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Tyto technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky odlučovače 

materiálu OMC (dále odlučovač). 

 

I. NÁZVOSLOVÍ 

 

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

 

II. VŠEOBECNÉ 

 

Popis 

1. Odlučovač sestává z čtyřhranného pláště, jednoho nebo dvou vstupních hrdel, 

výstupní příruby, víka s deflektorem, dělicí přepážky u provedení s dvěma vstupními hrdly a 

na přání z hrdla pro napojení odlehčovacího ústrojí. 

2. Je proveden z dílů svařované konstrukce z ocelového materiálu konstrukční 

jakosti. Montuje na vstupní hrdlo zásobníku. Odlučovač je z hlediska provozního přetlaku do 

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

Odlučovač není tlakovým zařízením. 

 

Užití 

3. Odlučovač je určen k odloučení materiálu z proudu dopravního vzduchu. Lze jej 

použít pouze jako součást technologického zařízení. 

 

Pracovní podmínky 

4. Odlučovač je určen k instalaci v prostředí obvyklém v průmyslových halách a na 

volném prostranství. Teplota okolního venkovního vzduchu není omezena. 

5. Odvzdušnění odlučovače se provádí přes zásobník podle předpisu projektanta. 

 

Provoz odlučovače 

6. Odlučovač musí být uveden do provozu odborným pracovníkem nebo pod jeho 

dozorem, při dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem. 

7. Odlučovač je určen k začlenění do strojního zařízení pneumatické dopravy. 

Podmínky jeho provozu vycházejí z projektu tohoto zařízení. Nevyžaduje obsluhu. 

8. Po poškození deflektoru dopravovaným materiálem je možno deflektor vyměnit. 

 

Označení a předpis pro objednávku 

9. Odlučovač se označuje názvem, rozměrem výstupní příruby odlučovače, počtem 

vstupních hrdel, jejich jmenovitou světlostí, číslem technických podmínek a příp. výbavou na 

přání. 

10. Příklad předpisu odlučovače o rozměru 900 x 710 mm, s dvěma hrdly DN 200,  

PN 6, s hrdlem pro pojistné ústrojí DN 250, PN 0,4: 
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Odlučovač OMC 900 x 710 / 2 x DN 200/PN 6, RK 12 4255, 

vč. hrdla pro pojistné ústrojí DN 250/PN 0,4 

 

11. K objednávce je vhodné přiložit projekt zařízení. 

 

III. TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hlavní stavební rozměry 

12. Jsou uvedeny v projektu zařízení. Příklad rozměrů je uveden na obr. 1. 

 

Základní technické údaje 

13. Parametry: 

Vstupní hrdla: počet  ............................................................................. 1 nebo 2 

rozměr ....................................................................  DN D, PN 6 

Výstupní hrdlo:  ..........................................................................................  A x B 

Hrdlo pro poj. ústrojí  .....................................................................  DN C/PN 0,4 

14. Odlučovač není zdrojem hluku ani vibrací a rázů. 

 

IV. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 

 

15. U výrobce se kontroluje těsnost svarových spojů. Tlaková zkouška není 

požadována. Po dílenské montáži je odlučovač podroben výstupní kontrole. Při ní se prověří 

jeho úplnost. 

16. Odlučovač je po montáži na stavbě podroben stavební zkoušce. Při ní se prověří 

správnost montáže a těsnost všech spojů. 

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

výrobcem neodsouhlasené zásahy do konstrukce (příp. umístění) odlučovače a jeho použití pro 

jiné, než výrobcem stanovené podmínky činí záruční podmínky dohodnuté ve smlouvě mezi 

dodavatelem a odběratelem neplatnými. 

 

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

NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 

Rozsah dodávky 

18. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části odlučovače podle indexu na obr. 

na straně 1. 

19. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženého v kupní smlouvě mezi 

dodavatelem a odběratelem. 

20. Odlučovač je opatřen základním a vrchním syntetickým nátěrem. Odstín nátěru, 

respektive jiný nátěr se provádí podle ujednání obsaženého ve smlouvě. 
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Doprava 

21. Odlučovač se dopravuje v celku volně, případně na paletě. 

 

Skladování 

22. Odlučovač se skladuje v uzamčeném krytém a suchém skladu. 

 

Montáž 

23. Montáž se provádí podle předpisu v projektu, běžnými montážními pomůckami 

řádně vyškoleným odborným pracovníkem. Přírubové spoje musí být vodivě propojeny dle 

ustanovení bodu 35. 

24. Na horní straně víka deflektoru jsou umístěna manipulační závěsná oka, určená pro 

zavěšení při manipulaci s výrobkem. 

 

Údržba 

25. Během provozu je nutno pravidelně vizuálně kontrolovat těsnost spojů. Dle 

charakteru materiálu se odvíjí nutnost kontroly neporušenosti vložky komory. 

26. Doporučeným náhradním dílem je deflektor. 

 

Náhradní díly 

27. Při poškození deflektoru dopravovaným materiálem je možno deflektor vyměnit. 

 

Likvidace 

28. 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. Odlučovač se likviduje 

po řádném vyčištění od dopravovaného materiálu jako železný šrot. 

 

VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

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

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

vlády č. 378/2001 Sb. 

30. Odlučovač 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.  

31. Při opravách a údržbě musí být zabezpečeno vyloučení možnosti spuštění 

navazujícího zařízení a tím přivedení materiálu do odlučovače. 

32. K odlučovači musí být zajištěn bezpečný přístup. 

33. Při montáži je třeba brát zřetel na hmotnost odlučovače. 
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34. Při manipulaci s odlučovačem musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. 

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

tuto činnost (vazač). 

35. 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. 

 

VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 

 

36. Odlučovač není 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. 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. 

37. Odlučovač není tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 

38. Odlučovač 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 4255. 

39. 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 
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