
 

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 čtvrté, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti.  Tímto Vám přeji mnoho zdraví, 

spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů v roce 2020 a těším se na další spolupráci 

s Vámi. 

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. 

Ing. Petr Rayman, 

jednatel společnosti RAYMAN spol. s r. o 
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Komorový podavač PKM 100 

 

Zásobní silo s expedičním místem 

 

Uvolnění fluidního 

dopravníku 

kompenzátorem 

Pneumatická doprava drcených popelovin v Lenzing Biocel Paskov a.s. 

Pro našeho zákazníka RPS Ostrava a. s. jsme naprojektovali, dodali a uvedli do provozu zařízení 

pneumatické dopravy a expedice drcených popelovin z rekonstruovaného kotle na biopaliva.  

Zařízení pneumatické dopravy navazuje na chlazené šnekové dopravníky drcených popelovin 

komorovým podavačem typu PKM 100. Jím jsou popeloviny dopravovány do nově rekonstruovaného 

váženého zásobního sila, které jsme vybavili novým provzdušňovacím zařízením, uzávěry na výpadu 

(revizní šoupátko a pneumatický vykladač) a odprášením. Technickým „oříškem“ byla potřeba 

uvolnění zásobního sila od navazujících pevných částí z důvodu jeho instalace na tenzometrických 

váhách. Toho bylo dosaženo jednak hadicovými propojkami a jednak měkkými kompenzátory.   

Z důvodu odlehlosti expedičního místa od osy sila (cca 8,5 m) byl pro dopravu popelovin navržen 

fluidní dopravník FD 200. Z důvodu větší granulometrie popelovin byl na základě výsledků zkoušek 

vzorků materiálu navržen s atypickým větším sklonem  (17,5 %). Pro samotnou expedici je použita 

plnicí hubice typu SPHF 300 s integrovaným filtrem a odsávacím ventilátorem.  

Jako zdroj dopravního vzduchu byla použita jak pro dálkovou i fluidní dopravu a pro provzdušňovací 

systém stávající tlakovzdušná síť. Ta slouží i pro elektropneumatické ovládání a regeneraci filtrů. Pro 

pneumatickou dopravu a provzdušňování byl tlak vzduchu ze sítě redukován na 0,1 MPa.       

Realizace proběhla přes požadavek investora na posun termínu dokončení ke spokojenosti zákazníka, 

a to i přes drobné nedostatky projektu, které jsme napravili v průběhu výstavby a najetí. Je třeba 

poděkovat za kvalifikovanou součinnost subdodavatelským firmám – AIREKO PLUS  s. r. o. Ostrava 

(montážní práce), HERDING Technika životního prostředí, spol. s r.o. Nehvizdy a dalším. Zvláštní 

poděkování za součinnost patří objednateli naší části síla – pracovníkům společnosti RPS Ostrava a. s.  

(PR) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pohled na upravené zařízení  

Filtr FKP ve stísněném prostoru 

 

Upravený vstup cementu 

do hubice 

Oprava odprášení plnicí hubice 

Naše společnost byla vybrána pro návrh a realizaci úprav stávající plnicí hubice v Cementárně PCLA 

Ladce (SK). Na expedičním zařízení cementu byla původním dodavatelem osazena plnicí hubice 

MODUFLEX D300 s integrovaným filtrem. Filtr této hubice byl jako standardní řešení osazen 

papírovými filtračními vložkami (patronami) umístěnými v rozšířené hlavě hubice. Vložky byly 

regenerovány pulsní regenerací tlakovým vzduchem. Filtrační plocha celého filtru byla cca 7 m2, filtr 

byl osazen 9 ks  krátkých filtračních vložek s délkou 480 mm o malém vnějším průměru 122 mm 

s velkým počtem skladů. Přímo na výstupní přírubě filtru byl osazen radiální ventilátor o neudaných 

parametrech. Hubice samotná má vnitřní část osazenou ochrannými kužely, avšak bez vnitřního vaku. 

To způsobuje značné strhávání cementu z jeho proudu a velké zatížení filtru. To vše dohromady 

způsobovalo značnou prašnost při expedici a tedy zatížení životního prostředí. Nepomohla ani častá 

výměna filtračních vložek za nové ani změna filtračního materiálu (PES tkanina).                                                                                                                                     

Po důkladném technickém rozboru stávajícího stavu jsme zjistili značné poddimenzování filtrační 

plochy filtru a výkonnosti (příkonu) ventilátoru. Proto jsme navrhli ponechání plnicí hubice na místě 

s demontáží filtru a ventilátoru. Navrhli jsme na horní přírubu kotevní hlavy plnicí hubice nainstalovat 

nový filtr naší výroby typu FKP ∅800-7-600-140-3, RK 12 5181. Filtr je osazen 7 ks filtračních patron z 

materiálu PES ePTFE Tetratex Extreme Membrane s délkou 600 mm a s celkovou filtrační plochou 14 

m2. Filtr je vybaven pneumatickou regenerací (JET – systém), výsypkou, rotačním podavačem a 

externím ventilátorem. Z důvodu omezeného prostoru nad filtrem (ocelová stříška) jsme plášť filtru 

zhotovili z neprodyšné tkaniny tak, aby bylo možno filtrační patrony kontrolovat a měnit z boku (ze 

špinavé strany filtru) po shrnutí vaku. Samostatně stojící ventilátor je vybaven na výtlaku tlumičem 

hluku a je osazen elektromotorem o příkonu 1,5 kW. 

Úprava zařízení na místě proběhla poměrně rychle, a to i s úpravou přívodního potrubí cementu do 

hubice a zhotovením nosné konstrukce filtru, a to i za dobré součinnosti investora. Bezproblémové a 

relativně krátké bylo uvedení filtru do provozu.  

Po realizaci úprav a zhodnocení jejich náročnosti jsme došli k závěru, že mnohem ekonomičtější je 

pořízení kvalitní a nepoddimenzované hubice i při vyšších investičních nákladech, než za každou cenu 

šetřit investiční náklady a poté upravovat již hotovou technologii, což vyjde v důsledku podstatně 

dráže. (PR) 

 

 



 

 

 
Předzásobník a rotační podavač 

  
Vedení dopravního potrubí ze střechy do výrobní haly 

Doprava nepigmentovaného TiO2 v PRECHEZE a.s. Přerov 

Naše společnost v letošním roce dokončila a předala zakázku na projekt a realizaci zařízení 

pneumatické dopravy nepigmentovaného TiO2 pro zákazníka – PRECHEZU Přerov.  

Z technického hlediska se jedná o nestandardní zařízení vzhledem k velice jemné zrnitosti 

dopravovaného materiálu a jeho tendenci k nalepování na vnitřní stěny zařízení – především 

dopravního potrubí. Proto jsme spolu se zákazníkem vycházeli ze zkušeností získaných při provozu 

poloprovozního zařízení sací pneumatické dopravy realizované pro stejný materiál v PRECHEZE v r. 

2016.  

Navržené pneudopravní zařízení navazuje na rotační podavač výsypky procesního filtru vyrovnávacím 

předzásobníkem. Z něj je poté materiál podáván do směšovače pneudopravy dopravním rotačním 

podavačem a je dopravován dopravním potrubím o světlosti DN 100 na vzdálenost cca 75 m 

s dopravní výkonností alespoň 2 t/h do příjmového 

zásobníku. Vzhledem k očekávané lepivosti materiálu 

jsou povrchy zařízení přicházející do styku 

s dopravovaným materiálem z nerezových ocelí.  

V poloprovozním zařízení docházelo ke zvýšené 

tvorbě nálepů v ohybech dopravního potrubí. 

K omezení nálepů došlo nahrazením pevných 

oblouků pružnými plastovými hadicemi. Toto řešení 

bylo použito i při realizaci zařízení provozního. 

Oblouky dopravního potrubí byly provedeny 

výměnné, namontovány byly pevné a dodány byly i 

hadice pro případnou výměnu. Problém 

projektantovi činila kombinace poměrně vysoké 

teploty dopravovaného materiálu s vnitřním 

výpočtovým tlakem. Tlaková odolnost hadic totiž prudce klesá se zvyšující se teplotou. Z nabízených 

výrobků se nepodařilo nalézt hadici, 

která by splňovala požadované 

parametry při zachování její pružnosti 

tak, aby hadice svým chvěním 

vznikajícím za provozu omezovala 

nalepování materiálu. Nakonec byla 

zvolena hadice s nejlepšími parametry 

s ohledem na zachování její celkové 

pružnosti s tím, že ohyby potrubní trasy 

budou častěji kontrolovány a poškozené 

hadicové oblouky budou vyměněny za 

nové. Samotný provoz ukáže, jak se toto 

řešení osvědčí. 

Jako zdroj dopravního vzduchu bylo 

použito Rootsovo dmychadlo. To bylo 

vybaveno frekvenčním měničem z důvodu možného nastavení minimálně možné dopravní rychlosti 

v dopravním potrubí, také z důvodu minimalizace rizika nalepování materiálu. 



 

 

 
Násypka a ejektorový  podavač 

 
Plnicí hubice s bezdrátovým ovladačem 

Uvedení zařízení proběhlo bez problémů během jednoho dne.  Bezproblémovost této činnosti i při 

dopravě materiálu s obtížnými vlastnostmi vychází dle našeho názoru z dobré předpřípravy zakázky – 

od využití zkušeností získaných s poloprovozním zařízením přes dobrou projektovou přípravu až po 

dostatek času na samotnou realizaci. Potom se případné potíže, pokud se již vyskytnou, mohou řešit 

v klidu a nikoli pod časovým a ekonomickým tlakem. (PR)    

Pneumatická doprava písku do písníků lokomotiv   

V listopadu 2019 naše společnost uvedla do provozu semi-mobilní zařízení pro plnění zásobníků 

trakčního písku nákladních lokomotiv společnosti METRANS Rail s.r.o. Písek z písníků se využívá pro 

zvýšení trakce hnacích kol lokomotiv. 

Plnicí zařízení funkčně vychází z ejektorového podavače s předřazenou násypkou na 70 litrů písku.  

Stlačený vzduch pro pneumatickou dopravu i pro ovládání armatur podavače je odebírán ze 

vzdušníků lokomotiv. Protože výkonnost kompresorů lokomotiv je nižší, než je potřebný průtok 

vzduchu dopravním potrubím, je ejektorový podavač navržen tak, aby se potřebné množství vzduchu 

přisávalo z okolní atmosféry.  

Násypka i podavač jsou integrovány do pevného rámu. Ten je vybaven pojezdnými koly pro 

snadnější ustavení zařízení před skladovacím kontejnerem. 

Na výstupní hrdlo ejektorového podavače navazuje otěruvzdorná pryžová hadice o délce 40 m 

zakončená plnicí hubicí pro zasunutí do hrdla písníku. Plnicí hubice je vybavena bezdrátovým 

ovladačem pro dálkové spouštění, resp. ukončování dopravy z místa plnění. Řídicí rozvaděč je 

umístěn na rámu násypky. Zadaná dopravní výkonnost 360 kg/h byla dodržena, takže písník 

lokomotivy je naplněn za cca 2 min. Se zákazníkem je dohodnuto následné sdílení provozních 

zkušeností, abychom mohli pro případné další dodávky zařízení vylepšit.(JV) 

 

 

 

 



 

 

 
Krysař v Hamelnu 

 
Pohled na dmychadlové soustrojí DELTA 

BLOWER páté generace umístěné v krytu 

Exkurze do Aerzenu 

Ve dnech 4. a 5. 11. 2019 přijalo šest zaměstnanců naší firmy pozvání do německého města 

Aerzen, kde sídlí podnik na výrobu stejnojmenných dmychadel. Rootsova i hybridní dmychadla (a 

občas i kompresory) firmy AERZENER Maschinenfabrik naše společnost dlouhodobě využívá pro 

kompletaci pneudopravních systémů. Na programu byla nejprve večerní prohlídka blízkého města 

Hameln, které proslulo legendou o Krysaři. A Krysaře jsme zde opravdu viděli, naštěstí však pouze 

jeho sochu.  

 Druhý den ráno již následovala prohlídka výrobního závodu dmychadel Aerzen. V něm nás přivítal 

ředitel pro střední a východní Evropu, pan Ladislav Binko. Seznámil nás s historií i současností 

společnosti AERZEN a poté nás provedl celým areálem, kde jsme mohli obdivovat moderní výrobu 

dmychadel od obrábění materiálu až po finální kompletaci. Celý proces výroby je maximálně 

automatizován, i když podíl lidské práce zde stále hraje významnou roli. Rozlehlost závodu na nás 

udělala velký dojem, stejně jako německá preciznost, čistota a příjemné prostředí. Potěšil nás zájem 

o spolupráci s naší společností v oblasti středotlakých pneumatických doprav průtokovými podavači. 

Exkurze byla pro nás jistě přínosem. Po celé dva dny se o nás vzorně starali dva čeští zástupci 

společnosti AERZEN, za což jim patří poděkování. (ER) 

 


