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 páté, číslo „Zpravodaje“ naší společnosti. Věřím, že i v současné obtížné a nejisté
situaci v něm naleznete pro Vás zajímavé informace. Současně Vám přeji mnoho zdraví a sil
k překonání současných obtíží.
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,
za společnost RAYMAN spol. s r. o.

duben 2020
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Pneumatická doprava práškových materiálů v Cementárně Beocin (Srbsko)
Pro našeho zákazníka PSP Engineering a.s. a ve spolupráci s ním jsme naprojektovali, dodali
rozhodující komponenty a uvedli do provozu několik systémů zařízení pneumatických doprav pro tři
různé druhy dopravovaných materiálů v cementárně Lafarge Beocin v Srbsku.
Zařízení pneumatické dopravy byla navržena pro dopravu tří různých druhů dopravovaných materiálů
– by-passové odprašky, vápenný hydrát a surovinová moučka. Pro dopravu by-passových odprašků
jsme navrhli tři systémy ejektorové dopravy (do mlýnů I. a II. a pro recirkulaci) a jeden pro vykládku
silničních přepravníků. Každý systém ejektorové dopravy sestává z rotačního podavače sloužícího
jako tlakový uzávěr a pro plynulé podávání materiálu do ejektoru. V ejektorovém podavači se pak
materiál směšuje s dopravním vzduchem a podává se do dopravního potrubí. Jedna z dopravních tras
je vybavena překlápěcí rozbočkou RDP pro možnost občasné recirkulace prachu. Součástí návrhu je i
zdroj dopravního vzduchu (ROOTSOVO dmychadlo AERZEN) pro každé zařízení. Vykládka ze silničních
přepravníků je navržena klasickým způsobem s využitím kompresoru přepravníku dopravním
potrubím, které je v našem případě vybaveno měkkým kompenzátorem pro uvolnění váženého
zásobního sila by-passových odprašků.
Pro dopravu vápenného hydrátu jsme navrhli jeden systém ejektorové dopravy pro zafukování
hydrátu do procesního potrubí a jeden pro vykládku silničních přepravníků. Systém ejektorové
dopravy sestává, obdobně jako u dopravy odprašků, z rotačního podavače sloužícího jako tlakový
uzávěr a pro plynulé podávání materiálu do ejektoru. V ejektorovém podavači se pak materiál
směšuje s dopravním vzduchem a podává se do dopravního potrubí. Součástí návrhu je i zdroj
dopravního vzduchu (ROOTSOVO dmychadlo AERZEN) pro každé zařízení. Vykládka ze silničních
přepravníků je navržena klasickým způsobem s využitím kompresoru přepravníku dopravním
potrubím, které je v našem případě vybaveno navíc měkkým kompenzátorem pro uvolnění váženého
zásobního sila vápenného hydrátu.
Pro dopravu surovinové moučky ze stávajícího filtru jsme navrhli jeden systém ejektorové dopravy
pro zafukování moučky do procesního potrubí. Systém ejektorové dopravy sestává, obdobně jako u
dopravy odprašků, z rotačního podavače sloužícího jako tlakový uzávěr a pro plynulé podávání
materiálu do ejektoru. V navazujícím ejektorovém podavači se pak materiál směšuje s dopravním
vzduchem a podává se do dopravního potrubí. Součástí návrhu je i zdroj dopravního vzduchu
(ROOTSOVO dmychadlo AERZEN) pro každé zařízení.
Pro realizaci díla jsme navrhli, zkonstruovali a dodali některé speciální prvky pneudopravních zařízení:
zejména dopravní rotační podavače, ejektorové podavače, přifukovací kusy, dilatace, kolena
dopravních potrubí a dmychadla.
Součástí našich výkonů byla také kontrola montáže a účast technika při uvedení do provozu. Tato
činnost byla prozatím vykonána ve dnech 21. 9. – 26. 9. 2019 u technologie dopravy by-passového
prachu a dopravy surovinové moučky, následně pak 13. 11. – 22. 11. 2019 byla uvedena do provozu
doprava vápenného hydrátu. Zbývá kontrola vykládky a transportu by-passových odprašků do
autocisterny a také transport části odprašků zpět do mlýnů I. a II. Práce budou provedeny po
celkovém dokončení montáže. Zařízení připravená k najetí byla uvedena do provozu bez potíží na
dodané technologii v termínech vyžádaných zákazníkem.

Tato zakázka byla pro nás atypická, a to nejenom místem realizace, ale i rozdělením výkonů mezi
objednatele a naší společnost. Přesto jsme se jí zhostili v dobré kvalitě a s dodržením smluvně
dohodnutých termínů. (PR)

Silo vápenného hydrátu
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Rozbočka překlápěcí RDP

Neobvyklé dodávky plnicích hubic
Počátkem letošního roku jsme dokončili jednu z pro nás atypických zakázek – dodávku sedmi kusů
samočinných plnicích hubic SPH300-R pro našeho dlouhodobého zákazníka Lhoist Central Europe a. s.
Zakázka nebyla neobvyklá svým technickým řešením, ale spíše rozsahem. Ještě nikdy předtím jsme
nedodávali v rámci jedné zakázky sedm plnicích hubic, a to do zahraničí. Místem montáže je vápenka
DOLKAM Šuja (SK) patřící do skupiny Lhoist CE. Rozsah i místo dodávky sebou přinesly velké nároky
na koordinaci činností v naší společnosti i u našich subdodavatelů a na zajištění logistiky, zvláště
v době souběhu s výrobou plnicích hubic pro jiné zakázky. Díky dlouhodobě výborné spolupráci
s naším zákazníkem, který nám ponechal dostatek časového prostoru pro technickou přípravu a
realizaci zakázky se nám podařilo plnicí hubice dodat v dohodnutém termínu. Součástí našich výkonů
byla také kontrola montáže plnicích hubic a účast technika při jejich uvedení do provozu. Také tato
činnost, která proběhla v hektické předvánoční době, byla provedena ke spokojenosti zákazníka.
Chceme touto cestou poděkovat za výbornou přípravu zakázky a věcnou spolupráci při její realizaci
pracovníkům objednatele a i našim technikům a servisním pracovníkům.
Pro dalšího našeho dlouhodobého partnera, Vápenku Vitošov s. r. o., jsme zkonstruovali a dodali
atypickou nakládací hubici SNH 300-R. Hubice je atypická svým neobvykle velkým zdvihem 11000 mm
a celkovou délkou 14000 mm. To sebou přineslo požadavek na zesílení střední části hubice v oblasti
výsuvných kuželů a úplně nové konstrukční řešení horní hlavy hubice s integrovaným nově
konstruovaným zesíleným zdvihacím vrátkem.
Prodloužením doby konstrukčních prací proti plánu a zejména potížemi ve výrobě u jednoho z našich
dodavatelů (termíny a zejména kvalita) se nám nepodařilo splnit dohodnutý termín dodávky hubice

k montáži. Naštěstí díky vstřícnému postoji našeho dlouhodobého zákazníka byl stanoven termín
náhradní. Ten se nám již splnit podařilo. Problémy s kvalitou práce u našeho dodavatele zapříčinily
potíže při najetí hubice. Ty se nám však podařilo vyřešit.
Realizace takovéto atypické zakázky je pro nás velkým ponaučením do budoucna. Jednak při
vyjednávání dodacích termínů musíme být důslední ve vyjednání dostatečného času pro technickou
přípravu zakázky a také musíme vybírat kvalitnější partnery pro zajištění výroby. Naštěstí díky velice
vstřícnému a kooperativnímu přístupu pracovníků objednatele se podařilo zakázku řádně zrealizovat.
Za to jim patří velký dík.
V současné době řešíme na této hubici reklamaci – zasekávání jednoho z vodicích lan mezi kotouči
vrátku. Problém máme již technicky vyřešen, nyní pracujeme na výrobě nového bubnu vrátku a po
zrušení stavu nouze rotor vrátku vyměníme za nový, se zesílenými kotouči.
Obě výše uvedené zakázky opětovně potvrdily, jak je důležité korektní partnerství mezi objednatelem
a dodavatelem. A to jak v rovině osobních vztahů, tak ve spolupráci při technické i obchodní přípravě
realizace. A v neposlední řadě, pokud se vyskytnou, vstřícné a klidné řešení problémů, které je
nakonec ku prospěchu obou stran – nám poskytne klid k práci na řešení problému a zákazníkovi
spolehlivé dodávky či zařízení v souladu s jeho požadavky.

Nakládací hubice SNH 300
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Horní hlava hubice s vrátkem

Dávkování a fluidní doprava popílku v ČMC, a.s. Radotín
V prvním čtvrtletí letošního roku jsme dokončili významnou zakázku pro Cementárnu Radotín ze
skupiny Českomoravský cement. Jejím předmětem byla rekonstrukce provzdušňovacích zařízení čtyř
bývalých homogenizačních sil (nyní určených pro skladování popílku) a dávkování popílku z výpadů
šesti sil (sdružených do tří dvojic) regulačními vykladači do navazujícího systému fluidní dopravy.

Stávající provzdušňovací systém tvořený dožitými keramickými čtvercovými fluidizačními prvky byl
nahrazen systémem provzdušňovacích skříní typu PSB o činné šířce 200 mm. Vhodným rozmístěním
skříní na dně sila se nám podařilo dosáhnout vysokého poměru činné plochy skříní a celkové plochy
dna sila 0,34. Tím je zaručen rovnoměrný výtok popílku ze sila a vysoká „tažitelnost“ sila.
Provzdušňovací skříně jsou funkčně rozděleny do tří sekcí (trvale činná osová a cyklicky se střídající
krajní).
Na výpad každého sila (resp. stávajícího revizního šoupátka) navazuje fluidizační komora, sloužící
současně jako komora segregační pro zachycení případných hrud či cizích příměsí v popílku před
vstupem do vykladače. Na výstupní hrdlo fluidizační komory navazuje materiálový uzávěr
(pneumaticky ovládané nožové šoupátko) a poté regulační vykladač RV80. Jím je popílek dávkován do
navazující průtočné váhy MULTICOR (fa. Schenck) – jedna společná váha s atypickým vstupem pro
dva výpady sil. Dále je popílek dopravován do stávajícího elevátoru fluidním dopravníkem FD 250
propojujícím všech šest výpadů ze sil (resp. tří výpadů z váhy). Fluidní dopravník má celkovou délku
29 m, z dispozičních důvodů je prvních 27 m provedeno se sklonem pouhá 4 % a dopravník je
vybaven jednou ohybovou komorou.
Zadáním byl požadován poměrně velký dávkovací rozsah každého regulačního vykladače 5 až 25 t/h,
a to v kombinaci s velkým rozpětím sypné hmotnosti popílku 300 až 750 kg/m3. To přineslo vysoké
nároky na výpočet a návrh velikosti regulačního vykladače. Zařízení umožní dávkování popílku
z jednoho sila z dané dvojice určené pro jednu váhu v kombinaci s jiným silem z další dvojice.
V současném provozu tedy mohou být tři sila najednou v různých kombinacích.
Zdroji provzdušňovacího vzduchu pro provzdušňování sil jsou tři Rootsova dmychadla, pro fluidní
dopravník je použito dmychadlo čtvrté. Jedno z dmychadel bylo použito stávající, zbývající tři byla
dodána firmou AERZEN. Dopravní vzduch přivedený do fluidního dopravníku z dmychadla a vzduch
vytlačený nadávkovaným materiálem je odsáván na jeho konci odsávacím systémem elevátoru. Pro
zamezení vlivu změny tlaku ve fluidním dopravníku na údaje vah je v násypce elevátoru udržován
konstantní podtlak.
Popsané zařízení si vyžádalo poměrně náročné technické řešení. Vzhledem k vzájemným vazbám jeho
jednotlivých částí jsme rádi, že zákazník umožnil a podporoval úzkou spolupráci našich projektantů
s projektanty a dodavateli částí mimo přímý rozsah naší dodávky (zdroje vzduchu, váhy, odprášení,
stavební část, elektro a MaR). Nemalou zásluhu na úspěšné realizaci díla má také náš dodavatel
montážních prací, firma LUWEX a. s. Praha. (PR)
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Personální změny
Informujeme naše obchodní partnery, že k 31. 3. 2020 došlo k dokončení procesu předávání naší
společnosti na nastupující generaci. Od 1. dubna letošního roku budou naší společnost zastupovat tři
jednatelé: p. Ing. Martin Rayman, pí. Ing. Iva Hornofová a sl. Ing. Eva Raymanová. Přejeme jim hodně
úspěchů v jejich další práci pro společnost.
Dále došlo k posílení obchodní činnosti: druhým obchodním manažerem se stal p. Ing. Jan Vejvoda
(tel. 389 771 094, E-mail vejvoda@rayman.cz, mobil 733 350 290). I jemu přejeme v nové pozici
hodně úspěchů. (PR)

