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Obr. 1: Podavač komorový PKM 

 
PODAVAČ KOMOROVÝ  PKM RK 12 1416 

POČET STRAN 

12 Revize č. 2 
PLATÍ OD: 

09/2020 

LEGENDA: 

1. Nádoba 
2. Vpádový uzávěr 
3. Směšovač 
4. Kotevní rám 
5. Ovládací jednotka 
6. Vstupní mat. hrdlo 

7. Rozvod. potrubí vzduchu 
8. Výstupní hrdlo směšovače 
9. Odvzdušňovací hrdlo 
10. Revizní otvor 
11. Regulátor tlaku 
12. Pojistný ventil 
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Tyto Technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky 
komorového podavače PKM (dále podavač). 
 

I. NÁZVOSLOVÍ 
 

Index názvosloví je uveden na obr. 1. 
 

II. VŠEOBECNÉ 
 

Popis 

1. Podavač je určen k vysokotlaké přetlakové pneumatické dopravě sypkých, 
práškových nebo jemně zrnitých materiálů ve fluidním stavu. 

2. Podavač je tlakovou nádobou kategorie I., dimenzovanou podle ČSN EN 
13445-3. V případě požadavku zákazníka, je možné, po konzultaci s projektantem 
dodavatele, dodat jako atyp. provedení podavač v kategorii II. Standardní provedení 
je zhotoveno z ocelového plechu o zaručené svařitelnosti. 

3. Podavač sestává z nádoby (1.) s kotevním rámem (4.), provzdušňovacího 
dna (provedení B), do kterého je zaústěno potrubí provzdušňovacího vzduchu, dále 
z rozvodného potrubí vzduchu se vstupním hrdlem (7.), směšovače (3.) s výstupním 
hrdlem (8.), vpádového uzávěru (2.) se vstupním materiálovým hrdlem (6.), 
odvzdušňovacího hrdla (9.), uzavíracích a zpětných armatur a omezovacích dýz a 
řídicí a ovládací jednotky (5.). Nádoba podavače o velikosti 100 a 200 je opatřena 
revizním uzávěrem (10.). 

4. Nádoba podavače je tvořena válcovou částí, kuželovou vrchní částí a 
kuželovou spodní částí. Vrchní část je opatřena přírubovými hrdly a návarky. Hrdlo pro 
přívod dopravovaného materiálu o rozměru DN 200 PN 10 je osazeno plnicím 
uzávěrem (2.) s pneupohonem / pneuválcem. Další hrdla na nádobě jsou určena pro 
zaústění přepouštěcího potrubí, napojení odvzdušňovacího potrubí (DN 50 PN 6), 
instalaci stavoznaku, manometru s manofiltrem a čidla pro snímání tlaku. 

5. V horním víku nádoby jsou situovány nátrubky (G 1 ¼“, G 1 ½“) pro osazení 
stavoznaku, snímače tlaku, manometru. 

6. Tlakový vzduch pro dopravu materiálu je přiváděn přes pneumaticky 
ovládaný hlavní uzávěr (připojovací příruba DN 80 PN 10) do rozvodného potrubí, 
které je osazeno regulátorem tlaku. Z rozvodného potrubí je napojeno přes ruční 
uzávěr přepouštěcí potrubí, které je vedeno vně nádoby do její vrchní části nad 
dopravovaný materiál. Druhé potrubí – provzdušňovací (pouze prov. B) – je zaústěno 
do provzdušňovacího dna (pro čeření dopravovaného materiálu). Třetí potrubí – 
přívodu do směšovače – je zaústěno (opět přes ruční uzávěr) do směšovače. Všechny 
tři cesty jsou osazeny dýzami a zpětnými ventily. Velikost dýz je určena projektem. 
V přepouštěcím potrubí je osazen pojistný ventil. 

7. Rozsah základní dodávky je specifikován v kap. V. Dodávku je možno dle 
požadavku zákazníka rozšířit o další volitelné příslušenství, které tvoří uzavírací 
armatury (uzávěr dopravního potrubí, přifukovací díl, odvzdušnění, teploměry 
dopravního vzduchu a materiálu), řídicí systém (viz b. 26), případně je možné na 
zvláštní požadavek dodat i atypické provedení celého komorového podavače (např. 
nerezové nebo potravinářské provedení). 
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8. Pro správnou funkci podavače je uvedené volitelné příslušenství 
nezbytné a musí být určeno projektem! Pokud nebude objednáno a dodáno 
společně s podavačem, musí být zajištěno jiným dodavatelem. 

9. Podavač je vyráběn ve třech velikostech, a to s nádobou o objemu 0,065 m3 
(PKM 65), 0,1 m3 (PKM 100) a 0,2 m3 (PKM 200). Dále je vyráběn ve dvou 
provedeních, a to s bočním výstupem pro dopravu fluidizovatelných materiálů (cement, 
popílek, mleté vápence, sádra apod.) - provedení B, nebo se spodním výstupem pro 
dopravu obtížně fluidizovatelných nebo nefluidizovatelných materiálů (ložový popel, 
tříděný písek apod.) - provedení S. 

10. Dimenze připojovacích přírub mohou být v případě požadavku odběratele 
upraveny v předpisu výrobku pro objednání a specifikovány ve Smlouvě.  
 

Užití 

11. Podavač je určen k začlenění do strojního zařízení, slouží pro přetlakovou 
dopravu sypkých, práškových a jemně zrnitých nelepivých, nehořlavých a 
nevýbušných materiálů s max. sypnou hmotností 3 100 kg/m3 a o teplotě max. 200 °C. 
Dopravní výkonnost podavače (t/hod) závisí na fluidních a dalších vlastnostech 
dopravovaného materiálu, stupni provzdušnění, světlosti dopravního potrubí a 
konfiguraci dopravní trasy a stanoví jí pro každý konkrétní případ použití projektant. 

12. Komorový podavač je možno použít pouze pro materiály a za 
podmínek, pro které byl objednán. Nelze jej použít pro materiály výbušné, 
snadno hořlavé a jinak nebezpečné. 
 

Funkce 

13. Podavač pracuje cyklicky – ve čtyřech fázích: plnění, tlakování, doprava 
a odvzdušnění. 

Otevřením plnicího uzávěru začíná plnění. Odvzdušňovací uzávěr osazený ve víku 
podavače (není součástí standardní dodávky, pro správnou funkci podavače je však 
nutný) je v této fázi otevřen, v podavači je atmosférický tlak. 
Po naplnění nádoby (indikováno např. stavoznakem) se uzavře přívod materiálu 
a odvzdušňovací uzávěr a otevře se uzávěr na přívodu dopravního vzduchu. Začíná 
tlakování podavače. 
Po dosažení pracovního přetlaku (indikováno snímačem tlaku) se otevře uzávěr 
dopravního potrubí (jeho použití není nutné) a začíná doprava. Přívod dopravního 
vzduchu zůstává otevřen. Ukončení dopravy je provázeno poklesem tlaku a je 
indikováno snímačem tlaku. Následně se uzavře uzávěr dopravního vzduchu a 
dopravního potrubí (je-li použit). Otevře se odvzdušňovací uzávěr a po odvzdušnění 
podavače je pracovní cyklus ukončen. 

14. Hodnoty pracovního přetlaku pro indikaci počátku a konce vlastní fáze 
dopravy jsou stanoveny projektem a musí být stejně jako jednotlivé časy a prodlevy 
nastaveny při uvádění zařízení do provozu. 

15. Pro zvýšení dopravní výkonnosti mohou pracovat podavače funkčně 
svázané ve dvojici, a to i do společného dopravního potrubí. Pak musí být ovládány 
společně jedním společným řídicím systémem. 
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Označení a předpis pro objednávku 

16. Podavač se označuje názvem, velikostí (v litrech), číslem Technických 
podmínek, provedením směšovače (výstupu), prvním záčíslím určujícím typ 
vpádového uzávěru (viz tab. 1.) a druhým záčíslím určujícím maximální teplotu 
dopravovaného materiálu. 
 

Tabulka 1.: Provedení komorových podavačů 

Provedení 
směšovače 

Označení 
Vpádový 
uzávěr 

První 
doplňková 

číslice 

Teplota 
dopravovaného 
materiálu (°C) 

Druhá 
doplňková 

číslice 

boční B zvonový 1 do 150 1 

spodní S klapkový 2 150 – 180 2 

-- -- -- -- 180 – 200 3 
 

17. Volitelné příslušenství a druh a vlastnosti dopravovaného materiálu je nutno 
specifikovat v objednávce dle rozsahu v kap. V. 

18. Dimenze připojovacích přírub mohou být v případě požadavku odběratele 
upraveny v předpisu výrobku pro objednání a specifikovány ve Smlouvě, v tomto 
případě bude záčíslí doplněno číslicí 9. 

19. Příklad předepsání pro objednávku komorového podavače o jmenovitém 
objemu nádoby 0,1 m3 s bočním směšovačem, zvonovým vpádovým uzávěrem a 
teplotou dopravovaného materiálu do 80 °C: 

Podavač komorový PKM 100, RK 12 1416.B.1.1 
 

Pracovní podmínky 

20. Podavač je určen k instalaci v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Instalaci 
v jiném prostředí je nutno projednat s dodavatelem. Provozovatel musí zaručit teplotu 
okolí tak, aby teplota stěn nádoby nepřekročila rozmezí 0 – 200 °C. Nejvyšší přípustná 
teplota dopravovaného materiálu je 200 °C. Vzhledem k rozsahu provozních teplot je 
nutné vhodnými technickými opatřeními zabránit možnosti dotyku osob horkých 
povrchů. S ohledem na pracovní teplotu je nutno volit použitý typ klapek, uzavíracích 
a pojistných armatur a materiál provzdušňovací přepážky. 

21. Předepsané parametry vzduchu na vstupní přírubě rozvodu vzduchu 
podavače jsou určeny projektem. Maximální přetlak dopravního vzduchu na vstupní 
přírubě podavače je 0,2 MPa pro velikosti PKM 65 a PKM 100 a 0,1 MPa pro velikost 
PKM 200. Podavač je tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č 219/2016 Sb. 
Nádoba komorového podavače je tlakovou nádobou min. kategorie I. dle nařízení 
vlády č. 219/2016 Sb. 

22. Průtok dopravního a provzdušňovacího vzduchu do podavače je omezen 
omezovacími dýzami vmontovanými do přípojek a dimenzovanými podle projektu. 
 

Provoz a ovládání podavače 

23. Podavač musí být uveden do provozu odborným pracovníkem (nebo pod 
jeho dozorem) dle postupu popsaného v kap. IV. a V. v rámci uvedení celého strojního 
zařízení do provozu při dodržení všech bezpečnostních požadavků, předpisů a norem. 
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24. Podavač je určen k začlenění do technologického zařízení. Jeho provoz 
souvisí s provozem tohoto zařízení. Ovládání podavače je nutno řešit v návaznosti na 
ostatní technologické zařízení. 

25. Podavač pracuje v automatickém režimu a nevyžaduje pracovníka pro 
stálou obsluhu, pouze kontrolu provozu a pravidelné prohlídky stanovené ČSN 69 
0012. Pracovní místo, odkud je podavač ovládán, musí být zvoleno tak, aby byla 
vyloučena jakákoliv možnost ohrožení bezpečnosti obsluhy při provozu zařízení. Za 
provozu je zakázáno provádět jakékoli práce a opravy na podavači i na celém zařízení, 
otevírat revizní zátky, zaslepovací příruby a povolovat přírubové spoje apod. 

26. Způsob ovládání podavače je dán projektem s ohledem na požadavky 
provozovatele a návaznou technologii, do které je podavač začleněn. Musí být popsán 
v provozním předpise celého zařízení. 

27. Pokud je podavač dodáván v základním provedení, je provozovatel povinen 
vybavit podavač výstrojí dle ČSN 69 0010-5.2. a další výstrojí zabezpečující 
bezchybný a bezpečný chod celého zařízení. 

28. Provozovatel je povinen vést záznamy o provozu, prováděných zkouškách, 
kontrolách, revizích, poruchách, opravách a údržbě podavače, jeho výstroje a 
příslušenství a evidovat pracovní cykly podavače od zahájení provozu. 
 

III. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Hlavní stavební rozměry 

29. Jsou uvedeny na obr. 2, 3 a 4 a v tab. 2. v mm. 
 
Tabulka 2.: Rozměry komorových podavačů 

 

Velikost Výstup 
Vpádový 
uzávěr 

Rozměry [mm], hmotnost [kg] 

A B C D E Hmotnost 

PKM 65 

S 
.1 1007 --- --- 600 700 245 

.2 1007 --- --- 600 700 216 

B 
.1 957 630 662 600 700 251 

.2 957 630 662 600 700 222 

PKM 100 

S 
.1 1184 --- --- 600 700 258 

.2 1184 --- --- 600 700 229 

B 
.1 1034 530 662 600 700 265 

.2 1034 530 662 600 700 236 

PKM 200 

S 
.1 1694 --- --- 800 900 292 

.2 1694 --- --- 800 900 263 

B 
.1 1544 525 643 800 900 300 

.2 1544 525 643 800 900 271 
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Základní technické údaje 

30. Parametry podavače: 
Max. sypná hmotnost dopravovaného materiálu  ......................................  3100 kg/m3 
Konstrukční přetlak  .......................................................................................  0,6 MPa 
Pracovní přetlak  ......................  0,2 MPa (PKM 65 a PKM 100) a 0,1 MPa (PKM 200) 
Nejnižší pracovní teplota  .....................................................................................  0 °C 
Nejvyšší pracovní teplota .................................................................................  200 °C 
Max. teplota dopravovaného materiálu  ............................................................  200 °C 
 
Tabulka 3.: Počet pracovních cyklů (životnost) nádoby podavače PKM 65; PKM 
100; PKM 200 při pracovním přetlaku (0,2 MPa) a teplotě (200 °C): 

Rozkmit pracovního přetlaku Dovolený počet cyklů zatížení (N) při teplotě 200 °C 

delta p [MPa] PKM 65 PKM 100 PKM 200 

0,2 1 131 000 1 123 000 1 119 000 

 

31. Požadavky na dopravní vzduch: 
Provozní přetlak  ...................................................................................  0,6 – 0,7 MPa 
Objemový průtok  ..............................................................................  určen projektem 
Teplota ..........................................................................................................  do 80 °C 
Kvalita  ..................................................  bez oleje a mechanických nečistot, dokonale 
  odvodněný (doporučeno sušený na r. b. +3 °C) 

32. Požadavky na ovládací vzduch: 
Provozní přetlak  ...................................................................................  0,6 – 0,7 MPa 
Kvalita  ............................................................  bez mech. nečistot, olejovaný, sušený 
  na tlakový rosný bod min. - 20 °C 

33. Hmotnost podavače (v základním provedení)  ............................  viz tab. 2. 
 

Hluk, vibrace a ochrana ovzduší 

34. Komorový podavač může být zdrojem hluku způsobeného prouděním médií 
potrubími. Ekvivalentní hladina akustického tlaku toho hluku není ve vzdálenosti 3 m 
od podavače vyšší než 70 dB (A). Komorový podavač není zdrojem vibrací a rázů. 
Žádné jeho části nejsou ručně vedeny. 

35. Pokud napojení podavače na odvzdušňovací potrubí není součástí 
dodávky, je provozovatel povinen účinným konstrukčním a projekčním řešením a jeho 
realizací zabránit případnému úniku dopravovaného materiálu do ovzduší. 
 

IV. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 
 

36. Podavač je u výrobce podroben stavební a první tlakové zkoušce podle 
ČSN 69 0010-7.1. Po opravě nebo rekonstrukci tlakových částí podavače musí být tyto 
zkoušky opětovně provedeny. 

37. Po instalaci a montáži u odběratele je nutno před uvedením do provozu 
provést výchozí revizi tlakového zařízení. 
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38. Do dvou týdnů po zahájení provozu a následně nejméně 1x ročně je třeba 
provést provozní revizi. 

39. Vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky je třeba provádět 
v případech a intervalech daných normou ČSN 69 0012. 

40. Je nutno se řídit pokyny uvedenými v pasportu tlakové nádoby, který je 
nedílnou součástí podavače. 

41. Na výrobek se poskytuje záruka dle smluvně dohodnutých podmínek. 
Všechny výrobcem neodsouhlasené zásahy do konstrukce (příp. umístění) podavače 
a jeho použití pro jiné než výrobcem stanovené podmínky a materiály činí záruční 
podmínky dohodnuté ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem neplatnými. 
 

V. DODÁVKA, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBA, OPRAVY, 
NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 

Rozsah základní dodávky 

42. Do rozsahu dodávky základního provedení jsou zahrnuty všechny části 
podavače uvedené v legendě na obr. 1, pozice 1. – 10. 

Rozsah je vymezen: 

a) na straně dopravovaného materiálu: 

vstup – příruba plnicího (vpádového) uzávěru 

výstup – příruba směšovače 

b) na straně dopravního vzduchu: 

vstup – příruba hlavního uzávěru vzduchu 

výstup – hrdlo pro montáž pojistného ventilu a odkalovací kohout osazený 
na rozvodném potrubí vzduchu 

 – příruba odvzdušňovacího potrubí na horní části nádoby 

c) na straně měření: 

 – nátrubky G 1 ¼“, G 1 ½“ pro připojení stavoznaků, manometrů a 
čidel tlaků 

 

Volitelné příslušenství 

a) vlnovcový kompenzátor na vstupu materiálu s různým počtem vln 

b) uzávěr dopravního potrubí s pneupohonem 

c) uzávěr odvzdušňovacího potrubí s pneupohonem 

d) dvojitý uzávěr odvzdušňovacího potrubí s pneupohonem a s omezovací 
dýzou 

e) čisticí příp. přifukovací kus dopravního potrubí 

f) stavoznak minima 

g) manometr s manometrovým kohoutem pro měření tlaku dopravního vzduchu 

Poznámka: zvýrazněné položky představují minimální rozsah nutný pro správnou 
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funkci komorového podavače. 
 

Přejímka dodávky 

43. Provádí se podle ujednání obsaženého ve smlouvě mezi dodavatelem a 
odběratelem. 
 

Nátěry 

44. Podavač je vně opatřen vrchním nátěrem ve skladbě dle zadané provozní 
teploty. Odstín nátěru je dán ujednáním obsaženým ve smlouvě. Z vnitřní strany je 
podavač bez nátěru. 
 

Doprava 

45. Podavač se dopravuje zpravidla v celku, řádně zabezpečený proti 
jakémukoliv pohybu. 

46. Při přepravě jsou připojovací hrdla a nátrubky podavače chráněny PE fólií. 
Manometry a teploměry, pokud jsou součástí dodávky, jsou baleny zvlášť, chráněny 
proti poškození. 
 

Skladování 

47. Podavač se skladuje v uzamčeném krytém a suchém skladu. 
Provzdušňovací přepážku je nutno chránit před navlhnutím, pojistný ventil, uzavírací 
armatury a měřicí komponenty před poškozením. 
 

Montáž a demontáž 

48. Montáž a demontáž musí provádět osoba odborně způsobilá a znalá 
ustanovení norem a předpisů týkajících se montáže tlakových zařízení. Montáž a 
demontáž se provádí podle předpisu v projektu a Návodu k montáži (provozním 
předpise), a to při dodržení všech bezpečnostních předpisů na dané prostředí a 
podmínky se vztahujících. Je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 69 0012. 

49. Při manipulaci si vazač uváže podavač za otvory v přírubách, případně 
využije paletu, na které je nádoba přepravována. K manipulaci je nutné používat 
měkká vázací lana, případně ocelová lana podložená tak, aby nedošlo k poškození 
nátěru. 

50. Po bezpečném usazení, zajištění stability a přišroubování podavače na 
únosné základy se podavač připojí k návaznému technologickému zařízení. Při 
montáži armatur a přírubových spojů je třeba respektovat ustanovení ČSN EN 13480–
4 odstavce 8.3.1. 

51. Podavač se osadí výstrojí dle projektu. 

52. Provzdušňovací dno je vybaveno provzdušňovací přepážkou, která je 
vyrobena z tkaniny, jejíž materiál je určen dle max. provozní teploty podavače. 
V průběhu montážních prací je nutno vyloučit možnost jejího mechanického 
poškození, propálení a provlhnutí. 

53. Pojistný ventil musí být vždy montován tak, aby osa ventilové kuželky byla 
svislá a výfuk neohrožoval okolí a pochozí komunikace. 
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54. V případě, že byly demontovány zpětné klapky, armatury a dýzy, je třeba 
při jejich opětovné montáži brát zřetel na směr proudění media. 

55. Teploměry a manometry musí být umístěny tak, aby jejich údaje byly dobře 
čitelné a viditelné z místa obsluhy. Přístupové a obslužné plošiny jsou dány projektem. 
Musí být projektovány, konstruovány, provedeny a udržovány tak, aby umožňovaly 
bezpečnou obsluhu, údržbu, kontrolu a opravy podavače. 

56. Před uvedením podavače do provozu musí být: 

- zkontrolováno, zda jeho stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí, 
- provedeny stanovené zkoušky a revize (v termínech stanovených ČSN 69 0012), 
- veškeré armatury přezkoušeny a nastaveny do správné polohy, 
- zkontrolováno, zda jeho výstroj a příslušenství je podle dokumentace a platných 

norem úplné, bylo vyzkoušeno a odpovídá požadavkům na ně se vztahujícím, 
- zkontrolovány přírubové spoje (počet šroubů, jejich dotažení, těsnění), 
- zkontrolováno, že se přívod dopravního vzduchu otevírá tak, aby přetlak v podavači 

nestoupal rychleji než 0,5 MPa/10 s, pokud není v provozním předpise zařízení 
stanoveno jinak. 

57. Pokud je podavač dodáván v základním provedení, je provozovatel povinen 
vybavit podavač výstrojí dle ČSN 69 0010–5.2 a další výstrojí zabezpečující 
bezchybný chod celého zařízení. 
 

Uvedení podavače do provozu a seřízení 

58. Po skončení montáže a splnění výše uvedených podmínek zaručujících 
bezpečný provoz je nutné provést odborné uvedení do provozu a seřízení ovládání 
v návaznosti na technologickém zařízení, do něhož je podavač začleněn. Toto uvádění 
do provozu musí být provedeno v souladu s ČSN 69 0012. 

59. Po celou dobu uvádění zařízení do provozu je nutné sledovat podavač a 
jeho nádobu včetně výstroje. Po tuto dobu se nesmí projevit závady (např. netěsnosti 
nebo trhliny), jinak musí být okamžitě odstaven z provozu. 

60. Při uvádění zařízení do provozu je nutné nastavit citlivost stavoznaku podle 
vlastností dopravovaného materiálu a ověřit jeho správnou reakci. Hodnoty pracovního 
přetlaku pro indikaci počátku a konce vlastní fáze dopravy jsou stanoveny projektem a 
musí být stejně jako jednotlivé časy a prodlevy nastaveny při uvádění zařízení do 
provozu. 
 

Obsluha, údržba a kontroly 

61. Při údržbě a provozu zařízení se musí pracovník řídit ustanoveními normy 
ČSN 69 0012. Musí být řádně seznámen s předpisy a pokyny vztahujícími se 
k provozu tlakových nádob a zařízení. Musí být prakticky zacvičen a prokazatelně 
přezkoušen. 

62. Při kontrolách a údržbě zařízení musí být vyloučena možnost spustit 
navazující zařízení a přísun materiálu. Je nutno vyloučit otevření přívodu dopravního 
vzduchu. 

63. Při provozu je nutno průběžně kontrolovat: 

- funkci podavače, 
- bezpečnostní výstroj podavače, 
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- těsnost nádoby, přírubových spojů a potrubí, 
- počet pracovních cyklů (životnost nádoby). 

O výsledku kontrol je nutné vést záznamy. 
 

Odstavení podavače z provozu 

64. Při odstavení nádoby z provozu je nutné postupovat dle ČSN 69 0012. 
 

Dokumentace 

65. Součástí dodávky komorového podavače jsou tyto Technické podmínky, 
Návod k montáži (provozní předpis), pasport a kompletní dokumentace tlakové 
nádoby, prohlášení o shodě, zkušební osvědčení manometrů a pojistného ventilu, 
katalogové listy uzavíracích a zpětných klapek, případně dalších komponentů, pokud 
jsou tyto součástí dodávky. 

66. Na základě výše uvedené dokumentace a dokumentace ostatního 
technologického zařízení je provozovatel povinen vypracovat provozní předpis celého 
zařízení a předpis pro obsluhu, údržbu a opravy. 
 

Náhradní díly 

67. Seznam a objednací čísla náhradních dílů jsou součástí Návodu k montáži 
(provozního předpisu) předávaného společně s výrobkem. Při objednávce dílů je nutno 
postupovat podle Návodu k montáži (provozního předpisu). 
 

Likvidace 

68. Po uplynutí životnosti zařízení nebo jeho částí je nutno při jeho likvidaci 
postupovat podle zákona č.185/2001 Sb. a navazujících předpisů, příp. dle předpisů 
platných v době likvidace a podle vlastní směrnice uživatele zařízení. Podavač se 
likviduje po řádném vyčištění od dopravovaného materiálu jako železný šrot. 
Provzdušňovací přepážka je z tkaniny ze syntetických vláken a likviduje se podle 
předpisů pro likvidaci tohoto druhu materiálu. 
 

VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

69. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpis pro celé strojní 
zařízení, do něhož je komorový podavač začleněn. Při provozu, údržbě a opravách je 
nutné postupovat dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

70. Komorový podavač musí být uveden do provozu v rámci celého strojního 
zařízení, do kterého je včleněn, a to odborným pracovníkem nebo pod jeho dozorem, 
při dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem. 

71. Při manipulaci, dopravě a montáži je třeba brát zřetel na hmotnost 
podavače, která je udána na štítku. 

72. Při manipulaci s podavačem musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. 
Zavěšení za montážní oka a následnou manipulaci smí provádět pouze osoby 
proškolené pro tuto činnost (vazač). 
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73. Připojovací přírubové spoje musí být pospojeny/propojeny v souladu s 
ČSN EN 62 305-4 a ČSN 33 2000, aby byla zajištěná účinná ochrana před bleskem a 
vlivy statické elektřiny a související ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. 
Propojení se provádí šroubovým spojem s vějířovými podložkami (mat. Zn), případně 
zemnícím lankem s očky. 

74. Opravy a údržba musí být prováděny výhradně při odstavení souvisejícího 
zařízení pneumatické dopravy z provozu, odvzdušnění podavače a při vyprázdněném 
dopravním potrubí. 
 

VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 
 

75. Komorový podavač je neúplným strojním zařízením ve smyslu nařízení 
vlády č. 176/2008 Sb. ve znění pozdějších doplňků. Je určen k začlenění do strojního 
zařízení (technologického celku) nebo ke smontování s jiným zařízením. Výrobcem je 
vydáno prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení. Nesmí být uveden do 
provozu, dokud nebude výrobcem nebo provozovatelem kompletního strojního 
zařízení vydáno prohlášení o jeho shodě s ustanoveními nařízení vlády na něj se 
vztahujícími. 

76. Pro výrobu KP byly použity tyto normy ČSN 69 0010, ČSN 69 0012 a ČSN 
EN 13445 v platném znění. 

77. Komorový podavač je tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 
219/2016 Sb. Nádoba komorového podavače je tlakovou nádobou kategorie I. dle 
nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a podléhá pravidelným prohlídkám stanoveným v ČSN 
69 0012. 

78. Komorový podavač 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 1416 a v Návodu k montáži (provozního 
předpisu). 

79. 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 
E-mail: rayman@rayman.cz 
www.rayman.cz 
  

http://www.rayman.cz/
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Obr. 2: Provedení podavače PKM, Obr. 3: Provedení podavače PKM, 

RK 12 1416.S.1.x RK 12 1416.B.1.x 

 

 
 

Obr. 4: Provedení vpádového uzávěru podavače PKM, RK 12 1416.x.2.x 

 


