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1. Použití 

 

Pneumatické dopravní žlaby (dále jen žlaby) slouží k dopravě suchých, nelepivých, 

fluidizace schopných práškových materiálů (např. cementů, mletých vápenců, popílků, 

práškových rud, některých druhů prášků PVC, apod.). Základní rozměrovou řadu tvoří 

velikosti 250, 350, 400, a 500. Po dohodě lze vyrobit další atypické rozměry žlabů. 

 

2. Provozní podmínky 

 

Žlaby jsou určeny pro dopravovaný materiál o hrubosti max. 200 µm a max. teplotě 

+120 °C (s provzdušňovací přepážkou typu „A“), +150 °C (s provzdušňovací přepážkou 

typu „B“), nebo +200 °C (s provzdušňovací přepážkou typu „C“). 

 

3. Provedení 

 

Žlab má tvar čtyřhranného potrubí, rozděleného provzdušňovací přepážkou na 

materiálový a vzduchový kanál. Do materiálového kanálu se přivádí dopravovaný 

materiál a do vzduchového kanálu fluidizační vzduch, který prostupuje provzdušňovací 

přepážkou a fluidizuje vrstvu materiálu. Ta se pohybuje ve směru sklonu žlabu. Sklon 

žlabu určuje projektant podle druhu materiálu a požadované dopravní výkonnosti. 

Vzduch po prostoupení materiálem proudí nad ním, ve vhodných místech je odsáván a 

příslušným zařízením odprašován. 

Jako zdroj provzdušňovacího vzduchu se používá ventilátorová stanice, která má 

být umístěna v místě s nejmenší prašností nebo má být opatřena filtrem na sání. Stanice 

je spojena se žlabem kruhovým vzduchotechnickým potrubím. Žlaby jsou dodávány v 

dílech, pouze provzdušňovací přepážka je vcelku pro celou přímou dopravní trasu 

žlabu. 

 

4. Technické údaje 

 

Jmenovité šířky žlabů jsou v tab. 1. Tvary, popis, příklady označení a hlavní 

rozměry tvarových dílů (v mm) jsou uvedeny v tabulkách takto: 

 

A. Díly přímé - tab. 1 a 2 

 Přepážka - tab. 3 

B. Odbočky - tab. 4 a 5 

C. Odbočky a rozbočky 630 - tab. 6 

D. Klapky - tab. 7 a 8 

E. Výpady - tab. 9 a 10 

F. Zaslepovací příruby - tab. 11 a 12 

G. Těsnění - tab. 13 a 14 

H. Podpěry - tab. 15 a 16 

I. Otočné žlabové rozbočky - tab. 17 a 18 
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5. Sestavení dopravní linky a výkonnost žlabu 

 

 Dopravní linka se skládá z dílů žlabů, provzdušňovací přepážky a spojovacího 

materiálu. Dopravní výkonnost žlabu je dána především jmenovitým rozměrem, sklonem a 

sypnou hmotností materiálu v provzdušněném stavu. Výkonnost je však ovlivňována druhem 

dopravovaného materiálu i změnou měrného objemového průtoku provzdušňovacího vzduchu 

apod., proto výkonnost žlabu stanoví zásadně projektant zařízení. 

 Spotřeba vzduchu se pohybuje v rozmezí 60 až 180 m3.h-1.m-2. Přesnou spotřebu 

vzduchu pro konkrétní materiály stanoví projektant. 

 

A. DÍLY PŘÍMÉ 

 

Tab. 1 - SCHEMA, POPIS A OZNAČENÍ PŘÍMÝCH DÍLŮ 

SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD OZNAČENÍ 

 

 

Díl přímý velikosti a, délky L 

 

 

 

Skříň žlabu a x L RK 12 1522.01 

 

 

Díl přímý velikosti a, délky L s 

jednou volnou přírubou 

 

 

Skříň žlabu a x L+ RK 12 1522.03 

 

 

 

 

Díl přímý velikosti a, délky L s 

revizním uzávěrem 

 

 

Skříň žlabu a x L RK 12 1522.02 

 

 

Díl přímý velikosti a, délky L s 

revizním uzávěrem a jednou 

volnou přírubou 

 

Skříň žlabu a x L+ RK 12 1522.04 

 

 

Tab. 2 - HLAVNÍ ROZMĚRY PŘÍMÝCH DÍLŮ 

A b C s 

250 245 90 8 

350 250 82 8 

400 310 90 8 

500 345 90 10 
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L = 1000, 1500, 2000, 2500 a 3000 mm. 

Délky L jsou pro všechny velikosti a provedení stejné. Na zvláštní požadavek lze dodat díly i 

o jiné délce. 

 

Označování přepážky: 

 

 Provzdušňovací přepážka pro dopravní trasu velikosti a = 400, typ B, v celkové délce 

20 m se označí: 

Přepážka 400 - B – 20 bm RK 12 1522 

 

Tab. 3 - VELIKOSTI A TYPY PŘEPÁŽKY 

 

Poznámka: * Odpor 

přepážky je uveden v Pa 

při měrném průtoku  

400 Nm3/m2.h 

 

B. ROZBOČKY 

 

 Rozbočky žlabů nejsou dělené jako přímé díly, mají místo přepážky provzdušňovací 

skříně, do kterých se přivádí tlakový vzduch. Rozbočky jsou opatřeny na vstupu přírubami 

shodnými s přímými díly a na výstupech přírubami pro připojení žlabových klapek. Na všech 

rozbočkách jsou osazeny revizní uzávěry. 

 

Tab. 4 - SCHEMA, POPIS A OZNAČENÍ ODBOČEK 

 

SCHEMA 

 

POPIS A PŘÍKLAD 

OZNAČENÍ 

 

 

 

Rozbočka velikosti a 

s odbočením vpravo 

 

Rozbočka žlabu a  

RK 12 1522.11 

 

 

Rozbočka velikosti a 

s odbočením vlevo 

 

Rozbočka žlabu a   

RK 12 1522.12 

 

 

Tab. 5 - HLAVNÍ ROZMĚRY ROZBOČEK 

a b c d s G L 

250 335 190 450 8 1 x 1“ 700 

350 332 290 450 8 1 x 1“ 700 

400 400 315 450 8 1 x 1“ 700 

500 435 360 450 10 2 x 1“ 700 

Velikost a Šířka pásu Typ přepážky Odpor přepážky* 

250 300 A, B, C 8000 

350 400 A, B, C 8000 

400 450 A, B, C 8000 

500 550 A, B, C 8000 
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C. KRUHOVÉ ODBOČKY A ROZBOČKY 630 

 

 Kruhové odbočky a rozbočky žlabů jsou kruhové komory o průměru 630 mm, na dně 

mají provzdušňovací přepážku, pod kterou se přivádí čeřící vzduch (při čeření ventilátorovým 

vzduchem je přívod G 2“ nahrazen přírubou DN 80). 

Kruhové odbočky jsou opatřeny na vstupu a výstupu přírubami shodnými s přímými 

díly. Na všech odbočkách jsou ve víku umístěny revizní uzávěry o rozměru 200 x 200 mm. 

Natočení výstupního hrdla se pohybuje od 90° do 270°. 

Kruhové rozbočky jsou opatřeny na vstupu přírubami shodnými s přímými díly a na 

výstupech přírubami pro připojení žlabových klapek. Na všech rozbočkách jsou osazeny 

revizní uzávěry. Natočení výstupních hrdel se pohybuje od 90° do 270°. Počet výstupních 

hrdel je závislý na jmenovité šířce žlabu. 

 

Tab. 6 - SCHEMA, POPIS A OZNAČENÍ ODBOČEK 

SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD 

OZNAČENÍ 

 
 

 

Kruhová odbočka velikosti a 

s odbočením pod úhlem 270° 

 

Odbočka žlabu a/270  

RK 12 1522.21 

 

 
 

 

Kruhová rozbočka velikosti 

a s dvěmi hrdly pod úhly  

135° a 225° 

 

Rozbočka žlabu a/135/225   

RK 12 1522.22 

 

HLAVNÍ ROZMĚRY KRUHOVÝCH ODBOČEK A ROZBOČEK 630: 

Rozměry a a b jsou shodné s rozměry přímých dílů. Platí však pouze pro šířky 250, 350 a 

400. Další atypické díly je možno projednat s výrobcem. 
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D. KLAPKY 

 Těsná klapka slouží k těsnému uzavření žlabu, je opatřena provzdušňovací přepážkou 

a je provzdušňována tlakovým vzduchem. Výstupní příruba klapek je shodná s přírubami 

přímých dílů nebo výpadů. Vstupní příruba se liší vrtáním a je shodná s výstupními přírubami 

odboček. 

 

Tab. 7 - SCHEMA, POPIS A OZNAČENÍ KLAPEK 

SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD OZNAČENÍ 

 

 

Těsná klapka velikosti a 

 

Těsná klapka RK 121522.32 

- pravá, pneuválec vpravo po směru 

toku materiálu 

 

 

 

 

 

Těsná klapka a  RK 12 1522.31 

- levá, pneuválec vlevo (kresleno na 

obr.) 

 

 

Tab. 8 - HLAVNÍ ROZMĚRY KLAPEK 

a b c d s G L 

250 335 1005 140 8 1/2“ 300 

350 332 1003 140 8 1/2“ 300 

400 400 1075 140 8 1/2“ 300 

500 435 1127 152 10 1/2“ 300 

 

E. VÝPADY 

 

Tab. 9 - SCHEMA, POPIS A OZNAČENÍ VÝPADŮ 

SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD OZNAČENÍ 

 

 

Výpad jednostranný velikosti a 

s přírubou na výstupu 

 

 

 

 

 

 

 

Výpad a RK 12 1522.41 
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Tab. 9 - POKRAČOVÁNÍ 

SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD OZNAČENÍ 

 

 

Výpad jednostranný velikosti a bez 

příruby na výstupu 

 

 

 

 

 

Výpad a RK 12 1522.42 

 

 

Tab. 10 - HLAVNÍ ROZMĚRY VÝPADŮ  

a b c H L L1 s s1 

250 245 315 400 360 203 8 10 

350 250 315 450 370 213 8 10 

400 310 315 500 370 213 10 12 

500 345 400 550 455 255 10 12 

 

F. ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY 

 

Tab. 11 - SCHEMA POPIS A OZNAČENÍ Tab. 12 - HLAVNÍ ROZMĚRY  

 SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD 

OZNAČENÍ 

 Velikost 

a 

 

A 

 

B 

 

s 

 

 

Zaslepovací příruba 

velikosti a  

 

 250 

350 

400 

500 

320 

430 

490 

590 

405 

412 

490 

525 

6 

6 

6 

8 

 

Zaslepovací příruba a  

RK 12 1522.51 

 

 

G. TĚSNĚNÍ 

 

Tab. 13 - SCHEMA, POPIS A OZNAČENÍ TĚSNĚNÍ 

SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD OZNAČENÍ 

 

 

Těsnění pro horní díl skříně žlabu 

velikosti a, pryžové 

 

 

 

 

 

Těsnění a RK 12 1522.61 
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Tab. 13 - POKRAČOVÁNÍ 

SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD OZNAČENÍ 

 

 

Těsnění pro spodní díl skříně žlabu 

velikosti a, pryžové 

 

 

 

Těsnění a RK 12 1522.62 

 

 

 

Těsnění pro zaslepení vzduchového 

kanálu žlabu velikosti a, pryžové 

 

 

 

 

 

Těsnění a RK 12 1522.63 

 

 

Tab. 14 - HLAVNÍ ROZMĚRY TĚSNĚNÍ  

a b c d e A B s 

250 245 86 246 35 320 405 4 

350 250 78 251 40 430 412 4 

400 310 86 311 45 490 490 4 

500 345 86 346 45 590 525 4 

 

 

H. PODPĚRY 

 

Tab. 15 - SCHEMA, POPIS A OZNAČENÍ PODPĚR 

SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD OZNAČENÍ 

 

 

Podpěra pro žlaby velikosti a             

o výšce H  

 

 

 

 

 

 

 

Podpěra a  typ Hmin RK 12 1522.71 
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Tab. 16 - HLAVNÍ ROZMĚRY PODPĚR 

a B C L Hmin Hmax 

250* 254 160 200 355 590 

    590 1060 

    1060 2000 

400** 404 380 420 355 590 

    590 1060 

    1060 2000 

500 504 480 520 355 590 

    560 1060 

    1060 2000 

 

  * Podpěra pro velikost 250 je pouze na jedné noze. 

** Podpěra velikosti 400 se používá i pro velikost žlabu 350. 

 

I. OTOČNÉ ŽLABOVÉ ROZBOČKY ORZ 

 

 Otočné žlabové rozbočky ORZ jsou dvoucestné rozbočky sloužící pro volbu jedné ze 

dvou dopravních tras. Sestávají z kruhové komory o průměru 630 mm vybavené na dně 

provzdušňovací přepážkou, pod kterou se přivádí čeřící vzduch (při čeření ventilátorovým 

vzduchem je přívod G 2“ nahrazen přírubou DN 80). Pro uzavírání jednoho ze dvou výstupů 

rozbočky slouží rotační segment uložený letmo ve víku komory. Segment je vybaven 

nadouvacím pryžovým těsněním, které dokonale dotěsňuje uzavřenou odbočovací větev. 

Přestavování segmentu je zajištěno rotačním pneumatickým válcem vybaveným 

mechanickými koncovými spínači. Rozbočka může být vybavena krytem pneumatického 

válce proti povětrnostním vlivům. 

 Jako volitelné příslušenství lze k otočné žlabové rozbočce dodat po dohodě s 

výrobcem: 

- jiné, než mechanické koncové spínače, 

- 5/2cestné ovládací šoupátko pro řízení přestavování segmentu, 

- 3/2cestné ovládací šoupátko pro řízení nadouvání a uvolňování pryžového těsnění, 

- pneumatický logický obvod pro řízení nadouvání a uvolňování pryžového těsnění 

(použití zejména při náhradě jiných typů odboček, není nutný zásah do elektrických 

rozvodů a systému MaR), 

- atypické provedení rozbočky s jinými rozměry či vrtáním přírub. 

Rozbočka je opatřena na vstupu a výstupu přírubami shodnými s přímými díly. Na 

navazujících větvích pneužlabů obou výstupních hrdel rozbočky musí být osazeny revizní 

uzávěry tak, aby bylo možno kontrolovat stav a těsnost nadouvacího těsnění rozbočky, 

případně uvolnit a odstranit cizí tělesa. V tělese komory rozbočky je umístěn revizní otvor. 

Rozbočky se vyrábějí s výstupními hrdly otočenými vůči sobě o 90°, a to v levém 

(natočení výstupních hrdel je 90° a 180°), pravém (natočení výstupních hrdel je 270° a 180°) 

nebo symetrickém (natočení výstupních hrdel je 45° a 135°, případně 90° a 270°) provedení. 

Na přání je možno jako atyp dodat rozbočku s výstupními hrdly pootočenými vůči sobě i 

jinak, vždy však po dohodě s výrobcem. 

Požadavky na tlakový vzduch: 

- pro provzdušňování – průtok a přetlak stanoví projektant, provzdušňovaná plocha 

komory je 0,2 m2, min. přetlak 5 kPa, 

- pro přestavování segmentu - přetlak 0,5 – 0,8 MPa, sušený dle umístění zařízení: pro 

venkovní prostředí sušený na TRB -30 °C, pro vnitřní prostředí odvodněný na TRB +3 

°C, zbavený mechanických nečistot, olejovaný, teplota vzduchu max. +70 °C, 
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- pro tlakování těsnění - přetlak 0,15 – 0,2 MPa, sušený dle umístění zařízení: pro 

venkovní prostředí sušený na TRB -30 °C, pro vnitřní prostředí odvodněný na TRB +3 

°C, zbavený mechanických nečistot a oleje (třída 1 podle ISO 8573.1). 

 

 Tab. 17 - SCHEMA, POPIS A OZNAČENÍ ROZBOČEK 

SCHEMA POPIS A PŘÍKLAD 

OZNAČENÍ 

 

 

Rozbočka velikosti a s 

odbočením pod úhlem 270° 

(LEVÁ) 

 

Rozbočka žlabu ORZ a/270  

RK 12 1522.81 

 

 

 

Rozbočka velikosti a 

s odbočením pod úhlem 90° 

(PRAVÁ) 

 

Rozbočka žlabu ORZ a/90    

RK 12 1522.82 

 

 

 

Rozbočka velikosti a 

symetrická s odbočením pod 

úhlem 90° (SYMETRICKÁ) 

 

Rozbočka žlabu ORZ 

a/45/135    

RK 12 1522.83 
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Rozbočka velikosti a 

symetrická s odbočením pod 

úhlem 90° (SYMETRICKÁ) 

 

Rozbočka žlabu ORZ 

a/90/270    

RK 12 1522.84 

 

HLAVNÍ ROZMĚRY ROZBOČEK: 

Rozměry a a b jsou shodné s rozměry přímých dílů. Platí však pouze pro šířky 250, 350 a 

400. Další atypické rozměry je možno projednat s výrobcem. 

 

Tab. 18 – SCHEMA ZAPOJENÍ ELEKTROPNEUMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ – NA PŘÁNÍ 

SCHEMA POPIS ZAPOJENÍ 

 

 

Funkční schema zapojení 

tlakového vzduchu - 

elektropneumatické ovládání 

nadouvání těsnění 

 

 

 

Funkční schema zapojení 

tlakového vzduchu - 

nadouvání těsnění 

s logickým prvkem 
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6. Provoz a ovládání žlabu 

 

 Žlab musí být uveden do provozu odborným pracovníkem nebo pod jeho dozorem, při 

dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem. 

 Provoz žlabu je nepřetržitý a je ovládán zaučenou obsluhou otevřením přívodu 

provzdušňovacího vzduchu a materiálu do žlabu. Za provozu je zakázáno otevírat revizní 

uzávěry a také jimi cokoliv vkládat do žlabu. 

 Odstavení z provozu se provede uzavřením přívodu materiálu a po vyprázdnění žlabu, 

uzavřením provzdušňovacího vzduchu do žlabu. 

 

7. Zkoušení, kontrola, záruka 

 

 U výrobce se kontroluje těsnost svarových spojů, tlaková zkouška není požadována. 

Po dílenské montáži jsou díly žlabu podrobeny výstupní kontrole. Při ní se prověří jejich 

úplnost a rozměry. 

 Žlab je po montáži na stavbě podroben stavební zkoušce. Při ní se prověří správnost 

montáže, připojení vzduchu, volný chod klapek a odboček a těsnost všech spojů. 

 Na výrobek se poskytuje záruka dle smluvně dohodnutých podmínek. Všechny 

výrobcem neodsouhlasené zásahy do konstrukce (příp. umístění) žlabu a jeho použití pro jiné, 

než výrobcem stanovené podmínky činí záruční podmínky dohodnuté ve smlouvě mezi 

dodavatelem a odběratelem neplatnými. 

 

8. Dodávání, doprava, montáž, údržba a opravy, skladování 

 

Rozsah dodávky 

 Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části žlabu včetně přepážky a spojovacího 

materiálu. 

 Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženého ve smlouvě mezi 

dodavatelem a odběratelem. 

 Žlab je opatřen základním nátěrem. Krycí nátěr se provádí jen podle zvláštního 

ujednání obsaženého ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem. 

 

Doprava 

 Žlab se dopravuje nebalený v celku nebo rozložený v dílech. Provzdušňovací přepážka 

se dopravuje zvlášť, zabezpečená proti vlhkosti. 

 

Montáž 

 Montáž se provádí podle předpisu v projektu běžnými montážními pomůckami řádně 

vyškoleným odborným pracovníkem. Během montáže je třeba ochránit provzdušňovací 

přepážku před provlhnutím, propálením či jiným poškozením a znečištěním. 

 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. 
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 Manipulace s jednotlivými díly žlabu se provádí za použití zvedacích 

ok (např. vázací bod DSP viz obr.) upevněných do otvorů v přírubách. 

 Projekt musí stanovit řádné podepření nebo zavěšení žlabu. Přitom 

musí být zohledněna možnost demontáže jednotlivých dílů. 

 

Údržba, opravy a likvidace 

 Během provozu je nutno pravidelně vizuálně kontrolovat těsnost spojů a neporušenost 

provzdušňovací přepážky. 

 Případné opravy spočívají v odstranění vzniklých netěsností a ve výměně 

provzdušňovací přepážky za novou. Dále při ztrátě těsnosti klapek i odboček se vyměňují 

těsnění. 

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

technologického zařízení, a tím přivedení materiálu do žlabu. Také spuštění zdroje 

provzdušňovacího vzduchu při údržbářských pracích je zakázáno. 

 Po uplynutí životnosti zařízení nebo jeho částí je nutno při jeho likvidaci postupovat 

podle zákona č. 185/2001 Sb. a navazujících předpisů, případně dle předpisů platných v době 

likvidace a podle vlastní směrnice uživatele zařízení. Žlab se likviduje po řádném vyčištění od 

dopravovaného materiálu jako železný šrot. Provzdušňovací přepážka je z tkaniny ze 

syntetických vláken, těsnění je vyrobeno z pryže. Likvidují se podle předpisů pro likvidaci 

těchto druhů materiálů. 

 

Skladování 

 Díly žlabu se skladují v uzamčeném krytém a suchém skladu. Provlhnutí či jiné 

poškození provzdušňovací přepážky znemožní funkci žlabu. 

 

9. Ochrana a bezpečnost práce 

 

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

je žlab začleněn. Při provozu, údržbě a opravách je nutné postupovat dle nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb. 

 Žlab 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. 

 Při montáži je třeba brát zřetel na hmotnost žlabu, která je udána na štítku. 

 Při manipulaci s dopravním žlabem musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. 

Zavěšení za zvedací oka a následnou manipulaci smí provádět pouze osoby proškolené pro 

tuto činnost (vazač). 

 Opravy a údržba musí být prováděny výhradně při odstavení souvisejícího zařízení 

pneumatické dopravy z provozu a při vyprázdněném dopravním žlabu. 

 

10. Prohlášení výrobce 

 

Díly žlabu nejsou strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve 

znění pozdějších doplňků. Těsná klapka je neúplným strojním zařízením ve smyslu nařízení 

vlády č. 176/2008 Sb. ve znění pozdějších doplňků. Díly jsou určeny k začlenění do strojního 

zařízení (technologického celku). Žlab nesmí být uveden do provozu, dokud nebude 
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výrobcem nebo provozovatelem kompletního strojního zařízení vydáno prohlášení o jeho 

shodě s ustanoveními nařízení vlády na něj se vztahujícími.  

Pneumatický dopravní žlab je z hlediska provozního přetlaku do 50 kPa posuzován 

jako zařízení, na něž se nevztahuje nařízení vlády č. 219/2018 Sb. Pneumatický dopravní žlab 

není tlakovým zařízením. 

Žlab 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 1522. 

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. 

 

11. Údaje o výrobci 
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