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 druhé, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti. Tentokrát bych rád obrátil Vaší pozornost
k připomínce stého výročí podnikatelské tradice v naší rodině.
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

červen 2019
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100 let rodinné podnikatelské tradice
V loňském roce naše společnost oslavila 25. výročí svojí činnosti. V letošním roce si připomínáme
neméně důležité výročí, týkající se podnikatelské tradice v naší rodině. Je tomu právě sto let, co náš
dědeček, p. Václav Rayman, zámečnický mistr, založil v roce 1919 v Kladně zámečnickou živnost.
Podle tradovaných informací došlo tomuto aktu „z donucení“, neboť po skončení první světové války
byli z kladenských hutí hromadně propouštěni zaměstnanci, kteří tam pracovali v průběhu války na
zbrojním válečném programu, aby bylo možno nabídnout práci demobilizovaným mužům. Toto
propuštění se týkalo i našeho dědečka, který se rozhodl vydat cestou nezávislého podnikání.
Díky svým osobním vlastnostem, jako byla pracovitost, zručnost, důraz na vzdělání a technická
invence se pan Václav Rayman vypracoval na jednoho z nejváženějších podnikatelů Kladenska.
Velice si považoval například pozvání do správní rady kladenské Průmyslové školy, které dostal i
přesto, že byl, z dnešního pohledu, „pouze vyučený“. Ve svém podniku prosazoval vždy moderní
postupy. Byl jedním z prvních, kteří zavedli obloukové svařování za použití obalované elektrody, pro
rozvoj podniku zakoupil automobil a vyvinul několik jednoúčelových strojů. Například stroj na výrobu
plechových „rolet“ výkladních skříní mu umožnil ovládnout většinu trhu s portály obchodů na Kladně a
v okolí. Osobně si se svým bratrem vzpomínáme, s jakou hrdostí jsme ještě počátkem 70. let
minulého století (tedy v době, kdy soukromé podnikání bylo tabu) chodili kolem obchodů s roletami, na
nichž bylo vylisováno „Zámečnictví RAYMAN Kladno“.
Na podnikatelskou tradici jsme se snažili navázat počátkem devadesátých let poté, co nám byly
navráceny v restituci namísto prosperujícího podniku pouze dva neudržované objekty bez jakéhokoli
strojního vybavení. Po prodeji jednoho z restituovaných objektů a majetkovém vypořádání druhého
objektu a zvážení našich možností a vyhlídek jsme se rozhodli jít cestou engineeringu v oborech
odprašování a pneumatické dopravy. Přitom ale bylo jasné, že se budeme snažit navázat na hodnoty
podnikatelského prostředí první republiky. Jejich základem je podnikatelská poctivost, vysoká
technická úroveň produkce a služeb, soustavný cílevědomý vývoj, vycházení vstříc potřebám
zákazníků a dodržování daného slova (i nepsaného). Samozřejmostí je také aktivní přístup k řešení
chyb a jejich následků. Ty se samozřejmě, jako v každé jiné lidské činnosti mohou vyskytnout. Velice
si zakládáme na dodržování platební kázně, sjednaných termínů a technických a obchodních
podmínek. Snažíme se přitom pouze okrajově využívat různých podpor vč. dotací, které podle našeho
názoru pokřivují podnikatelské prostředí. Pokud se pro nějakou dotaci již rozhodneme, tak se týká
výhradně vzdělávání našich pracovníků. Také se průběžně snažíme o zavádění nejmodernějších
technologií, a to především do oboru projektování. K nim patří 3D modelování či využití 3D scanování
stávajících technologií. Současně se snažíme o průběžný vývoj a zavádění nových výrobků a systémů
do poměrně konzervativního oboru, jakým je pneumatická doprava. To se nám postupně daří –
důkazem je například regulační vykladač RV pro dávkování sypkých materiálů, využití průtokového
podavače nebo například pneudopravní systémy TOP FLUID, FLUIDCOLL nebo FLOW-OFF a další.
V počátcích nám při budování firmy aktivně pomáhal náš otec Ing. Václav Rayman, a to především
svými technickými znalostmi a velice bohatými zkušenostmi s konstrukcí, projektováním a provozem

zařízení pneumatické dopravy. Na jeho odbornou erudici jsme se vždy snažili navazovat. Současně
nám připomínal podnikatelské prostředí první republiky tak, jak si ho sám pamatoval či jak ho převzal
po svém otci.
Naším cílem není vytvořit velkou firmu se stovkami zaměstnanců, ale stabilní podnik menší velikosti
poskytující ve svém oboru kvalitní služby svým zákazníkům. Menší velikost podniku umožňuje osobní
přístup vedení společnosti jak k vlastním zaměstnancům, tak k obchodním partnerům. Doufáme, že se
nám to podaří, a to i v době, která je svými regulativy, předpisy, administrativními požadavky a
státními i Evropskými podporami nakloněna především velkým podnikům. Věříme, že takovýto podnik
se nám podaří nejen udržet, ale i předat v dobré kondici další nastupující generaci. (PR+TR)

Dílna s transmisními pohony strojů

Výroba plechové rolety na
jednoúčelovém stroji

Rekonstrukce expedičního zařízení vápenného hydrátu ve VČS Tmaň
V červnu jsme předali do provozu rekonstruované zařízení pro expedici suchého vápenného hydrátu
z expedičního sila do silničních přepravníků ve vápence VČS Tmaň. Původní technické řešení
s nedostatečným provzdušňováním a s regulací výtoku hydrátu ručně stavitelným segmentovým
uzávěrem vykazovalo nerovnoměrnou a nedostatečnou expediční výkonnost a značný únik materiálu
do okolí s výrazným nárůstem prašnosti a značným zvýšením znečištění přepravníků a životního
prostředí. Také neumožňovalo efektivní regulaci expedovaného množství hydrátu. To vedlo řidiče
přepravníků (a současně operátory plnění) k otevírání druhých plnicích otvorů přepravníků a tedy
k jejich nestandardnímu plnění.
Samotnému projektovému řešení a realizaci zařízení předcházelo zpracování studie. V ní byl
analyzován současný stav, posouzeno stávající zařízení a také bylo provedeno měření množství
vzduchu přiváděného do zásobního sila s pneudopravou při jeho plnění. Také byla posouzena

kapacita filtrů a odsávacích ventilátorů zásobních sil. Na základě skutečností zjištěných při zpracování
studie bylo navrženo technické řešení a byla podána nabídka na projekt a realizaci úprav.
Návrh technického řešení vycházel ze zkušeností získaných v loňském roce při realizaci úprav
obdobného expedičního zařízení v teplárně Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Kladno (viz Zpravodaj č. 28
z loňského roku). Při tom jsme však museli respektovat jiné vlastnosti expedovaného materiálu a jiné
dispoziční uspořádání. Rekonstruované zařízení navazuje na výstupní přírubu stávajícího ručního
revizního šoupátka čeřenou výpadovou komorou o průměru cca 500 mm, která slouží současně jako
komora segregační pro zachytávání cizích příměsí z hydrátu. Proto je komora opatřena čisticím
otvorem DN 150. Výstupní hrdlo komory je osazeno krátkým fluidním dopravníkem ve tvaru „U“
osazeným ve spojnici materiálovým uzávěrem. Na výstupní přírubu fluidního dopravníku navazuje
regulační vykladač RV 100 osazený otěruvzdornými (HARDOX) vnitřními součástmi a snímačem
polohy (jako atypická výbava na přání zákazníka je doplněn optický ukazatel polohy). Regulační
vykladač slouží také jako druhý těsný uzávěr. Za vykladačem je osazena odlehčovací klapka, která
zamezí prášení hydrátu při prudkém nárůstu expedovaného množství na počátku plnění. Skluzové
potrubí z regulačního vykladače vede do kotevní hlavy stávající plnicí hubice.
Velice důležitou součástí úprav expedičního zařízení je instalace plošného provzdušňovacího systému
do spodní části výsypky sila (zhruba do poloviny výšky kuželové výsypky). Provzdušňovací skříně jsou
funkčně rozděleny do čtyř sekcí, a to z důvodu úspory provzdušňovacího vzduchu.
Nemalá pozornost byla věnována odprášení plnicí hubice, které bylo doplněno o přisávací/zpětnou
závažovou klapku, nový dálkově ovládaný uzávěr a ruční regulační klapku. Přepočtem bylo potvrzeno,
že průměr stávajícího odprašovacího potrubí do sila DN 150 je dostatečný s ohledem na vlastnosti
expedovaného materiálu a na požadovanou expediční výkonnost.
Zařízení se nám (po odstranění závady na stávající plnicí hubici) podařilo najet bez potíží, a to i díky
dobré spolupráci s techniky profese elektro a MaR, které si zajišťoval sám investor. Požadovaná
expediční výkonnost byla nejen splněna, ale i překročena, což vede ke zkrácení doby pobytu
přepravníků pod sily a současně i v areálu vápenky. Únik materiálu při expedici byl odstraněn.
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 otěruvzdorné oceli. Svojí konstrukcí zajišťuje regulační vykladač
spolehlivé dávkování popílku v širokém rozsahu a umožňuje 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. Dále se potvrdila
potřeba kvalitního provzdušnění sypkého materiálu v sile plošným provzdušňovacím systémem. To
zajistí nejen dostatečnou expediční výkonnost, ale i rovnoměrný výtok materiálu ze sila, takže řidiče
přepravníků (tj. operátory expedice) nic nenutí otevírat další plnicí otvory pro zlepšení kvality plnění
přepravníků. V neposlední řadě kvalitní provzdušňovací systém zvýší „tažitelnost“ sila.
Celkově úspěšná realizace zařízení je výsledkem vysoce kvalitní přípravy investiční akce ze strany
investora (oceňujeme především zpracování studie a její důkladné technické projednání) a také velice
dobré spolupráce s techniky VČS Tmaň a montážními pracovníky firmy LUWEX a. s. Praha. (PR)

Model upraveného expedičního zařízení

Provzdušňovací systém – pohled do sila

Předáno zařízení dávkování sorbentu - pás č. 4 aglomerace v U.S.Steel Košice
Naše společnost v končícím čtvrtletí uvedla do provozu a předala vyššímu dodavateli zařízení
pneumatické dopravy a expedice odprašků na aglomeračním pasu č. 4 v U.S.Steel Košice. I přes velice
složité podmínky u investora se nám podařilo dokončit montáž včas a zařízení uvést do provozu. Na
realizovaném zařízení se vyskytly některé problémy, způsobené dle našeho názoru nestandardními
vlastnostmi materiálu. Ve skladovaných odprašcích v sile se tvoří spečence a hroudy, které občas
brání volnému výtoku materiálu ze sila do plnicí hubice. Provedli jsme analýzu možných příčin a zcela
jsme vyloučili vliv námi realizovaného systému pneumatické dopravy. Tlakový vzduch použitý jako
provzdušňovací je totiž sušený na r. b. -40 °C, takže se dá vyloučit možná absorpce vzdušné vlhkosti
materiálem v sile. Podle našeho názoru je příčinou tvorby hrud „doběh“ chemické reakce
v odprašcích ještě v době, kdy je materiál skladován v sile.
Dalším dílčím problémem, na jehož vyřešení v současné době pracujeme, je občasné nalepování
dopravovaného materiálu (směs vápenného hydrátu a aktivního uhlí) na vnitřní povrch směšovací
komory ejektoru. Také zde vidíme jako příčinu možné nestandardní vlastnosti dávkované směsi.
Analyzujeme též možný vliv okolní teploty na tento jev. Popsané problémy jsou však takového rázu,
že nebrání investorovi v provozu zařízení.
V minulém týdnu byl předán do provozu aglomerační pas č. 3, na pasu č. 2 nyní pokračují montážní
práce. Realizace zakázky v poměrně vzdálené lokalitě i vyžádala zvýšené úsilí našich pracovníků, a to
od obchodu a projekci až po realizaci a servis. Všem pracovníkům, kteří se na akci podíleli a podílejí,
patří velký dík. Stejně tak dodavateli montážních prací, společnosti Technomont s.r.o. Stanča. (PR)

Pohled na ejektorové podavače EP

Rozbočení dopravních potrubí do trysek

Seminář „Vápno, cement, ekologie 2019“
Ve dnech 17. až 19. 6. 2019 pořádala společnost VÚMO s. r. o. odborný seminář VÁPNO, CEMENT,
EKOLOGIE 2019“. Na semináři se prezentovala také naše společnost, a to jednak na stánku a dále
prezentací příspěvku našeho jednatele, p. Ing. Martina Raymana na téma novinek v oboru
pneumatické dopravy.
Seminář nebyl pouze odbornou akcí, ale též akcí společenskou. Na ní se nám podařilo navázat
kontakty s novými partnery, případně s některými stávajícími partnery vztahy oživit. (PR)

P. Ing. Martin Rayman při prezentaci
Stánek naší společnosti

Setkání „Vášák 2019“
Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 se uskutečnilo v Milevsku již tradiční setkání spolupracovníků, rodinných
příslušníků a přátel naší společnosti „Vášák 2019“. V letošním roce nám počasí přálo, vládla dobrá
nálada a akce se proto velice vydařila. (PR)

Občerstvení
Vášův rybník

Nastupující generace

