
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 13 září 2014 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

číslo „Zpravodaje“ naší společnosti.   

Děkuji za pozornost, kterou věnujete informacím o pneumatické dopravě, našim novým výrobkům 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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Rekonstrukce zařízení pro expedici vápence ve Vápence Čertovy schody a.s. 

Úvod 

V průběhu loňského roku naše společnost předala investorovi ve třech etapách do užívání 

rekonstruované zařízení fluidní pneumatické dopravy mletého vápence D5 ze dvou expedičních sil na 

dvě plnicí místa, a to pro plnění silničních a železničních přepravníků.  

Původní zařízení  

Každé ze dvou betonových zásobních sil je opatřeno dvěma kuželovými výsypkami tvořenými 

ocelovou vestavbou. Ta byla vybavena provzdušňovacími tryskami typu VIBRAJET. Na každém výpadu 

sila bylo osazeno revizní šoupátko a fluidizační komory se dvěma výpady. Na nich byly osazeny 

dávkovací uzávěry určené pro pneužlaby. Na ně navázaly skluzy, které vedly materiál buď přímo, 

nebo pneumatickými dopravními žlaby do průtočných vah a dále do plnicích hubic. 

Stávající zařízení vykazovalo provozní potíže – velkou zbytkovost materiálu v silech, silné opotřebení 

provzdušňovacích přepážek a mělo tendenci k ucpávání pneumatických dopravních žlabů. Z těchto 

důvodů se investor rozhodl pro rekonstrukci celého expedičního zařízení, ovšem s co největším 

využitím stávajících komponent – především průtočných vah a plnicích hubic.  

Technický popis zařízení 

Z důvodu zachování možnosti expedice materiálu ze sil byla celá akce rozdělena na tři etapy, které 

byly postupně realizovány na jaře letošního roku. Rekonstrukce pneudopravního systému spočívala 

zejména v úplné rekonstrukci provzdušňovacího zařízení a dále v náhradě dávkovacích uzávěrů 

pneumatickými vykladači a na náhradě pneumatických dopravních žlabů fluidními dopravníky. Plnicí 

hubice, průtočné váhy a vzorkovače zůstaly původní.  

Součástí rekonstrukce je i dodávka nových zdrojů provzdušňovacího vzduchu, a to dvou dmychadel. 

Každé obsluhuje dvě výsypky jednoho sila. Každé dmychadlo je společné jak pro provzdušňovací 

systémy obou výsypek sila, tak pro fluidní dopravníky.  

Provzdušňovací systém každé výsypky sila je tvořen 32 provzdušňovacími skříněmi typu PSO, které 

jsou funkčně rozděleny z důvodu úspory provzdušňovacího vzduchu na čtyři sekce. Přitom je 

v provozu společně vždy jedna sekce každé výsypky. 

Pro dopravu vápence k expedičnímu místu jsou použity fluidní dopravníky DN 250. Před každým 

z nich je osazen pneumatický vykladač PV 200 určený pro uzavírání výtoku materiálu ze sila a jeho 

ruční regulaci. Navíc je každý fluidní dopravník osazen na svém konci ještě jedním ventilem 

vykladače, a to z důvodu zamezení vypadávání materiálu z odstaveného zařízení do váhy a plnicí 

hubice při ukončení plnění přepravníku. 

 

 

 



 

 

3D model expedičního zařízení 

 



 

Podle požadavku provozovatele je při expedici z jednoho sila materiál odebírán z obou výpadů 

sila současně z důvodu zrovnoměrnění jeho výtoku ze sila. Pro expedici je možno i využívat současně 

obě sila, ale pouze jedno silo pro jedno plnicí místo. Tím lze plnit v jednu chvíli jak železniční, tak 

silniční přepravník. 

Rekonstrukcí prošel i odprašovací systém expedice. Vzduch z provzdušňovacího zařízení sil i 

vzduch vytlačený materiálem z přepravníků je zaveden svislými odprašovacími potrubími do 

stávajícího filtru umístěného na víku jednoho ze sil. Z důvodu omezení nalepování prachu na vnitřní 

stěny potrubí byla tato opatřena tepelnou izolací. Odprašky jsou vypouštěny z filtru do sběrné 

nádoby.  

 Realizace zařízení a uvedení do provozu 
Jak je uvedeno výše, byla realizace rozdělena na tři etapy. Práce probíhaly při alespoň 

částečném provozu expedičních zařízení, což vyžádalo pečlivou přípravu i provedení 

montážních prací. V rámci první etapy proběhlo poměrně dlouhé „vyladění“ systému na 

atypické vlastnosti vápence D5 tak, aby uvedení do provozu dalších dvou etap proběhlo již ve 

velice krátké době a bez větších problémů. Seřízení zařízení spočívalo především ve změně 

osazení provzdušňovacích prvků Lavalovými dýzami a také ve změně otáček dmychadla 

výměnou řemenic (při zachování instalovaného příkonu). Tento postup se vyplatil, když u 

etapy „C“ přepojení z původního na nový expediční systém proběhlo prakticky během 

víkendu (vč. přehrání a odladění software) a v pondělí již mohl provozovatel expedovat 

vápenec odběratelům.  

Ve výsledku se nejenom podařilo dosáhnout zadané expediční výkonnosti všemi dopravními 

cestami, a to 170 t/h, ale podařilo se nakonec i dosáhnout poměrně rovnoměrného průtoku 

materiálu do expedičních zařízení tak, aby nebyla negativně ovlivňována přesnost 

průtočných vah. Také se podařilo dosáhnout bezprašné expedice vápence D5. 

ZÁVĚR 

Závěrem nezbývá, než poděkovat pracovníkům investora za kvalitní spolupráci při realizaci díla, a 

také projektantům a technikům naší společnosti za nasazení při realizaci díla a uvádění zařízení do 

provozu.  Velký dík zaslouží také pracovníci montážní organizace LUWEX a. s. Praha za vstřícnost 

k termínovým požadavkům investora, za pracovní nasazení a kvalitu odvedené práce.  

 

 

 

 



 

 

Izolované odprašovací potrubí 

 

Propojení výpadů sil s příčnými dopravníky 

 

 

Zakončení fluidního dopravníku nad váhou 

 

 

Rozdělovač vzduchu 

 

 

 

 

Prototyp komorového podavače PKM 200 

Počátkem léta jsme u nového potenciálního výrobce tlakových zařízení objednali výrobu prototypu 

malého komorového podavače PKM 200 s bočním výstupem. Cílem bylo ověření jeho 

konstrukčního řešení, kvality výroby a úplnosti výrobní a dodavatelské dokumentace dle 

platné legislativy. Podavač je navržen a vyroben jako tlakové zařízení s maximálním provozním 

přetlakem 0,6 MPa a s maximální provozní teplotou do +200 °C. Slouží pro dopravu práškových a 



 

 

Směšovač podavače 

            

PKM 200 

jemně zrnitých materiálů menšími dopravními výkonnostmi v řádu jednotek t/h, samozřejmě 

v závislosti na délce a konfiguraci dopravní trasy. Podavač může být alternativně vybaven zvonovým 

nebo klapkovým vpádovým uzávěrem.  Podavač bude samozřejmě při uvedení na trh vybaven 

dokumentací požadovanou platnou legislativou pro tlaková zařízení příslušné kategorie. 

Výroba podavače proběhla v dobré kvalitě a v relativně krátkém termínu. Výrobou prototypu jsme si 

ověřili nejen jeho technické vlastnosti, ale též možnosti výroby a zajištění dokumentace tak, abychom 

byli schopni uspokojit požadavky zákazníků po tomto druhu výrobků. 

 

 

Dodávky plnicích hubic v novém provedení 

V měsíci září jsme předali zákazníkům plnicí, resp. kombinované hubice v novém provedení 

s integrovanou řídicí skříní a samonavíjecím držákem závěsného ovladače. Jedná se o 1 ks 

kombinované hubice SKH 300 na zakázku pro REVLAN H. Benešov pro instalaci v Rusku a o 3 ks 

plnicích hubic SPH 300 na zakázku pro Vítkovice a. s. Ostrava pro instalaci v Turecku. 

Integrací řídicího panelu do konstrukce hubice se nám podařilo vyvinout kompaktní výrobek s malými 

zástavbovými rozměry. Nové řešení vyloučí provádění elektromontážních a programátorských prací 

na stavbě. Tím se sníží náklady na straně uživatele o úhradu těchto prací. Současně je hubice 

expedována jako plně prokabelovaný a odzkoušený výrobek, takže je sníženo riziko poruch 

způsobených chybami montáže elektro v nelehkých venkovních podmínkách staveniště. Uživatel 

pouze připojí k hubici hlavní napájecí kabel. Další novinkou je použití samonavíjecího ústrojí 

k zavěšení závěsného ovladače hubice. To omezí možnosti poškození ovladače obsluhou hubice při 

jeho odkládání a pracovníkovi expedice přinese větší pohodlí při manipulaci s ovladačem. 



 

 

Hubice SPHF 300 s integrovaným 

rozvaděčem v transportním přípravku 

               

Hubice SKH 300 s integrovaným 

rozvaděčem v transportním přípravku 

Nové provedení hubic budeme dále nabízet jako standard, pokud si však zákazník bude přát, nebo si 

to vyžádají prostorová omezení expedičního místa, budeme jako atyp dodávat hubice v původním 

provedení s oddělenou řídicí skříní a se závěsným ovladačem na lanku s pevným kabelem. 

 

 

Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů“ v Lovochemii Lovosice 

Na základě doporučení účastníků našeho semináře „Pneumatická doprava sypkých materiálů“ u nás 

objednala společnost Lovochemie a. s Lovosice výjezdní seminář, který se uskutečnil v učebně závodu 

v Lovosicích v květnu tohoto roku. Program semináře byl přizpůsoben požadavkům objednatele a 

respektoval skladbu zařízení převážně používaného u objednatele. Semináře se zúčastnilo více, než 

dvacet účastníků. Všem jim děkujeme za pozornost věnovanou našim přednáškám a za věcné dotazy.   

Plánovaný seminář „Výpočtové metody v pneumatické dopravě“ 

Informujeme naše čtenáře, že na základě přání některých účastníků předchozích ročníků seminářů 

plánujeme opětovné uspořádání třetího ročníku navazujícího semináře „Výpočtové metody 

v pneumatické dopravě“, který by se měl konat přibližně v první polovině března 2015 v Kladně. 

Uvítáme, pokud o tento navazující seminář projevíte předběžný zájem (E-mailem na adrese 

dana.raymanova@rayman.cz), což nám usnadní jeho přípravu. 

 



 

   

Celkový pohled na místo vykládky pro 2 vagóny RAJ v  Alpiq Generation (CZ), s.r.o. Kladno po 

rekonstrukci. 

Rekonstrukce zařízení pro vykládku vápence v teplárně Alpiq Generation (CZ) 

s.r.o., Kladno 

Úvod 

V letošním roce naše společnost realizovala rekonstrukci zařízení pro vykládku vápence ze 

železničních vagónů RAJ do zásobního sila pro kotel K7 v teplárně Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Kladno. 

Cílem rekonstrukce bylo v co největší míře automatizovat vykládku vápence. 

Původní zařízení 

Původní zařízení vykládky vápence z vagónu Raj mělo dvě dopravní trasy, každou o dimenzi DN 100. 

Každá trasa měla jedno přípojné místo pro stáčení vápence. Dopravní potrubí byla vedena svisle 

vzhůru až na horní víko sila do odlučovače materiálu. Ve spodní části dopravních potrubí byly 

provedeny odskoky vždy dvěma 45° koleny. Toto řešení bylo z hlediska pneumatické dopravy zcela 

nevhodné. Dva přívody stlačeného vzduchu byly osazeny redukčními ventily a ručními kulovými 

kohouty. Dopravní vzduch byl přiváděn jednak do vnitřního rozvodu vagónu Raj a jednak do přífuku 

dopravní trasy, jeho rozdělení nebylo nijak upraveno ani omezeno. Přífuk byl nevhodně proveden 

prostým zaústěním trubky do dopravního potrubí s regulací škrcením ručním kulovým kohoutem. 

Takto bylo možné každou trasou vykládat pouze jednu nádobu železničního vozu Raj, po jejím 



 

   

Ovládací panel vykládky vápence. 

   

Dopravní potrubí vápence na silo. 

vyprázdnění musela obsluha přepojit hadice k další nádobě a ve vykládce pokračovat. Veškerá 

manipulace s armaturami byla prováděna ručně. 

Technický popis zařízení 

Vykládací místo sestává ze dvou dopravních potrubí DN 100 (trasa č. 1 a 2). Trasa č. 1 je určena pro 

vykládku vagonu A, trasa č. 2 pro vykládku vagonu B. Do každého dopravního potrubí je zaústěna 

čtveřice přípojných míst DN 80 vybavených dálkově ovládanými uzavíracími armaturami. Dopravní 

potrubí jsou provedena jako ocelová s čedičovými oblouky a výběhovými kusy nebo koleny s 

výstelkou. Dopravní potrubí i přívod vzduchu jsou napojena na vagón RAJ propojovacími hadicemi DN 

80 s bajonetovými koncovkami.  

Obě trasy vedou z místa pro vykládku vagónů Raj vodorovně pod silo, odtud svisle vzhůru k víku sila, 

kde jsou zaústěny do odlučovače materiálu. Pro vykládku vagónů Raj je jako pracovní médium použit 

stlačený vzduch o přetlaku 0,2 MPa.  

K vykládacím místům je stlačený vzduch veden potrubím DN 100, DN 80 a DN 65. Rozvody vzduchu 

jsou osazeny omezovacími Lavalovými dýzami, které stanovují přiváděné množství vzduchu do 

jednotlivých částí zařízení. Přívodní potrubí stlačeného vzduchu jsou osazena dálkově ovládanými 

uzavíracími armaturami DN 100 a DN 65 a zpětnými klapkami.  

Celá vykládka je automatizována, obsluha pouze připojí vagóny propojovacími hadicemi k 

dopravnímu potrubí a zdroji dopravního vzduchu a stiskne tlačítko pro zahájení vykládky. Vagón je 



 

vyprazdňován postupně, tj. nádoba po nádobě. Vykládka vagónů RAJ do zásobního sila vápence je 

možná ze dvou vozů současně prostřednictvím dvou potrubních tras.  

Realizace a uvedení do provozu 

Realizace díla byla prováděna za plného provozu teplárny. Takže bylo nutné vždy umožnit vykládku 

vápence alespoň jednou trasou. Navíc práce probíhaly v prostoru drážního tělesa. Montáž obnášela 

jednak dobrou přípravu a jednak kvalitní provedení, za což patří dík firmě REMOV EK, s. r. o. 

Uvedení zařízení do provozu nebylo zcela jednoduché, neboť dopravovaný vápenec se nechoval tak 

jak jsme předpokládali. Nicméně po seřízení poměru dopravního vzduchu a materiálu se systém 

dopravy stabilizoval a nyní dosahuje výkonnosti cca 2 x 17 t/hod. 

V současné době je zařízení ve zkušebním provozu. Ještě nás čeká seřízení systému po přepojení na 

nový zdroj dopravního vzduchu určený pouze pro vykládku vápence, který bude brzy zprovozněn. O 

zkušenostech z provozu zařízení a opatřeních spojených s nastavením na nový zdroj dopravního 

vzduchu Vás budeme informovat v příštím vydání Zpravodaje. 

 


