
 

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 

dvacáté osmé, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti, které vychází v době, kdy si připomínáme 

25. výročí založení naší společnosti. Současně Vám přeji spokojené prožití Vašich letních 

dovolených. 

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 

červenec 2018 číslo 28 

Slavíme 25. výročí založení společnosti   

Rekonstrukce expedičního zařízení popílku v Alpiqu Generation (CZ) s.r.o. 

Kladno  

Úprava důlních vod z lokality Doly nástup Tušimice 

Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2019“ 

  



 

 

 

Slavnostní přípitek na zahájení večera 

Slavíme 25. výročí založení společnosti 

V letošním roce slavíme 25. „narozeniny“ naší společnosti. Při této příležitosti jsem si prošel v duchu 

celé období její činnosti. S jistou dávkou hrdosti jsem si uvědomil, že se nám podařilo vybudovat 

z trojčlenného teamu zakladatelů, kde „každý dělal všechno“ moderní projekčně - dodavatelský 

podnik s více, než dvaceti zaměstnanci. A co víc, v oblasti pneumatické dopravy jsme se vyprofilovali 

v jednu z vedoucích společností. Jsem přesvědčen, že značka RAYMAN je na trhu pneumatické 

dopravy nejen synonymem pro spolehlivá a úsporná zařízení pneumatických doprav, ale i pro 

solidnost v přístupu k obchodním partnerům, kdy dané slovo je pro nás platné. To se samozřejmě 

týká i naší platební morálky, kdy se snažíme dostát svým závazkům bez ohledu na občasné potíže 

s inkasem plateb od našich odběratelů.  

Postupným vývojem se nám podařilo pokrýt větší část našich potřeb a především potřeb našich 

zákazníků vlastními výrobky a systémy, z nichž se mnohé mohou chlubit originálním technickým 

řešením. To umožňuje navrhovat zařízení „na míru“ pro každou aplikaci. To nám pomohlo stát se 

významným hráčem na českém a slovenském trhu pneumatických doprav s ambicemi postupného 

rozšiřování našich aktivit na další zahraniční trhy.  

Jsem si vědom, že bez odborně zdatného a stabilizovaného kolektivu spolupracovníků bychom nebyli 

schopni dosáhnout těchto úspěchů. Proto i jim patří velký dík. 

Věřím, že i v dalších letech si naše společnost udrží vysoký technický i morální kredit. K tomu přeji 

nastupující generaci managementu pevné zdraví a hodně sil.  

Při příležitosti našeho výročí jsme pro vybrané významné partnery (jak zákazníky, tak dodavatele) 

uspořádali dne 14. 6. 2018 setkání v Pivovarském dvoře Zvíkov, abychom naší minulou, současnou i 

budoucí spolupráci mohli prodiskutovat v neformálním prostředí. Podle našeho názoru se akce 

vydařila. Velký ohlas měla zejména projížďka lodí po Vltavě a Otavě a samozřejmě i večerní 

společenský program. Věřím, že jsme takto našim obchodním partnerům vyjádřili velký dík za 

dosavadní spolupráci. (PR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rekonstrukce expedičního zařízení popílku v Alpiqu Generation (CZ) s.r.o. 

Kladno 

Na přelomu června a července jsme předali rekonstruované zařízení pro expedici suchého popílku ze 

sila pro kotel K7 do silničních přepravníků v teplárně Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Kladno. Původní 

technické řešení s regulací výtoku popílku regulačním uzávěrem s regulačním válcem vykazovalo 

značný únik popílku do okolí s výrazným nárůstem prašnosti, neumožňovalo efektivní regulaci 

expedovaného množství popílku a vykazovalo i netěsnost směrem do plnicí hubice.  

Rekonstruované zařízení navazuje na výstupní přírubu stávajícího ručního revizního šoupátka 

čeřenou výpadovou komorou o průměru cca 630 mm, která slouží současně jako komora segregační 

pro zachytávání cizích příměsí z popílku. Proto je komora opatřena čisticím otvorem DN 200. Výstupní 

hrdlo komory je osazeno materiálovým uzávěrem a krátkým fluidním dopravníkem. Na jeho výpad 

navazuje regulační vykladač RV 100 osazený keramickými vnitřními součástmi a snímačem polohy. 

Regulační vykladač slouží také jako druhý těsný uzávěr. Za vykladačem je osazena uvolňovací klapka, 

která zamezí prášení popílku při prudkém nárůstu expedovaného množství popílku na počátku 

plnění. Skluzové potrubí z regulačního vykladače vede do kotevní hlavy plnicí hubice.  

Dodaná plnicí hubice je typu SPH 300 V v atypickém provedení. Hubice je osazena druhým závěsným 

ovladačem. Oba závěsné ovladače jsou navíc osazeny tlačítky + a – pro nastavení optimálního 

průtoku materiálu. Dále je plnicí hubice vybavena elektrickým vrátkem, vibrátorem, vibračním 

hladinovým čidlem, nadouvacím dotěsňováním dosednutého kužele a zvukovou signalizací naplněné 

nádoby přepravníku.   

Odprášení plnicí hubice je napojeno na stávající odprašovací potrubí. Nad hubici je osazena ruční 

regulační klapka. Dálkově ovládaný uzávěr odprášení a odsávací klapka zůstaly původní. 

Zařízení se nám podařilo ve strojní části najet bez potíží. Drobné problémy se vyskytly při sesouladění 

činnosti stávajícího řídicího systému a ovládacího systému plnicí hubice. I ty se podařilo v krátké době 

odstranit a zařízení bylo do zkušebního provozu předáno v dohodnutém termínu. 

Z technického hlediska je na realizovaném zařízení velmi důležitým prvkem regulační vykladač. O něm 

jsme informovali v minulém čísle našeho Zpravodaje. Pro dosažení požadované dopravní výkonnosti 

byla použita největší velikost vykladače RV100. Pro dosažení odolnosti proti opotřebení jsou činné 

plochy vykladače zhotoveny z hliníkové keramiky. Svojí konstrukcí zajišťuje regulační vykladač 

spolehlivé dávkování popílku v širokém rozsahu a umožnuje plynulé nastavení. Také vykazuje 

vysokou těsnost směrem do okolního prostředí. Vykladač slouží i jako druhý, bezpečnostní uzávěr 

dopravní cesty. Několikanásobným provozním nasazením přesvědčily všechny velikosti vykladače o 

své spolehlivosti, odolnosti proti opotřebení a vysokých užitných vlastnostech.  

Celkově úspěšná realizace zařízení je výsledkem vysoce kvalitní přípravy investiční akce ze strany 

investora a také velice dobré spolupráce s techniky Alpiqu Generation (CZ) s.r.o. Kladno, REMOVU EK 

s.r.o.  Most a MICROCOMPU s.r.o. Milevsko na velmi vysoké technické úrovni.  (PR) 
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ÚPRAVA DŮLNÍCH VOD Z LOKALITY DOLY NÁSTUP TUŠIMICE 

Začátkem roku 2018 se naše společnost podílela na projektových pracích v rámci projektu Úprava 

důlních vod z lokality Doly Nástup Tušimice. Na projektu dále spolupracovaly projekční kanceláře MV 

projekt spol. s r.o. Praha a HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice. Společnost RAYMAN se věnovala části 

projektu zaměřeného na vápenné hospodářství.  

Konkrétně se jedná o projekt dvou zásobních sil, vykládku vápenného hydrátu z autocisteren do 

těchto sil, skladování Ca(OH)2, potřebné výstroje sil a v neposlední řadě doprava materiálu ze 

zásobních sil do rozplavovací nádrže. 

 

Každé ze zásobních sil má užitečný objem 125 m3, jsou uložena na tenzometrech a jsou izolována. 

Víka sil jsou navzájem propojena lávkou, vzduchotechnicky propojena nejsou. Sila jsou plněna 

nezávisle na sobě potrubími o dimenzi DN 100.  Součástí výstroje zásobních sil jsou odlehčovací 

ústrojí, expandéry, stavoznaky, filtrační jednotky a též systém plošného provzdušňování (plošné 

provzdušňování je voleno z důvodu požadavku na spolehlivý a rovnoměrný výtok materiálu ze sil do 

dávkovacího systému). Výpady sil jsou osazeny nezbytnými armaturami (nožová šoupata + motýlové 

klapky), doprava materiálu a jeho dávkování jsou následně řešeny pomocí šnekových dopravníků.  



 

 

Vzhledem k navazující technologii je potřeba materiál ze sila dávkovat v přesně daném množství 

v rozmezí od 400 – 1300 kg/h (množství je řízeno na základě hodnoty pH v rozplavovací nádrži.) Podle 

přání projektanta technologie probíhá regulace dávkovaného množství materiálu pomocí frekvenčně 

řízeného elektromotoru šnekového dopravníku. Z našeho pohledu by bylo vhodnější dávkovat hydrát 

regulačním vykladačem RV 25 napojeným na fluidní dopravník nahrazující šnek. Nicméně panuje 

předpoklad, že i naprojektované technické řešení bude funkční a spolehlivé. 

Základní technické údaje: 

• Průměr sila:      4,5 m 

• Výška sila:      13, 5 m 

• Kapacita vykládky z AC:     20 t/h 

• Čeření sila:  počet sekcí v 1 sile:  4 

celkem čeřících skříní v sile: 36  

zdroj vzduchu:  2 dmychadla 70 kPa (možnost záskoku) 

• Kapacita vykládky ze sila: 400 – 1300 kg/h (řízeno FM šnekového dopravníku) 

 

 

V současné době probíhá tender na dodavatele zařízení technologické části. (OK) 

Seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů 2019“ 

Pro velký zájem o náš odborný seminář „Pneumatická doprava sypkých materiálů“ jsme v letošním 

roce nemohli uspokojit všechny zájemce o účast. Proto jsme se rozhodli seminář zopakovat již 

v příštím roce, a to v měsíci březnu. Bližší termín konání semináře stanovíme zhruba v září. O něm a o 

přesném programu semináře Vás budeme informovat na stránkách našeho „Zpravodaje“ a E-

mailovými zprávami. V každém případě zažádáme o zařazení semináře do cyklu celoživotního 

vzdělávání ČKAIT.  (PR) 



 

 

 


