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Návod k pouţívání 

Tyto technické podmínky stanoví technické poţadavky a dodací podmínky klapkových 

uzávěrů (dále uzávěrů). 

 

I. NÁZVOSLOVÍ 

 

Index názvosloví je uveden na obr. na str. 1.  

 

II. VŠEOBECNÉ 

 

Popis 

1. Uzávěr sestává z komory, listu zpětné klapky, víka a revizního nátrubku se zátkou. 

Je vyroben z ocelového materiálu konstrukční jakosti o zaručené svařitelnosti. 

2. Uzávěr se pouţívá buď jako jednoduchý se vstupním hrdlem svislým (obr. 1) resp. 

skloněným pod úhlem 40° od vertikály (obr. 2) nebo jako dvojitý se vstupním hrdlem svislým 

(obr. 3) resp. skloněným pod úhlem 40° od vertikály (obr. 4). Výstupní hrdlo je ve všech 

případech svislé. 

3. Dvojité uzávěry sestávají ze dvou jednoduchých a spojovacího a těsnícího 

materiálu. Jednoduché uzávěry lze vůči sobě natáčet po 90° podle volby projektanta. Natočení 

se provádí při montáţi. 

4. Uzávěr se montuje vţdy ve svislé poloze výstupního hrdla. 

5. Uzávěr pracuje samočinně. List je uzavírán vlastní hmotností a tlakovým spádem 

a otevírán periodicky tíhou materiálu. Materiál prochází uzávěrem po přítrţích. 

 

Užití 

6. Uzávěr se pouţívá jako tlakový uzávěr výsypek mechanických a elektrických 

odlučovačů a tkaninových filtrů v provedení podle volby projektanta. Uzávěr slouţí k odvodu 

sypkých, nelepivých suchých práškových a jemně zrnitých materiálů s úhlem skluzu na 

ocelové desce do cca 40° a maximální teplotou 200 °C, obvykle z podtlaku do atmosféry. 

 

Označení a předpis pro objednávku 

7. Uzávěr se označuje názvem, jmenovitou velikostí vstupního a výstupního hrdla, 

číslem technických podmínek a záčíslím určujícím typ uzávěru (obr. 1 aţ 4). 

8. Příklad předepsání pro objednávku dvojitého uzávěru se vstupním hrdlem 200 x 

200, výstupním hrdlem 250 x 250: 

Dvojitý klapkový uzávěr KU 200/250, RK 12 0636.3 

 

Pracovní podmínky 

9. Uzávěr je určen k instalaci v prostředí obvyklém v průmyslových halách a na 

volném prostranství. Můţe být umístěn v prašném a mokrém prostředí. Teplota venkovního 

vzduchu není omezena. 
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III. TECHNICKÉ POŢADAVKY 

 

Hlavní stavební rozměry 

10. Jsou uvedeny na obr. 1 aţ 4. Připojovací rozměry přírub jsou uvedeny na obr. 5. 

 

Základní technické údaje 

11. Parametry: 

Nejvyšší teplota dopravovaného materiálu  .............................................  200 °C 

Revizní otvor  .............................................................................................  1 1/4" 

12. Hmotnost  ...................................................................................................  viz tab. 1 

 

Tabulka 1.: Rozměry přírub a hmotnosti uzávěrů 

Provedení .1 .2 .3 .4 

Vstupní příruba 250 x 250 200 x 200 250 x 250 200 x 200 

Výstupní příruba 250 x 250 250 x 250 250 x 250 250 x 250 

Hmotnost (kg) 36,5 34,3 74 72 

V případě poţadavku na atypické provedení bude příslušná pozice záčíslí nahrazena č. 9. 

 

Obr. č. 5.: Připojovací rozměry přírub 

 

13. Uzávěr není zdrojem hluku ani vibrací a rázů. 

 

IV. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 

 

14. U výrobce se kontroluje těsnost svarových spojů, stavební a připojovací rozměry a 

seřízení listu klapky. 
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15. Uzávěr je po montáţi na stavbě podroben stavební zkoušce. Při ní se prověří 

správnost montáţe a těsnost všech spojů 

16. Na výrobek se poskytuje záruka dle smluvně dohodnutých podmínek. Všechny 

výrobcem neodsouhlasené zásahy do konstrukce uzávěru a jeho pouţití pro jiné neţ výrobcem 

stanovené podmínky činí záruční podmínky dohodnuté ve smlouvě mezi dodavatelem a 

odběratelem neplatnými. 

 

V. DODÁVKA, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŢ, ÚDRŢBA, OPRAVY, 

NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 

Rozsah dodávky 

17. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části uzávěru podle indexu na obr. 1. 

18. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaţeného ve smlouvě mezi 

dodavatelem a odběratelem. 

19. Uzávěr je opatřen základním a krycím syntetickým nátěrem. Odstín nátěru, 

respektive jiný nátěr se provádí podle ujednání obsaţeného ve smlouvě. 

 

Doprava 

20. Uzávěr se dopravuje v celku volně, případně na paletě. 

 

Skladování 

21. Uzávěr se skladuje v uzamčeném krytém a suchém skladu. 

 

Montáž 

22. Montáţ se provádí podle předpisu v projektu běţnými montáţními pomůckami 

řádně vyškoleným odborným pracovníkem. Přírubové spoje musí být vodivě propojeny dle 

ustanovení bodu 32. 

 

Údržba, opravy a likvidace 

23. Během provozu je nutno průběţně vizuálně kontrolovat těsnost spojů. 

24. Při opravách musí být zabezpečeno vyloučení spuštění navazujícího 

technologického zařízení, a tím přivedení materiálu do uzávěru. 

25. Po uplynutí ţivotnosti zařízení nebo jeho částí je nutno při jeho likvidaci 

postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. a navazujících předpisů, příp. předpisů platných v 

době likvidace a podle vlastní směrnice uţivatele zařízení. Uzávěr se likviduje po řádném 

vyčištění od dopravovaného materiálu jako ţelezný šrot. 
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VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

26. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpis pro celé strojní zařízení, do 

něhoţ je klapkový uzávěr začleněn. Při provozu, údrţbě a opravách je nutné postupovat dle 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

27. Klapkový uzávěr musí být uveden do provozu v rámci celého strojního zařízení, 

do kterého je včleněn a to odborným pracovníkem nebo pod jeho dozorem, při dodrţení všech 

bezpečnostních předpisů a norem. 

28. Při opravách a údrţbě musí být zabezpečeno vyloučení moţnosti spuštění 

navazujícího zařízení a tím přivedení materiálu do klapkového uzávěru. 

29. Ke klapkovému uzávěru musí být zajištěn bezpečný přístup. 

30. Při montáţi je třeba brát zřetel na hmotnost klapkového uzávěru. 

31. Při manipulaci s odlučovačem musí být dodrţovány bezpečnostní předpisy. 

Zavěšení za montáţní oka a následnou manipulaci smí provádět pouze osoby proškolené pro 

tuto činnost (vazač). 

32. Připojovací přírubový spoj musí být podle ČSN EN 62 305 při montáţi vodivě 

propojen pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojení se pouţívá 1 

šroub, 1 matice a 2 ks vějířových podloţek (materiál pozinkovaný) na jeden přírubový spoj. 

 

VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 

 

33. Klapkový uzávěr není strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády 176/2008 Sb. 

ve znění pozdějších doplňků. Je určen k začlenění do strojního zařízení (technologického 

celku) nebo ke smontování s jiným zařízením. Nesmí být uveden do provozu, dokud nebude 

výrobcem nebo provozovatelem tohoto strojního zařízení vydáno prohlášení o jeho shodě 

s ustanoveními nařízení vlády na něj se vztahujícími. 

34. Klapkový uzávěr je bezpečným výrobkem ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., 

pokud bude pouţíván k účelům a za podmínek, pro které je určen, a pro parametry uvedené 

v technických podmínkách RK 12 0636. 

35. Změny technického provedení, jimiţ nejsou dotčeny hlavní stavební nebo 

připojovací rozměry a funkce výrobku, jsou moţné. Výrobek můţe mít odchylky od 

vyobrazení v těchto technických podmínkách. 

 

VIII. ÚDAJE O VÝROBCI 

 

RAYMAN spol. s r. o. 

Ocelárenská 1781 

272 01 Kladno 

IČ: 475 49 122 

Tel.: 312 247 252 

Fax.: 312 247 621 

www.rayman.cz 


