
Technické podmínky 1 RK 12 0643 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

 1. Pneuválec 

 2. Mezikus 

 3. Těleso uzávěru 

 4. Vstupní příruba 

 5. Výstupní hrdlo 

 6. Přifukovací hrdlo 

 7. Ovládací šoupátko 

Obr. 1 Přifukovací materiálový uzávěr - provedení s profukem 
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Tyto technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky přifukovacího 

materiálového uzávěru PMU (dále uzávěr) dopravních potrubí pneudoprav práškových a 

jemně zrnitých materiálů komorovými, průtokovými, šnekovými či jinými podavači. 

 

I. NÁZVOSLOVÍ 

 

Index názvosloví je uveden na obr. 1. 

 

II. VŠEOBECNÉ 

 

Popis 

1. Uzávěr je určen k uzavírání dopravních potrubí pneudoprav a k případnému 

přifukování dopravního vzduchu do dopravního potrubí při dopravách práškových a jemně 

zrnitých materiálů komorovými, průtokovými, šnekovými či jinými podavači. Uzávěr není 

určen k dopravě hořlavého nebo výbušného materiálu. 

2. Uzávěr je proveden z dílů svařované konstrukce z ocelového materiálu 

konstrukční jakosti. Uzávěr je z hlediska provozního přetlaku i přes 50 kPa, v souladu 

s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. dle §1, bodu 3, písmeno j), posuzován jako zařízení, pro 

které není tlak významným konstrukčním činitelem. Uzávěr není tlakovým zařízením. 

Sestává se z tělesa uzávěru, které obsahuje vstupní přírubu, sedlo a kuželku, dále z 

výstupního hrdla, hrdla pro přífuk dopravního vzduchu, mezikusu a pneuválce. Vyrábí se v 

provedení o jmenovitém tlaku PN 6. Způsob ovládání pneuválce (typ, velikost a výrobce 

ovládacího šoupátka, jeho ovládací napětí) předepisuje projektant v závislosti na požadavcích 

souvisejícího zařízení pneumatické dopravy či na přání objednatele. Provedení sedla uzávěru 

předepisuje projektant v závislosti na vlastnostech dopravovaného média a provozních 

parametrech. 

3. Pro vysoce abrazivní materiály je výstupní díl na přání dodán v zesíleném 

provedení. V tomto případě je výstupní hrdlo uzávěru zesíleno vyplněním antiabrazivní 

hmotou. 

4. Uzávěr PMU může být vybaven profukem tělesa v prostoru za uzavírací 

kuželkou. Profuk zajišťuje spolehlivé plné otevření uzávěru. Profuk je spouštěn tlakem 

ovládaným STOP-ventilem a je v provozu po dobu otevření uzávěru PMU. Tlak vzduchu pro 

profuk musí být min. o 100 kPa vyšší než je pracovní tlak v dopravním potrubí. 

 

Užití 

5. Uzávěr se používá k uzavírání dopravních potrubí středotlakých a vysokotlakých 

pneumatických doprav práškových a jemně zrnitých materiálů o teplotách dle použitého sedla 

(viz tab. 1). 

 

Označení a předpis pro objednávku 

6. Uzávěr se označuje názvem, jmenovitou světlostí vstupního potrubí materiálu, 

jmenovitou světlostí výstupního potrubí, jmenovitou světlostí přifukovacího hrdla, 

jmenovitým tlakem, provedením, číslem technických podmínek a záčíslím určujícím 

maximální provozní teplotu a výbavu ovládacím šoupátkem (tab. 1.). POZOR, příruby 
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vstupního a výstupního potrubí jsou přechodové (viz tab. 3). V případě výbavy ovládacím 

šoupátkem je třeba uvést požadované ovládací napětí. 

7. Příklad předepsání pro objednávku uzávěru o jmenovité světlosti vstupního 

potrubí DN 65, jmenovité světlosti výstupního potrubí DN 100, jmenovité světlosti 

přifukovacího hrdla DN 50, jmenovitém tlaku PN 6, v provedení pro abrazivní materiály, s 

profukem, pro teplotu media do +100 °C, s ovládacím šoupátkem (ovládací napětí 230 

V AC): 

 

Přifukovací materiálový uzávěr PMU-AP 65/100/50, PN 6  RK 12 0643.12, 

ovládací napětí 230 V AC 

 

Tabulka 1.: Teplota media, signalizace polohy, způsob ovládání a provedení 

Provedení/výstroj .1x .2x .x1 .x2 PMU PMU PMU s 

profukem 

Teplota media do +100 °C xxxx       

Teplota media do +180 °C  xxxx      

Bez ovládacího šoupátka   xxxx     

Vč. ovládacího šoupátka    xxxx    

Pro neabrazivní materiály     -N  -NP 

Pro abrazivní materiály      -A -AP 

 

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

 

Pracovní podmínky 

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

volném prostranství. Teplota okolního vzduchu je omezena pracovními teplotami použitého 

pneuválce a nesmí přesáhnout 80 °C. 

9. Maximální vnitřní přetlak dopravovaného média je 0,6 MPa. 

10. Množství přifukovacího vzduchu musí být omezeno vhodným škrticím orgánem 

(např. dýzou, clonou apod.). 

11. Tlak ovládacího vzduchu musí být za všech podmínek minimálně o 100 kPa vyšší, 

než tlak dopravního media. 

 

Provoz uzávěru 

12. V uzavřeném stavu je kuželka uzávěru vtlačována do pryžového sedla silou 

vyvozenou pneuválcem. Tím je přívod směsi dopravního vzduchu s materiálem uzavřen. Do 

přifukovacího hrdla uzávěru se v uzavřeném stavu nesmí přivádět přifukovaný vzduch. 

13. Při otevření uzávěru se kuželka zasune do zadní části tělesa mimo proud 

dopravovaného materiálu. Současně s otevřením uzávěru se může přivést přifukovaný vzduch 

do přifukovacího hrdla. Otevřením uzávěru začne proudit směs dopravního vzduchu 

s materiálem přes sedlo do tělesa uzávěru. Zde se může smísit s přifukovacím vzduchem a 

vystupuje z uzávěru výstupním hrdlem. 
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III. TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hlavní stavební rozměry 

14. Hlavní stavební rozměry jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 2. Připojovací rozměry 

přírub jsou podle ČSN EN 1092-1. 

Tabulka 2.: Rozměry (v mm) a hmotnosti (v kg) uzávěru PMU-N, jmenovitý tlak PN 6 

DN D0 D2 n x ød A B C D L α Hmotnost (kg) 

65/100/50 60 200 8 x 18 96 168 185 176 844 75° 39 

80/100/50 88,9 225 8 x 18 89 184 185 176 895 75° 63 

           

 

Tabulka 3.: Rozměry připojovacích přírub 

Velikost uzávěru Vstupní příruba 

přechodová 

Výstupní příruba 

přechodová 

Přifukovací příruba 

65/100/50 DN 125/65 / PN 6 DN 125/100 / PN 6 DN 50 / PN 6 

80/100/50 DN 150/80 / PN 6 DN 125/100 / PN 6 DN 50 / PN 16 

    

Výstupní příruba a přifukovací příruba jsou dle ČSN EN 1092-1. 

Vstupní příruba je dle obr. 1, POZ. 4. 

V případě požadavku na atypické provedení - konzultace s výrobcem. 

 

Základní technické údaje 

15. Parametry: 

Jmenovitá světlost přírub:  ..............................................................  dle velikosti (viz tab. 3) 

Jmenovitý tlak:  .............................................................................................................  PN 6 

Nejvyšší teplota dopravovaného materiálu  ..............................  do 100 °C (příp. do 180 °C) 

Nejnižší teplota okolního prostředí  ............................................................................  -10 °C 

Nejvyšší teplota okolního prostředí ...........................................................................  +80 °C 

Snímače koncové polohy:  

Typ  ..............................................................................................  KT-21P (resp. KT-21R) 

výst. napětí  ........................................  5 až 30 V DC, (resp. na přání 5 až 240 V AC/DC) 

max. spín. proud  ...............................................................  0,2 A, (resp 0,1 A), krytí IP 67 

16. Požadavky na dopravní a ovládací vzduch: 

Dopravní vzduch: 

provozní přetlak  .................................................................................................  0 – 0,6 MPa 

objemový průtok dopravního vzduchu  .......................................................  určen projektem 

objemový průtok přifukovacího vzduchu  ..................................................  určen projektem 

teplota  ...................................................................................................................  do +80 °C 

kvalita  .................................................................  bez oleje, odvodněný, případně upravený 

Ovládací vzduch: 

provozní přetlak  ..............................................................................................  0,5 – 0,8 MPa 

spotřeba vzduchu pro profuk  .......................................................  2,4 Nm3/min při 0,6 MPa 
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teplota  ...................................................................................................................  do +80 °C 

kvalita  .....................................  bez mech. nečistot, sušený dle umístění zařízení, olejovaný 

venkovní prostředí  .....................................................................................  TRB min. -30 °C 

vnitřní prostředí  ..........................................................................................  TRB min. +3 °C 

17. Uzávěr není zdrojem nadměrného hluku ani vibrací a rázů. 

18. Rozměry a hmotnost: ............................................................................. viz tab. 2 a 3 

 

IV. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 

 

19. U výrobce jsou při zkoušce ověřeny stavební a připojovací rozměry, chod 

pneuválce naprázdno, vizuálně těsnost kuželky v sedle v uzavřeném stavu a seřízení 

koncových spínačů. Při výstupní kontrole se prověří úplnost výrobku podle předpisu 

projektanta nebo požadavku odběratele v objednávce (smlouvě). 

20. Materiálový uzávěr je po montáži na stavbě podroben stavební zkoušce. Při ní se 

prověří správnost montáže, připojení na ovládací i dopravní vzduch a těsnost všech spojů. 

21. 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. DODÁVKA, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBA, OPRAVY, 

NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 

Rozsah dodávky 

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

23. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženého mezi dodavatelem a 

odběratelem. 

24. Uzávěr je opatřen základním a krycím syntetickým nátěrem. Odstín nátěru je šedý 

RAL 7040, jiný nátěr se provádí podle ujednání obsaženého ve smlouvě. 

 

Doprava 

25. Uzávěr se dopravuje vcelku na paletě v ochranné fólii nebo volně. 

 

Skladování 

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

 

Montáž 

27. Montáž se provádí podle předpisu v projektu běžnými montážními pomůckami 

řádně vyškoleným odborným pracovníkem. 

28. V rámci přípravy pro montáž musí být provedeny potřebné přístupové a obslužné 

plošiny umožňující prohlídku a čištění zařízení. Obslužné plošiny a konstrukce nejsou 

součástí dodávky uzávěru a musí být projekčně a dodavatelsky zajištěny objednatelem. 
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Rovněž musí být ze strany objednatele zajištěno napojení na elektropneumatický systém 

ovládání činnosti uzávěru. 

29. Mechanická montáž spočívá v napojení uzávěru přímo na protipříruby, které jsou 

součástí navazujícího strojního zařízení. Přírubové spoje musí být vodivě propojeny dle 

ustanovení bodu 41. 

30. Manipulace s uzávěrem se provádí za použití zvedacích ok (např. 

vázací bod DSP viz obr.) upevněných do otvorů v přírubách. V žádném 

případě se nesmí vykladač zavěsit za pneuválec. 

 

Údržba a opravy 

31. Během provozu je nutno pravidelně kontrolovat těsnost spojů, opotřebení sedla a 

kuželky uzávěru. K provádění kontroly je vhodné opatřit zařízení, za něž je uzávěr napojen, 

kontrolním otvorem. 

32. Případné opravy spočívají ve výměně sedla a kuželky uzávěru. K tomu je nutné 

provést demontáž uzávěru. 

33. Při opravách musí být zabezpečeno, aby nemohlo dojít ke spuštění navazujícího 

technologického zařízení a tím přivedení materiálu a ovládacího vzduchu do uzávěru. 

 

Náhradní díly 

34. Seznam a objednací čísla náhradních dílů jsou součástí návodu k montáži 

(provozního předpisu) předávaného společně s výrobkem. Při objednávce dílů je nutno 

postupovat podle tohoto návodu k montáži neúplného strojního zařízení. 

 

Likvidace  

35. Po uplynutí životnosti zařízení nebo jeho částí je nutno při jeho likvidaci 

postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. a navazujících předpisů, případně dle předpisů 

platných v době likvidace a podle vlastní směrnice uživatele zařízení. Uzávěr se likviduje po 

řádném vyčištění od dopravovaného materiálu jako železný šrot. Sedlo se likviduje podle 

předpisů pro likvidaci pryže. 

 

VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

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

něhož je uzávěr začleněn. Při provozu, údržbě a opravách je nutné postupovat dle nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb. 

37. 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. 

38. K uzávěru s pneuválcem musí být zajištěn bezpečný přístup. 

39. Při montáži je třeba brát zřetel na hmotnost uzávěru, která je udána na štítku. 

40. Při manipulaci s uzávěrem musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Zavěšení 

za závěsná oka a následnou manipulaci smí provádět pouze osoby proškolené pro tuto činnost 

(vazač). 
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41. Připojovací přírubový spoj musí být podle ČSN EN 62 305 při montáži vodivě 

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

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

42. Opravy a údržba musí být prováděny výhradně při bezpečném odstavení 

souvisejícího zařízení pneumatické dopravy z provozu a při vyprázdněném dopravním 

potrubí. 

 

VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 

 

43. Uzávěr dopravních potrubí je neúplným strojním zařízením ve smyslu nařízení 

vlády č. 176/2008 Sb. ve znění pozdějších doplňků. Je určen k začlenění do strojního zařízení 

(technologického celku) nebo ke smontování s jiným zařízením. Výrobcem je vydáno 

prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení. Nesmí být uveden do provozu, pokud 

nebude výrobcem nebo provozovatelem kompletního strojního zařízení vydáno prohlášení o 

jeho shodě s ustanoveními nařízení vlády na něj se vztahujícími. 

44. Uzávěr dopravních potrubí není tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 

219/2016 Sb. 

45. Uzávěr dopravních potrubí je bezpečným výrobkem ve smyslu zákona č. 

102/2001 Sb., pokud bude používán k účelům a za podmínek, pro které je určen, a pro 

parametry uvedené v technických podmínkách RK 12 0643. 

46. 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  

Fax: 312 247 621 

www.rayman.cz 
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