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Tyto technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky pulsní jehly 

k montáži do výsypek sil, zásobníků sypkých materiálů, příp. výsypek filtrů a odlučovačů. 

 

I. NÁZVOSLOVÍ 

 

Index názvosloví je uveden na obr. na straně 1. 

 

II. VŠEOBECNÉ 

 

Popis 

1. Pulsní jehla zajišťuje rozrušení klenby sypkého zrnitého nebo práškového 

materiálu ve výsypce sil, zásobníků sypkých materiálů, příp. výsypce filtrů a odlučovačů 

působením vzduchové tlakové vlny. Tím zajišťuje zlepšení výtoku materiálu z těchto zařízení. 

2. Pulsní jehla je provedena z ocelového materiálu jakosti třídy 11, samotná 

rozrušovací jehla je ze spékaného bronzu. Podstatou pulsní jehly je vzdušník (1) vybavený 

pojistným ventilem (6), hlavním uzávěrem (4) s hadicovou přípojkou (7), odkalovacím (5) 

uzávěrem a nosnou konzolou (8), dále membránový ventil (2), propojovací potrubí (9), 

průchodka stěnou výsypky (10) a rozrušovací jehla (3) příp. rozrušovací tyč (11) pro přívod 

vzduchového pulsu do materiálu. 

3. Pulsní jehla se montuje přímo výsypku nebo na konzolu vždy s odkalovacím 

hrdlem dole a pojistným ventilem ve svislé poloze. Osa vzdušníku je buď svislá, nebo 

vodorovná. 

4. Pulsní jehla se dodává ve dvou provedeních podle velikosti vzdušníku – 5 a 10 l. 

Pulsní jehlu je možno na přání vybavit namísto rozrušovací jehly rozrušovací tyčí s délkou dle 

dohody, případně čidlem výtoku materiálu, řídicí jednotkou pro ovládání chodu soustavy 

několika jehel umístěných na jedné výsypce nebo redukčním ventilem tlakového vzduchu. 

 

Užití 

5. Pulsní jehla je určena k rozrušení klenby sypkého zrnitého nebo práškového 

materiálu v ocelových i betonových výsypkách sil, zásobníků sypkých materiálů, příp. 

výsypkách filtrů a odlučovačů působením vzduchové tlakové vlny. Tím zajišťuje zlepšení 

výtoku materiálu z těchto zařízení. Použití pulsní jehly v konkrétních podmínkách je vhodné 

konzultovat s dodavatelem. Musí být užívána jako součást strojního zařízení. 

6. Pulsní jehla se vyznačuje malými stavebními rozměry. Maximální objem 

vzdušníku je 10 l. Proto se na něj nevztahují předpisy platné pro tlakové nádoby stabilní. 

 

Pracovní podmínky 

7. Maximální dovolený přetlak vzduchu ve vzdušníku je 0,8 MPa. Na tuto hodnotu 

je nastaven pojistný ventil. Proto musí být tlak vzduchu před vstupem do vzdušníku 

redukován na přetlak 0,8 MPa. Minimální přetlak vzduchu zajišťující správnou funkci pulsní 

jehly je 0,45 MPa. 

8. Pulsní jehla je určena k instalaci v prostředí obvyklých v průmyslových halách i 

na volném prostranství. Minimální a maximální teplota ovzduší (okolí) na volném 
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prostranství je omezena v rozsahu – 15 až + 40°C. Při vyšší teplotě výsypky je nutno vzdušník 

a membránový ventil vhodným způsobem chránit proti přenosu tepla sáláním. 

9. Spotřeba vzduchu pro 1 puls a další technické údaje jsou uvedeny v čl. 16. 

Případné požadavky na jiné provedení, než je uvedeno v těchto technických podmínkách, je 

nutno projednat s dodavatelem. 

10. Připojení pulsní jehly na rozvod tlakového vzduchu se provádí PA hadicí 10/8 

mm. Montáž rozrušovací jehly lze provést z vnější strany výsypky. Při použití rozrušovací 

tyče je v některých případech nutno montáž provádět zevnitř výsypky po jejím řádném 

vyčištění a zajištění všech bezpečnostních předpisů. 

11. Pulsní jehla nezajistí bezezbytkové vyprázdnění výsypky. To je třeba zajistit jiným 

způsobem, např. instalací dostatečně dimenzovaného provzdušňovacího zařízení. 

 

Provoz a údržba pulsní jehly 

12. Za normálního provozu sila je hlavní uzávěr otevřen. Vzdušník se naplní 

tlakovým vzduchem ze sítě. Po přivedení signálu se membránový ventil rázem otevře a 

vypustí tlakový vzduch do rozrušovací jehly. Tím projde tlakový vzduch rázem do materiálu a 

způsobí jeho uvolnění. Poté se uzávěr opět uzavře. Signál ke spuštění pulsní jehly je možno 

dát buď ručně nebo automaticky v nastaveném časovém cyklu či signálem od čidla výtoku 

materiálu. 

13. Nejméně jedenkrát za 6 měsíců je nutno všechny díly pulsní jehly prohlédnout, 

vyčistit a zkontrolovat těsnost zařízení. Při dlouhodobé odstávce, údržbě nebo opravách je 

nutno uzavřít hlavní uzávěr. 

 

Předpis pro objednávku 

14. Pulsní jehla se vzdušníkem o objemu 5 l se objedná následujícím předpisem: 

Pulsní jehla PJ 5, RK 12 1074. 

15. Dále je v objednávce třeba uvést druh materiálu, max. a min. provozní přetlak 

tlakového vzduchu, ovládací napětí, druh materiálu, z něhož je zhotovena výsypka, v případě 

použití rozrušovací tyče její délku a je zapotřebí objednávku doložit projektem. Pokud je 

požadováno zvláštní příslušenství dle čl. 25, je nutno jej vyspecifikovat zvlášť. 

 

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

 

Hlavní stavební rozměry 

16. Jsou uvedeny na obr. 1. v mm. 

 

Základní technické údaje 

17. Provedení, parametry a hmotnost: 

Typ:  ..................................................................................................................  PJ 5 

Objem vzdušníku ............................................................................................  5 l 

Tlakový vzduch  ........................................................................  0,45 až 0,5 MPa 

 ..................................................................................  odvodněný 
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 ......... při použití ve venkovním prostředí sušený na r. b. – 20°C 

Teplota  ...............................................................................................  max 60 °C 

Spotřeba tlakového vzduchu na 1 puls  ........................................  max. 0,036 kg 

Ovládací napětí  ..........................................................................  24 V střídavých 

Hmotnost  .....................................................................................................  8 kg 

Typ:  ................................................................................................................  PJ 10 

Objem vzdušníku ..........................................................................................  10 l 

Tlakový vzduch  ........................................................................  0,45 až 0,5 MPa 

 ..................................................................................  odvodněný 

 ......... při použití ve venkovním prostředí sušený na r. b. – 20°C 

Teplota  ...............................................................................................  max 60 °C 

Spotřeba tlakového vzduchu na 1 puls  ........................................  max. 0,072 kg 

Ovládací napětí  ..........................................................................  24 V střídavých 

Hmotnost  .............................................................................................  cca 10 kg 

 

IV. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 

 

18. Pulsní jehla je u výrobce odzkoušena provedením 5 cyklů. 

19. Pulsní jehla se po montáži na stavbě prohlédne a podrobí se stavební zkoušce. 

 

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

NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 

Rozsah dodávky 

20. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části pulsní jehly podle indexu na obr. 

na straně 1. 

21. Rozsah dodávky pulsní jehly je ohraničen: 

 - vstupním hrdlem přípojky na hlavním uzávěru, 

 - patkou pro montáž na upevňovací konzolu, 

 - rozrušovací jehlou. 

22. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženém ve smlouvě o dodávce 

mezi dodavatelem a odběratelem. 

23. Součástí dodávky jsou tyto technické podmínky, osvědčení o jakosti a 

kompletnosti a prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení. 

24. Pulsní jehla je opatřena základním a krycím syntetickým nátěrem. Jiný nátěr se 

provádí jen podle zvláštního ujednání. 

25. Jako zvláštní příslušenství lze objednat: 

 - redukční ventil, 

 - PA hadici 10/8 mm vč. připojovacích fitinek, 

 - rozrušovací tyč v délce dle dohody, 

 - čidlo výtoku materiálu, 
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 - řídicí jednotku. 

 

Doprava 

26. Pulsní jehla  se dopravuje od výrobce k odběrateli v částečně smontovaném celku 

na paletě, balená ve folii. 

 

Skladování 

27. Pulsní jehla se skladuje v krytém skladu. 

 

Montáž 

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

řádně vyškoleným odborným pracovníkem. 

 

Údržba, opravy a likvidace 

29. Během provozu je nutno průběžně vizuálně kontrolovat těsnost spojů. 

30. Při opravách musí být zabezpečeno vyloučení spuštění navazujícího 

technologického zařízení. Při demontáži jehly  z výsypky musí být zajištěno vyprázdnění 

výsypky od skladovaného materiálu.  

31. 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 kovový šrot. 

 

VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

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

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

nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

33. Pulsní 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. 

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

navazujícího zařízení. Při demontáži jehly  z výsypky musí být zajištěno vyprázdnění výsypky 

od skladovaného materiálu. 

35. K pulsní jehle musí být zajištěn bezpečný přístup. 

 

VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 

 

36. Pulsní jehla je neúplným  strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády 176/2008 

Sb. ve znění pozdějších doplňků. Je určena k začlenění do strojního zařízení. Nesmí být 
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uvedena do provozu, dokud nebude výrobcem nebo provozovatelem tohoto strojního zařízení 

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

37. Pulsní jehla není tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb 

38. Pulsní 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 1074. 

39. 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 


