
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 17 září 2015 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

sedmnácté, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti. Toto číslo Zpravodaje je především věnováno 

„nezakázkovým“ novinkám v naší společnosti a také poskytuje informaci o připravovaném semináři o 

pneumatické dopravě. 

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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Optimalizace zařízení pneumatické dopravy vápence do kotlů v teplárně 

ALPIQ Generation (CZ) s. r. o. Kladno  

Naše společnost zpracovala během letních odstávek zařízení technickou pomoc pro zákazníka ALPIQ 

GENERATION (CZ) Kladno. Vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti dojde ke zpřísnění emisních 

limitů SO2 ve spalinách a tím větší spotřebě vápence, bylo úkolem technické pomoci stanovit 

podmínky pro možné navýšení dopravních výkonností a zvýšení spolehlivosti pneudopravy vápence 

do fluidních loží kotlů K4, K5.  

Zpracování technické pomoci bylo poměrně náročné, a to jak na provedené měření, tak na samotnou 

technickou část práce – výpočty. Naši technici se museli vypořádat se složitým dispozičním řešením 

dopravních potrubí. Odsiřovací vápenec je dopravován u každého kotle dvěma trasami, každou do 

čtyř vstupních míst kotle. K tomu je nutno přičíst ještě velice stísněné prostory pro případnou úpravu 

vedení dopravních tras. 

Samotné měření proběhlo za využití veškerých dostupných technických prostředků zhotovitele. 

Podařilo se i nasimulovat stav těsně před ucpáním dopravního potrubí (tj. při maximálním možném 

množství podávaného materiálu) a při tomto stavu určit nejvíce problémové místo dopravní trasy.   

Porovnáním výsledků měření a výpočtů stávajících tras jsme došli k překvapivě dobré shodě. To nám 

umožnilo provést podrobný výpočet tras s navrženými změnami s předpokladem dobrých výsledků 

úprav. Možností k úpravám dopravních tras není mnoho – jedná se zejména o náhradu některých 

ohybů 90° dvěma ohyby po 45° s vloženým přímým kusem potrubí a vyloučení některých ohybů. Dále 

jsme navrhli instalaci přífuků za „krizová“ rozbočení dopravních tras provedená T-kusy. Rovněž jsme 

navrhli parametry nových dmychadel jako zdrojů dopravního vzduchu pro oba kotle. 

Spolu s objednatelem věříme, že provedená technická pomoc a podle ní realizovaná opatření umožní 

nejen navýšení výkonnosti, ale také zefektivnění a stabilizaci provozu pneumatické dopravy vápence 

do kotlů.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1: Rotační podavače všech čtyř tras 

 

Obr. 2: Složitý uzel dopravního potrubí 



 

Pneudoprava odprašků v USS Košice 

Naše společnost realizovala v 2. a 3. čtvrtletí roku 2015 zařízení pneumatické dopravy odprašků 

z hutního provozu ze zásobního sila na dopravní pás pro společnost ILD SK Košice. Zařízení bylo 

realizováno v USS Košice.  

Odprašky jsou skladovány v mezizásobníku o průměru 4000 mm, který je vybaven provzdušňovacím 

zařízením od naší společnosti. Na výstupní přírubu zásobníku navazují dvě dopravní cesty – jedna 

nouzová pro vypouštění prachu do kontejneru osazená pneumatickým vykladačem a druhá pro 

dálkovou pneumatickou dopravu na vzdálenost cca 105 m. Ta je tvořena středotlakým 

pneudopravním systémem s průtokovým podavačem. Součástí naší dodávky byl i zdroj dopravního 

vzduchu (dmychadlo) a koncový cyklofiltr s vypouštěním zachyceného prachu na dopravní pás. 

Dopravní výkonnost požadovaná projektem pro stavební povolení je poměrně malá – pouze 2 t/h. 

S naším odběratelem jsme si rozdělili výkony a dodávky – naše společnost dodala speciální 

komponenty pneudopravy a Engineering a odběratel zajistil potrubní rozvody, řídicí systém a montáž.  

Zařízení bylo uvedeno do provozu v 07/2015 bez potíží. Po krátké době začalo docházet k jeho 

výpadkům z důvodu usazování rozměrných nečistot a příměsí z dopravovaného materiálu (PET lahve, 

hadry, hroudy) v průtokovém podavači. Proto bylo nutno pravidelně a v počátku provozu poměrně 

často tyto příměsi odstraňovat. Na žádost vyššího dodavatele jsme navrhli dodatečnou instalaci 

separátoru nečistot, který však prozatím nebyl realizován. Ostatní zkušenosti z provozu jsou pozitivní, 

zařízení pracuje bez potíží. 

Negativní zkušenost jsme udělali se zvoleným dodavatelským systémem. Rozdělení rozsahu dodávky 

mezi dvě společnosti, ke kterému muselo dojít před podpisem SoD, nemohlo být samozřejmě detailní 

a při realizaci potom docházelo k dohadům o dodávkách konkrétních drobných položek ze SSZ. To 

sebou neslo vysoké nároky na našeho realizátora zakázky, který musel některé věci řešit operativně 

„za pochodu“ tak, aby byl dodržen termín zprovoznění zařízení. Přesto bychom tímto rádi poděkovali 

pracovníkům ILD SK Košice za vstřícný přístup. Pro naší společnost z realizované zakázky vyplývá 

ponaučení, že bychom se napříště měli, pokud možno, vyhnout dělení dodávky na jiné, než přesně 

specifikované celky.   

Dalším ponaučením je skutečnost, že musíme důsledně upozorňovat investora na nutnost dodržet 

specifikované vlastnosti a složení dopravovaného materiálu tak, abychom se vyhnuli náročnému a 

zdlouhavému prokazování příčin odstávek zařízení způsobených z těchto důvodů. Obdobné potíže se 

totiž vyskytují častěji, v poslední době např. v zařízení pneudopravy pecních odprašků realizovaném 

v Rusku v Cementárně Slansty (viz náš Zpravodaj č. 16), kde jsou v zařízení zachycovány hroudy 

mazadel obalené prachem. 

 

 



 

 

Vzor nového strojního štítku s QR kódem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderní výrobní štítky 

Ve snaze zlepšovat naše služby a jít ruku v ruce s rozvíjejícími se IT technologiemi jsme od srpna t. r. 

začali naše výrobky opatřovat inovovanými strojními štítky. Zůstáváme u kvalitního gravírovaného 

provedení plastových strojních štítků ve stříbrné barvě. Novinkou je opatření strojního štítku QR 

kódem. Po načtení QR kódu čtečkou se na mobilním zařízení zájemce zobrazí prospekt výrobku s jeho 

základními technickými údaji a kontaktními údaji na naší společnost.  

Inovované strojní štítky zlepší 

komunikaci s našimi zákazníky při 

objednávání náhradních dílů, kdy 

provozní pracovník bude ihned na 

místě znát přesný název a číslo 

technických podmínek výrobku, pro 

který má objednat náhradní díly a také 

bude znát telefonní a E-mailový 

kontakt pro jejich objednání, případně 

pro technickou konzultaci.  

Uvedením QR kódu na strojní štítek se 

 

Obr. 1: Zakončení dopravního potrubí v cyklofiltru 



 

mírně zvětší jeho velikost (výška), údaje na štítku a velikost textů však zůstávají zachovány. Velice nás 

těší, že je naše společnost jednou z prvních v oboru prašné techniky, která zavedla používání QR kódů 

na strojních štítcích a věříme, že tato novinka přinese prospěch jak našim zákazníkům, tak nám.  

  

K cenám projektových prací 

V poslední době je odbornou veřejností často diskutována otázka ceny projektových prací. 
Odráží se to i na stránkách informačního zpravodaje ČKAIT (Z+i), který se ve svém čísle 3 
tomuto tématu poměrně obsáhle věnuje. ČKAIT dlouhodobě usiluje v rámci novely 
autorizačního zákona prosadit návrh, aby do působnosti Komory nenáleželo jen vydávání 
standardů pro výkony a dokumentaci, ale i stanovení ceníků a honorářových řádů. Zde je 
v rozporu s ÚOHS, který namítá, že by tímto bylo narušeno konkurenční prostředí. K tomuto 
tématu bych si dovolil přidat i několik svých poznámek a postřehů. 

Pokud je rozhodujícím (a velice často jediným) kritériem výběrového řízení na vypracování 
projektové dokumentace nabídková cena, musí se nabízející dle mého názoru při zpracování 
nabídky rozhodnout, zda zakázku chce získat v každém případě, tj. i za cenu, která nepokrývá 
náklady na kvalitní zpracování projektu, nebo dá přednost kvalitě zpracovávaného projektu. 
V prvním případě riskuje nejen svou pověst na trhu, ale i možné komplikace při realizaci 
projektu nebo následné potíže pramenící z opomenutí zákonných i podzákonných předpisů a 
norem. Jednoznačná preference ceny ve výběrových řízeních projektových prací pak dává 
šanci neseriózním nebo věci neznalým projektantům. I nám se totiž dostávají do rukou 
v rámci poptávek projekty zpracované velice nekvalitně, ať již po stránce formální, po stránce 
technického řešení nebo „hloubkou“ zpracování. Další negativní věcí je následná snaha 
přenášet náklady na řešení projektových chyb na dodavatele díla s poukazem na potřebu jeho 
„odborné péče“ při realizaci díla. To může vést k následným sporům mezi investorem a 
dodavatelem díla podle zadaného projektu. 

V ceně projektových prací nutně musí být zahrnuty nejen mzdy a odvody z nich, daně, 
pojištění, ale i další nutné náklady. Nemalý podíl na nich mají např. výpočetní technika 
pořízení (a údržba) legálního software, ale i náklady na vzdělávání projektantů, účast na 
školeních, seminářích, apod.  

I investor by si měl uvědomit, že úspora několika desítek či stovek tisíc korun na projektu 
může mít velice drahé následky při jeho realizaci nebo při provozu a užívání stavby či 
zařízení. V některých případech by se jistě investorovi velice vyplatilo, kdyby „investoval“ 
peníze již do studie a nechal si zpracovat třeba i tři a z nich by vybral k projektu a realizaci tu, 
která je nejen z hlediska investičních nákladů, ale i z hlediska budoucího provozu, 
nejvýhodnější.  



 

Další ročník semináře o pneumatické dopravě 

Informujeme v předstihu naše čtenáře, že na termín 9. – 10. 3. 2016 připravujeme další ročník 
velice žádaného všeobecného dvoudenního semináře o pneumatické dopravě. Předmětem 
přednášek budou mimo základní informace o oboru i praktické zkušenosti z navrhování a 
provozování zařízení pneumatických doprav a přehled různých typů komponentů 
používaných v pneumatické dopravě. Seminář je určen především pro začínající projektanty, 
pracovníky provozu a údržby přicházející do styku s pneudopravními zařízeními a také pro 
pracovníky investičních i obchodních oddělení investorů a inženýrských organizací.   Seminář 
se bude konat v Milevsku a předpokládáme, že bude opět zařazen do cyklu celoživotního 
vzdělávání ČKAIT.  O bližších podrobnostech o semináři se dozvíte na stránkách našeho 
zpravodaje, tak v informačním letáku (předběžné přihlášce), který budeme rozesílat 
elektronickou poštou, příp. v seznamu akreditovaných akcí CŽV publikovaném ČKAIT. 

 

Výhybka potrubní pošty 

Ve druhém čtvrtletí jsme zhotovili konečnou verzi prototypu trojcestné výhybky potrubní pošty. Ta je 

osazena do ocelové prachotěsné skříně s uzavíratelnými dvířky a je konstruovaná tak, že je skříň 

připravena pro instalaci dvou až čtyř výstupních hrdel. Výhybku je možno použít v obou dopravních 

směrech – tedy jako rozbočku i sbočku. Současně je provedeno i finální řešení elektročásti. Výhybka 

je vybavena indukčními koncovými spínači a svorkovnicí pro napojení na el. síť a systém MaR. Je 

určena pro instalaci v libovolné poloze podle dispozičních požadavků projektového řešení.  

V rámci testů výhybky bylo provedeno cca 6000 přestavení, což odpovídá zhruba čtyřem rokům 

standardního provozu. Při testech jsme kontrolovali opotřebení činných částí, také přesnost zastavení 

otočného potrubního segmentu a průchodnost pouzdra. S výsledky testů jsme plně spokojeni.  

Ukončením testů jsme dokončili testování systému potrubní pošty RAYMAN. To zahrnulo testy 

funkčnosti a únosnosti celého systému instalovaného v našem sídle spolu s dmychadlovou stanicí, 

testy světelných závor dopravního potrubí, životnostní testy pouzder prováděné ve spolupráci se 

slévárnou Šmeral Brno a konečně testy výhybek dopravního potrubí. Nyní jsme připraveni dodávat 

systémy potrubní pošty do průmyslových provozů, a to jak jednosměrné, tak obousměrné a 

s prakticky neomezeným počtem přijímacích/odesílacích stanic.  Postupně budeme doplňovat náš 

systém potrubní pošty o další komponenty vyvíjené na přání a podle požadavků trhu - zejména se 

jedná o jiné typy koncových prvků a jiné, než standardní průměry dopravních potrubí. 

 

 

 



 

 

Obr. 1: Otevřená výhybka 

 

Obr. 2: Pohled do výhybky 

 

 

Obr. 3: Uzavřená výhybka 

 


