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Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků 

LEGENDA: 

1. Pneumatický válec 

2. Těleso vzorkovacího zařízení 

3. Výstupní hrdlo 

4. Upevňovací hrdlo 

5. Revizní otvor s víkem 

6. Odběrný píst 

7. Požární koncovka B75 s víčkem 

 

 

Tabulka 1. Rozměry  

Typ 

vzorkovače 

pneuválec 

     - zdvih 

A B C D E F G H I J hmotnost

v kg  

VZ 50-300 63 – 300 273 253 60 66     G 3/8“ 156 50 536 11,1 

VZ 90-300 100 - 300 257 263 92 92     G ½“ 252 50 536 19,3 

V případě požadavku na atypické provedení zdvihu pneuválce se změní tabulkové rozměry 

„A, B a J“ a hmotnost zařízení. 
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Tyto technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky zařízení pro odběr 

vzorků (dále jen vzorkovač). 

 

I. NÁZVOSLOVÍ 

 

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

 

II. VŠEOBECNĚ 

 

Popis a užití 

1. Zařízení pro odběr vzorků je určen k odběru vzorků materiálu ze skluzových 

potrubí, výpadových hlav pneumatických dopravních žlabů a podobných prostorů, ve kterých 

se pohybuje materiál volným pádem a kde přetlak nebo podtlak proti okolí nepřekračuje 5 kPa. 

Vzorkovač je použitelný pro suché, sypké, nelepivé práškové nebo jemně granulované 

materiály (do maximální velikosti zrna 3 mm). Přípustná teplota materiálu je pro standardní 

provedení do 60 °C, na přání je možno vyrobit zařízení i pro teploty vyšší. Vzorkovač se vyrábí 

ve dvou velikostech VZ 50 – 300 a VZ 90 – 300. Vzorkovač je z hlediska provozního přetlaku 

do 50 kPa posuzován jako zařízení, na něž se nevztahuje nařízení vlády č. 219/2016 Sb. Zařízení 

pro odběr vzorků není tlakovým zařízením. 

2. Vzorkovač není určen pro odběr vzorků ze sil, zásobníků ani z dopravního 

potrubí pneumatické dopravy. 

3. Odběr vzorku je prováděn pomocí dvojitého odběrného pístu, který se pohybuje 

v trubce tělesa vzorkovače. Tato trubka je ve vnitřním prostoru otevřená z horní strany pro 

možnost naplnění materiálem a ve vnějším prostoru je zavedena do výstupního hrdla, 

zakončeného požárnickou bajonetovou koncovkou B75. (Na přání je možné i jiné ukončení). 

Horní konec hrdla je opatřen revizním otvorem s víkem. Pro pohon pístu je použit pneumatický 

válec. Vzorkovač je ke stěně potrubí upevněn pomocí upevňovacího hrdla, které se při montáži 

přivaří do otvoru příslušné velikosti, zhotoveného ve stěně potrubí. 

4. Vzorkovač je vyroben z oceli tř. 11, koncovka je ze slitiny hliníku, těsnění 

odběrného pístu je pryžové. Pneumatický válec je běžný typ z materiálů podle volby výrobce 

(slitiny Al, Mg, Zn, ocel, pryž).  

 

Pracovní podmínky 

5. Vzorkovač je určen k instalaci v prostředí obvyklém v průmyslových halách a na 

volném prostranství. Pneumatický válec však musí být ochráněn před nadměrným teplem 

z okolí (průmyslových pecí, odlučovačů, dopravních zařízení apod.) tepelným štítem.  

6. Vzduch pro pneumatické ovládání musí splňovat parametry uvedené v čl. 11. 

 

Provoz zařízení 

7. Vzorkovač obsluhuje pracovník odebírající vzorky. Odstraní víčko požárnické 

bajonetové koncovky a místo něj nasadí odběrnou nádobu, která však není součástí dodávky 

vzorkovače. Následně uvede do činnosti (tlačítkem nebo kohoutem – podle způsobu provedení 

ovládání) pneumatický válec. Po ukončení odběru sejme odběrnou nádobu a uzavře výstupní 

hrdlo s bajonetovou koncovkou víčkem. 
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Označení a předpis pro objednávku 

8. Zařízení se označuje názvem, velikostí (podle teoretického objemu vzorku 

odebraného při jednom zdvihu pneumatického válce - čl. II), zdvihem a číslem technických 

podmínek: 

Zařízení pro odběr vzorků VZ 50-300, RK 12 1075 

Zařízení pro odběr vzorků VZ 90-300, RK 12 1075 

9. Dále se v objednávce uvede druh odebíraného materiálu, jeho teplota, parametry 

ovládacího vzduchu a případné požadavky na doplňkovou a atypickou výbavu a provedení. 

 

III. TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hlavní stavební rozměry 

10. Jsou uvedeny na obr. 1 na str. 1 

Základní technické údaje 

11. Parametry: 

Nejvyšší teplota odebíraného materiálu (standardní provedeni)  .......................................  60 °C 

Objem vzorku odebraného při jednom zdvihu pneum. válce (teoretický) pro: 

VZ 50 - 300 ...........................................................................................................  cca 70 cm3 

VZ 90 – 300 .........................................................................................................  cca 330 cm3 

Doporučený max. počet odebíraných vzorků (zdvihů pístu)  ..........................................  6 min-1 

Ovládací vzduch: 

přetlak  ................................................................................................................  0,4 až 1MPa 

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 

spotřeba pro jeden odběr vzorku při prac. přetlaku 0,6 MPa pro: 

VZ 50 - 300 ...........................................................................................................  0,013 Nm3 

VZ 90 - 300 ...........................................................................................................  0,056 Nm3 

12. Vzorkovač není zdrojem nadměrného hluku ani vibrací a rázů. 

 

IV. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 

 

13. U výrobce se kontroluje těsnost svarových spojů, stavební a připojovací rozměry, 

funkce pneumatického válce. Tlaková zkouška není požadována. 

14. Výrobek je po montáži na stavbě podroben stavební zkoušce. Při ní se prověří 

správnost montáže, připojení vzduchu a těsnost všech spojů. 

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

výrobcem neodsouhlasené zásahy do konstrukce zařízení a jeho použití pro jiné než výrobcem 

stanovené podmínky činí záruční podmínky dohodnuté ve smlouvě mezi dodavatelem a 

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

NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 

Rozsah dodávky 

16. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části podle legendy v obr. 1 na str. 1. 

Součástí dodávky může být na přání ručně nebo elektropneumaticky přestavovaný 5/2 cestný 

pneumatický monostabilní ventil pro ovládání pneumatického válce a propojovací hadičky 

mezi ventilem a válcem. Pneumatický válec není vybaven koncovými spínači pro signalizaci 

polohy. V rozsahu dodávky dále není přívodní potrubí tlakového vzduchu ani armatury do 

tohoto potrubí (filtr, maznice, redukční ventil, uzavírací kohout apod. – může být dodáno na 

přání dle volby kupujícího nebo projektanta). 

17. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženého ve smlouvě mezi 

dodavatelem a odběratelem. 

18. Vzorkovač je opatřen základním a krycím syntetickým nátěrem, na přání mohou 

být ocelové díly pozinkované. Odstín nátěru, respektive jiný nátěr se provádí podle ujednání 

obsaženého ve smlouvě. 

 

Doprava 

19. Vzorkovač se dodává volně krytý PE folií, případně na paletě. 

 

Skladování 

20. Vzorkovač se skladuje v uzamčeném krytém a suchém skladu. 

 

Montáž, údržba a opravy 

21. Montáž vzorkovače se provádí podle projektu. Zařízení se montuje tak, aby osa 

pneumatického válce byla vodorovná a výstupní hrdlo směřovalo dolů. Při výběru umístění je 

nutno vzít do úvahy rozložení proudu materiálu uvnitř potrubí s ohledem na možnost ovlivnění 

složení vzorku segregací, možnost přístupu obsluhy k zařízení a dbát aby vzorkovač nebyl 

překážkou, která může způsobovat ucpávání potrubí. Rovněž je nutno přihlédnout k místním 

poměrům a situovat vzorkovač tak, aby neomezoval průchody komunikacemi a aby jeho 

umístění nebylo nebezpečné a byla vyloučena možnost zranění pracovníků při pohybu okolo 

něj. 

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

plošiny umožňující prohlídku, čištění a obsluhu vzorkovače. Obslužné plošiny a konstrukce 

nejsou součástí dodávky zařízení a musí být projekčně a dodavatelsky zajištěny objednatelem. 

Rovněž musí být ze strany objednatele zajištěno případné napojení na elektropneumatický 

systém ovládání činnosti ventilu. 

23. Vlastní montáž se provede zhotovením otvoru (průměr 76 mm pro VZ 50-300 nebo 

průměr 133 mm pro VZ 90-300), do kterého se přivaří upevňovací hrdlo vzorkovače. Na to se 

pak namontuje těleso vzorkovače tak, aby vstup materiálu do trubky tělesa byl shora a výstupní 

hrdlo směřovalo dolů. Poté se provede připojení ovládacího šoupátka pneumatického válce na 

rozvod ovládacího vzduchu. 

24. Mechanická montáž spočívá v napojení příruby vzorkovače přímo na přivařené 

upevňovací hrdlo. Přírubový spoj musí být vodivě propojen dle ustanovení bodu 33. 
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25. Během provozu je nutno kontrolovat těsnost zařízení. 

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

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

 

Náhradní díly 

27. Seznam a objednací čísla náhradních dílů jsou součástí návodu k používání 

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

postupovat podle tohoto návodu k používání. 

 

Likvidace 

28. Po uplynutí životnosti vzorkovače nebo jeho částí je nutno při jeho likvidaci 

postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. a navazujících předpisů platných v době likvidace a 

podle vlastní směrnice uživatele zařízení. Vzorkovač se likviduje po řádném vyčištění od 

dopravovaného materiálu jako železný šrot. 

 

VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

29. Zařízení musí být v souladu s pokyny pro montáž umístěno tak, aby neohrožovalo 

bezpečnost práce. Přístup k vzorkovači musí být bezpečný; v případě potřeby je nutno zhotovit 

potřebné lávky, plošiny, osvětlení apod. 

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

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

vlády č. 378/2001 Sb. 

31. Při provozu zařízení musí obsluha vzorkovače dodržovat zásady bezpečného 

chování na pracovišti, tj. musí být vybavena předepsanými osobními ochrannými pracovními 

prostředky, ruční manipulaci se vzorkovačem a s odběrnou nádobou na vzorky musí provádět 

z bezpečného stanoviště. 

32. Zvláště je zakázáno za provozu otevírat revizní otvor a vkládat do něj předměty. 

Též je výslovně zakázáno otevírat revizní otvor a sahat do něj bez předchozího odpojení 

vzorkovače od tlakového vzduchu a úplného odvzdušnění pneuválce. 

33. 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. 

34. Vzorkovač, obslužné lávky a přístupové cesty musí být udržovány v čistotě a 

řádném stavu a v zimním období musí být zbavovány sněhu a námrazy. 
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VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 

 

35. Zařízení pro odběr vzorků je neúplným 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 

prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení. 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. Společně s výrobkem je 

dodáván návod k montáži (provozní předpis). 

36. Vzorkovač není tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 

37. Vzorkovač 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 1075. 

38. 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 


