence do provozního zásobníku: výpad sila (DN 200) je osazen ručním revizním 

uzavíracím šoupátkem. Mletý vápenec je ze sila dopravován přes pneumaticky ovládaný provozní 

uzávěr materiálu DN 200 do gravitační komory průtokového podavače. Ten je dimenzován na výkon 1 

t/h. V průtokovém podavači dochází ke smíšení dopravovaného materiálu s dopravním vzduchem. 

Funkce a dopravní výkonnost průtokového podavače jsou závislé na hydrostatickém tlaku 

provzdušněného materiálu na vstupu do podavače. K podávání materiálu do směšovače je využit tlak 

vyvozený sloupcem provzdušněného materiálu v gravitační komoře a v zásobním sile. Dopravní 

potrubí světlosti DN 65 je vedeno vzhůru k provoznímu zásobníku. Na výstupu průtokového 

podavače je osazeno uvolňovací ústrojí, které slouží pro případné uvolnění ucpané dopravní trasy do 

uvolňovacího potrubí, jež je zaústěno do střechy sila. Uvolňovací potrubí DN 50 je osazeno místně 

ovládanou klapkou s pneumatickým pohonem. 

Zdrojem dopravního vzduchu pro průtokový podavač je dmychadlová stanice, která je současně 

zdrojem vzduchu pro provzdušňování zásobního sila.  

Provozní zásobník (cyklofiltr) sestává z cyklónového odlučovače a integrovaného filtru. Podtlakový 

filtr FKP Ø530, RK 12 5181 je integrován v ose horní části odlučovače. Na filtru je osazen odsávací 

ventilátor a tlumič hluku. Vzdušina (vyčištěný dopravní vzduch) je odváděna do vnějšího prostředí. 

Materiál vstupuje tečně do horní části cyklofiltru hrdlem DN 65. 

Spodní část cyklonového odlučovače je čeřená čeřícími deskami a slouží jako zásobní objem pro 

dopravovaný materiál. Cyklofitr je vybaven limitními snímači minimální a maximální hladiny. Na 

výpad cyklofitru DN 150 navazuje šnekový dopravník, který dopravuje materiál do násypky 

dávkovacího zařízení Mechatron, které dávkuje požadované množství materiálu do technologie 

výroby LV 

Cyklofiltr je umístěn na podlaží +17,2 m na ocelové konstrukci. 

Projektová dokumentace byla schválena, společnost Rayman, s.r.o. nabídla realizaci celého systému 

na klíč. Nyní již probíhá příprava realizace. (MK) 

 

 

 



 

 

Cyklofiltr a dávkovací zařízení 

 

Zásobní silo s průtokovým podavačem 

 

Možnosti zvýšení dopravní výkonosti pneumatických doprav 

V poslední době je naše společnost častěji oslovována s požadavkem na navýšení dopravní 

výkonnosti  stávajících zařízení pneumatických doprav. Příčinu nárůstu těchto požadavků vidíme 

především v tlaku na zvyšování výrobních kapacit při současné minimalizaci pořizovacích nákladů při 

investici do původního zařízení pneudopravy. Navýšení dopravní výkonnosti není jednoduchá a levná 

záležitost, proto v následujících řádcích přineseme stručný rozbor problematiky. 

Prvním krokem posouzení musí být detailní seznámení se stávajícím zařízením. To znamená nejen 

seznámení se s druhem a velikostí podavače a dopravní trasou, ale i se zdrojem dopravního vzduchu 

(výkonnostní i tlaková rezerva) a rezervami odprašovacího systému. Dále je nutno ověřit splnění 

předpokladů z projektu, osazení podavače škrticími orgány a případné rezervy v odporu dopravního 

potrubí. K detailnímu seznámení se stávajícím systémem je vhodné provést ověřovací měření při jeho 

maximální dosažitelné výkonnosti. Měřením se stanoví alespoň průběhy tlaků v podavači, přívodním 

vzduchovém a dopravním potrubí, a pokud možno i průtoky dopravního vzduchu do podavače a do 

dopravního potrubí.  

Samotné navýšení dopravní výkonnosti lze provést několika způsoby v závislosti na konkrétních 

podmínkách.  



 

A) Na straně podavače 

1. Základní nejjednodušší možností je zvětšení materiálové clony, pokud je použita a měření 

prokáže rezervu v odporu dopravního potrubí. S tím je nutno posoudit rezervu na tlaku 

dopravního vzduchu. 

2. Při použití komorového podavače se posoudí možnost zkrácení ztrátových časů, a to zejména 

zvětšením plnicí výkonnosti a/nebo zkrácením doby tlakování. Také je možno posoudit 

možnost zvýšení tlaku v komoře podavače při zahájení dopravního cyklu. 

3.  Při použití průtokového podavače se posoudí rezerva v naplnění gravitační komory (tj. 

možnost vytvořit vyšší tlak provzdušněného materiálu v podavači). 

4. Při použití rotačního podavače se posoudí koeficient plnění a otáčky rotoru podavače. 

5. Navýšení výkonnosti šnekového a ejektorového podavače změnou na podavači samotném je 

velice obtížné, ne-li nemožné (pokud nejsou chybně naprojektovány) – navýšení otáček 

šneku šnekového podavače bývá kontraproduktivní z důvodu snížení koeficientu jeho plnění. 

 

B) Na straně dopravního potrubí 

Pokud není možno realizovat úpravy uvedené v čl. A) 1. až A) 4., je nutno posoudit možnosti 

provedení změn na dopravním potrubí. 

1. Optimalizace dopravní trasy jejím napřímením, tj. zmenšením počtu a úhlu ohybů, případně 

změnou zaústění do koncového sila či zásobníku. Zde se jedná z hlediska provedení o 

poměrně nenáročnou úpravu. 

2. Změna světlosti části dopravní trasy se současnou instalací přifukovacího kusu a doplnění 

dopravního vzduchu do zvětšené části tak, aby nedošlo k poklesu dopravní rychlosti. To s 

sebou nese požadavek na vyšší spotřebu dopravního vzduchu a výměnu části dopravního 

potrubí, což bývá nákladné a vyvolá požadavek na poměrně dlouhodobé odstavení zařízení z 

provozu. Současně je nutno prověřit a případně zvýšit výkonnost odprašovacího zařízení 

dopravy.  

3.  Změna světlosti celé dopravní trasy. To s sebou nese požadavek na vyšší spotřebu 

dopravního vzduchu a výměnu části dopravního potrubí, což bývá nákladné (zejména při 

použití ohybů v antiabrazivním provedení a rozboček) a vyvolá požadavek na dlouhodobé 

odstavení zařízení z provozu. I zde je nutno prověřit a případně zvýšit výkonnost 

odprašovacího zařízení dopravy.  

4. Instalace paralelního dopravního systému nebo paralelní dopravní trasy. Tato varianta sebou 

nese vysoké investiční náklady, ale často nebývá nutno dlouhodobě odstavit zařízení 

z provozu. 

 

Jak je patrno z výše uvedeného rozboru, navýšení dopravní výkonnosti není technicky jednoduchá ani 

nenákladná záležitost. Tato činnost sebou nese hodně rizik, např. přetížení odprašovacího systému, 

zkrácení předpokládané životnosti zařízení nebo přetížení odběru z tlakovzdušné sítě. Ve velké 

většině případů nelze tuto činnost provádět „od stolu“, ale je nutno se podrobně seznámit 



 

 

Na první pohled není patrný rozdíl v porovnání 

s běžným vozem 

s technickým řešením původního zařízení a jeho provozními parametry, a to jak studiem podkladů, 

tak měřením na místě. To v žádném případě nelze zodpovědně provádět zdarma v rámci 

nabídkového řízení. Nezanedbatelné je také posouzení dopadu na provoz stávajícího technologického 

zařízení.  Obecně lze předpokládat, že pouhou úpravou podavače (čl. A) 1. až A) 4.) stávajícího 

zařízení nelze dosáhnout zvýšení dopravní výkonnosti o více než 15 – 25 %. K většímu zvýšení 

kapacity bývá nutná změna světlosti dopravní trasy, případně její podstatné části, či rozsáhlá 

rekonstrukce celého zařízení. (PR) 

Společnost RAYMAN a moderní technologie v osobní dopravě 

Počátkem roku 2017 začalo vedení společnosti uvažovat nad podporou moderních technologií 

v dopravě a vedeno dlouhodobou snahou o ekologické chování firmy se rozhodlo pro nákup 

elektromobilu náhradou za automobil s klasickým spalovacím motorem. Nově pořizovaný vůz měl být 

používán na krátké vzdálenosti a převážně na jízdu po městě, kde se výhody elektromobilu projeví 

naplno a naopak jeho největší slabina ve formě limitovaného dojezdu není omezující. Pro průzkumu 

trhu s elektromobily padla volba na Nissan Leaf první generace, který se svým reálným dojezdem 

okolo 120 km se jevil jako nejvhodnější varianta. Po zjištění dalších informací ohledně vozu jsme byli 

příjemně překvapeni předpokládanými provozními náklady. Jelikož vozidlo není hybrid a nemá tedy 

žádný spalovací motor, není nutné měnit olej ani filtry, je zcela vyloučena koroze výfuku a pravidelné 

technické prohlídky se úplně obejdou bez emisní kontroly. Jediné předpokládané náklady jsou 

spojené s výměnou vzduchového filtru klimatizace a oleje planetové převodovky a údržbou 

brzdového systému. 

Nyní po uplynutí třech měsíců od zakoupení vozu máme první uživatelské zkušenosti. Pro jízdu po 

blízkém okolí se automobil jeví jako naprosto ideální řešení. Auto nabíjíme v průměru jednou týdně 

z běžné zásuvky cca 8 hodin. Při použití rychlonabíjecí stanice by se doba nabíjení zkrátila zhruba na 

půl hodiny a dojezd na toto nabití se opravdu 

pohybuje mezi 100 až 120 km. 

Za zmínku stojí i filozofie inženýrů z Japonska, 

kteří, byť auto vybavili topením pro ohřev 

vzduchu proudícího do kabiny vozu, instalovali 

do vozu kvůli úspoře energie v zimním období 

vyhřívané sedačky vpředu i vzadu a vyhřívaný 

volant. Předpokládají, že při krátkých jízdách 

nebude nutné topení zapínat a „plýtvat“ 

energií na vytopení prostoru vozu, ale posádce 

postačí se zahřívat „zespodu“. 

Musím konstatovat, že plnohodnotnou 

náhradou za automobil se spalovacím 

motorem tato auta ještě nejsou, a to zejména 

kvůli limitovanému dojezdu. Jako vhodný dopravní prostředek do měst a okolí se však osvědčují a 



 

určitě budou i do budoucna tvořit část vozového parku firmy RAYMAN spol. s r. o. Investicí do této 

technologie naše společnost přispěla v rámci společenské odpovědnosti firem ke zlepšení životního 

prostředí, a to zejména ve městech. Nakonec zmíním, že projekt nebyl spolufinancován z žádných 

dotačních programů. (MR) 

Personální změny v naší společnosti 

V posledním čtvrtletí došlo k personálnímu posílení naší společnosti.  Od března 2017 jsme na pozici 

technicko – obchodního manažera přijali p. Milana Kobra. Jeho pracovištěm je sídlo společnosti 

v Kladně a kontaktní údaje jsou tel. 724 634 601, E-mail kobr@rayman.cz. Pan Kobr si rozdělí naše 

zákazníky s p. Váchou podle geografického klíče.  

Od června 2017 jsme posílili naše technické oddělení, když jsme na pozici projektanta přijali p. Ing. 

Jaroslava Kotalíka. Jeho pracovištěm je technická kancelář v Milevsku a kontaktní údaje jsou tel. 

734 311 453, E-mail kotalik@rayman.cz.  Pan Kotalík bude po zapracování spolupracovat na tvorbě 

nabídek a zpracovávat projektovou a konstrukční dokumentaci. Dále předpokládáme využití a 

rozšíření jeho dosavadních zkušenosti v oblasti pevnostních výpočtů ocelových konstrukcí. (PR) 

Vášák 2017 

Dne 17. 6. 2017 jsme uspořádali v Milevsku další setkání zaměstnanců, rodinných příslušníků a přátel 

naší společnosti 

„Vášák“ 2017. Z akce se 

již stala hezká tradice. 

Také letos bylo setkání 

spojeno se sportovními 

aktivitami – cyklistika, 

nohejbal, plavání a 

ostatní. I letos se akce 

vydařila, a to i přes 

mírnou nepřízeň počasí 

a nižší počet účastníků. 

(PR)  

  

Z historie pneudopravy 

Není na škodu se občas ohlédnout a podívat se do minulosti. To platí i o technických oborech. 

Podařilo se nám objevit článek o pneumatické dopravě z r. 1943. Jako perličku ho přetiskujeme do 

našeho Zpravodaje. (PR) 

  

Utkání v nohejbalu 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


