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        Obr. 1: Výhybka potrubní pošty VPP 

 

           LEGENDA: 

 

1 – Vstupní/výstupní hrdlo 

2 – Výstupní/vstupní hrdlo 

3 – Vnitřní potrubí 

4 – Motor 

5 – Převod 

6 – Těsnicí segment 

7 – Skříň 

8 – Svorkovnice 

9 – Koncový spínač 
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Tyto technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky výhybek potrubní 

pošty VPP (dále výhybek). 

 

I. NÁZVOSLOVÍ 

 

Index názvosloví je uveden na obr. 1. 

 

II. VŠEOBECNÉ 

 

Popis 

1. Výhybka sestává ze skříně, ve které jsou osazeny další její součásti: vstupní a 

výstupní hrdla, vnitřní potrubí, motor, řemenový převod, těsnicí segment, svorkovnice a 

koncové spínače. Skříň je opatřena uzamykatelnými dvířky. Je vyrobena z ocelového 

materiálu konstrukční jakosti, vstupní a výstupní hrdla a vnitřní potrubí z nerezové oceli. 

Těsnicí segment je vyroben z polyamidu a plsti. Vyrábí se pro průchod standardních 

dopravních pouzder potrubní pošty RAYMAN. Výhybka může sloužit pro průchod pouzder 

oběma směry. Vstupní/výstupní hrdlo je vždy jedno, počet výstupních/vstupních hrdel je 

v rozmezí dvě až čtyři. Dodává se v levém a pravém provedení, o nejvyšším dovoleném tlaku 

PS dle čl. 9. K navazujícím dopravním potrubím se připojuje potrubními spojkami.   

2. Použité konstrukční části jsou potrubními díly, výhybka je z hlediska vnitřního 

přetlaku v souladu s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. posuzována jako potrubí, které není 

tlakovým zařízením.   

3. Výhybka se dodává v několika světlostech: standardně DN 100, výjimečně DN 

65, DN 80, DN 125, Jako atyp na přání je možno dodat i s jinými světlostmi. 

4. Výhybka je poháněna převodovým elektromotorem, rotační pohyb z hřídele 

motoru na vnitřní potrubí je přenášen řemenovým převodem.  Schéma zapojení 

elektroinstalace je uvedeno na obr. č. 4. 

5. Výhybka se montuje do dopravního potrubí potrubní pošty v libovolné poloze 

s ohledem na dobrý přístup pro opravy a údržbu. Pokud je výhybka vybavena dvěma 

výstupními/vstupními hrdly, jsou tato vůči sobě otočena o 180°. V případě čtyř 

výstupních/vstupních hrdel jsou tato vůči sobě otočena o vždy o 90°. V případě hrdel tří jsou 

jejich možné polohy zobrazeny na obr. č. 3. K ukotvení výhybky slouží úchyty provedené 

na tělese skříně umístěné dle její konkrétní polohy. Ke stavebním konstrukcím se uchycuje na 

hmoždinky, k ocelovým konstrukcím ocelovými šrouby. 

 

Užití  

6. Výhybka se používá k rozbočení nebo spojení dopravních potrubí zařízení 

potrubní pošty s teplotou procházejícího vzduchu a pouzdra do +50 °C. 

 

Označení a předpis pro objednávku 

7. Výhybka se označuje názvem, jmenovitou světlostí hrdel, počtem cest, orientací 

hrdel (viz obr. č. 3), provedením (levé - L, pravé – P, podle umístění přístupových dveří, (viz 

obr. č. 3)) a číslem technických podmínek. V objednávce je také třeba uvést polohu 

dopravního potrubí, do nějž bude výhybka instalována (do svislého nebo do vodorovného 

potrubí). Jiné, atypické provedení výhybek je předmětem zvláštního ujednání. 
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8. Příklad předepsání pro objednávku výhybky potrubní pošty o jmenovité světlosti 

DN 100, dvoucestné, s horizontálně umístěnými hrdly, v levém provedení:  

 

Výhybka VPP 100/2-H-L, RK 12 9101  

 

Pracovní podmínky 

9. Výhybka je určena k instalaci v prostředí obvyklém v průmyslových halách a na 

volném prostranství. Teplota okolního vzduchu je omezena pracovními teplotami použitých 

pohonů a nesmí přesáhnout +40 °C. Maximální vnitřní přetlak dopravního média PS je 35 

kPa. 

 

Provoz výhybky 

10. Provoz výhybky vyžaduje obsluhu jen při přestavování vnitřního potrubí, a to 

výhradně dálkově (ručně nebo automaticky). Přestavování výhybky smí probíhat vždy jen při 

vypnutém systému potrubní pošty. 

 

III. TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

Hlavní stavební rozměry 

11. Jsou uvedeny na obr. 2 a v tab. 1.   

 

Tabulka 1: Rozměry (v mm) a hmotnosti (kg) výhybek potrubní pošty 

Jmenovitá světlost DN 65 80 100 125  

Délka celková A 804 804 804   

Délka skříně B 604 604 604   

Výška skříně C 414 414 414   

Průměr hrdla D 70 84 104 129  

Tloušťka stěny trubky t 2 2 2 2  

Šířka skříně E 414 414 414   

Hmotnost (kg) 33 35 37   

      

 

 

Obr. 2: Hlavní rozměry výhybky VPP 
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Základní technické údaje 

12. Parametry: 

jmenovitá světlost:  ....................................................................................  DN 65, 80, 100, 125 

jmenovitý tlak:  ...........................................................................................................  do 35 kPa 

teplota dopravního vzduchu ........................................................................................  do +50 °C 

kvalita  ..................................................................  bez mech. nečistot, odvodněný, neolejovaný 

elektrická energie pro elektrický pohon  ............................................................  24 V DC, 10 W 

doba přestavení (o 90°)  .................................................................................................  cca 15 s 

krytí skříně ............................................................................................................................ IP 65 

druh koncových spínačů  ................................................................................................ indukční  

počet koncových spínačů  ................................................ stejný, jako je počet cest (2, 3 nebo 4) 

 

13. Schéma elektrozapojení 

Blokové schéma elektrozapojení výhybek je na obr. č. 3. 

Obr. 3: Blokové schéma zapojení elektroinstalace 

 

14. Rozměry a hmotnost  ...................................................................  viz tab. 1 a obr. 2 

15. Výhybka není zdrojem nadměrného hluku ani vibrací a rázů. 

 

 

IV. ZKOUŠENÍ, KONTROLA, ZÁRUKA 

 

16. U výrobce se kontroluje těsnost výhybky, její volné přestavování, stavební a 

připojovací rozměry, seřízení koncových spínačů tak, aby byla dodržena 

souosost vnitřního potrubí a všech (dvou až čtyř) výstupních/vstupních 

hrdel pos. 2 pro volný průchod přepravního pouzdra (polohy značek na 

těsnicím segmentu a jeho boku a skříni musí být přesně proti sobě – viz 
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obrázek). Tlaková zkouška podle ČSN EN 13 480-5, tab. 9.5-1 není požadována. Při výstupní 

kontrole se prověří úplnost výrobku. 

17. Výhybka je po montáži na stavbě podrobena stavební zkoušce. Při ní se prověří 

správnost montáže, funkce a těsnost všech spojů. 

18. Na výrobek se poskytuje záruka dle smluvně dohodnutých podmínek. Provozní 

opotřebení je přirozené, závisí na provozních podmínkách zařízení, do kterého je výhybka 

začleněna, a je vyjmuto ze záruky.  Všechny výrobcem neodsouhlasené zásahy do konstrukce 

výhybky a její 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 

19. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části výhybky podle indexu na obr. 1. 

20. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženého mezi dodavatelem a 

odběratelem. 

21. Skříň výhybky je opatřena práškovým nátěrem. Odstín nátěru RAL 7035, jiný 

odstín nebo nátěr se provádí podle ujednání obsaženého ve smlouvě.  

 

Doprava 

22. Výhybka se dopravuje vcelku na paletě v ochranné fólii nebo volně. 

 

Skladování 

23. Výhybka se skladuje v uzamčeném krytém a suchém skladu. 

 

Montáž 

24. Montáž se provádí podle předpisu v projektu běžnými montážními pomůckami 

řádně vyškoleným odborným pracovníkem. 

25. Mechanická montáž spočívá v napojení výhybky přímo na hrdla, které jsou 

součástí navazujícího dopravního potrubí, a to za pomoci potrubích spojek. Spoje musí být 

vodivě propojeny dle ustanovení bodu 36.  

26. Připojení snímačů koncové polohy musí být provedeno pouze osobou s příslušnou 

elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. 

27. Manipulace s výhybkou se provádí za použití zvedacích ok (např. 

vázací bod DSP) upevněných do otvorů v přírubách, případně ručně. 

V žádném případě se nesmí výhybka zavěsit za vyčnívající hrdla.  

 

Údržba, opravy 

28. Během provozu je nutno pravidelně kontrolovat těsnost spojů a těsnicích ploch 

těsnicího segmentu. Dále je třeba pravidelně kontrolovat souosost vnitřního potrubí a všech 
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(dvou až čtyř) výstupních/vstupních hrdel pos. 2 polohou značek na těsnicím segmentu a jeho 

boku a skříni (viz čl. 16) a případně seřízením koncových spínačů souosou polohu nastavit. 

29. Při opravách a kontrolách musí být zabezpečeno vyloučení možnosti spuštění 

navazujícího technologického zařízení, a tím přivedení přepravního pouzdra do výhybky. 

Také spuštění zdroje dopravního vzduchu při údržbářských pracích je zakázáno. 

 

Náhradní díly 

30. Seznam a objednací čísla náhradních dílů jsou součástí návodu k montáži 

(provozního předpisu) předávaného společně s výrobkem. Při objednávce dílů je nutno 

postupovat podle tohoto návodu k montáži. 

 

Likvidace 

31. 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. Výhybka se likviduje 

po řádném vyčištění od dopravovaného materiálu jako železný šrot, použitá těsnění jsou 

bezazbestová. Těsnicí segment je vyroben z polyamidu a plsti. Lze ho likvidovat na skládkách 

společně s komunálním odpadem, spalovat ve spalovnách, případně recyklovat. 

 

VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

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

něhož je výhybka začleněna. Při provozu, údržbě a opravách je nutné postupovat dle nařízení 

vlády č.378/2001 Sb. 

33. Výhybka musí být uvedena do provozu v rámci celého strojního zařízení, do 

kterého je včleněna, a to odborným pracovníkem nebo pod jeho dozorem, při dodržení všech 

bezpečnostních předpisů a norem. 

34. Výhybka se může přestavovat výhradně při prázdném dopravním potrubí (bez 

pouzdra) a systému potrubní pošty odstaveném z provozu. 

35. K výhybce musí být zajištěn bezpečný přístup. 

36. Připojovací spoje musí být podle ČSN EN 62 305 při montáži vodivě propojeny 

pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojení se používá buď 

propojovací kabel, nebo speciální potrubní spojka se zajištěným vodivým propojením na 

každý spoj. 

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

38. Při manipulaci s výhybkou musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Případné 

zavěšení za závěsná oka a následnou manipulaci smí provádět pouze osoby proškolené pro 

tuto činnost (vazač). 

39. Opravy a údržba musí být prováděny výhradně při bezpečném odstavení 

souvisejícího zařízení potrubní pošty z provozu a při prázdném dopravním potrubí (bez 

pouzdra). 
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VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 

40. Výhybka je neúplným strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008 

Sb. ve znění pozdějších doplňků. Je určena k začlenění do strojního zařízení (technologického 

celku) nebo ke smontování s jiným zařízením. Výrobcem je vydáno prohlášení o zabudování 

neúplného strojního zařízení. Nesmí být uvedena do provozu, dokud nebude výrobcem nebo 

provozovatelem kompletního strojního zařízení vydáno prohlášení o jeho shodě 

s ustanoveními nařízení vlády na něj se vztahujícími. Společně s výrobkem je dodáván návod 

k montáži (provozní předpis). 

41. Výhybka není tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 

42. Výhybka je bezpečným výrobkem ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., pokud bude 

používána k účelům a za podmínek, pro které je určena, a pro parametry uvedené 

v technických podmínkách RK 12 9101. 

43. 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 

Fax: 312 247 621 

www.rayman.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rayman.cz/
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Obr. 4: Stranové provedení a orientace hrdel výhybky VPP 

 

 


