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LEGENDA:  

1. Provzdušňovací kužel 

2. Distanční trubka 

3. Násadec 

4. Šroubení s dýzou 

  Tabulka 1.: Provedení jehel 

Provedení Bez distanční trubky S distanční trubkou Atypické provedení 

Doplň. číslice .1 .2 ..9 
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 Tyto technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky provzdušňovací 

jehly DN 2" (dále jehla). 

I. NÁZVOSLOVÍ 

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

II. VŠEOBECNĚ 

 

Užití 

  1. Jehla je určena k místnímu provzdušňování suchých, sypkých a nelepivých 

práškových a jemně zrnitých materiálů a k pneumatickému uvolňování kleneb z těchto 

materiálů, především ve výsypkách odlučovačů, filtrů a zásobníků. 

  2. Jehla je uzpůsobena i k umístění na zařízení opatřené tepelnou izolací. V tom případě 

je vybavena distanční trubkou. 

  3. Průtok vzduchu jehlou je 5 m3/h. Je omezen Lavalovou dýzou umístěnou ve 

šroubení. Její průměr určuje projektant v závislosti na tlaku vzduchu před dýzou. 

  4. Jehla není zdrojem hluku ani vibrací a rázů. 

 

Předpis pro objednávku 

  5. Příklad předpisu jehly DN 2" s násadcem - 27 mm a distanční trubkou L=100 mm: 

               Provzdušňovací jehla G 2"/27-100 RK 12 1071.2. 

                  6. Příklad předpisu jehly DN 2" s násadcem - 27 mm a bez distanční trubky: 

                                         Provzdušňovací jehla G 2"/27 RK 12 1071.1. 

 

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Materiál 

  7. Jehla je vyrobena z temperované litiny a oceli tř. 11. Provzdušňovací kužel je 

vyroben ze spékané bronzu. Proti korozi je jehla chráněna zinkováním a příp. nátěrem. 

 

Rozměry a hmotnost 

  8. Rozměry jsou patrny z obr. na str. 1 a z tabulky 1. Hmotnost jehly se určí ze vztahu: 

m = 0.75 + 1.58 x L (kg), kde L (m) je délka distanční trubky. 
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IV. DODÁVKA, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBA, OPRAVY, 

NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE  

 

Rozsah dodávky 

  9. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části jehly podle indexu na str.1. 

  10. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání ve smlouvě mezi dodavatelem a 

odběratelem. 

Skladování 

 11. Jehla se skladuje v uzamčeném krytém a suchém skladu. 

Montáž 

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

Údržba, opravy a likvidace 

 13. Během provozu je nutno kontrolovat těsnost připojení jehly a provzdušňovacího 

vzduchu.  

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

podle zákona č. 125/1997 Sb., příp. normy platné v době likvidace a podle vlastní směrnice 

uživatele zařízení.  

 15. Všechny zásahy do konstrukce jehly bez souhlasu dodavatele činí záruční 

podmínky, dohodnuté ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem, neplatnými. 

 

V. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE  
 

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

něhož je provzdušňovací jehla začleněna. Při provozu, údržbě a opravách je nutné postupovat 

dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

17. Provzdušňovací jehla musí být uvedena do provozu v rámci celého strojního 

zařízení, do kterého je včleněna a to odborným pracovníkem nebo pod jeho dozorem, při 

dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem.  

18. Při opravách a údržbě musí být zabezpečeno vyloučení možnosti spuštění 

navazujícího zařízení a tím přivedení materiálu do prostoru kde je provzdušňovací jehla 

umístěna.  

19. K provzdušňovací jehle musí být zajištěn bezpečný přístup.  
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VI. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE  
 

20. Provzdušňovací jehla není strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády 176/2008 

Sb. ve znění pozdějších doplňků. Je určena k začlenění do strojního zařízení. Nesmí být 

uvedena do provozu, dokud nebude výrobcem nebo provozovatelem tohoto strojního zařízení 

vydáno prohlášení o jeho shodě s ustanoveními nařízení vlády na něj se vztahujícími.  

21. Provzdušňovací jehla je bezpečným výrobkem ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., 

pokud bude používána k účelům a za podmínek, pro které je určena, a pro parametry uvedené 

v technických podmínkách RK 12 1071.  
 

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 

 

 

 

 

 


