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Tyto technické  podmínky stanoví technické  požadavky a dodací podmínky 
středotlaké ho komorové ho podavače s přímý m ručním ovládáním SKP 230-R (dále 
jen podavač). 

I. NÁZVOSLOVÍ 

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

II. VŠEOBECNÉ 

Popis 

  1. Podavač podává materiál pod přetlakem dopravního vzduchu (plynu) z 
nádoby do dopravního potrubí pneumatické  dopravní trasy. Pracuje cyklicky. Jeho 
pracovní pochod sestává z fáze odvzdušně ní, plně ní, tlakování a dopravy. Je řízen 
přestavováním uzávě rů. Všechny uzávě ry jsou ovládány přímo ručně  z místa jeho 
umístě ní. Polohy uzávě rů nejsou signalizovány. 

 2. Podavač je proveden z ocelové ho materiálu jakosti třídy 11 o zaručené  
svařitelnosti. Sestává z válcové  stojaté  nádoby s průzorem, uzávě rem, 
provzdušňovacím a smě šovacím ústrojím, z dopravního potrubí a potrubního rozvodu 
s uzavírací, pojistnou, kontrolní a mě řící armaturou. Spodní přírubový  spoj je překryt 
pryžovou manžetou k ochraně  spoje před zaté káním dešťové  vody. 

  3. Podavač je dodáván s dopravním potrubím v alternativách DN 32, 40 a 50. 

  4. Přívodní potrubí rozvodu vzduchu lze natočit ve vodorovné  rovině  v 
mezích - 90° až + 90°, víko a uzávě r materiálu až 8 x po 45° vzhledem k plášti a k 
víku. 

Už ití 

  5. Podavač je určen k pneumatické  dopravě  sypký ch práškový ch a jemně  
zrnitý ch materiálů tlakový m vzduchem o přetlaku do 70 kPa a to pro malé  a velmi 
malé  dopravní vý kony a vý konnosti (řádově  jednotky t/h) a malé  dopravní vzdálenosti 
a vý šky (řádově  desítky m). Hodí se zejmé na k dopravě  stavebních hmot, keramický ch 
surovin, ně který ch chemický ch produktů, popílků a pod. a to tam, kde není na závadu 
malý  technologický  zbytek dopravované ho materiálu v podavači. Použití podavače v 
konkré tních podmínkách je vhodné  konzultovat s dodavatelem. 

Pracovní podmínky 

  6. Podavač je určen k instalaci v prostředí obvyklé m v průmyslový ch halách a 
na volné m prostranství. Je třeba ho chránit před nadmě rný m sálavý m teplem 
průmyslový ch zdrojů. Teplota okolního venkovního vzduchu není omezena. 
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  7. Předepsaný  přetlak vzduchu na vstupní přírubě  rozvodu vzduchu podavače 
je 70 kPa. 

Provoz a ovládání podavače 

 8. Dopravník musí bý t uveden do provozu odborný m pracovníkem nebo pod 
jeho dozorem, při dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem.  

  9. Provoz podavače je cyklický  a je ovládán zaučenou obsluhou přímý m 
ručním přestavováním 3 uzávě rů (uzávě ru materiálu, vzduchu a odvzdušně ní) v 
logické m sledu, přičemž vizuelně  sleduje stav naplně ní materiálu a přetlak vzduchu v 
nádobě  podavače. Obsluha řídí provoz tak, že: 

 a) otevře uzávě r odvzdušně ní - podavač se odvzdušní 

 b) zkontroluje stav odvzdušně ní nádoby na manometru 

 c) otevře uzávě r materiálu - podavač se plní 

 d) zkontroluje stav naplně ní materiálu v nádobě  půzorem 

 e) uzavře uzávě r materiálu 

 f) uzavře uzávě r odvzdušně ní 

 g) otevře uzávě r vzduchu - podavač se tlakuje a dopravuje 

 h) sleduje na manometrech průbě h změ ny tlaku vzduchu v nádobě  při dopravě  
(tlakování i vyprazdňování nádoby podavače) i v rozvodu vzduchu. Klesne-li tlak 
vzduchu v nádobě  na hodnotu odporu čisté ho dopravního potrubí, tj. té mě ř na nulu, je 
vyprázdně ní nádoby ukončeno 

 i) uzavře uzávě r vzduchu a tím ukončí pracovní cyklus 

 j) vypouští z odkalovacích míst sraženou kapalinu. 

  10. Odstavení z provozu se provede uzavřením přívodu vzduchu  (příp. 
materiálu). 

Předpis pro objednávku podavače 

  11. Příklad předpisu podavače s ručním ovládáním a s dopravním potrubím o 
svě tlosti DN 50: 

   Středotlaký  komorový  podavač  SKP 230-R/50 RK 12 1501. 

III. TECHNICKÉ POŽ ADAVKY 

Hlavní stavební rozmě ry 

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

Základní technické údaje 

  13. Parametry nádoby podavače: 
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   Nejvyšší pracovní (konstrukční) přetlak .....................................70 kPa 

   Zkušební přetlak vodou .............................................................170 kPa 

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

   Objem .......................................................................................230 dm3 

  14. Hmotnost ...........................................................................................220 kg 

  15. Průmě r dopravního potrubí D podle předpisu objednávky..........DN 32,                     
                 DN 40, DN 50 PN 6 

  16. Ovládání .....................................................................................přímé  ruční 

  17. Požadavky na dopravní vzduch: 

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

   Objemový  průtok ................................................................dle projektu 

   Teplota .................................................................................max. 70° C 

   Kvalita ......................................................odvodně ný , příp. upravený *) 

    *) odvisí od dopravované ho materiálu 

  18. Podavač není zdrojem hluku ani vibrací a rázů. 

IV. ZKOUŠENÍ, ZÁRUKA 

  19. Nádoba podavače je u vý robce zkoušena na zkušební přetlak vodou. 

  20. Podavač je po dílenské  montáži podroben na dílně  stavební zkoušce. Při 
ní se prově ří úplnost a funkce vý stroje podavače. 

  21. Podavač je po montáži na stavbě  podroben stavební zkoušce. Při ní se 
prově ří úplnost a funkce vý stroje podavače bez materiálu. 

  22. Všechny zásahy do konstrukce podavače bez souhlasu dodavatele činí 
záruční podmínky, dohodnuté  ve smlouvě  mezi dodavatelem a odbě ratelem, 
neplatný mi. 

V. DODÁVÁNÍ, DOPRAVA, MONTÁ Ž , ÚDRŽ BA A OPRAVY, SKLADOVÁNÍ 

Rozsah dodávky 

  19. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části podavače podle indexu 
na str. 1. Montáž vý stroje dodané  v samostatné m balení není součástí dodávky. 

  20. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsažené m ve smlouvě  o 
dodávce mezi dodavatelem a odbě ratelem. 

  21. Podavač je opatřen základním nátě rem. Krycí nátě r se provádí jen podle 
zvláštního ujednání. 
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Doprava 

  22. Podavač se dopravuje v dílech a to 

  - nádoba, rozvod vzduchu a dopravní potrubí ve smontované m celku volně  
nebalené  a se všemi zaslepený mi otvory 

  - vý stroj (uzávě ry, zpě tná klapka, pojistný  ventil, manometry, spojovací a 
tě snící materiál) v samostatné m balení. 

Montáž  

  23. Montáž se provádí, podle předpisu v projektu, bě žný mi montážními 
pomůckami odborný m pracovníkem řádně  vyškolený m pro montáž 
vzduchotechnický ch zařízení. 

Ú drž ba, opravy a likvidace 

  24. Bě hem provozu je nutno pravidelně  kontrolovat tě snost spojů. 

  25. Při opravách musí bý t zabezpečeno, aby nemohlo dojít ke spuště ní 
navazujícího technologické ho zařízení, a tím přivedení materiálu do podavače. Také  
spuště ní zdroje dopravního vzduchu při údržbářský ch pracích je zakázáno. 

  26. 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 smě rnice uživatele zařízení. Podavač se likviduje po řádné m vyčiště ní jako 
železný  šrot. 

Skladování 

  23. Díly podavače se skladují v uzamčené m kryté m a suché m skladu. 


