
 

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 osmé, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti. V tomto čísle se více soustřeďujeme na 

dokončené realizace některých pneudopravních zařízení z poslední doby.  

Chci využít této příležitosti a oznámit zde svůj odchod do důchodu ke konci r. 2020. Děkuji 

všem obchodním partnerům a kolegům za dlouhodobou spolupráci v oboru pneumatické 

dopravy. Plánuji, pokud bude mít kdokoli zájem, že i nadále budu k dispozici jako konzultant 

v tomto zajímavém, avšak náročném oboru. A i nadále předpokládám svou účast při tvorbě 

Zpravodaje. Ještě jednou děkuji a přeji všem mnoho úspěchů v profesním i osobním životě. 

Ing. Petr Rayman, 

za společnost RAYMAN spol. s r. o. 

prosinec 2020 číslo 38 
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Průtokový podavač dálkové dopravy 

 

Atypický průtokový podavač zadního tahu 

Rekonstrukce odsunu popílku v Žilinské teplárně 

V letošním roce jsme provedli rekonstrukci 

odsunu popílku od dvou kotlů K1 a K2 v Teplárně 

Žilina. Zařízení bylo provedeno podle projektu 

zpracovaného již v r. 2016. Na návrhu systémů 

pneumatické dopravy popílku se podílela i naše 

společnost. U každého kotle se jedná o odsun 

popílku ze zadního tahu kotle a od výsypek 

elektro-odlučovačů do společného zásobního sila. 

Součástí projektu je i vystrojení nově 

vybudovaného zásobního sila popílku (samotné 

silo bylo mimo náš rozsah dodávky), a to vč. 

expedičního zařízení popílku a průtočné váhy pro 

plnění silničních a železničních přepravníků.   

Pneumatická doprava od kotlů K1, K2 do 

zásobního sila popílku 

Pneumatická doprava popílku od tří výsypek 

EO kotle K1 je navržena středotlakým systémem s 

průtokovým podavačem (systém FLUIDCOLL). Na 

výsypky odlučovače systém pneudopravy navazuje 

speciálními těsnými rozbočkami suchá/mokrá 

cesta pro možnost nouzového využití stávajícího 

systému splavování popílku na odkaliště. Systém 

suchého odběru navazuje na rozbočku sběrným 

fluidním dopravníkem spojujícím všechny tři 

výsypky. Jím je popílek dopravován do společné 

rozšířené gravitační komory průtokového 

podavače. Průtokový podavač je z důvodu 

dosažení potřebného tlaku vrstvy provzdušněného 

popílku instalován v jímce hluboké 1500 mm. Z 

průtokového podavače je popílek dopravován do 

expedičního sila dopravním potrubím s ohyby 

provedenými oblouky s čedičovou výstelkou. 

Rozšířená gravitační komora průtokového 

podavače, která je osazena dvojicí limitních 

spínačů hladiny, umožňuje ekonomický 

přerušovaný provoz zařízení při malém výskytu 

popílku.  

Neobvyklým technickým řešením zasluhujícím 

zmínku je doprava hrubšího popílku od zadního 

tahu kotle. Vzhledem k malému výskytu a 

granulometrii popílku je použit atypicky 

provedený průtokový podavač, kterým se popílek 

dopravuje na začátek sběrného fluidního 

dopravníku pod elektroodlučovačem. Z něj je 

dopravován společně s úletovým popílkem z EO 

průtokovým podavačem dálkové dopravy. Tímto 

řešením se odstraní nutnost budování dlouhé 

dopravní trasy popílku ze zadního tahu s velice 

malým provozním zatížením.  



 

 

 

Fluidní dopravník sběrné dopravy pod EO 
 

Uvolňovací ústrojí RPRS a odběr vzorků popílku z 

gravitační komory 

Součástí projektu jsou i zdroje dopravního 

vzduchu. Ty jsou dva - pro provoz dopravy popílku 

od zadního tahu a sběrné fluidní dopravy od 

výsypek EO slouží trvale provozované malé 

dmychadlo sběrné dopravy. Druhé, větší 

dmychadlo slouží pro dálkovou dopravu a je 

provozováno podle výskytu popílku přerušovaně, 

čímž se šetří provozní náklady.  

Velice obdobně je řešena doprava popílku od 

kotle K2. Ten je osazen elektro-odlučovačem se 

šesti výsypkami (po třech ve dvou řadách). Proto 

je sběrná doprava od výsypek tvořena dvěma 

paralelními fluidními dopravníky spojenými 

dopravníkem příčným do místa vstupu do 

společné gravitační komory.  

Pneudopravní zařízení obou kotlů jsou 

vybavena systémem dálkového uvolňování 

ucpaného dopravního potrubí RPRS. Tento systém 

umožní uvolnit ucpané dopravní potrubí s využitím 

energie stlačeného vzduchu bez nutnosti detekce 

místa ucpání, rozebírání dopravního potrubí a 

použití hrubé mechanické síly (otloukání potrubí). 

Přitom náklady na realizaci systému RPRS jsou v 

porovnání s celkovými investičními náklady 

zanedbatelné.   

Výstroj expedičního sila popílku a expedice 

Zásobní silo popílku bylo navrženo s objemem 

2000 m3 a průměrem 10500 mm. Jedná se o 

ocelové silo s téměř plochým dnem. V rámci naší 

dodávky jsme silo vystrojili odprašovacím 

systémem, odlehčovacím ústrojím, stavoznaky, 

provzdušňovacím systémem a systémem 

expedičním. Expediční systém popílku je tvořen 

fluidním dopravníkem pro dopravu popílku nad 

expediční místo, jeho provozním uzávěrem (ventil 

pneumatického vykladače), průtočnou váhou 

MULTICOR a samočinnou plnicí hubicí s 

integrovaným filtrem SPHF 300. Expediční systém 

je navržen tak, aby bylo možno popílek expedovat 

alternativně do silničních i železničních 

přepravníků sypkých hmot.   

Realizace zařízení 

Samotná realizace zařízení a zejména uvedení 

zařízení do provozu proběhly za velice ztížených 

podmínek způsobených restrikcemi v souvislosti s 

epidemií COVID 19. Naštěstí velice dobře 

fungovala elektronická komunikace mezi našimi 

realizačními pracovníky a pracovníky montážní 

organizace. Montážní práce se díky tomu podařilo 

dokončit v termínu podle smlouvy. Také samotné 

uvádění zařízení do provozu proběhlo bez větších 

potíží, a to i přesto, že skutečná sypná hmotnost 

popílku byla výrazně nižší, než jeho sypná 

hmotnost zadaná. Jedinou výjimkou bylo 

nespolehlivé hlášení průtočného stavoznaku v sile, 

které způsobovalo občasný výpadek zařízení 

odsunu popílku. To se však podařilo spolu s 

techniky subdodavatele stavoznaku poměrně 

rychle odstranit.    



 

 

 

Komorový podavač v jímce 

 

Expediční místo s váhou a plnicí hubicí  

Pohled na expediční silo 

Po řádném odladění a seřízení prošlo zařízení 

pneumatických doprav zkušebním provozem a od 

té doby pracuje v provozu „ostrém“. Nezbývá, než 

poděkovat našemu vyššímu dodavateli společnosti 

Keraming, a.s. Trenčín a dodavateli montážních 

prací společnosti Montáže Trenčín a.s., za dobrou 

spolupráci vč. kvalitního provedení montážních 

prací. Obdobně děkujeme za dobrou a korektní 

spolupráci pracovníkům investora. (PR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodávka zařízení pro rozšíření pneudopravy krmných směsí  

V návaznosti na dříve realizovanou úpravu 

pneudopravy krmných směsí v ZZN Pelhřimov a.s. 

jsme pro společnost DITES – VÁHY spol. s r. o. 

Suchovršice provedli rozšíření pneudopravní linky.   

Realizované zařízení navazuje na výpad váhy 

dopravovaných komponentů materiálovým 

uzávěrem komorového podavače PKM 200 se 

spodním výpadem. Komorový podavač je mimo 

standardní výstroje vybaven na přání investora 

elektrickým vibrátorem a pulzní tryskou FLUID-JET, 

a to z důvodu očekávané lepivosti některých 

dopravovaných krmných směsí. Z výškových 

důvodů a s ohledem na malou abrazivitu 

dopravovaných materiálů je jako vpádový uzávěr 

komorového podavače použita motýlová klapka v 

otěruvzdorném provedení. Podavač samotný je z 

výškových důvodů umístěn v jímce hluboké 850 

mm. Dopravní potrubí je po cca 8 m napojeno na 



 

 

 

Směšovač podavače, vibrátor, FLUID-JET 
 

Sbočka dopravního potrubí SDP 65 

 

Dodatečný profuk sbočky 

stávající dopravní trasu překlápěcí sbočkou 

SDP 65.  

Zařízení bylo navrženo tak, aby jako zdroj 

dopravního vzduchu bylo možno použít stávající 

dmychadlo původní pneudopravní linky. To 

umožnilo zachovat stávající odprašovací systém 

cílových zásobníků a minimalizovat zásah do 

stávajícího řídicího systému. 

Montáž zařízení proběhla v časově omezené 

odstávce výroby. Přesto si s ní náš subdodavatel 

poradil a provedl jí v dobré kvalitě. Bez potíží 

proběhlo i najetí zařízení. Ve zkušebním provozu 

se projevila lepivost dopravovaného materiálu ve 

sbočce, kde se směsi nalepovaly na sedla rozbočky 

a způsobovaly její neúplné uzavření a tedy 

nežádoucí profukování do druhé trasy. Po dohodě 

s investorem jsme do tělesa sbočky doplnili profuk 

tlakovým vzduchem, kterým se podařilo nánosy 

odstranit a těsnost sbočky zvýšit. 

Děkujeme touto cestou za spolupráci a 

vstřícnost pracovníkům fy. Luwex, a. s. Praha za 

provedení montážních prací v termínu a dobré 

kvalitě. Také pracovníkům objednatele a investora 

patří dík za dobrou spolupráci při úspěšné 

realizaci. (PR) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Prostup potrubí do sila a napojení skříně 

Atypické provzdušňovací zařízení zásobních sil mletých vápenců 

Ve třetím čtvrtletí jsme předali do provozu 

provzdušňovací zařízení tří zásobních sil mletých 

vápenců ve Vápence Čertovy schody a.s. Jedná se 

o výstroj velmi starých betonových sil s vnitřním 

průměrem 6000 mm. Sila mají atypická dna 

tvořená dvěma bočními rovinami se sklonem 40° 

od horizontály a atypickou středovou částí 

(kanálem) se čtyřmi jehlanovými výpady. V 

původním provedení nebylo do sil osazeno 

provzdušňovací zařízení, do prostoru sila byly 

pouze zavedeny trubky s tryskami zaústěnými do 

vzduchových polštářů rozmístěných po obvodu 

sila pro mechanické rozrušování kleneb. 

Návrh zařízení byl poněkud složitý, neboť 

nebyla k dispozici ověřená stavební dokumentace 

sil. Proto bylo nutno po vyprázdnění a vyčištění sil 

provést zaměření jejich den. Systém čeření 

materiálu v sile provzdušňovacími skříněmi je 

navržen tak, že u každého sila je čeření rozděleno 

do tří sekcí, přičemž střední sekce v osovém 

kanálu je provzdušňována kontinuálně a dvě 

protilehlé (pravá/levá) sekce na bočních šikmých 

stěnách se při provozu pravidelně střídají. Toto 

řešení zajistí rovnoměrný výtok materiálu ze sila 

při odběru kterýmkoli ze čtyř výpadů, i při 

současnem odběru více výpady.  

Pro provzdušňování byly použity 

provzdušňovací skříně typu PSB 200 různých 

délek. Tyto skříně mají ve svých přípojkách 

osazeny Lavalovy dýzy, což zajistí definovaný 

průtok vzduchu do každé skříně bez ohledu na její 

technický stav a na výšku vrstvy materiálu nad 

skříní. To je důležité zejména u šikmo položených 

skříní při téměř vyprázdněném sile, kdy mohou být 

části skříní již odkryty. Některé ze skříní ve 

středovém kanálu kolem výpadů byly navrženy 

jako atypické, s větší výškou tělesa skříně a činnou 

šíří 100 mm. Celková činná plocha 

provzdušňovacích skříní je 8,3 m2, což zajistí 

dostatečnou „tažitelnost“ každého sila přes 95 %.  

Jako zdroj dopravního vzduchu pro všechna tři 

sila slouží jedna společná dmychadlová stanice 

typu ROOTS v provedení podle standardů VČS. 

Dmychadlová stanice je vybavena zvukoizolačním 

krytem a servisní armaturou. Dmychadlo je 

dimenzováno pro provoz pouze jednoho sila, 

souběh provzdušňování více sil se nepředpokládá. 

Pro prostup vzduchových rozvodů do sil byly 

využity stávající otvory ve stěnách sil, nevyužité 

otvory byly zaslepeny.  

Při samotné realizaci byl zjištěn velice špatný 

technický stav betonových konstrukcí dna sila. Pro 

pevné ukotvení skříní bylo nutno vyzdívky opravit. 

To mělo za následek celkové posunutí termínu 

realizace. Zařízení bylo uvedeno do provozu bez 

potíží a řádně proběhly i zkoušky s materiálem. 

V současné době probíhá dvouměsíční zkušební 

provoz zařízení. (PR)  

  

 

 



 

 

 

Rozložení skříní na šikmé ploše dna sila 
 

Atypické skříně v jehlanovém výpadu sila (pohled 

vzhůru) 

 

Náhled nové grafiky prospektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová grafika našich prospektů 

V uplynutém roce jsme dokončili návrh a 

vydání nového provedení našich prospektů 

vybraných výrobků a systémů.  

Prospekty v nové, moderní grafické úpravě se 

týkají vybraných výrobků (plnicích a nakládacích 

hubic, komorových podavačů, průtokového a 

ejektorového podavače, fluidních dopravníků, 

otočné žlabové rozbočky, odlehčovacího ústrojí, 

pneumatického a regulačního vykladače, 

provzdušňovacích skříní, trysky FLUID-JET, 

překlápěcí a klapkové rozbočky, překlápěcí sbočky, 

segregační komory a vzorkovače) a také námi 

nabízených pneudopravních systémů (bočního 

odběru sil, čeření sil a zásobníků, systémů DOSE-

TECH, FILLCON, FLOW-OFF, FLUIDCOLL, potrubní 

pošty, TOP-FLUID A VACU-TECH). Nové prospekty 

máme vydány v české a anglické podobě.  

V případě potřeby budeme řadu prospektů v 

nové grafice průběžně doplňovat. Nové prospekty 

jsme zařadili na naše internetové stránky (odkaz 

„katalog výrobků“), kde jsou ke stažení spolu s 

projektovými podklady jak ve formátu 2D, tak 3D. 

Předpokládáme, že na nové grafické provedení 

prospektů naváže v dohledné době nová, 

přehlednější grafika našich webových stránek.  

Doufáme, že našim zákazníkům nové 

provedení prospektů přinese příjemnější orientaci 

ve škále našeho výrobního a dodavatelského 

programu.   (PR) 

 

 

 



 

 

 

Nová řada dmychadel Delta Hybrid D76S 

Použití dmychadel AERZEN Delta Hybrid v pneumatické dopravě 

V pneumatických nebo v průmyslových 

aplikacích je tvorba procesního vzduchu vždy 

velmi energeticky náročná. Když operátoři, 

používají pro svůj proces správné zařízení na 

výrobu stlačeného vzduchu, šetří tím výrazně 

náklady na elektrickou energii. Proto je vždy 

důležité při návrhu pneumatické dopravy či jiné 

průmyslové aplikace správně navrhnout zdroj 

stlačeného vzduchu. Ať již používáme standardní 

kompresory do přetlaku 13 bar, nízkotlaké 

kompresory do přetlaku 3,5 bar, dmychadla a 

zařízení typu Delta Hybrid do přetlaku 1 bar, vždy 

je nutné navrhnout správné a efektivní zařízení 

pro daný proces. Právě nevhodná volba použití 

standardního dmychadla, oproti zařízení Delta 

Hybrid, které je většinou výrazně účinnější, při 

aplikacích s přetlakem nad 500 mbar, je nejčastější 

chybou pro ekonomický provoz. Tato „špatná“ 

volba, bývá často zapříčiněna poměrně nízkou 

pořizovací cenou standardních dmychadel. I přes 

výpočty, které garantují velice rychlou návratnost 

investice do zařízení Delta Hybrid oproti 

standardnímu dmychadlu, nebývá vždy tím 

nejdůležitějším argumentem. Pořád je rozhodující 

cena zařízení při prvotní investici. I z tohoto 

důvodu byla již tak rozsáhlá řada dmychadel s 

rotačními písty Delta Hybrid dále vyvíjena, 

optimalizována a doplněna o další tři velikosti. 

Od svého úspěšného zavedení v roce 2010 se 

řada dmychadel Delta Hybrid neustále rozšiřuje. 

Se všemi 18 velikostmi nyní Delta Hybrid pokrývá 

objemové toky od 110 m³/h až do 9000 m3/h s 

elektrickými motory od výkonu 5,5 kW do 400 kW. 

Nový Delta Hybrid D76S s maximálním objemovým 

průtokem 4580 m³/h a výkonem elektrického 

motoru až 160kW uzavírá mezeru v horním 

výkonovém rozsahu řady Delta Hybrid. Tento 

model je vyráběn i ve variantách D76H, který lze 

použít až do přetlaku 1,5 bar, a D76E, se kterým 

lze dosáhnout podtlaku až na hranici -700 mbar.  V 

rozsahu nízkých objemových průtoků, rozšiřují 

portfolio další dvě velikosti. Tím dochází k ještě 

jemnější gradaci série. Kromě nové řady D19S s 

maximem objemového průtoku 1140 m³/h a 

velikostí motoru do 45kW se k produktové řadě 

přidává také nová velikost D29S s maximem 

objemového průtoku 1740 m3/h a motorem do 

75kW. Tato dvě nová dmychadla, jsou zatím 

vyráběna pouze v přetlakové variantě do 

1050 mbar přetlaku. 

Potenciál další efektivity 

Výrobní závody a provozovatelé těží nejen z 

nyní jemnějšího ladění a výsledného lepšího 

poměru cena / výkon, celá řada Delta Hybrid byla 

dále rozvíjena a optimalizována. Tímto způsobem 

bylo možné využít dalšího potenciálu účinnosti, 

což vedlo ke zvýšení energetické účinnosti až o 

5 % na každou velikost dmychadel Delta Hybrid. 

AERZEN vyrábí optimalizované řady nových 

modelů od poloviny roku 2020. Nově vyvinutá 

řada Delta Hybrid, ale i stávající řady Delta Hybrid, 

budou vybaveny inovativním systémem řízení 

strojů AERtronic 2.0, pro monitorování a řízení 

provozních procesů. S novým ovládáním stroje má 

řada rotačních pístových dmychadel AERZEN v 

závislosti na verzi možnost připojení na cloudové 

rozhraní, automatické nouzové vypnutí, digitální 

ovládání zařízení, indikaci poruchy, sledování 

provozních hodin s upozorněním na blížící se 

termín servisního zásahu a sledování provozních 

stavů dmychadla. Z provedených aplikací máme 

zkušenosti s možností řízení celé podtlakové 

pneumatické dopravy při použití řídící jednotky 

AERtronic, v kombinaci s frekvenčním měničem. 

Není nutné používat další přídavné řídící prvky. 



 

 

 

Nová řídící jednotka AERtronic 2.0 

Nové řídící jednotky se dodávají ve dvou 

variantách: 

• AERtronic Basic – základní monitoring zařízení s 

lokálním zobrazením všech sledovaných veličin. 

Dodávka v ceně dmychadla Delta Hybrid. 

• AERtronic Advance – možnost přenosu 

provozních informací v základu po 

komunikačním rozhraní Modbus RTU a další 

možnosti rozšíření, až po řešení přes cloudové 

uložiště. 

U nové řídící jednotky je možné pro provoz v 

„drsnějších“ provozních podmínkách použití 

odolnější folie dotykového displeje. 

 

 

Stručný přehled výhod dmychadel s rotačními 

písty AERZEN Delta Hybrid 

• Výrazně zlepšená energetická účinnost, díky 

úspoře elektrické energie až o 20%, ve srovnání 

s konvenčními dmychadly. 

• Rozšířené pole použití s diferenčními tlaky 

1500 mbar při přetlaku a -700 mbar při 

podtlaku. 

• Nízké provozní a servisní náklady (servis pouze 

z přední strany dmychadla, kontrola hladiny 

oleje zvenčí pomocí olejoznaku i když je stroj v 

provozu, intervaly výměny oleje prodlouženy 

na 16 000 provozních hodin), spolehlivost a 

životnost. 

• Velmi vysoký regulační rozsah (25 – 100 %) na 

nejlepším možném stupni účinnosti i v režimu 

částečného zatížení. 

• Patentovaný a robustní design ložisek stupně 

dmychadla. 

• Nízká teplota výstupu stlačeného vzduchu díky 

vynikajícímu tepelnému spádu. 

• ATEX certifikace a certifikace třídy 0, dle ISO 

8573 pro bezolejový provoz. 

• Žádné použití absorpčního materiálu ve 

výstupním tlumiči dmychadla, v důsledku toho 

žádná kontaminace následných provozních 

systémů. 

• Řešení šité na míru prostřednictvím 

modulárního konstrukčního systému, různých 

úprav a volitelných možností. (AE)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seminář o pneumatické dopravě 2021 

Po roční přestávce jsme se rozhodli uspořádat 

další ročník dvoudenního semináře „Pneumatická 

doprava sypkých materiálů“. Seminář by se měl 

konat opět v Milevsku. Oproti původním úvahám 

jsme se rozhodli, vzhledem k možnému 

prodloužení coronavirových omezení, přesunout 

termín pořádání semináře z tradičního března na 

dny 12. a 13. 5. 2021. Seminář je určen pro 

odbornou veřejnost přicházející do styku 

s manipulací se sypkými volně loženými materiály 

– zejména pro projektanty a specialisty 

dodavatelských společností, provozní a investiční 

pracovníky provozovatelů pneudopravních 

systémů. Příspěvky jsou pojaty technicky, nejsou 

zaměřeny na prezentaci konkrétních výrobků. Část 

semináře je věnována oborům úzce souvisejícím s 

pneumatickou dopravou (zdroje tlakového 

vzduchu, filtrace apod.). Cílem semináře je 

seznámit účastníky se základy oboru, technickými 

řešeními jednotlivých aplikací a zkušenostmi 

získanými při návrhu, realizaci a uvádění 

pneudopravních zařízení do provozu. Seminář byl 

zařazen do cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT a 

bude ohodnocen dvěma body.  

V příštím semináři uvažujeme s novinkami. 

Jednak bychom pro účastníky rádi připravili 

neformální společenský večer (večeři s diskusí nad 

příspěvky a také o konkrétních zkušenostech s 

pneudopravami). Také v případě zájmu uvažujeme 

o nabídce zajištění možnosti prezentace firem a 

výrobků souvisejících s oborem pneumatické 

dopravy v předsálí hlavního sálu. Uvítáme, pokud 

potvrdíte Váš zájem o účast na semináři a o využití 

opčních aktivit, vše elektronicky nebo telefonicky 

na následujícím kontaktu: pí. Dana Raymanová 

(tel. 385 522 115 nebo 603 154 552, 

dana.raymanova@rayman.cz). Poznamenejte si, 

prosím, plánovaný předběžný termín do Vašich 

diářů a informujte o něm vaše kolegy a přátele. 

(PR) 

 

 

 


