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Maximální teplota  
(°C)     

Doplň ková 
č íslice   

                4. Smě šovač  s dopravním potrubím 

                5. Kontrolní víko 

120 .1                 6. Nátrubek 

200 .2                 7. Vzduchové  potrubí 
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 Tyto technické  podmínky stanoví technické  pož adavky a dodací podmínky 
středotlaké ho průtokové ho podavač e 630 (dále podavač ). 

I. NÁZVOSLOVÍ 

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

II. VŠEOBECNÉ 

Popis 

  1. Podavač  podává kontinuelně  materiál pod přetlakem dopravního vzduchu 
(plynu) a sloupce provzdušně né ho materiálu v gravitač ní komoře do dopravního 
potrubí pneumatické  dopravní trasy. 

  2. Podavač  je proveden z ocelové ho materiálu jakosti třídy 11 o zaruč ené  
svařitelnosti. Sestává z gravitač ní komory se zpě tnou klapkou, nádoby (vč etně  
provzdušň ovacího zařízení), smě šovač e, vzduchové ho potrubí, spojovacích potrubí a 
nohou. Je opatřen kontolním víkem a nátrubky pro eventuelní připojení kontrolní a 
mě řicí armatury. 

  3. Podavač  je dodáván s dopravním potrubím o průmě rech v alternativách DN 
100, 125 a 150 pro max. pracovní tlaky do 70 kPa. 

  4. Gravitač ní komoru lze natoč it ve vodorovné  rovině  po 45° . 

  5. Dopravní vzduch se do dopravníku přivádí vstupní přírubou na smě šovač i. 

Už ití 

  6. Podavač  je urč en k pneumatické  dopravě  sypkých práškových a jemně  
zrnitých materiálů s teplotou do 120°  C resp. do 200°  C tlakovým vzduchem o 
přetlaku do 70 kPa a to pro dopravní výkony řádově  desítky t/h a vzdálenosti řádově  
až  100 m a výšky řádově  až  10 m. Hodí se zejmé na k dopravě  práškových a jemně  
zrnitých stavebních hmot, keramických surovin, písku, chemických produktů, popílků 
a pod. a to tam, kde není na závadu technologický zbytek dopravované ho materiálu v 
podavač i. Použ ití podavač e v konkré tních podmínkách a jeho dimenzování je vhodné  
konzultovat s dodavatelem. 

Pracovní podmínky 

  7. Podavač  je urč en k instalaci v prostředí obvyklé m v průmyslových halách a 
na volné m prostranství. Teplota okolního venkovního vzduchu není omezena. 

  8. Předepsaný přetlak vzduchu na vstupní přírubě  rozvodu vzduchu podavač e 
je urč en projektem, obvykle v rozsahu 50 až  70 kPa.  
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  9. Průtok provzdušň ovacího vzduchu do podavač e je omezen omezovacími 
dýzami vmontovanými do vzduchové ho a provzdušň ovacího potrubí a 
dimenzovanými podle projektu. 

Provoz a ovládání podavače 

 10. Podavač  musí být uveden do provozu odborným pracovníkem nebo pod 
jeho dozorem, při dodrž ení všech bezpeč nostních předpisů a norem.  

  11. Provoz podavač e je nepřetrž itý a je ovládán zauč enou obsluhou otevřením 
přívodů provzdušně né ho materiálu a dopravního a provzdušň ovacího vzduchu do 
podavač e. Za provozu je zakázáno otevírat revizní zátky a jimi cokoliv vkládat do 
podavač e. 

  12. Odstavení z provozu se provede uzavřením přívodu materiálu a 
dopravního a provzdušň ovacího vzduchu do podavač e. 

Označení a předpis pro objednávku 

  13. Podavač  se označ uje názvem, velikostí, jmenovitou svě tlostí dopravního 
potrubí, teplotou materiálu (první doplň ková č íslice viz tab. 1), a č íslem technických 
podmínek. 

 Příklad předpisu podavač e velikosti 630 s dopravním potrubím o svě tlosti DN 150 
pro teplotu materiálu do 120°  C. 

   Prů tokový  podavač  PP 630/150, RK 12 1351.1 

III. TECHNICKÉ POŽ ADAVKY 

Hlavní stavební rozměry 

  14. Jsou uvedeny na obr. na str. 1. v mm. 

Základní technické údaje 

  15. Parametry podavač e: 

   Nejvyšší pracovní přetlak ............................................................70 kPa 

   Nejvyšší provozní teplota náplně  ...............................120°  resp. 200°  C 

  16. Hmotnost ........................................................................................viz tab. 
2 

  17. Průmě r dopravního potrubí DN2 podle předpisu objednávky  ....................                                                   
     ........................................DN 100, 125, 150 PN 6 

  18. Vstupní příruba gravitač ní komory DN1 ...............................DN 125, PN 6 

  19. Vstupní příruba dopravního vzduchu DN3 ............................DN 125, PN 
6 
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  20. Pož adavky na dopravní vzduch: 

   Přetlak .....................................................................................do 70 kPa 

   Objemový průtok ..........................................................urč en projektem 

   Teplota ...............................................................................max. 100°  C 

   Kvalita bez mech. neč istot odvodně ný, příp. upravený*) 

   *) závisí na dopravované m materiálu 

  21. Podavač  není zdrojem hluku ani vibrací a rázů. 

 Zdroj dopravního vzduchu musí být opatřen pojistným  ventilem seřízeným na 
provozní přetlak (70 kPa). 

IV. ZKOUŠENÍ, ZÁRUKA 

  22. Podavač  je po dílenské  montáž i podroben na dílně  stavební zkoušce. Při 
ní se prově ří úplnost podavač e. 

  23. Podavač  je po montáž i na stavbě  podroben stavební zkoušce. Při ní se 
prově ří úplnost podavač e. 

  24. Všechny zásahy do konstrukce podavač e bez souhlasu dodavatele č iní 
záruč ní podmínky, dohodnuté  ve smlouvě  mezi dodavatelem a odbě ratelem, 
neplatnými. 

V. DODÁVÁNÍ, DOPRAVA, MONTÁŽ , ÚDRŽ BA A OPRAVY, SKLADOVÁNÍ 

Rozsah dodávky 

  25. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny č ásti podavač e podle indexu 

na str. 1. 

  26. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaž ené m ve smlouvě  mezi 
dodavatelem a odbě ratelem. 

  27. Podavač  je opatřen krycím sytetickým nátě rem. Jiný nátě r je mož no 
prové st podle ujednání obsaž ené m ve smlouvě  mezi dodavatelem a odbě ratelem. 

Doprava 

  28. Podavač  se dopravuje nebalený v dílech a to 

   - gravitač ní komora 

   - nádoba zajiště ná proti vniknutí vody dovnitř 

   - odvzdušň ovací potrubí 
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Montáž  

  29. Montáž  se provádí, podle předpisu v projektu, bě ž nými montáž ními 
pomůckami odborným pracovníkem řádně  vyškoleným pro montáž  
vzduchotechnických zařízení. Bě hem montáž e je třeba ochránit provzdušň ovací 
přepáž ku před provlhnutím, propálením č i jiným poškozením. 

Ú drž ba, opravy a likvidace 

  30. Bě hem provozu je nutno pravidelně  kontrolovat tě snost spojů a 
neporušenost provzdušň ovacích přepáž ek. 

  31. Případné  opravy spoč ívají ve výmě ně  provzdušň ovací přepáž ky za novou. 
Její demontáž  se provede po odmontování dna podavač e. 

  32. Při opravách musí být zabezpeč eno, aby nemohlo dojít ke spuště ní 
navazujícího technologické ho zařízení, a tím přivedení materiálu do podavač e. Také  
spuště ní zdroje dopravního a  provzdušň ovacího vzduchu při údrž bářských pracích je 
zakázáno. 

  33. Po uplynutí ž ivotnosti zařízení nebo jeho č ástí je nutno při jeho likvidaci 
postupovat podle zákona č . 125/1997 Sb., příp. normy platné  v době  likvidace a podle 
vlastní smě rnice už ivatele zařízení. Podavač  se likviduje po řádné m vyč iště ní jako 
ž elezný šrot. Provzdušň ovací přepáž ka je z polyesterové  tkaniny a likviduje se podle 
předpisů pro likvidaci tohoto druhu materiálu.  

Skladování 

  34. Díly podavač e se skladují v uzamč ené m kryté m a suché m skladu. Vlhká 
provzdušň ovací přepáž ka provzdušň ovacího zařízení tlakové  komory znemož ní 
správnou funkci podavač e. 

 

Tabulka 2. Hmotnosti 

DN Hmotnost 
(kg) 

100 360 

125 365 

150 370 

 


