
 

 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

třicáté první, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti. Jsem velice rád, že jsme zahájili již čtvrtou  

desítku vydaných Zpravodajů a tedy tento náš počin se velice dobře ujal.  

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. 
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Limity použití ejektorových podavačů v pneumatické dopravě  

V poslední době se zvyšuje zájem investorů a projektantů o využití ejektorových podavačů 

v systémech pneumatické dopravy. Tyto snahy jsou vedeny především honbou za minimálními 

investičními náklady a také další výhodou ejektorových podavačů – malými zástavbovými rozměry, 

zejména výškovými. Při zvažování možností použití ejektorových podavačů je však třeba brát v úvahu 

technické limity tohoto způsobu podávání materiálů do dopravního potrubí.  

Princip funkce ejektoru je založen na přeměně statického tlaku proudící tekutiny v tlak dynamický, a 

naopak. Fyzikálně tento jev popisuje Bernoulliho rovnice. Rychlost proudění tekutiny ve zúženém 

průřezu závisí dle zákona zachování kontinuity na rychlosti v průřezu před zúžením a poměru obou 

průřezů. Vhodným zúžením průřezu lze dosáhnout navýšení rychlosti tak, že se veškerý přetlak 

proudící tekutiny přemění v tlak dynamický. Tím je dosaženo stavu o nulovém přetlaku ve zúženém 

průřezu.  

Podstatnými částmi ejektorových podavačů jsou vedle tělesa tryska, směšovací komora a rozšiřující 

se difuzor. V praxi se můžeme poměrně často setkat se směšovači, které jsou jako ejektory 

prezentovány a dodávány, ve skutečnosti však z neznalosti nebo úmyslně postrádají jednu nebo více 

uvedených částí.  Výpočet ejektoru spočívá ve stanovení geometrických rozměrů těchto částí. Při 

návrhu ejektoru se vychází z: 

- hmotnostního průtoku dopravovaného materiálu, 

- průměru dopravního potrubí, 

- hmotnostního směšovacího poměru navazující pneumatické dopravy, 

- rychlosti dopravního vzduchu, 

- ze statického přetlaku dopravního vzduchu na počátku dopravního potrubí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že rozměry činných částí ejektorového podavače se stanovují pro 

konkrétní dopravní podmínky, a není vhodné výrazně měnit například množství dopravovaného 

materiálu předřazeným dávkovacím systémem. Pak se mění nejen hmotnostní průtok materiálu, ale i 

statický přetlak dopravního vzduchu na počátku dopravního potrubí a s těmito hodnotami činné 

rozměry ejektoru.   

Ejektorové podavače by měly být navrhovány zásadně pro nízko- a středotlaké pneudopravní 

systémy. Aby měly technický a provozně-ekonomický smysl, neměl by odpor navazujícího dopravního 

potrubí přesáhnout 10 – 12 kPa, výjimečně 15 kPa. To pro reálné aplikace znamená, že dopravní 

výkonnost by se měla pohybovat v řádu nízkých jednotek t/h a dopravní vzdálenost v nižších 

desítkách metrů. Velice důležité je použití ejektorů pro dopravu se směšovacími poměry zhruba do 

m = 1. Při vyšších směšovacích poměrech dochází ke značnému nárůstu potřebného tlaku dopravního 

vzduchu před tryskou, takže jsou kladeny vysoké nároky na výstupní tlak zdroje dopravního vzduchu, 

který často přesahuje 0,1 MPa(g). Taková doprava je se započtením ceny a příkonu zdroje dopravního 

vzduchu nejen drahá, ale i energeticky vysoce náročná. 

Pokud tyto směrné hodnoty nebudeme respektovat, nemůžeme počítat s dosažením nulového nebo 

dokonce záporného přetlaku ve směšovací komoře. Tím může docházet k proudění vzduchu proti 

toku dopravovaného materiálu ve vstupním hrdle ejektoru bránícímu jeho podávání.  



 

 

 

Ejektorový podavač… 

 

… a původní směšovač (chybně nazvaný 

„ejektor“) 

 

Jedním z možných řešení pro použití ejektoru pro dopravu s parametry převyšujícími výše uvedené je 

předřazení rotačního podavače před ejektor. Rotační podavač bude sice tlakově zatížen, ovšem 

méně, než v případě bez použití ejektoru. To znamená, sníží se množství proniklého vzduchu 

podavačem a také jeho opotřebení otěrem. Je však na zváženou, zda v takovémto případě není již 

vhodnější využít jiný typ podavače pro kontinuální dopravu, a to buď průtokový, nebo šnekový. (PR) 

 

 

Úprava stávajícího zařízení v ČLUZ, a.s. Nové Strašecí 

Naše společnost realizovala v r. 2005 ve firmě ČLUZ, a.s. Nové Strašecí zařízení pro pneumatickou 

dopravu lupku, které je dodnes provozováno. V loňském roce se na nás tento náš dlouholetý zákazník 

obrátil s požadavkem na rekonstrukci tohoto zařízení spojenou s přechodem na dopravu různých 

materiálů, z důvodu instalace nového větrného třídiče. Materiály (lupek, metalupek, kaolin a 

metakaolin) mají různé fyzikální vlastnosti, zejména rozdílnou sypnou hmotnost (v rozmezí 350 – 

1000 kg/m3). Dopravní trasa má délku 54 m s převýšením 9 m a 6 ohybů. Investor k akci přistoupil 

zodpovědně a nechal si nejprve zpracovat studii pro stanovení optimální koncepce zařízení a na jejím 

základě objednal realizaci vč. projektu.  

Stávající pneudopravní systém s průtokovým podavačem je nahrazen systémem se středotlakým 

komorovým podavačem.  Systém jsme navrhli tak, aby zůstala zachována dimenze dopravní trasy. 

Pouze je optimalizována dispozice trasy. Velkým oříškem byl návrh atypického podavače tak, aby ho 

bylo možno umístit do vymezeného velice stísněného prostoru.  Proto byl navržen podavač 

s atypickou nádobou o objemu 0,5 m3 s fluidním dnem. Pracovní přetlak nádoby nepřevýšil 0,05 

MPa(g), takže se nejedná o tlakovou nádobu ve smyslu platných předpisů. Nad podavačem je 

umístěn stávající mezizásobník o objemu 3,2 m3 pro jímání materiálu z nově instalovaného větrného 

třídiče po dobu dopravní fáze cyklu podavače. 

Dopravní potrubí je provedeno z ocelových trub a je vybaveno koleny systému RAYMAN 

v pancéřovém provedení.  

Zařízení bylo naprojektováno tak, aby zdrojem dopravního vzduchu mohla zůstat stávající 

dmychadlová stanice, která je rovněž zdrojem vzduchu pro provzdušňování dna podavače a 

mezizásobníku. 



 

 

Model kompaktního řešení s novým atypickým středotlakým komorovým podavačem 

 Stávající mezizásobník podavače je nově vybaven dvěma tryskami Fluid Jet, které zabezpečí 

plynulejší plnění nádoby komorového podavače. 

  Celý systém byl po rekonstrukci zprovozněn ve velice krátké době. Zásluhu na tom mají nejen 

odborní pracovníci naší společnosti, ale také pečlivá předprojektová a projektová příprava celé akce. 

Její zdárný výsledek potvrdil naše přesvědčení, že v našem oboru nevystačíme pouze s jedním nebo 

dvěma typy dopravních systémů (tak, jako mnozí dovozci), ale velice důležitá je schopnost 

dodavatele navrhnout a konstrukčně vyřešit atypické prvky, zejména podavače a jejich příslušenství. 

Podmínkou pro to je výborná znalost oboru a v neposlední řadě bohatá projekčně – dodavatelská 

praxe. (PR) 

 

Separace cizích příměsí z proudícího materiálu 

V průmyslových provozech sypkých hmot se často používají kulové mlýny, a to zejména v 

cementárnách a vápenkách. Doprava namletého materiálu mezi mlýnem a třídičem pak často bývá 

zajišťována pneumatickými dopravními žlaby. V namletém materiálu jsou přítomny nedomelky a 

zbytky mlecích koulí. Tyto cizorodé příměsi pak po vstupu do třídiče způsobují poškození jeho 

vnitřních částí.  

Naše společnost již v polovině 90. let uvedla, jako prokazatelně první, na trh zařízení s originálním 

konstrukčním řešením, omezující tyto potíže. Jedná se o segregační komoru typu SKZ určenou pro 

instalaci do tras pneumatických dopravních žlabů, čtyřhranných i kruhových fluidních dopravníků. 

Tento typ segregační komory slouží k odloučení těžkých příměsí (hroudy, nedomelky, kameny, zbytky 

mlecích koulí apod.) ze sypkých materiálů, jako jsou cement, popílek, mletá vápna, mleté vápence, 

struska, sádra a podobně. Komora ke své funkci využívá snížení sypné hmotnosti sypkých materiálů 

při jejich fluidaci. Těžké příměsi o vysoké hustotě propadnou vysokou fluidní vrstvou sypkého 



 

 

 

 

Segregační komora SKZ 

 

 

Segregační komora SKZ se sběrnou komorou - schéma 
1. Segregační komora  4. Uzávěr s pneupohonem 

2. Sběrná komora - výpustná nádrž 5. Revizní uzávěr 

3. Navazující pneužlab  6. Vzduchová přípojka 

 

 

zfluidizovaného materiálu ke dnu komory, kde se shromažďují. Po zaplnění shromažďovacího 

prostoru se příměsi z komory vypustí. K tomu účelu slouží výpustná nádrž (sběrná komora) 

s objemem větším, než je objem shromažďovacího prostoru. Nádrž je oddělená od samotné 

segregační komory a navazujícího skluzového potrubí dvojicí dálkově ovládaných uzávěrů. Toto řešení 

umožní vyprázdnění nečistot ze segregační komory za současného chodu materiálu v dopravním 

žlabu, a to bez zbytečné ztráty základního produktu. Zadržený objem směsi nečistot a produktu je 

možno přetřídit na sítovém třídiči a podsítný produkt vrátit zpět do mlecího okruhu, ať již dopravou 

dalším skluzem, nebo přetlakovou pneumatickou dopravou (např. malý komorový podavač). 

Aby došlo k dostatečné fluidaci materiálu v celé vrstvě, a tedy ke spolehlivé segregaci, je nutno pro 

segregační komoru použít zdroj dopravního vzduchu o dostatečném přetlaku převyšujícím jak odpor 

provzdušňovací přepážky, tak „hydrostatický“ tlak materiálu v komoře. Při návrhu zdroje je nutno si 

uvědomit poměrně vysokou výšku sloupce materiálu a tedy hodnotu jeho odporu. V mnohých 

případech nevystačíme s ventilátorem společným s dopravním žlabem. Je třeba použít jiný zdroj 

vzduchu, a to buď tlakovzdušnou síť (postačí 0,15 - 0,2 MPa(g)), dmychadlo nebo velmi vysokotlaký 

ventilátor. 

Jak již bylo uvedeno výše, velmi výhodné je zařazení segregačních komor SKZ do mlecích okruhů před 

třídiče, kdy dochází k prokazatelnému prodloužení životnosti třídičů a výraznému snížení provozních 

nákladů. 

Originálním konstrukčním řešením segregačních komor s absencí jakýchkoli pohyblivých částí je 

dosaženo jejich provozní spolehlivosti, odolnosti proti opotřebení a velmi vysoké životnosti. Podle 

informací provozovatelů také účinnost segregace výrazně převýší účinnosti dosahované jinými druhy 

komor či jinými metodami. (PR) 

 

 

 



 

 

 

Provzdušňovací skříň se šroubovanou 

fluidizační tkaninou – značný počet šroubů  
 

Provzdušňovací skříňka se zalisovanou 

fluidizační tkaninou – hladký lem 

Lisované nebo šroubované provzdušňovací skříně?  

V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o možnosti záměny dosloužených keramických 

provzdušňovacích skříní s tkaninovou fluidizační přepážkou. Naše společnost standardně dodává 

provzdušňovací skříně s přepážkou zalisovanou do tělesa. Toto konstrukční řešení má několik výhod. 

Je výrobně levnější, skříně mají nižší hmotnost a při dodržení technologického postupu lisování a 

zajištění tkaniny je zaručeno i dokonalé utěsnění tkaniny v tělese. Nedochází tedy k průniku materiálu 

do tělesa těmito netěsnostmi a to zaručuje jejich delší životnost. Nevýhodou tohoto technického 

řešení je nerozebíratelnost a tedy nemožnost výměny poškozené provzdušňovací přepážky. Při jejím 

poškození je nutno vyměnit celou provzdušňovací skříň. 

Někteří naši odběratelé preferují provzdušňovací skříně tzv. šroubované. To znamená, že na těleso 

skříně je navařen rámeček s otvory, na který je položena provzdušňovací přepážka a ta je přitažena 

k rámečku šroubovými spoji. Toto řešení má, podle našeho názoru některé nevýhody. Jednak už 

zmíněnou vyšší hmotnost, vyšší pracnost při výrobě, nutnost děrování přepážky s hrozbou vytrhávání 

jejích vláken a horší těsnost skříně (tedy kratší životnost). Zejména při nadměrném dotažení 

šroubových spojů hrozí zvlnění příruby tělesa a poté je obtížné dokonalé těsnosti dosáhnout. Rozteč 

šroubů proto musí být poměrně malá, což vede k jejich velkému počtu a tedy vysoké pracnosti. 

Výhodou tohoto řešení je možnost výměny poškozené provzdušňovací přepážky při zachování tělesa 

skříně. Tato výměna však není jednoduchá (většina závitů šroubových spojů je zanesena prachem a je 

nerozebíratelná) a probíhá v nevyhovujících hygienických podmínkách (prašnost).     

Přesto však někteří naši odběratelé považují možnost výměny provzdušňovacích přepážek za 

významnou vlastnost šroubovaných provzdušňovacích skříní a toto řešení preferují. Proto jsme se 

rozhodli nabízet, na výslovné přání zákazníků, i provzdušňovací skříně šroubované, a to i přes jejich 

vyšší cenu – o cca 10%. Základem pro nás však zůstávají skříně lisované. Prosíme tedy naše 

odběratele, aby propříště do objednávek nebo poptávek uváděli požadavek na atypický způsob 

uchycení provzdušňovací přepážky šroubováním. V případě takto výslovně uvedeného přání jsme 

připraveni mu vyjít vstříc a šroubované skříně dodat. (PR) 

 

 

 



 

 

Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2019“ 

Ve dnech 20. a 21. 3. 2019 proběhl v Domě kultury Milevsko další ročník semináře „Pneumatická 

doprava sypkých materiálů“. Tentokrát se seminář konal po jednom roce, a to z důvodu nemožnosti 

uspokojit všechny zájemce v r. 2018. V letošním roce se semináře zúčastnilo 31 účastníků ze 17 firem. 

Tento značný zájem nás velice těší a je velkým příslibem pro budoucnost našeho oboru. Program 

semináře byl oproti loňskému roku mírně pozměněn – příspěvek o fluidní dopravě a expedici přednesl p. 

Ing. Martin Rayman a příspěvek Ing. Cendelína o elektropneumatickém ovládání byl nahrazen 

vystoupením pánů Ing. Velicha a Ing. Slívy z fy. Schenck Process s.r.o. CZ Praha na téma vážení a 

dávkování sypkých materiálů a pneumatické dopravy alternativních paliv.  

Děkujeme tímto všem účastníkům za pozornost, kterou věnovali jednotlivým příspěvkům a doufáme, že 

absolvování semináře prohloubilo jejich znalosti o našem oboru a nabyté poznatky využijí ve své práci. 

Další ročník semináře je plánován předběžně na jaro roku 2021. (PR) 

 


