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Tyto technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky klapkových 
uzávěrů s pneumatickým zajištěním uzavřeného listu (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, pneumatického zajišťovacího 
zařízení a revizního nátrubku se zátkou. Je vyroben z ocelového materiálu konstrukční jakosti o 
zaručené svařitelnosti. U provedení pro abrazivní materiály (antiabrazivního provedení ) je  list 
klapky vyroben z abrazivzdorného materiálu a  sedlo uzávěru je navařeno tvrdokovem.  

2. Uzávěr se používá 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. Uzávěr je dodáván v provedení normálním (druhá doplňková číslice .x1) nebo 
antiabrazivním (druhá doplňková číslice .x2).   

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 montáži. Pneumatické zajišťovací zařízení je namontováno jen na spodním uzávěru. 

4. Uzávěr se montuje vždy 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 přítržích. Uzávěr je možno 
vyřadit z činnosti pneumatickým zajišťovacím zařízením, maximální otevření listu klapky lze 
nastavit pomocí mechanického dorazu ručním kolem.  

Užití 

6. Uzávěr se používá jako tlakový uzávěr výsypek mechanických a elektrických 
odlučovačů a tkaninových filtrů, v provedení podle volby projektanta. Uzávěr slouží 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.  

7. Při zajištění listu v uzavřené poloze se zabrání samovolnému a náhodnému výpadu 
materiálu při odstaveném zařízení. 
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Označení a předpis pro objednávku 

8. Uzávěr se označuje názvem, jmenovitou velikostí vstupního a výstupního hrdla, číslem 
technických podmínek a záčíslími určujícími typ uzávěru (obr. 1 až 4) a provedení (normální, 
antiabrazivní). 

Příklad předepsání pro objednávku dvojitého uzávěru se vstupním hrdlem 200 x 200, výstupním 
hrdlem 250 x 250, antiabrazivní provedení: 

Dvojitý klapkový uzávěr 200/250, RK 12 0637.32 

Pracovní podmínky 

9. Uzávěr je určen k instalaci v prostředí obvyklém v průmyslových halách a na volném 
prostranství. Pneumatické zajišťovací zařízení však musí být chráněno před nadměrným sálavým 
teplem z okolí ( průmyslových pecí, odlučovačů, dopravních zařízení apod.) tepelným štítem. 
Regulační šroub musí být udržován v čistotě. 

10. Pneumatické zajišťovací zařízení je ovládáno sušeným olejovaným tlakovým 
vzduchem. 

Provoz uzávěru. 

         11. Uzávěr musí být uveden do provozu v rámci celého strojního zařízení, do kterého je 
včleněn, a to odborným pracovníkem nebo pod jeho dozorem, při dodržení všech bezpečnostních 
předpisů a norem. 

 12. Po odjištění listu klapky pneumatickým pohonem provoz uzávěru nevyžaduje obsluhu. 
Provoz uzávěru je možno řídit pneumatickým zajišťovacím zařízením. Pro provoz je třeba 
uzávěr dokompletovat ovládacím 3/2 nebo 5/2 cestným šoupátkem. 

 

 

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Hlavní stavební rozměry 

 13. Jsou uvedeny na obr. 1 až 4. Připojovací rozměry přírub jsou uvedeny na obr. 5. 

Základní technické údaje   

14. Parametry: 

Nejvyšší teplota dopravovaného materiálu ……………………………………..……. 200 °C    
Revizní otvor ..................................................…........................……………………………1 1/4" 

Ovládací vzduch: 

   Přetlak .....................…………………………………………….....500 až 700 kPa 
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   Kvalita .............…………….........................................................sušený, olejovaný 

   Spotřeba na 1 zajištění ....………….................................................…..0,005 Nm3 

 Připojovací hrdla pneupohonu .............................……………..............................…......2 x G1/2" 
 

15. Hmotnost ..................................................................................…………….....viz tab. 1 

16. Uzávěr není zdrojem hluku ani vibrací a rázů. 

 

IV. ZKOUŠENÍ A KONTROLA 

17. U výrobce se kontroluje těsnost svarových spojů, stavební a připojovací rozměry, 
funkce pneumatického zajišťovacího zařízení a seřízení listu klapky.  

18. Na výrobek se poskytuje záruka dle smluvně dohodnutých podmínek. Všechny 
výrobcem neodsouhlasené zásahy do konstrukce uzávěru a jeho použití pro jiné než výrobcem 
stanovené podmínky činí záruční podmínky dohodnuté ve smlouvě mezi dodavatelem a 
odběratelem neplatnými.  

 

V. DODÁVÁNÍ, DOPRAVA, MONTÁŽ, ÚDRŽBA A OPRAVY, SKLADOVÁNÍ 

Rozsah dodávky 

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

20. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženém ve smlouvě mezi dodavatelem 
a odběratelem. 

21. Uzávěr je opatřen základním a krycím syntetickým nátěrem. Odstín nátěru, respektive 
jiný nátěr se provádí podle ujednání obsaženém ve smlouvě.   

Doprava 

22. Uzávěr se dopravuje v celku volně. 

Montáž 

 23. Montáž se provádí podle předpisu v projektu, běžnými montážními pomůckami řádně 
vyškoleným odborným pracovníkem.   

Údržba, opravy a likvidace 

 24. Během provozu je nutno pravidelně kontrolovat těsnost spojů. Regulační šroub 
pneumatického zajišťovacího zařízení musí být udržován v čistotě. 
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25. Při opravách musí být zabezpečeno uzavření přívodu stlačeného vzduchu do pneu-
matického zajišťovacího zařízení a vyloučení spuštění navazujícího technologického zařízení a 
tím přivedení materiálu do uzávěru. 

26. Po uplynutí životnosti 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 uživatele zařízení. Uzávěr se likviduje po řádném vyčištění od 
dopravovaného materiálu jako železný šrot. 

Skladování 

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

Tabulka 1: Rozměry přírub a hmotnosti uzávěrů 

Typ .1x .2x .3x .4x 

Vstupní příruba 250x250 200x200 250x250 200x200 

Výstupní příruba 250x250 250x250 250x250 250x250 

Hnotnost (kg) 48,5 46,3 86 84 

 

Tabulka 2. Provedení uzávěrů 

Provedení Normální Antiabrazivní 

Druhá doplňková číslice .x1 .x2 

 
Obr. 5 Připojovací rozměry přírub 
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 VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE  

 28. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpis pro celé strojní zařízení, do něhož 
je klapkový uzávěr začleněn. Při provozu, údržbě a opravách je nutné postupovat dle nařízení 
vlády č.378/2001 Sb. 

29. 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 dodržení všech 
bezpečnostních předpisů a norem. 

30. Při opravách a údržbě musí být zabezpečeno vyloučení možnosti spuštění navazujícího 
zařízení a tím přivedení materiálu do klapkového uzávěru. 

31. Ke klapkovému uzávěru musí být zajištěn bezpečný přístup. 

32. Při montáži je třeba brát zřetel na hmotnost  klapkového uzávěru.  

 
VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 

33. Na strojní zařízení dle těchto technických podmínek je výrobcem vydáno ES prohlášení 
o shodě. Klapkový uzávěr musí být začleněn do strojního zařízení. Nesmí být uveden do 
provozu, pokud nebude výrobcem nebo provozovatelem tohoto strojního zařízení vydáno 
prohlášení o jeho shodě s ustanoveními nařízení vlády a něj se vztahujícími. 

 
VIII. ÚDAJE O VÝROBCI 

RAYMAN spol. s r.o., Ocelárenská 1781 
272 01 Kladno 
IČ:  475 49 122 
Tel.:  312 247 623 
Fax.:  312 247 621 
www.rayman.cz 

 


