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Tabulka 1.: Provedení 

Provedení Doplňková číslice 

Standardní .1 

Zesílené .2 

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

 

Tabulka 2.: Rozměry (v mm) a hmotnosti (v kg), údaje označené * jsou orientační 

Jmenovitá 

světlost 

DN 

Rozměr 

A 

Rozměr 

B 

Rozměr 

C* 

Průměr 

D 

Jmenovitá světlost 

výst. příruby DN1 

Hmotnost 

Prov. .1 Prov. .2 Prov. .1 Prov. .2* 

DN 50 210 210 242 273 DN 50 DN 65 15,5 18,5 

DN 65 240 240 276 273 DN 65 DN 80 21 25 

DN 80 280 280 295 355 DN 80 DN 100 26,5 32,5 

DN 100 310 310 349 406 DN 100 DN 125 35 44 

DN 125 340 340 406 457 DN 125 DN 150 56 68 

DN 150 400 400 491 600 DN 150 DN 200 85 109,5 

DN 200 460 460 594 711 DN 200 DN 250 121 159 
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Tyto technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky ostrých kolen 

dopravního potrubí pneumatických doprav v běžném a zesíleném provedení. 

 

I. VŠEOBECNÉ 

 

Popis 

1. Koleno je vyrobeno z oceli konstrukční jakosti o zaručené svařitelnosti. Koleno 

sestává ze vstupního hrdla, z výstupního hrdla a středového rozšířeného prostoru. Pro 

připojení do dopravního potrubí je opatřeno přírubami PN 6, případně na zvláštní požadavek 

jako atypické provedení PN 10. V typovém provedení se dodává s úhly ohybu a = 30°, 45°, 

60° a 90°, jako atypické provedení po dohodě s výrobcem je možno dodat koleno s obecným 

úhlem a. Všechny použité konstrukční části jsou potrubními díly, koleno je z hlediska 

vnitřního přetlaku v souladu s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. posuzováno jako potrubí, 

které není tlakovým zařízením. Dle ČSN EN 13480-1 odst. 4.1 tabulka 4.1-1 je posuzováno 

při výrobě jako potrubí kategorie 0. Je určeno k zabudování do potrubí kategorie 0 a musí být 

dle ČSN EN 13480-1 posouzeno společně s ním. Výstupní příruba zesíleného provedení je 

přechodová, s připojovacím rozměrem o stupeň větším než pro provedení standardní. Koleno 

je opatřeno šipkou s vyznačením směru průtoku media. 

 

Užití 

2. Koleno se používá při pneumatické dopravě jako součást dopravního potrubí. V 

případě dopravy vysoce abrazivních materiálů je výstupní hrdlo kolena dvouplášťové a je 

opatřeno výstelkou ze speciální hmoty s vysokou odolností proti otěru. Výrobce doporučuje 

konzultovat použití pro konkrétní dopravované materiály a provozní podmínky zařízení. 

 

Pracovní podmínky  

3. Pracovní podmínky jsou dány parametry zařízení pneumatické dopravy, do něhož 

je koleno začleněno. Na těchto podmínkách (dopravovaný materiál, dopravní rychlost, 

teplota, pracovní přetlak) závisí i míra opotřebení a životnost kolena. Pro kolena DN 50 až 

DN 150 je max. pracovní přetlak 0,6 MPa, pro DN 200 je max. pracovní přetlak 0,5 MPa. 

 

Označení a příklad předpisu pro objednání 

4. Koleno se označuje názvem, jmenovitou světlostí DN, jmenovitým tlakem 

připojovacích přírub PN, úhlem ohybu α, provedením (1. doplňková číslice – tab. 1) a číslem 

technických podmínek. Za ně se uvede druh dopravovaného media a jeho maximální teplota. 

5. Příklad předepsání kolena DN 100, s připojovací přírubou PN 6 s úhlem ohybu α 

= 90° v provedení standardním, pro slévárenský písek s teplotou do +50 °C: 

Koleno ostré DN 100 PN 6 – 90°, RK 12 0652.1, pro slévárenský písek, t = +50 °C 
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II. TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hlavní stavební rozměry 

6. Jsou uvedeny v tab. 2 v mm. Rozměry uvedené v tabulce jsou pouze informativní. 

Na přání zákazníka mohou být kolena dodávána s různými délkami ramen a úhly ohybu α. 

Doporučné úhly ohybu jsou v rozmezí 15° – 90°. 

7. Hmotnost kolen ve standardním provedení je uvedena v tab. 2, pro atypická 

provedení závisí na konkrétním provedení a rozměrech kolena. 

 

III. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 

 

8. U výrobce se kontroluje těsnost svarových spojů. Tlaková zkouška podle ČSN EN 

13 480-5, tab. 9.5-1 není požadována.  

9. Koleno je po montáži na stavbě podrobeno stavební zkoušce. Při ní se prověří 

správnost montáže s důrazem na směr proudícího média a těsnost přírubových spojů. 

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

zásahy do konstrukce (příp. umístění) kolen bez souhlasu výrobce činí záruční podmínky, 

dohodnuté ve smlouvě neplatnými. 

 

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

NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 

Rozsah dodávky 

11. Kolena jsou opatřena základním a krycím polyuretanovým nebo epoxydovým 

(podle provozní teploty) nátěrem. Odstín nátěru, respektive jiný nátěr se provádí podle 

ujednání obsaženého v kupní smlouvě.  

12. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženém v kupní smlouvě. 

Součástí dodávky jsou tyto technické podmínky. 

 

Doprava 

13. Kolena se dopravují buď volně, nebo upevněná na přepravní paletě. 

 

Skladování 

14. Kolena se skladují v suchém skladu. Je třeba zajistit, aby nedošlo 

k mechanickému poškození kolena a vniknutí vody či nečistot dovnitř kolena. 

 

Montáž 

15. Montáž se provádí podle předpisu v projektu, běžnými montážními 

pomůckami a mechanizmy. Přírubové spoje musí být vodivě propojeny dle 

ustanovení bodu 23. Před montáží je nutno zkontrolovat, zda je koleno uvnitř 

suché a čisté. 
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16. Tvar výrobku nevyžaduje zvláštní úchyty pro manipulaci, manipulace se provádí 

za použití zvedacích ok (např. vázací bod DSP viz obr.) upevněných do otvorů v přírubách.  

 

Likvidace 

17. Po uplynutí životnosti výrobku 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. Koleno se likviduje po řádném vyčištění od 

dopravovaného materiálu jako železný šrot. 

 

V. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

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

něhož je koleno začleněno. Při provozu, údržbě a opravách je nutné postupovat dle nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb. 

19. Koleno 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.  

20. Při montáži je třeba brát zřetel na hmotnost kolena. 

21. Opravy a údržba musí být prováděny výhradně při odstavení souvisejícího 

zařízení pneumatické dopravy z provozu a při vyprázdněném dopravním potrubí. 

22. Při manipulaci s kolenem musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Zavěšení 

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

(vazač). 

23. 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. 

 

VI. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 

 

24. Koleno není strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění 

pozdějších doplňků. Je určeno k začlenění do strojního zařízení (technologického celku) nebo 

ke smontování s jiným zařízením. Výrobcem je vydáno osvědčení o jakosti a kompletnosti 

výrobku. Nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude výrobcem nebo provozovatelem 

kompletního strojního zařízení vydáno prohlášení o jeho shodě s ustanoveními nařízení vlády 

na něj se vztahujícími. 

25. Koleno není tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 

26. Koleno 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, pro které bylo 

objednáno. 

27. 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. 
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VII. 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 

http://www.rayman.cz/

