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Tyto Technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky 
odlehčovacího ústrojí PU 310 A (dále odlehčovací ústrojí). 
 

I. NÁZVOSLOVÍ 
 

Index názvosloví je uveden na obr. 1. 
 

II. VŠEOBECNÉ 
 

Popis 

1. Odlehčovací ústrojí zajišťuje koncový prvek zařízení pneumatické dopravy, 
konstrukci sila nebo zásobníku (dále jen sila) před nadměrným přetlakem nebo 
podtlakem vzduchu při pneumatickém plnění sila práškovým nebo jemně zrnitým 
materiálem nebo při jeho vyprazdňování. Při dosažení otevíracího přetlaku nebo 
podtlaku v prostoru sila (daného konstrukcí) propojí jištěný prostor s okolním 
ovzduším. Při dosažení jistícího tlakového spádu (přetlak nebo podtlak) je ventil plně 
otevřen. 

2. Odlehčovací ústrojí je standardně provedeno z ocelového materiálu 
konstrukční jakosti. V provedení „N“ jsou díly odlehčovacího ústrojí trvale přicházející 
do styku s agresivním materiálem vyrobeny z ocelí tř. 17. V provedení „NK“ jsou 
všechny vnitřní díly vyrobeny z ocelí tř. 17. 

3. Podstatou odlehčovacího ústrojí je kombinovaný přetlakový a podtlakový 
talířový ventil zatěžovaný soustavou ocelových pružin, který je uložen v ocelovém 
pouzdře opatřeném vstupním hrdlem a krytem. 

4. Odlehčovací ústrojí je dodáváno s připojovací přírubou DN 200 nebo DN 
250. 

5. Odlehčovací ústrojí je standardně vybaveno odklápěcím víkem pro 
usnadnění přístupu k přetlakovému a podtlakovému ventilu. 
 

Užití 

6. Odlehčovací ústrojí musí být užíváno jako součást strojního zařízení. Je 
určeno k zajištění koncového prvku zařízení pneumatické dopravy a sila před 
nadměrným přetlakem nebo podtlakem vzduchu při pneumatickém plnění práškovým 
nebo jemně zrnitým materiálem nebo při jeho vyprazdňování. Objemový průtok 
vzdušiny závisí na velikosti tlakového spádu na ventilu a leží v mezích od nuly při 
otevíracím tlakovém spádu až po maximální hodnotu Vv,max při dosažení jistícího 
tlakového spádu (přetlaku, resp. podtlaku). Použití odlehčovacího ústrojí v konkrétních 
podmínkách je vhodné konzultovat s dodavatelem. 

7. Odlehčovací ústrojí je z hlediska provozního přetlaku do 50 kPa 
posuzováno jako zařízení, na něž se nevztahuje nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 
Odlehčovací ústrojí není pojistným ventilem ve smyslu ČSN 13 4309-1 a není 
vyhrazeným tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 

8. Odlehčovací ústrojí se nesmí použít pro jištění prostorů proti účinkům 
výbuchu. 
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9. Odlehčovací ústrojí se vyznačuje malými stavebními rozměry. Jeho stav lze 
snadno revidovat a v případě potřeby je možno ho vyčistit a jeho funkci mechanicky 
překontrolovat. 
 

Označení a předpis pro objednávku 

10. Odlehčovací ústrojí se označuje názvem, rozměrem připojovací příruby a 
číslem Technických podmínek a záčíslím určujícím jeho provedení (viz tab. 2.). 

11. Příklad předepsání pro objednávku odlehčovacího ústrojí PU 310 A: 
DN 200, typ vysokotlaký, pro neagresivní media, s odklápěcím víkem: 

Odlehčovací ústrojí PU 310 A/200, RK 12 0638.1, jisticí přetlak 5,0 kPa, 
jisticí podtlak 5,0 kPa, s odklápěcím víkem 

 
DN 250, typ středotlaký, pro agresivní media – všechny vnitřní díly vyrobeny z ocelí 
třídy 17, s odklápěcím víkem: 

Odlehčovací ústrojí PU 310 A/250 – NK, RK 12 0638.2, jisticí přetlak 5,0 kPa, 
jisticí podtlak 3,16 kPa, s odklápěcím víkem 

 

Pracovní podmínky 

12. Odlehčovací ústrojí je určeno k instalaci v prostředí obvyklých v 
průmyslových halách i na volném prostranství. Minimální a maximální teplota okolí 
musí být v rozmezí od -25 °C do +80 °C. 

13. Otevírací a jistící tlakové spády přetlakového a podtlakového ventilu jakož i 
maximální dovolené průtoky vzdušiny odlehčovacím ústrojím jsou uvedeny v tab. 2. 
Případné požadavky na jiné otevírací nebo jistící tlaky nebo na jiné maximální 
dovolené průtoky je nutno projednat s dodavatelem. Netěsnosti v uzavřeném stavu do 
5 % hodnoty směrného objemového průtoku nejsou na závadu. 

14. Odlehčovací ústrojí nezajišťuje ochranu sila před nadměrným 
přetlakem způsobeným přeplněním sila materiálem. Tuto ochranu je třeba 
zajistit jiným způsobem, např. indikací havarijního stavu materiálu stavoznakem 
spojeným s alarmem a přerušením plnění sila apod. 

15. Odlehčovací ústrojí nezajišťuje ochranu sila při prudkém poklesu 
tlaku, způsobeném např. zborcením klenby usazeného materiálu v sile. 

16. Odlehčovací ústrojí smí být instalováno pouze tam, kde případný únik 
prachu neohrozí zdraví pracovníků a nemůže způsobit jakékoliv škody na okolním 
zařízení. Únik prachu z něj není jeho závadou, ale naopak potvrzuje jeho správnou 
funkci a otevření při vzniku přetlaku v chráněném prostoru. 
 

Provoz odlehčovacího ústrojí 

17. Za normálního provozu sila jsou oba ventily odlehčovacího ústrojí uzavřeny. 
Do činnosti vstupují pouze v případě, kdy dojde k překročení otevíracích tlakových 
spádů. Pak dojde buď k propuštění vzdušiny ze sila do ovzduší (přetlakovým ventilem), 
nebo k nasátí vzduchu z ovzduší do sila (podtlakovým ventilem). Po snížení tlakového 
spádu pod hodnotu otevíracího tlakového spádu se příslušný ventil samočinně uzavře. 

18. Při přeplnění sila materiálem uniká odlehčovacím ústrojím po překročení 
otevíracího přetlaku ze sila hustá směs vzdušiny s materiálem o nadměrné 
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koncentraci. Tato situace je kvalifikována jako havarijní. Dojde-li k ní, je nezbytné 
provést kontrolu odlehčovacího ústrojí v rozsahu dle bodu 37. 
 

III. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Hlavní stavební rozměry a hmotnosti 

19. Hlavní stavební rozměry jsou uvedeny na obr. 1 a v následující tab. 1. Pro 
atypické provedení se rozměry mohou lišit. V tom případě bude s dokumentací 
odlehčovacího ústrojí předán náčrt s uvedením hlavních rozměrů dle jeho výrobního 
čísla ve zvláštní příloze Technických podmínek. Hmotnosti jsou uvedeny v kg. 
 
Tabulka 1.: Rozměry a hmotnost odlehčovacího ústrojí 

DN D (mm) n x d 

(počet x mm) 

H (mm) Hmotnost (kg)* 

pro prov. .1, .2, .3, .4 

200 Ø 260 8 x Ø 14 ~ 400 50 

250 Ø 315 12 x Ø 14 ~ 380 51  

Pozn.: * hmotnost se může lišit v závislosti na konkrétním provedení 
 

Základní technické údaje 

20. Parametry: 
Tabulka 2.: Provedení odlehčovacího ústrojí 

Typ 

Otevírací tlak* 
Jistící tlak. spád na 

ventilu 
Směrný objem. průtok 

vzdušiny** 

Přetlak 
(kPa) 

Podtlak 
(kPa) 

Přetlak 
(kPa) 

Podtlak 
(kPa) 

Přetlak. ventil 
(m3/h) 

Podtlak. 
ventil (m3/h) 

záčíslí .1 

vysokotlaký 
4,0 4,0 5,0 5,0 2800 2200 

záčíslí .2 

středotlaký 
4,0 1,8 5,0 3,16 2700 2100 

záčíslí .3 
nízkotlaký 

4,0 1,0 4,75 1,83 1850 1390 

záčíslí .4 

kombinovaný 
4,0 0,6 5,0 1,83 2800 1390 

záčíslí .9 

atypický*** 
dle konstrukce max. 10,0 max. 5,0 max. 5400 2200 

Pozn.: * přibližná vypočtená hodnota 
** vypočtené průtoky vzduchu jsou uvedeny při ρ = 1,2 kg/m3 a při jisticím 

tlakovém spádu 
***  konkrétní údaje dle smluvního ujednání a výrobního čísla na štítku výrobku 
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21. Pracovní látka: 
druh:  ..........................  čistá až zaprášená vzdušina o koncentraci směsi do 100 g/m3 
teplota media:  ..........................................................................................  max. 150 °C 
Pozn.: Jiné než směrné tlakové spády, průtoky a použití pro agresivní media je 
nutno projednat s výrobcem. 

22. Odlehčovací ústrojí není zdrojem nadměrného hluku ani vibrací a rázů. 
 

IV. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 
 

23. Odlehčovací ústrojí je u výrobce mechanicky odzkoušeno na plný zdvih 
přetlakového a podtlakového ventilu. 

24. Odlehčovací ústrojí se po montáži na stavbě prohlédne a podrobí se 
stavební zkoušce. 

25. Na výrobek se poskytuje záruka dle smluvně dohodnutých podmínek. 
Opotřebení dosedacích ploch ventilů působením proudu směsi vzdušiny a materiálu 
je projevem správné funkce odlehčovacího ústrojí a není považováno za záruční vadu. 
Je projevem jiné závady, která způsobuje vznik nadměrného přetlaku v sile, např. 
nadměrné tlakové ztráty filtru nebo sníženého výkonu ventilátoru. 

26. Všechny zásahy do konstrukce (příp. umístění) odlehčovacího ústrojí a jeho 
použití pro jiné, než výrobcem stanovené podmínky činí záruku neplatnou. 
 

V. DODÁVKA, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBA, OPRAVY, 
NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 

Rozsah dodávky 

27. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části odlehčovacího ústrojí dle 
indexu na obr. 1. Rozsah dodávky odlehčovacího ústrojí je ohraničen: 

− přírubou vstupního hrdla 

− krytem 

− kontrolní pákou (1ks k dodávce) 

28. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženého mezi 
dodavatelem a odběratelem. 

29. Výrobek je opatřen strojovým štítkem s vyznačením: 

− přetlakového jistícího tlakového spádu v kPa 

− podtlakového jistícího tlakového spádu v kPa 

− max. průtoku přetlakovým ventilem v m3/h 

− max. průtoku podtlakovým ventilem v m3/h 

30. Součástí dodávky jsou tyto Technické podmínky, Návod k používání, 
Prohlášení výrobce, Osvědčení o odzkoušení výrobku a Osvědčení o jakosti a 
kompletnosti. V případě atypického provedení je součástí dodávky také náčrt 
s uvedením hlavních rozměrů. 

31. Odlehčovací ústrojí je opatřeno polyuretanovým nebo epoxidovým nátěrem 
(dle provozní teploty). Odstín nátěru RAL 2003, jiný odstín nebo nátěr se provádí podle 
ujednání obsaženého ve smlouvě. U pozinkovaných dílů a částí vyrobených z ocelí tř. 
17 (u provedení „N“ nebo „NK“) se nátěr neprovádí. 
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Doprava 

32. Odlehčovací ústrojí se dopravuje od výrobce k odběrateli ve smontovaném 
celku, uložené na paletě a balené v ochranné fólii. 

Skladování 

33. Odlehčovací ústrojí se skladuje v uzamčeném krytém skladu. 

Montáž 

34. Odlehčovací ústrojí se montuje ve svislé poloze se vstupním hrdlem dole. 
Připojuje se šroubovým spojem k protipřírubě jištěného prostoru sila s použitím 
bezazbestového těsnění. Přírubový spoj musí být vodivě propojen dle ustanovení bodu 
44. Pro montáž není nutné použití zvláštního nářadí ani montážních přípravků. 

35. Manipulace se provádí zavěšením odlehčovacího ústrojí za víko na 
řetězové závěsy s hákem. 

Údržba, opravy 

36. Nejméně jedenkrát ročně je nutno ventily odlehčovacího ústrojí prohlédnout 
a vyčistit a jejich funkci mechanicky prověřit dle postupu uvedeného v bodě 37. 

37. Prověření mechanické funkce výrobku se provádí při vyřazení strojního 
zařízení, do kterého je odlehčovací ústrojí včleněno, z provozu. 

Postup: a) demontuje se kryt, 

b) vyčistí se mechanismus ústrojí od prachu a nečistot, 

c) kontrolní páka se vloží do závěsů do polohy A resp. B (obr. 2), a její 
převislý konec se stlačí. Tím se otevře přetlakový, resp. podtlakový ventil 
a jejich sedlo se očistí. Opakovaným stlačováním páky se prověří 
správnost mechanické funkce ventilů a jejich dosednutí. 

38. Při použití postupu dle bodu 37 je nutno provést vizuální kontrolu stavu 
dosedacích ploch podtlakového a přetlakového ventilu. Při zjištění opotřebení je nutno 
celé odlehčovací ústrojí demontovat a odeslat výrobci k výměně poškozených 
dosedacích ploch, případně objednat servisní opravu u výrobce.  

Náhradní díly 

39. Náhradní díly k odlehčovacímu ústrojí se nedodávají, při zjištění opotřebení 
je nutno celé ústrojí demontovat a odeslat výrobci k výměně poškozených dosedacích 
ploch či jiných částí. 

Likvidace 

40. Po uplynutí životnosti zařízení nebo jeho částí je nutno při jeho likvidaci 
prostupovat podle zák. č 185/2001 Sb. a navazujících předpisů, případně dle předpisů 
platných v době likvidace a podle vlastní směrnice uživatele. Odlehčovací ústrojí se 
likviduje po řádném vyčištění od nečistot jako železný šrot. 
 

VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

41. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpis pro celé strojní 
zařízení, do něhož je odlehčovací ústrojí začleněno. Při provozu, údržbě a opravách 
je nutné postupovat dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
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42. Odlehčovací ústrojí musí být uvedeno do provozu v rámci celého strojního 
zařízení, do kterého je včleněno, a to odborným pracovníkem nebo pod jeho dozorem, 
při dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem. 

43. K odlehčovacímu ústrojí musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění 
kontroly. 

44. Připojovací přírubové spoje musí být pospojeny/propojeny v souladu s 
ČSN EN 62 305-4 a ČSN 33 2000, aby byla zajištěna účinná ochrana před bleskem a 
vlivy statické elektřiny a související ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. 
Propojení se provádí šroubovým spojem s vějířovými podložkami (mat. Zn), případně 
zemnícím lankem s očky. 

45. Při montáži je třeba brát zřetel na hmotnost ústrojí, která je udána na štítku. 

46. Při manipulaci s odlehčovacím ústrojím musí být dodržovány bezpečnostní 
předpisy. Zavěšení odlehčovacího ústrojí a následnou manipulaci smí provádět pouze 
osoby proškolené pro tuto činnost (vazač). 

47. Opravy a údržba musí být prováděny výhradně při bezpečném odstavení 
souvisejícího zařízení z provozu. 
 

VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 
 

48. Odlehčovací ústrojí není strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 
176/2008 Sb. (98/37/ES) ve znění pozdějších doplňků. Je určeno k začlenění do 
strojního zařízení (technologického celku) nebo ke smontování s jiným zařízením. 
Posouzení shody odlehčovacího ústrojí musí být provedeno v rámci posuzování shody 
zařízení, do kterého je odlehčovací ústrojí zabudováno. Společně s výrobkem je 
dodáván Návod k používání (provozní předpis). 

49. Odlehčovací ústrojí není vyhrazeným tlakovým zařízením ve smyslu 
nařízení vlády č. 219/2016 Sb.  

50. Odlehčovací ústrojí je bezpečným výrobkem ve smyslu zákona č.102/2001 
Sb., pokud bude používáno k účelům a za podmínek, pro které je určeno a pro 
parametry uvedené v Technických podmínkách RK 12 0638. 

51. Změny technického provedení, jimiž nejsou dotčeny hlavní stavební nebo 
připojovací rozměry a funkce výrobku, jsou možné. Výrobek může 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 
E-mail: rayman@rayman.cz 
www.rayman.cz 

http://www.rayman.cz/

