
 

ZPRAVODAJ společnosti RAYMAN spol. s r. o. 

Číslo 25 září 2017 

Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, 

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

páté, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti.   

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.  V tomto čísle doporučuji Vaší pozornosti článek o nabízené technické 

podpoře při objednání kusových dodávek výrobků. 

Ing. Petr Rayman, 

jednatel společnosti RAYMAN spol. s r. o. 
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Technická podpora při kusových dodávkách komponent 

Jak jsme již informovali v jednom z předchozích čísel Zpravodaje, nabízí naše společnost zdarma 

jednohodinovou technickou konzultaci vhodnosti použití námi dodávaných komponent pneudopravy 

v konkrétním zařízení. Zatím jsme o tuto službu nezaznamenali zájem. To nás vedlo k zamyšlení nad 

příčinami a důsledky tohoto stavu.  

Vycházíme z toho, že zařízení pneumatické dopravy jsou poměrně složité systémy (z nichž každý je 

prakticky neopakovatelným originálem), jejichž funkce i životnost je v provozu ovlivněna mnoha vlivy 

– např. fyzikálními a chemickými vlastnostmi dopravovaného materiálu, dopravní rychlostí, ale i 

umístěním jednotlivých komponent v systému nebo i jejich polohou. Správná funkce i životnost 

jednotlivých dílů tedy nezávisí pouze na kvalitě výrobku samotného, ale i na jeho správné aplikaci v 

systému. A to vyžaduje nejen dobré teoretické znalosti projektanta, ale i bohaté praktické zkušenosti 

z jednotlivých realizací. Ty naši pracovníci vzhledem k dlouhodobé specializaci naší společnosti na 

zařízení pneumatické dopravy mají. To je hlavní důvod, proč našim zákazníkům nabízíme možnost 

konzultace vhodnosti použití jednotlivých komponentů v systému. 

V poslední době jsou z důvodu mimořádného tlaku na minimalizaci ceny zařízení a zkrácení termínu 

zpracování projektu stále častější případy nedomyšlených projektů, či projektů obsahujících chyby 

nebo používajících pro danou aplikaci nevhodné, ale laciné prvky. To potom vede k reklamacím 

zařízení jako celku, které se potom dodavatel celého zařízení snaží přenést na dodavatele 

komponent. A zde dochází ke sporům o příčinách problému.  

Dodavatel komponentu obvykle specifikuje podmínky jeho použití v technických podmínkách nebo 

v projekčním podkladu. Tyto podmínky nemohou postihnout každý případ možného použití 

předmětného dílu, např. všechny druhy dopravovaného materiálu a jeho chování při změně teploty 

nebo vlhkosti, anebo abrazivní vlastnosti daného materiálu. Navíc nebývají, ať už z neznalosti, 

nedbalosti nebo spěchu respektovány. Mnohdy jsou navíc díly poptávány a objednávány jako kusová 

dodávka bez uvedení podrobností o zařízení a dopravovaném materiálu. Také mnoho výrobků 

vyžaduje odborné uvedení do provozu spojené s jejich seřízením. To z důvodu „úspor“ nebývá 

objednáno ani přes skutečnost, že je podmínkou záruky. Dodavatel je tedy, alespoň částečně, 

z obchodního hlediska „krytý“. Přesto mu závady z popsaných příčin kazí u koncového odběratele 

jméno a stav vede k nepříjemným dohadům o provedení a financování nápravy. 

Myslíme si, že jednou z cest, jak vylepšit situaci je právě poskytnutí konzultací o vhodnosti použití 

prvků pneumatické dopravy pro konkrétní aplikaci. Další cestou je trvání na odborném uvedení 

komponentu do provozu, při kterém může být komponent seřízen pro danou aplikaci a je možno 

alespoň dodatečně objevit chybu a doporučit její řešení. Proto apelujeme na naše zákazníky, aby 

využívali možnosti nabízených konzultací a také, aby si nechávali uvést zařízení do provozu 

autorizovanými odborníky na pneumatickou dopravu. (PR) 

 



 

 

Obr. č. 1: Centrální odsávací potrubí - topologie, filtrační jednotka. 

Odprašovací zařízení haly modelárny Saint - Gobain CZ 

V průběhu měsíce srpna jsme realizovali odprašovací zařízení celkem 10 dřevozpracujících strojů 

(pily, brusky, hoblovačky, protahovačky) v provoze modelárny Saint - Gobain ve Dvoře Králové.  

Potřeba odprášení byla vyvolána současnou nevyhovující situací, kde stroje byly odprašovány 

nedostatečně výkonným mobilním zařízením, kde filtraci představoval nafukující se pytel, který se 

rychle zanesl a odsavač tak ztrácel výkon. 

Námi navržené a realizované zařízení je tvořeno potrubní sítí (uloženou pod podlahou haly) a filtrační 

jednotkou. Každý odsávaný stroj je na svém výstupu osazen dálkově ovládanou klapkou 

s elektropohonem a ručním regulačním šoupětem, poté je napojen na centrální potrubní odsávací 

systém. Potrubí je zaústěno do filtrační jednotky (dodala firma Herding), na jejíž výsypku navazuje 

rotační podavač a stanice pro plnění big bagů. 

Vzhledem k charakteru odsávaného materiálu (hobliny, piliny, dřevný prach) je tento výbušný. 

Zařízení je tedy řešeno jako Ex a obsahuje prvky zajištění proti výbuchu, konkrétně HRD aktivní členy 

AP8 V70 s hasivem Puvex (dodala firma VST Engineering).   



 

 

Obr. č. 2: Detail napojení stroje. 

 

 

Obr. č. 3: Napojení strojů, centrální rozvod veden pod 

podlahou modelárny. 

 

Obr. č. 4: Výsypka filtru, rotační podavač, big bag, zhášecí zařízení. 

Přes počáteční potíže při najetí zařízení (drhnoucí rotační podavač pod výsypkou filtru) se podařilo 

dílo předat v termínu a ke spokojenosti investora. Zařízení přispívá ke zlepšení pracovních podmínek 

na pracovišti modelárny. (OK)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příklad natočeného řezu modelem plnicí 

hubice v A360 

3D projekční podklady zdarma k dispozici 

Na naše internetové stránky www.rayman.cz jsme doplnili u převážné většiny našich produktů 

projekční podklady v 3D formátu (modely). Podklady jsou v obecném výměnném formátu STEP 

(Standard for the Exchange of Product Model Data), takže je můžete použít v různých verzích 3D 

návrhových programů. Zároveň si na našich 

stránkách můžete přímo prohlédnout 3D modely 

vybraných výrobků v prohlížeči pomocí služby 

Autodesk A360, do které se nemusíte nijak 

přihlašovat. 

Pro některé výrobky jsou připraveny podklady v 

různých dimenzích apod. Takže například kolena 

dopravního potrubí jsou ke stažení ve všech 

používaných dimenzích a v nejužívanějších 

úhlech. Varianty jsou přehledně seřazeny a jedna 

varianta je vždy přístupná pomocí služby 

Autodesk A360, kde si výrobek můžete libovolně 

otáčet, vytvářet řezy napříč výrobkem a 

podobně.  

Nyní tedy mají naši zákazníci a projektanti možnost najít na jednom místě všechny projekční 

podklady, tj. technické podmínky, projekční výkresové podklady, obrázky našich výrobků, případně 

prospekty výrobků. Zároveň jsme na našich webových stránkách www.rayman.cz zrušili registraci 

nutnou ke stažení projekčních podkladů. Nyní jsou všechny informace o našich výrobcích plně 

přístupné i bez registrace. (ON) 

Komorový podavač KP MICRO 

V naší společnosti jsme vyvinuli nový typ komorového podavače KP MICRO. Jedná se o malý 

komorový podavač, který je určen především pro odsun obtížně tekoucích odprašků od výsypek 

filtrů. Z tohoto důvodu má vnitřní stěny svislé, bez kuželových ploch, na kterých by materiál mohl 

ulpívat a celá plocha dna je fluidizovaná. Přívod vzduchu do nádoby podavače je proveden především 

spodem, kdy vzduch prochází přes provzdušňovací přepážku do materiálu. Pokud by průtok vzduchu 

přepážkou byl příliš velký, je možno jeho část přivést do nádoby shora přes omezovací dýzu.   

Komorový podavač KP MICRO je navržen ve dvou základních provedeních lišících se polohou výstupu 

materiálu: se spodním a s bočním výstupem. Boční výstup je určen pro jemné materiály lepivé (ke 

stěně) – např. velmi jemné odprašky z hutních provozů. Spodní výstup je určen pro hrubší hůře 

fluidizovatelné materiály – např. ložový popel nebo popílek z II. tahu kotle či z Lungstroemu. 

Podavač KP MICRO je navržen ve třech velikostech: objem nádoby 50, 75 a 150 dm3. Jako atyp je 

možno navrhnout i jiné objemy se shodným průměrem. Vnější průměr nádoby je 508 mm.  



 

Podavače se převážně umísťují pod výsypky filtrů, ale je možno je použít samostatně. Podavače je 

možno spojovat do jedné větve. Při tom se podavače s bočním výstupem osazují materiálovými 

uzávěry a vyprazdňují se postupně. Podavače se spodním výstupem je možno vyprazdňovat 

současně.   

Základní výstroj podavače KP MICRO obsahuje: 

- nádobu, 

- směšovač, 

- materiálovou clonu, 

- průsah, 

- rozvodné vzduchové potrubí, 

- vzduchový uzávěr pneumaticky ovládaný, 

- pojistný ventil, 

- manometr nádoby vč. manofiltru, 

- manometr vzduch. potrubí, 

- tlakové čidlo analogové (4 – 20 mA), 

- dýzy (spodní, horní), 

- mezikus pro montáž materiálového uzávěru (pro spodní výstup). 

Volitelné příslušenství určuje projektant z následujících možností: 

- vstupní materiálový uzávěr (vpádový kuželový, klapka, …), 

- odvzdušňovací uzávěr, 

- výstupní materiálový uzávěr (pneumaticky ovládané šoupátko, přifukovací uzávěr PMU 

apod.), 

- stavoznak horní, 

- stavoznak spodní, 

- přifukovací kus, 

- přívod přifukovacího vzduchu do přifukovacího kusu nebo uzávěru PMU, vč. zpětné klapky a 

dýzy, 

- ovládací šoupátka ve skříni, úpravná jednotka, 

- řídicí systém v rozvaděči. 

Novým typem komorového podavače dáváme uživatelům k dispozici výrobek vhodný pro dopravu 

velmi jemných přilnavých materiálů, které jsou podavači s klasickým tvarem nádoby obtížně 

dopravitelné. (PR) 

 

 



 

 

Detail horní části podavače 

 

KP MICRO se spodním výpadem a uzávěrem 

Zateplení objektu technické kanceláře 

V srpnu 2017 bylo provedeno zateplení fasády objektu technické kanceláře firmy RAYMAN s.r.o. 

v Milevsku. Zateplení objektu bylo provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS (External 

Thermal Insulation Composite Systems – vnější tepelněizolační kompozitní systém). Zateplení bylo 

provedeno fasádními polystyrénovými deskami a byla nanesena silikonová tenkovrstvá omítka. 

Současně byla provedena oprava sklepních oken a parapetů. 

Investice do zateplení fasády zvýší mimo estetického vylepšení budovy i komfort při užívání objektu. 

V zimě zateplení zabrání úniku nákladného tepla a v létě přehřátí obvodových zdí a interiéru. Tím se 

šetří náklady na energii pro vytápění i na klimatizaci. Po celý rok bude zajištěno příjemné vnitřní 

klima, sníženo je i riziko výskytu plísní. Obvodové stěny budovy jsou navíc chráněné před 

nadměrnými tepelně-dilatačními pohyby i povětrnostními vlivy.  



 

 

Pohled zezadu 

 

Přední pohled na novou fasádu 

Práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě společností IKK Milevsko s.r.o. pracovníky, kteří jsou 

proškoleni a jsou držiteli osvědčení o aplikaci zateplovacího systému Jubizol-JUB a.s. 

Popsané stavební práce byly realizovány z vlastních zdrojů bez jakékoliv podpory z evropských fondů 

či jiných dotací. (DR) 

 

POWTECH 2017 

Na konci září se pět pracovníků naší společnosti zúčastnilo odborné výstavy POWTECH 2017 

v Norimberku. Zde navázali některé nové kontakty. Návštěva také přispěla k lepší informovanosti o 

novinkách v našem oboru.  I když je nutno zmínit, že „opravdových“ novinek jsme mnoho neviděli.  I 

tak však návštěva přispěla k posílení přehledu o našem oboru. (PR) 


