
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 22 leden 2017 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

„Zpravodaje“ naší společnosti a současně popřál hodně zdraví a úspěchů v roce 2017. Nové číslo je 

tentokrát zaměřeno na popis méně obvyklých zařízení s netradičními technickými řešeními, i když 

první článek Ing. Tomáše Raymana je spíše obecný a polemický a reaguje na aktuální situaci 

v investiční výstavbě. Dále si naše partnery dovolujeme touto cestou informovat o termínu a místu 

konání dalšího ročníku semináře o výpočtech v 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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Malé zamyšlení 

V poslední době probíhá v odborné veřejnosti i na stránkách věstníku ČKAIT poměrně vzrušená 

debata o cenách projektových prací. ČKAIT vydala již před delší dobou formou Honorářového řádu 

doporučení, jaké ceny by měly být účtovány za jednotlivé projekční a inženýrské výkony. Toto cenové 

doporučení nebylo většinou v praxi respektováno, projekty byly zpracovávány za ceny někdy i 

podstatně nižší. Přesto na nátlak ÚHOS byl tento Honorářový řád zrušen a není nadále vydáván.  

Současný stav je tedy takový, že investor, pokud poptává pouze projektovou dokumentaci, nebo 

generální dodavatel, který získal zakázku na základě soutěže, vybírá projektanta většinou pouze 

podle jediného kritéria – nabízené ceny, a to bez ohledu na jeho zkušenosti a reference. Která 

projekční organizace však může nabídnout nejnižší cenu? Pomineme-li projektanty na vedlejší činnost 

a důchodce, jsou to firmy, které mají nejnižší náklady, tedy mnohdy firmy, které platí projektantům 

nízké mzdy nebo šetří náklady jinak, např. tím, že používají nelegální software. Další možností je, že 

za určitou provizi od výrobce navrhnou do projektu materiály a zařízení nikoli podle ryze technických 

parametrů, ale podle výše nabízené provize. V každém z těchto případů je to na pováženou. Špatně 

placený projektant těžko odevzdá špičkovou práci, velice trpí i kvalita projektů zpracovaných i 

zkušeným projektantem. Ten je nucen projekt zpracovat velice rychle, nemá čas provést detailní 

výpočty, rozpracovat více variant řešení a vybrat z nich tu nejlepší, ošizen je často obsah i rozsah 

předávané dokumentace. Místo pracných výpočtů je dimenzováno „od oka“. A to již nemluvíme o 

potřebě delšího časového úseku potřebného na promyšlení návazností, aby si zařízení jako celek tzv. 

„sedlo“. Již jsme se setkali s případy, že podle zadaného projektu je zařízení nerealizovatelné nebo by 

nebylo schopno dosáhnout zadaných parametrů, či by bylo zcela nefunkční. 

Dle mého názoru je zcela absurdní vybírat na základě ceny už zpracovatele technické studie. Místo 

toho, aby investor zadal studii více různým zpracovatelům a z předložených řešení si vybral to, které 

bude nejvýhodnější nejen z hlediska investičních nákladů, ale i z hlediska budoucích nákladů na 

provoz a údržbu, vybere si zpracovatele pouze podle ceny. Ušetří pak možná desetitisíce nebo 

statisíce na studii, avšak na dalších nákladech může prodělat miliony.  

Rovněž při výběru dodavatele hraje nejčastěji největší roli nabízená cena. Je přitom zohledňována 

pouze cena investice, nejsou posuzována další kritéria, jako životnost, náklady na energie, na opravy 

a náhradní díly. Konec konců neznám takového manažera či vyššího úředníka, který rozhoduje o 

investičních projektech, který by sám jezdil v nejlevnějším autě na trhu. Tam zřejmě cena 

rozhodujícím kritériem není. 

Již při zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení dochází často k systémovým chybám. 

Zpracovatel není – a ani nemůže být – odborníkem ve všech dotčených oborech, často velmi 

specifických. Pokud zpracování zadávací dokumentace nepředchází zpracování studie, dochází často 

k tomu, že v zadání není obsaženo např. veškeré potřebné odprášení technologie nebo se systémově 

neřeší odsun odprašků od filtrů. Ten je pak řešen vyvážením sběrných kontejnerů, což je provozně 

nepříjemné a nákladné. Tato zařízení se pak často instalují dodatečně, což je pak většinou obtížné, 



 

přináší zvýšené náklady a projektant či dodavatel těchto dodatečně navrhovaných částí zařízení je 

pod ještě větším cenovým i termínovým tlakem.  

Samostatným nešvarem bývá nekompetentní plánování průběhu realizace díla. Není výjimečné, že 

výběrové řízení na zhotovitele či subdodavatele trvá půl roku i více, ale na zpracování 

jednostupňového všeprofesního projektu jsou naplánovány čtyři týdny a na samotnou realizaci 

rozsáhlého díla vč. montáže necelé dva měsíce. V jaké kvalitě pak mohou být nasmlouvané práce 

provedeny? 

Naše společnost je často oslovována vyššími dodavateli s poptávkou na dodávku pneumatické 

dopravy, kde je již v zadávací dokumentaci stanovena požadovaná koncepce zařízení. Ta však bývá 

stanovena technologem bez detailní znalosti oboru pneumatické dopravy. Požadované zařízení pak 

není navrženo optimálně např. s ohledem na spotřebu energií. Protože však je již navržena – a 

poptána u jiného dodavatele – kompresorovna, je prakticky nemožné změnit koncepci dopravního 

zařízení a použít např. středotlakou dopravu na místo požadované vysokotlaké. Tomu by se dalo 

předejít, pokud by byla napřed zpracována, nikoli nákladná, studie, která by posoudila vhodnost 

použití systému pneudopravy, případně by obsahovala několik variant technického řešení. Teprve na 

jejím základě by byly dimenzovány zdroje vzduchu a samotná kompresorovna. 

Vážení čtenáři, věřím, že se nad nastíněnými tématy zamyslíte. Rád bych tímto svým příspěvkem 

vyvolal polemiku a diskuzi, proto očekávám Vaše reakce. K tématu se pak vrátíme v některém 

z příštích vydání Zpravodaje, kde bychom zajímavé reakce, a třeba i argumenty proti, zveřejnili. 

 

Dávkování a doprava sorbentu s malou výkonností v Kovohutích Příbram 

Naše společnost realizovala pro dodavatele odsíření systém dávkování a pneumatické dopravy 

sorbentu Ca(OH)2 pro odsíření spalin v Kovohutích Příbram. Pro systém byla požadována poměrně 

malá maximální dopravní výkonnost s vysokým dávkovacím rozsahem 0,02 až 0,24 t/h. 

Dávkování probíhá ze sila sorbentu. Na výstupní přírubě jeho revizního šoupátka začínal rozsah naší 

dodávky dálkově ovládaným materiálovým uzávěrem. Pod ním je nainstalován dávkovací zásobník, 

jehož použití je nutné z důvodu zajištění nezávislosti dávkovaného množství na stavu naplnění sila a 

způsobu jeho provzdušnění. Výtok sorbentu ze zásobníku zajistí dvojice pulzních trysek FLUID-JET. 

Samotným dávkovacím orgánem je šnekový dopravník s osovou trubkou s velkým průměrem a nízkou 

šnekovnicí vybavený elektromotorem osazeným frekvenčním měničem.  

Samotná pneumatická doprava začíná ejektorovým podavačem EP, na který navazuje dopravní 

potrubí vedoucí vzhůru do napojovacího hrdla na kouřovodu. V něm je zakončeno zafukovací 

koncovkou.   Samotný ejektorový podavač sestává z tělesa, ze vzduchové trysky, směšovací komory, a 

difuzoru. Vzduchová tryska je samozřejmě posuvná pro umožnění seřízení ejektoru v závislosti na 

skutečných místních podmínkách stavby. Jako zdroj dopravního vzduchu je použita tlakovzdušná síť 



 

investora 0,6 MPa, tlak dopravního vzduchu je redukován na pouhých 0,1 MPa. Regulace 

dávkovaného množství sorbentu je řízena údajem o čistotě spalin změnou otáček šneku.  

Nainstalované zařízení bylo uvedeno do provozu po realizaci navazujících zařízení „na první pokus“. 

Pro jeho seřízení bylo nutno mírně posunout vzduchovou trysku ejektoru, po čemž se v jeho tělese 

vytvořil dostatečný podtlak při dosažení maximální 

projektované dopravní výkonnosti. Škodou je, že vyšší 

dodavatel a investor trvali na napájení systému tlakovým 

vzduchem ze sítě, a to z důvodu úspory investičních 

nákladů. Použitím alternativního zdroje (dmychadla) by se 

výrazně snížila potřeba energie pro dopravu, tedy provozní 

náklady. Je na provozovateli zařízení, aby vyhodnotil po 

nějakém čase výhodnost takového postupu s ohledem na 

dobu provozu zařízení a případně alternativní středotlaký 

zdroj dopravního vzduchu pořídil. 

Rozšíření možností při měření parametrů pneumatických doprav 

Jak jsme informovali v našem Zpravodaji č. 3, disponuje naše společnost měřicím zařízením 

parametrů pneumatických doprav (tzv. „měřicími kufry“). Abychom zkvalitnili naše služby v oblasti 

technických pomocí, doplnili jsme na konci roku 2015 měřicí zařízení o rychlostní čidlo pro měření 

rychlosti a průtoku čistého tlakového vzduchu ve vzduchových rozvodech. To nám umožní stanovit 

nejen průběhy tlaků, ale také skutečných spotřeb vzduchu během dopravy. Sonda, kterou jsme 

k tomuto účelu pořídili, má rozsah měřených rychlostí do 40 m/s (ve stlačeném stavu)a lze jí připojit 

ke stávajícím „měřicím kufrům“.  

Bohužel, při provádění technických pomocích jsme zjistili, že některá zařízení jsou navržena (resp. 

realizována) tak, že tento zdánlivě velký rozsah pro praktické použití nevyhovuje a skutečná rychlost 

vzduchu v přívodních potrubích pneumatických doprav je nad uvedeným rozsahem čidla. Z toho 

důvodu, abychom mohli kvalitněji navrhovat optimalizace zařízení pneudoprav, jsme se rozhodli 

investovat do čidla měření rychlosti s rozsahem do 100 m/s. Tímto rozsahem, alespoň doufáme, 

pokryjeme všechna měřená zařízení, což povede ke zdokonalení našich služeb pro naše zákazníky.  

Nově používaná sonda má nejenom větší rozsah, ale umožní po náležité přípravě i její napojení na 

potrubní rozvod za provozu zařízení.  

 

Dávkovací zařízení 

 

Ejektorový podavač EP 



 

Zákazníkům provedení našich technických pomocí pro optimalizaci pneudoprav mohou přinést 

značné úspory nákladů při provozu zařízení úsporou spotřeby tlakového vzduchu, což je samo o sobě 

poměrně drahé medium.  Relativně nízké náklady na provedení měření zařízení a zpracování studie 

na jeho optimalizaci se velmi rychle vrátí v úsporách dopravního vzduchu (a případně zvýšení 

dopravní výkonnosti), nehledě na možné odstranění provozních potíží. 

 

 

 

Podtlaková pneumatická doprava řezaných bylin 

Naše společnost realizovala ve 4. čtvrtletí roku 2016 zařízení podtlakové pneumatické dopravy 

řezaných bylin ve společnosti Byliny Mikeš v Číčenicích u Vodňan. Zařízení bylo realizováno podle 

projektu zpracovaného naší společností v předchozím roce. Investor zadal zpracování projektu 

s dostatečnou časovou prodlevou před realizací a po změně zadání byl dostatek času na jeho 

přepracování.  

Zařízení podtlakové dopravy odsává nařezané byliny různých druhů směšovačem z výpadu řezačky. 

Dopravním potrubím se byliny dopravují přes separátor kamenů do cyklonového odlučovače. 

Separátor kamenů je navržený podle ideového návrhu investora. Obsahuje průhlednou část a by-pass 

s regulačními armaturami pro optimální nastavení rychlosti proudění dopravovaného materiálu a 

správnou separaci nežádoucích částic, které jsou přes rotační podavač svedeny o patro níže do pytle.    

 

Měření rychlosti a tlaku v potrubí 

 

Měřicí a záznamová zařízení 



 

V cyklonovém odlučovači se byliny oddělí z dopravního vzduchu a přes rotační podavač  jsou 

podávány do sítovacího stroje. Zde jsou byliny tříděny do různých frakcí a svedeny o patro níže do 

pytlů. 

Dopravní vzduch z cyklonu je vyčištěn od prachových částic v nově instalovaném filtru Herding 

s patentovanými filtračními lamelami a regenerací tlakovým vzduchem. Zachycený prach ve filtru je 

rotačním podavačem a skluzem vysypáván do pytle o patro níže. Zdrojem dopravního vzduchu je 

vysokotlaký ventilátor s tlumičem hluku na výtlaku. Ventilátor je umístěný na podlaží vedle filtru. 

Jedním z požadavků investora bylo snadné čištění zařízení od případných nálepů dopravovaného 

materiálu. Z tohoto důvodu byl pro veškerá potrubí zvolen systém potrubí spojovaného 

rychlospojkami (JACOB). Tento systém umožní snadnou a rychlou rozebíratelnost potrubí po 

jednotlivých dílech a jejich následné čištění. Systém dopravního a vzduchových potrubí je dostatečně 

vybaven škrticími armaturami pro optimální zaregulování celého zařízení při dopravě různých druhů 

řezaných bylin. 

Zařízení je nyní namontováno a bude uvedeno do provozu na přelomu roku 2016/2017 po provedení 

elektromontážních prací zajišťovaných investorem. Montáž strojní části zařízení pro nás provedla 

společnost Luwex a. s. Praha ve standardní kvalitě při splnění smluvních termínů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – náhled zařízení 



 

 

Pneumatická doprava kalcinátu TiO2 

Rádi bychom Vás seznámili s dopravou materiálu pro nás dosud neznámého. 

Jedná se o kalcinát  (nepigmentovaný TiO2), výrobek přerovské firmy PRECHEZA a.s., která je 

současně i zadavatelem zakázky. Charakteristika materiálu dodaná zákazníkem - tvrdý, 

abrazivní, lepivý.  Což je pro pneudopravu vždy „voříšek“.  

 

Zákazník si stanovil následující technické požadavky: Jedná se o poloprovozní zařízení, 

doprava bude probíhat od kalcinační pece v přízemí, kde se materiál upravuje v keramických 

miskách (viz obr. 1), z nichž je vysáván, do druhého patra na další zpracování. Byl zadán čas 

potřebný pro vysátí celé šarže. 

 

Vyprazdňování misek provádí obsluha ručně vysávací hubicí.  Ta je připojena na flexibilní 

hadici (viz obr. 2), na kterou navazuje dopravní potrubí z nerezového materiálu. V druhém 

patře je - na technologickém zařízení s rotačním podavačem - postavena odsávací jednotka 

(OJK) s filtrační patronou, regenerovanou zpětným proplachem tlakovým vzduchem (viz obr. 

3).  Součástí odsávací jednotky OJK je 120 litrový zásobník s vibračním snímačem maximální 

hladiny.   

Jak vyplývá z předchozích řádek, jedná se o podtlakovou pneumatickou dopravu. Podtlak 

v systému vytváří dmychadlo s bočním kanálem. Na sání dmychadla je instalováno měření 

 

Obr. 2 – cyklonový odlučovač 

 

 Obr. 3 – separátor kamenů 

 

  

Obr. 4 – filtr 



 

tlaku. Jako ochrana dmychadla před prachovými částicemi slouží „policejní“ filtr. Na 

výfukovém potrubí dmychadla je tlumič hluku (viz obr. 4). 

Po ukončení dodávek a následné montáži technologických prvků začala fáze testování. 

Podtlak, který vytváří dmychadlo, je dostatečný na odsátí celé šarže kalcinátu  v zadaném 

časovém úseku. 

Po určité době se začala projevovat jedna z negativních vlastností materiálu – lepivost. Po 

poměrně krátké době provozu se počaly zalepovat oblouky dopravního potrubí a vstupní 

oblouk odsávací jednotky. Pevné trubkové oblouky jsme tedy nahradili ohyby 

tvořené flexibilní otěruvzdornou hadicí a vstupní část OJC jsme napřímili. Rovné úseky 

dopravního potrubí se výrazněji nezalepují – na vnitřní stěně dopravního potrubí ulpěla jen 

velmi tenká vrstvička materiálu. 

Vzhledem k přerušení provozu z technicko-stavebních důvodů na straně zákazníka nejsou 

zatím další provozní poznatky. Přesto projevil objednatel zájem o další zařízení, tentokráte již 

plně provozní, s výrazně delší dopravní trasou a větším přepraveným množstvím kalcinátu. 

Toto zařízení vy mělo dopravovat kalcinát ve výrobě. Před konečným rozhodnutím o realizaci 

transportu s využitím pneumatické dopravy bude třeba důkladně vyhodnotit zkušenosti 

z poloprovozu, zejména s ohledem na lepivost materiálu – posoudit tedy, je-li kalcinát vůbec 

vhodný pro trvalou pneumatickou přepravu.  
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Obr. č. 2 



 

 

 Sestavy cyklónových odlučovačů v Lovochemii a. s. Lovosice 

V rámci výstavby Univerzální granulační linky (UGL) v Lovochemii Lovosice byla firma RAYMAN 

konstruktérem a dodavatelem dvou sestav cyklónových odlučovačů vsazených do technologie 

odsávání odplynů z UGL. Tyto sestavy slouží k odloučení tuhých znečišťujících látek z odplynů. 

Zakázka navázala na technickou pomoc zpracovanou naší společností – výpočet rozměrů cyklonů a 

úletů z nich. Rozměry dílů a jejich hmotností byla pro nás tato 

zakázka unikátní. 

 

První sestavu tvoří 4 ks vírových článků, 2 ks sběrných komor, v níž 

jsou umístěny 4 ks pryžových gravitačních klapek (na každém 

odlučovači jedna) a příslušné vstupní / výstupní potrubní díly pro 

přívod / odvod vzdušiny k vírovým odlučovačům. Na válcových 

částech odlučovačů a na sběrných komorách jsou umístěny revizní 

otvory. Sběrné komory jsou dále vybaveny tryskami Fluid – Jet, 

které zabraňují usazování pevných částic na stěnách těchto komor. 

Parametry zařízení jsou následující: 

• Průtok vzdušiny sestavou při 0° C: 110 800 m3/h  

• Průtok vzdušiny sestavou při 95° C: 150 000 m3/h  

• Tlaková ztráta sestavy:   1,1 kPa 

• Ø vlastního cyklonu:   1 900 mm 
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• Výška vlastního cyklonu:  9 000 mm 

• Celková hmotnost sestavy:  16 600 kg 

 

 

Druhá sestava je menších rozměrů a je tvořena taktéž čtveřicí vírových 

odlučovačů, sběrnou komorou vybavenou systémem proti ulpívání 

nálepků Fluid – Jet a komorou s pryžovou gravitační klapkou. Revizní 

otvory jsou umístěny na vírových odlučovačích, sběrné komoře i 

komoře gravitační klapky. 

Parametry zařízení jsou následující: 

• Průtok vzdušiny sestavou při 0° C: 12 500 m3/h  

• Průtok vzdušiny sestavou při 80° C: 16 200 m3/h  

• Tlaková ztráta sestavy:   1,2 kPa 

• Ø vlastního cyklonu:   630 mm 

• Výška vlastního cyklonu:  3 100 mm 

• Celková hmotnost sestavy:  2 100 kg 

 

Vzhledem k časové náročnosti schvalování výrobní dokumentace a velkému množství pozměňujících 

požadavků investora během výroby jsme nebyli schopni dodat zakázku v původně smluveném 

termínu. V návaznosti na tuto zkušenost prosíme investory o nepodceňování technické přípravy 

(projekční etapy zvláště) realizace díla. V případě kvalitně zpracovaného projektu by se předešlo 

zpoždění celé akce a vícenákladům s tímto spojených.   

 Plánovaný seminář „Výpočtové metody v pneumatické dopravě“ 

Těší nás velký zájem odborné veřejnosti o námi pořádané semináře týkající se pneumatických doprav.  

Proto jsme se rozhodli uspořádat již čtvrtý ročník navazujícího semináře „Výpočtové metody 

v pneumatické dopravě“. Informujeme naše čtenáře, že je již stanoven termín konání na 23. 3. 2017, 

tentokrát v Hotelu Astra Tuchlovice (u Kladna, http://www.astrahotel.cz/) od 9:00 hod. Seminář je 

opět zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen jedním bodem. Hlavním 

lektorem bude p. Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. ze Strojní fakulty ČVUT Praha. Součástí semináře bude 

po skončení teoretické části exkurze do provozu teplárny Alpiq Generation (CZ) Kladno. Ta bude 

zaměřená na prohlídku různých druhů pneudopravních zařízení používaných v teplárenském provoze.  

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, můžete již zasílat přihlášky E-mailem na adresu 

dana.raymanova@rayman.cz, případně vyžádat telefonicky na čísle 382 522 115 zaslání pozvánky. Na 

těchto kontaktech Vám sdělíme podrobnosti o plánované akci. Všichni čtenáři našeho Zpravodaje 

budou samozřejmě včas obesláni samostatnou pozvánkou.   


