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1.  Všeobecné informace – bezpečnostní pokyny výrobce 
 

- Dávkovací zařízení pevných krmiv s řetězem bylo vyvinuto a vyrobeno podle nejnovějšího 

stavu techniky a za dodržení příslušných bezpečnostních norem. Přesto během provozu 

nelze vyloučit možnost ohrožení osob nebo jiných strojů. 

- Jen dokonale funkční dávkovací zařízení smí být obsluhováno osobami s příslušnou 

odbornou způsobilostí! Závady, které se během provozu vyskytnou, musí být ihned 

odstraněny! Změny provedené na dávkovacím zařízení ze strany zákazníka zbavují výrobce 

nebo jeho místního zástupce záručních povinností. 

- Předepsané kontroly a údržba dávkovacího zařízení jsou podstatnou částí tohoto návodu 

k používání. 

- Pokyny v tomto návodu nenahrazují platné předpisy ochrany zdraví a předpisy k ochraně 

životního prostředí. 

- Podle potřeby doplňte vnitropodnikové pracovní předpisy o bezpečnostní pokyny uvedené 

v tomto návodu k používání. 

- Aby měla obsluha dávkovacího zařízení stálou možnost přesných informací, uchovávejte 

vždy jeden výtisk návodu k používání v blízkosti zařízení. 

- Tento návod k používání musí být prostudován všemi osobami, které s dávkovacím 

zařízením pracují. Pokyny obsažené v návodu k používání musíte přesně dodržovat.  

- Bezpečná práce a chování obsluhujících osob musí být pověřenými pracovníky 

prověřovány, a to jak po oznámení, tak i bez předchozího oznámení o provedení kontroly. 

- Je-li to nutné, musí obsluhující osoby používat příslušný ochranný oděv. 

- Všechny bezpečnostní předpisy a pokyny na výstražných štítcích musíte bezpodmínečně 

dodržovat. Pokyny na štítcích musí být dobře viditelné a čitelné. 

- Dojde-li na bezpečnostních zařízeních k závadě nebo problému, musí být dávkovací 

zařízení ihned zastaveno. O výskytu závady musí být okamžitě informována 

provozovatelem pověřená osoba.  

- Náhradní díly dodané třetími osobami vyžadují předběžné zkoušky a musí být schváleny 

výrobcem dávkovacího zařízení pevných krmiv s řetězem. Originální náhradní díly jsou díly 

testované. 

- Prohlídky, kontroly a údržba musí probíhat podle plánu. Pro provádění těchto prací je 

předepsáno příslušné nářadí. 

- Vyžaduje-li situace, aby při montáži nebo opravě bylo prováděno svařování elektrickým 

obloukem nebo broušení, musí být v blízkosti pracoviště připraven přenosný hasicí přístroj. 

Osoby, které tyto práce provádějí, musí umět manipulovat se systémem ohlašování požárů. 

Dodržujte místní požární předpisy. 

- Montáž a opravy dávkovacího zařízení smí být prováděny jen odborně způsobilými    

   osobami. 

- Dávkovací zařízení pevných krmiv s řetězem smí obsluhovat jen proškolené osoby. Školení 

a konzultace o dávkovacím zařízení smí poskytovat jen zkušené, odborně způsobilé a 

dozorem pověřené osoby. 

- Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoby s příslušnou odbornou způsobilostí 

nebo osoby pomocné, pracující výhradně jen pod vedením a dohledem odborně způsobilé  
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   osoby. Veškeré práce na elektrických zařízeních musí probíhat podle platných norem pro 

montáže, opravy a práce na průmyslových elektrických zařízeních. 

- Každé jednání, které by mohlo vést k omezení bezpečnosti dávkovacího zařízení pevných 

krmiv s řetězem, je zakázáno. 

- Musí být učiněna taková opatření, která zaručí bezpečné používání dávkovacího zařízení. 

- Dávkovací zařízení smí být uvedeno do provozu až po provedené montáži bezpečnostních 

zařízení a jejich uvedení do funkčně nezávadného stavu. To se týká např. ochranných krytů, 

nouzových vypínačů apod. 

- Dávkovací zařízení musí být pravidelně kontrolováno a zkoušeno z hlediska výskytu možné 

závady. Předpokládaný výskyt jakékoliv závady nebo problému musí být ihned ohlášen 

příslušné, provozovatelem pověřené osobě.  

- Dojde-li k závadě, musí být dávkovací zařízení okamžitě zastaveno. Každé poškození musí 

být opraveno a příčina závady musí být odstraněna.  

- Zapínání a vypínání dávkovacího zařízení provádějte přesně podle pokynů v návodu 

k používání. 

- Při uvádění dávkovacího zařízení do činnosti a při jeho zastavování dbejte na to, aby se 

na zařízení nebo v jeho blízkosti nezdržovaly žádné osoby a nemohly tak být zařízením 

ohroženy. 

- Pravidelně provádějte kontroly nastavení dávkovacího zařízení, a to jen odborně 

způsobilými osobami. 

- O termínu provádění těchto kontrol musí být obsluha vždy předem informována, za tím 

účelem musí být jmenována osoba pověřená dozorem. 

- Zapínání a vypínání dávkovacího zařízení se musí provádět přesně podle pokynů v návodu 

k používání. To platí jak pro běžné pracovní postupy, tak pro postupy při změně 

dávkovaného produktu nebo pro přestavování a nastavování dávkovacího zařízení. Také při 

kontrolách, údržbě a opravách - dodržujte návod k používání. 

- Během těchto prací musí být nejbližší okolí dávkovacího zařízení uzavřeno před 

nepovolanými osobami. Po vypnutí dávkovacího zařízení zajistěte, aby nedošlo k jeho 

neúmyslnému uvedení do chodu. Tomu zabráníte provedením následujících opatření: 

* zajištěním hlavního spínače (např. visacím zámkem), 

* umístěním výstražného štítku na hlavní spínač, 

* nastavením všech spínačů zapnuto/vypnuto do polohy 0 (vypnuto). 

- Před montáží nebo demontáží plnicích jednotek, předávacích míst nebo pomocných 

předávacích míst musí být elektromotor hnacího ústrojí vždy zastaven a zajištěn proti 

spuštění. 

- Při demontáži rozměrnějších dílů dávkovacího zařízení musí být tyto díly pro zajištění 

bezpečnosti spojeny vhodným vázacím prostředkem se zvedacím zařízením. Používejte jen 

funkční zvedací zařízení, která mají pro předpokládaná břemena dostatečnou přípustnou 

nosnost. Pod zvedaným a zvednutým břemenem se nesmí zdržovat žádné osoby.  

- Zavěšení a zajištění břemena i zaškolení obsluhy zvedacího zařízení smí provádět jen 

odborně způsobilé osoby. S obsluhou zvedacího zařízení  musí být umožněn kontakt, a to 

jak hlasem/zrakem, tak i rádiovým přenosem. 
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- Pro montáže prováděné ve výšce používejte vhodné plošiny nebo žebříky. Je zakázáno 

používat díly strojů jako madla nebo nástupní schůdky. Při práci ve velkých výškách je 

předepsáno použití záchranných sítí a/nebo prostředků zabraňujících pádu. 

- Rukojeti, madla, stupačky, plošiny a žebříky udržujte vždy zbavené sněhu, ledu a mazacího 

tuku. 

- Při čištění dávkovacího zařízení vodním proudem nebo vodní párou musí být všechny 

otvory zakryty a/nebo utěsněny. To se týká zejména elektromotorů, spínačů a skříňových 

rozváděčů.  

- Po čištění musí být kryty, příp. těsnění opět odstraněny.  

- Šrouby a čepy uvolněné v průběhu čištění musíte dotáhnout odpovídajícím utahovacím 

momentem. 

- Bezpečnostní zařízení demontovaná před prováděním údržby musí být ihned po ukončení 

údržby namontována a jejich funkčnost musí být přezkoušena. 

- Bezpodmínečně musí být zaručena likvidace provozních a pomocných prostředků podle 

požadavků k ochraně životního prostředí. 

 

 

1.1.  Soubor požadavků na zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví, přepravní     

        bezpečnosti, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí podle zákona č.  

        22/1997 Sb. a ve znění později vydaných předpisů o technických požadavcích na  

        výrobky, zákona č. 59 / 1998 Sb. a ve znění později vydaných předpisů o   

        odpovědnosti za škodu  způsobenou vadou výrobku, platných právních a ostatních  

        předpisů České republiky. 

 

A – Předpokládané použití zařízení a zakázané činnosti 

- Bezpečnost dávkovacího zařízení je způsobilost zařízení vykonávat své funkce, být 

přepravováno, instalováno, nastaveno, demontováno a likvidováno za podmínek 

předpokládaného používání, které jsou uvedeny v návodu k používání, aniž by způsobilo 

zranění nebo poškození zdraví. 

- Nebezpečný prostor je jakýkoliv prostor  uvnitř nebo vně strojního zařízení, kde je osoba 

vystavena riziku zranění, nebo poškození zdraví. 

- Nebezpečí, které způsobuje riziko může být: 

 nepřetržité přítomné během předpokládaného používání zařízení 

 nebo se může objevit neočekávaně 

- Předpokládané používání dávkovacího zařízení je používání, pro které je dávkovací 

zařízení vhodné podle informací udaných výrobcem, nebo které je považováno za běžné 

na základě konstrukce, výroby a funkce. 

- Předpokládané používání dávkovacího zařízení rovněž zahrnuje shodu s technickými 

požadavky uvedenými v návodu k používání, včetně logicky předvídatelného 

nesprávného používání. Předvídatelné nesprávné používání stroje musí zahrnovat:  

 běžnou neopatrnost, která není výsledkem záměrného nesprávného používání stroje,  

 bezděčné chování osoby v případě selhání, nehody, poruchy, atd. během používání 

stroje, 
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 chování jež je výsledkem použití „cesty nejmenšího odporu“  při provádění nějakého 

úkonu, 

 u některých strojů předvídatelné chování určených osob, jako jsou děti nebo invalidé. 

- Dávkovací zařízení je konstruováno výhradně pro dopravu a dávkování pevných krmiv 

(tzv. stanovený rozsah použití). 

- Je zakázáno používat, obsluhovat, ošetřovat, seřizovat, opravovat a provádět jakékoliv 

jiné činnosti na dávkovacím zařízení: 

 Při kterých jsou obsluha  a okolí vystaveny ohrožení. 

 Pokud nejsou dodržovány právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 Pokud nejsou dodržovány všeobecně platné a specifické požadavky na zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví uvedené v návodu k používání zařízení. 

 

- Je zakázáno používat zařízení pro následující účely: 

 Pro práce na veřejně přístupných místech, kde není zajištěn nebezpečný pracovní 

prostor před vstupem nepovolaných osob a zvířat. 

 Pro práce v prostředí s nebezpečím požáru, s nebezpečím hrozícím od hořlavých 

prachů, par a výbušnin. 

 Pro dopravu a dávkování jiného druhu materiálu, který neodpovídá stanovenému 

rozsahu použití. 

 Jako stacionární pracovní stroj, pokud nejsou dodrženy:  

     =  technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 176/2008 Sb., 

        =  pokyny výrobce dávkovacího zařízení, 

        =  pokyny uvedené v tomto „Souboru požadavků“  

 

- Je zakázáno používat zařízení pro stanovený rozsah použití, pokud nejsou dodrženy 

požadavky pro bezpečné používání: 

 Zákaz uvedení dávkovacího zařízení do provozu, pokud není provedeno posouzení 

shody podle zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vystaveno prohlášení 

o shodě. 

 Zákaz uvedení zařízení do provozu, pokud instalaci elektrického zařízení prováděla 

neoprávněná osoba. Osoba provádějící montáž, opravy a údržbu elektrického zařízení 

musí splňovat požadavky vyplývající z posuzování shody podle zákona č. 22 /1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákaz provozu zařízení, pokud nejsou prováděny pravidelné revize a zkoušky 

vyhrazeného elektrického zařízení ( vyhláška č. 73/2010 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) a pokud nejsou odstraněny všechny závady zjištěné při zkouškách. 

 Zákaz provozu zařízení, pokud kvalifikace obsluhy neodpovídá požadavkům 

stanoveným v části B. 

 Zákaz provozu zařízení, pokud není vybaveno provozní dokumentací (viz část C). 

 Zákaz provozu zařízení, včetně jeho příslušenství, výstroje a výbavy, pokud nebyla 

provedena technická kontrola a pokud by mohl technický stav ohrozit bezpečnost osob,  
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      majetku nebo bezpečnost jeho pracovního nasazení. 

 Zákaz uvádět do chodu a používat zařízení, pokud je demontováno, upraveno, nebo 

poškozeno některé bezpečnostní zařízení. 

 Zákaz dotýkat se částmi těla nebo předměty a nářadím drženými v rukou pohybujících 

se částí zařízení. 

 Zákaz vstupu osob a zvířat do nebezpečného dosahu zařízení. 

 Zákaz provozu, pokud není zajištěn bezpečný manipulační prostor. 

  Zákaz vstupu pod zvednuté zařízení, pokud není provedeno bezpečné zajištění pomocí 

mechanického blokovacího zařízení. 

 Zákaz provozu zařízení, pokud ohrožuje bezpečnost osob nebo majetku svou 

nevyhovující provozní způsobilostí. 

 Zákaz přetěžování zařízení s výjimkou zkoušek. 

 Zákaz ovládání takovým způsobem, které vyvolá ohrožení bezpečnosti okolí. 

 Zákaz používat k provozním účelům, vyřazovat z funkce nebo přestavovat 

bezpečnostní zařízení s výjimkou funkčního přezkoušení. 

 Zákaz opouštět pracoviště dávkovacího zařízení, pokud je zařízení v chodu. 

 Zákaz provozu za snížené viditelnosti, pokud není zabezpečeno dostatečné umělé 

osvětlení. 

 Zákaz používat zařízení nouzového zastavení jako provozního spínače. 

 Zákaz přemisťování dávkovacího zařízení, pokud je připojeno ke zdroji elektrické 

energie. 

 Zákaz jakýchkoliv zásahů při údržbě a opravách, pokud není zastaven elektromotor, 

odpojen a uzamčen přívod elektrické energie a zastaveny všechny pohyblivé části 

dávkovacího zařízení. 

 Zákaz provozu, údržby, seřizování a oprav, pokud nejsou dodržovány předepsané 

pracovní postupy. 

 Zákaz provádění jakékoliv opravy při provozu na zařízení osobám bez oprávnění a 

příslušné kvalifikace a bez souhlasu provozovatele s výjimkou drobných prací, na které 

byla obsluha prokazatelným způsobem zaškolena a zacvičena. 

   

Právní a technické předpisy: zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění později vydaných 

předpisů, zákon č. 490/2009 Sb.,  zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 

Sb.; nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 

zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 15/1999 Sb., zákon č. 59/ 1998 Sb., o odpovědnosti 

za škodu způsobenou vadou výrobku ve znění pozděi vydaných předpisů,; zákon č. 174/1968 

Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností prác ve znění později vydaných  předpisů, 

73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení; vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 

20/1997 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 73/2010  Sb.; vyhláška ČÚBP č.192/2005 

Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení,; nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci; vyhláška ČÚBP a ČBÚ č 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice ve znění později vydaných předpisů; zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární  
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ochraně ve znění zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb. a 

zákona č. 237/2000 Sb.; vyhláška MV č. 246/2001  

Sb., o stanovení podmínek  požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( yhláška 

o požární prevenci); zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění později vydaných předpisů; 

ČSN EN ISO 12100-1 Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro 

konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie; ČSN EN ISO 12100-2 Bezpečnost 

strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické 

zásady a specifikace; ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro stanovení 

rizikovosti; ČSN ISO 3864:1995 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky; ČSN ISO 4254-

1:1993 Zemědělské a lesnické stroje a traktory- Technické prostředky pro zajištění 

bezpečnosti – Část 1: Všeobecně;  ČSN EN 60204-1:2000 Bezpečnost strojních zařízení – 

Elektrická zařízení pracovních strojů Část 1 : Všeobecné požadavky; ČSN EN 418:1994 

Bezpečnosť  strojových zariadení – Zariadenie núdzového zastavenia  - Hľadiská funkčnosti 

– Konštrukčné zásady.  

 

 

B – požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost obsluhy zařízení a základní 

povinnosti 

- zařízení je oprávněna obsluhovat, ošetřovat, seřizovat a opravovat pouze osoba 

kvalifikovaná, která je k těmto činnostem dostatečně tělesně a duševně způsobilá a která 

není zcela nebo zčásti zbavena způsobilosti k právním úkonům. 

- Obsluha musí být prokazatelně seznámená s právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s pokyny výrobce zařízení pro jeho používání, 

údržbu, popř. opravy a dále s bezpečnostními předpisy pracoviště a dalšími souvisejícími 

předpisy. Obsluha musí být prokazatelně vyškolená a prakticky zaučená v ovládání 

zařízení, popř. v jeho údržbě. (právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické, 

předpisy o bezpečnosti technických zařízení a technické normy, stavební předpisy, 

dopravní předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně,předpisy o zacházení 

s hořlavinami,chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými 

zdraví a předpisy o ochraně životního prostředí, pokud upravují otázky týkající se 

ochrany života a zdraví.) 

- Zařízení smí obsluhovat, ošetřovat a opravovat pouze osoby starší 18 let, pověřené 

provozovatelem, které jsou zdravotně způsobilé, spolehlivé k ovládání a které splňují 

alespoň jednu z uvedených podmínek: 

 Vlastní odpovídající oprávnění k obsluze pracovního zařízení, vydané odborně  

      způsobilým zaškolovacím střediskem. ( Zaškolovací středisko je právnická nebo     

      fyzická osoba, která má osvědčení o akreditaci k certifikaci personálu v oboru obsluh  

      stavebních strojů.) 

 Vlastní doklad odborné způsobilosti obsluhy pracovního zařízení, vydaný 

provozovatelem. 

- Pokud při práci se zařízením nejsou splněny podmínky stanovené pro bezpečnou práci, 

smí jej obsluhovat pouze muži ve věku od 18 do 60 let, jestliže nejsou zcela nebo zčásti  
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- zbaveni způsobilosti k právním úkonům, kteří jsou pro práci zdravotně způsobilí a 

absolvovali školení k obsluze. Podmínky pro bezpečnou práci nejsou zajištěny, pokud 

existuje-li reálná zvýšená rizikovost při práci se zařízením. 

- Obsluhu dávkovacího zařízení zajišťuje jedna osoba. 

- Obsluha zařízení je povinna dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své 

zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýkají její jednání, 

případně opomenutí při práci. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních 

předpokladů obsluhy zařízení. 

- Obsluha zařízení je zejména povinna: 

 Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí. 

 Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, s nimiž byla řádně seznámena, a řídit se zásadami bezpečného 

chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. ( „Seznámení“ je obsluhou 

podepsaný záznam o seznámení s předpisy o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rozsahu potřebném k výkonu její práce.) 

 Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 

zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu. 

 Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde pracují také 

nekuřáci. Tyto látky snižují pozornost a koordinační schopnosti obsluhy. Stejným 

nebezpečím je i únava. Musí-li obsluha brát léky předepsané lékařem nebo užívá-li léky 

volně prodejné, musí být lékařem informována, zda je za těchto okolností schopna 

odpovědně a bezpečně obsluhovat zařízení. 

 Podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám 

stanoveným zákonem č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich 

odstraňování; bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz jiné 

osoby,jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Oznámit hrozbu 

musí zaměstnanec bezodkladně. Obsluha nemusí zakročit, jestliže jí v tom brání 

důležitá okolnost nebo byla vystavena vlastnímu nebezpečí, popřípadě. Její 

spoluzaměstnanci     (na úseku trestně právním se konstrukce této povinnosti blíží 

právnímu termínu krajní nouze). 

 Podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance stanoveného v pracovním 

řádu zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

 

Právní a technické předpisy: zákon č.262/2006  Sb., zákoník práce, ve znění později 

vydaných  předpisů.; vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů., zákon  
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ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  ve znění později vydaných předpisů; vyhláška MV 

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státní ho požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci); zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění později 

vydaných předpisů; vyhláška ČÚBPa ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice ve znění později vydaných předpisů. 

 

C – Povinnosti výrobce, dovozce a distributora 

- Výrobce a dovozce jsou povinni uvádět na trh a do oběhu pouze výrobky, které jsou 

bezpečné (zákona č. 102/2001 Sb. ve znění později vydaných předpisů). Bezpečným 

výrobkem je zařízení, které za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití 

nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož 

užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při 

správném užívání výrobku, přičemž se sledují zejména: 

 vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení způsob balení, návod na jeho montáž a 

uvedení do provozu, pro způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsoby 

označení, návod na údržbu a likvidaci, další údaje a informace poskytnuté výrobcem; 

návod musí být uveden v českém jazyce, 

 vliv na další výrobky, jestliže lze důvodně předpokládat jeho užívání s dalším 

výrobkem, 

 způsoby předvádění výrobků, 

 kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

- Za bezpečný výrobek se považuje zařízení splňující požadavky zvláštního právního 

předpisu a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly 

vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Pokud pro strojní zařízení takový předpis 

neexistuje, považuje se za bezpečný výrobek ten, který splňuje požadavky českých 

technických norem nebo odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků známých 

v době jeho uvedení na trh. 

- Nebezpečný výrobek je každé zařízení, které nevyhovuje výše uvedeným požadavkům na 

bezpečný výrobek (zákon č. 102/2001 Sb.). 

- Zařízení je podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, NV č. 17/2003 

Sb., ve znění pozdějších předpisů,NV č. 18/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV 

č. 24/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoveným výrobkem a podléhá posouzení 

shody. Výrobce nebo dovozce je povinen: 

 Zajistit, aby zařízení splňovalo základní požadavky,  uvedené v příslušných nařízeních 

vlády (směrnicích EU). 

 Zajistit posouzení shody vlastností zařízení se základními technickými požadavky na 

strojní zařízení způsobem, stanoveným v příslušných nařízeních vlády. 

 Před uvedením na trh vydat písemné prohlášení o shodě. 

- Distributor nesmí distribuovat ty výrobky uvedené na trh, o nichž na základě svých 

informací a odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že požadavku na bezpečnost 

výrobků neodpovídají. 
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- Pokud výrobky svými vlastnostmi sice splňují požadavky bezpečnosti, ale určitý způsob 

užívání může bezpečnost spotřebitele ohrozit, jsou osoby uvádějící na trh a do oběhu 

takové výrobky povinny na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci. Současně  

      jsou tyto osoby povinny přesně označit části výrobků, které mohou vyvolat nebezpečí, a  

      popsat způsob jejich užívání. 

- Výrobce, dovozce a distributor jsou dále povinni stáhnout z trhu a z oběhu výrobek, 

jestliže zjistí, že není bezpečný. Pokud uvedené osoby tuto povinnost nesplní, je orgán 

dozoru oprávněn, je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek, vedle uložení pokuty nařídit 

též zničení výrobku na náklad toho, kdo povinnost stažení výrobku z trhu nesplnil. 

- Pokud i další osoby v dodavatelských vztazích při nakládání s výrobkem negativně 

ovlivní jeho bezpečnost tak, že výrobek neodpovídá požadavkům na jeho bezpečnost tak, 

že výrobek neodpovídá požadavkům na jeho bezpečnost podle § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 

102/2001Sb., jsou povinny zabránit uvedení takového výrobku na trh a do oběhu. 

- Zařízení uváděné na trh musí být opatřeno průvodní dokumentací a označeno způsobem a 

v rozsahu stanoveném zvláštními právním předpisy. 

- Průvodní dokumentací zařízení jsou doklady, jež jsou podle zvláštních právních předpisů 

nutné k převzetí a k užívání zboží: 

 návod k používání, 

 seznam výbavy a výstroje. 

- Výrobce nebo dovozce je povinen odebrat zpět zařízení po skončení jeho životnosti. 
 

Právní a technické předpisy: zákon č. 102/2001 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů  ve znění později vydaných předpisů,  

nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí, nařízení vlády č. 15/1999 Sb., zákon č. 59/ 1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku ve znění později vydaných  předpisů,; zákon č. 634/1992 Sb. o 

ochraně spotřebitele  ve znění pozdějších předpisů.; nařízení vlády č. 184/2002Sb, kterým se 

stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a 

podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů. 

   

 

D – povinnost zaměstnavatele ( právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) 

- Zaměstnavatel je povinen: 

 Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

 Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření 

k prevenci rizik. 

 Vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich 

odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů  

 pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových 

faktorů podle zvláštního právního předpisu. 
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 Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti. 

 Poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce 

a musí splňovat požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 

 Umístit bezpečnostní značky a zavést signály, pokud je to nezbytné, které poskytují 

informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit 

s nimi zaměstnance. 

 Vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a vézt dokumentaci o pracovních 

úrazech ve stanovených případech. 

 Zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby 

pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví 

při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní 

prostředí a pracoviště. 

 Zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 

používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být: 

     =  vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

     =  vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné    

         pracovní pozici a nežádoucím účinkům hluku a vibrací 

     =  pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

 Organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány 

zásady bezpečného chování na pracovišti. 

 Organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s příslušným odborovým 

orgánem nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a zjištěné nedostatky odstraňovat. 

 Pečovat o dobrý technický stav zařízení (zajistit kontrolu technického stavu a 

provozu,preventivní údržbu a opravy) podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených 

výrobcem. Pokud neodpovídá zařízení technickým požadavkům stanoveným pro jeho 

provoz v takové míře, že ohrožuje bezpečnost osob a majetku nebo poškozuje a  

 znehodnocuje životní prostředí, musí být vyřazen z provozu po dobu, dokud vady 

nejsou odstraněny. 

 Udržovat zařízení v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu 

stanovených výrobcem. 

 Zajistit, aby bylo zařízení provozováno jen v těch podmínkách a pouze k účelům, pro 

které je způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a příslušnými 

předpisy. 

 Vypracovat technologický postup včetně náhradních opatření k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (popř. včetně stálého dozoru) pro používání zařízení 

v mimořádných provozních podmínkách, jako jsou práce: 

   =  na pracovištích, na kterých nelze dodržet ustanovení o zákazu práce při pohybu osob,   

       strojů a dopravních prostředků v nebezpečném dosahu zařízení. 
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 Stanovit: 

   =  Technické a organizační podmínky k zajištění bezpečnosti obsluhy a okolí. 

   =  Opatření k zajištění zařízení po dobu, kdy se na něm nepracuje. 

 Zajistit přezkoušení zařízení a všech jeho dílů odborně způsobilou osobou z hlediska 

bezpečnosti provozu: 

   =   Před prvním uvedením do provozu. 

   =   Po změně nebo rekonstrukci dílů ovlivňujících bezpečnost. 

   =   Po přerušení provozu na dobu delší než 6 měsíců. 

   =   Nejméně však každých 12 měsíců. 

  „ Odborně způsobilé“  jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají na základě svého 

odborného vzdělání a zkušeností dostatečné znalosti v oblasti dávkovacích zařízení a jsou 

seznámeny s platnými předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a s technickými 

normami do té míry, že mohou posoudit posuzované strojní zařízení z hlediska bezpečnosti 

práce. 

 Vést písemné záznamy o výsledcích zkoušek, které je zaměstnavatel povinnen 

uschovávat. 

- K provedení rychlého a účinného zásahu při hašení požárů a k provedení záchranných 

prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby 

 bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání ( ohlašovny požárů ), popřípadě uvedeny 

další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti; 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo 

vysokým požárním nebezpečím zveřejňují požární poplachové směrnice, 

 byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost 

a použitelnost pro potřeby tísňového volání, 

 byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m 

k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným 

k hašení požárů, 

 byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární 

výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární 

vodou. 

 byla označena (např. podle ČSN ISO 3864 bezpečnostní značky, ČSN 018013 Požární 

tabulky) rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, 

uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry  rozvodů ústředního topení. 

- Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se zabezpečují formou 

preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností 

stanovených předpisy o požární ochraně. 

- Lhůty  preventivních požárních prohlídek (v závislosti na druhu požárního nebezpečí) 

jsou stanoveny v § 12 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

- Zaměstnavatel je v oblasti školení zaměstnanců povinen:  

 Zajistit obsluze dávkovacího zařízení školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační 

předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště;  
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pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich 

dodržování. Školení obsluhy dávkovacího je doporučeno opakovat minimálně jednou 

za 2 roky. Při zvýšené rizikovosti na pracovišti může zaměstnavatel zkrátit periodicitu 

ověřování. Školení se provádí v rozsahu činností, které zaměstnanec vykonává  a není  

pro ně stanovena kvalifikace lektora. Měla by jím být ale osoba, která má dostatečné 

teoretické znalosti a praktické zkušenosti z práce s daným typem pracovního stroje, 

dovede při výuce použít i praktické příklady a především správně a vyčerpávajícím 

způsobem zodpovědět případné dotazy posluchačů. 

 Vést o školeních, informacích a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci dokumentaci (§133 odst. 1 zákoníku práce). 

 Zajistit obsluze dávkovacího zařízení školení o požární ochraně, které se provádí při 

nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení 

zaměstnance, pokud se tím mění i obsah zajištění požární ochrany, se kterým má být 

zaměstnanec seznámen. Š kolení se opakuje nejméně jednou za 2 roky (§23 vyhlášky č. 

246/2001 Sb.). Rozsah a obsah školení obsluhy a pracovního personálu o požární 

ochraně určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tématickým plánem a 

časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat 

vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců. Znalosti získané při 

školení obsluhy a pracovního personálu o požární ochraně se ověřují v rozsahu a 

způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

 Vést o školeních k zajištění požární ochrany zaměstnanců dokumentaci (§36 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb.). 

 

Právní a technické předpisy: zákon č.262/2006 Sb., zákoník   ve znění později vydaných 

předpisů, zákon č. 490/2009 Sb.,  zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 

Sb.;    zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  ve znění 

později vydaných  předpisů,.  vyhláška č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená chemická  

zařízení  vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1997 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 

553/1990 Sb. a ve znění později vydaných předpisů,  vyhlášky č. 352/2000 Sb.  vyhláška 

ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění později vydaných předpisů, vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 

Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění později vydaných předpisů,.  zákon č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 

o změně některých zákonů (energetický zákon)  zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve 

znění později vydaných předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů  vyhláška MZd č. 89/2001 Sb. kterou se stanoví  

podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  nařízení vlády 

č. 178/ 2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci zákon č. 

91/1996 Sb., o krmivech ve znění později vydaných předpisů a dále souvisejícími předpisy.. 
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E - Obecné požadavky bezpečnosti pro použití a údržbu 

- Základní pravidlo: Před každým uvedením zařízení do provozu je nutné jej  

      zkontrolovat z hlediska bezpečnosti práce, hygieny práce, požární bezpečnosti,      

      dopravní bezpečnosti a ochrany životního prostředí. 

- Se zařízením, jeho funkcí a ovládacími prvky se podrobně seznamte ještě před jeho  

      prvním použitím. Po zahájení práce by již mohlo být na seznamování pozdě. 

- Denně před zahájením provozu prověřte funkci všech ovládacích a bezpečnostních  

      prvků zařízení. 

-    Zařízení nesmí být provozováno bez dozoru. 

-    Pracujte jen při dobrých světelných podmínkách a za dobré viditelnosti. 

-    Minimálně jedenkrát ročně provádějte pravidelnou kontrolu bezpečnosti práce. 

- Dodržujte pokyny, varovné signály a symboly, které jsou umístěny na zařízeních .  

      Jejich respektování je důležité pro bezpečný a spolehlivý provoz. 

- Všechny výstražné štítky a bezpečnostní pokyny musí být stále čitelné a na svých    

      místech. 

- Práce spojená se zvýšeným nebezpečím je práce, při které hrozí zvýšené nebezpečí  

      úrazu. Práci spojenou se zvýšeným nebezpečím smí provádět jen určený zaměstnanec.         

      Taková práce nesmí být prováděna bez provozní dokumentace a bez nepřetržitého  

      sledování pracovní činnosti a stavu pracoviště jiným určeným zaměstnancem (tzv.  

     „stálý dozor„). 

- Stálý dozor smí vykonávat pouze zaměstnanec, který byl se svými právy a povinnostmi    

      seznámen. Při jeho výkonu se se tento zaměstnanec nesmí z místa výkonu dozoru  

      vzdálit  a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než výkonem dozoru. 

- Obsluha je povinna počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru, neohrozila  

      život a zdraví osob, zvířat a aby nedocházelo ke škodám na majetku. Zvýšenou  

      

 

 pozornost musí obsluha věnovat zejména skladování a používání hořlavých nebo  

      požárně   nebezpečných látek a manipulaci s otevřeným ohněm. 

- Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je obsluha   

      povinna poskytovat přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc. Obsluha je  

      povinna poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí  

      nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké nebrání-li jí v tom důležitá okolnost. 

- Návod k používání s požadavky bezpečnosti práce musí být obsluze kdykoli k  

      dispozici. Pro bezpečné uchování této dokumentace používejte uzamykatelný  

      vyhrazený prostor na pracovišti zařízení. Při prodeji zařízení musí být tato  

      dokumentace předána novému uživateli. 

- Předepsané údržbářské práce (uvedené v plánu údržby) musí být prováděny  

      kvalifikovanými pracovníky odborných servisů. Dokladem o provedení údržby je  

      příslušný seznam servisního střediska v servisním listě zařízení. 

- Udržujte vybavení zařízení s předepsaným příslušenstvím, výstrojí a výbavou včetně  

      bezpečnostních nápisů, symbolů a barevných označení v rozsahu stanoveném    

      odpovídajícími právními a ostatními předpisy. 
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Právní a technické předpisy: zákon č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o 

o změně a doplnění některých zákonů ve znění později vydaných předpisů,  zákon ČNR č. 

133/ 1985 Sb.., o požární ochraně ve znění později vydaných předpisů,

24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení  ve znění později 

vydaných předpisů,  vyhláška ČBÚP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění později vydaných předpisů. 

 

 

F - Požadavky na změny prováděné na zařízení 

- Jakékoliv změny a úpravy v konstrukci nebo provedení zařízení, jeho přídavného    

      zařízení a způsobu jeho práce smí být prováděny pouze s písemným souhlasem  

      výrobce zařízení, popřípadě výrobcem přídavného zařízení ( v opačném případě zaniká  

      platnost  „Prohlášení o shodě„). Za případné škody vzniklé v důsledku nedodržení  

      tohoto pokynu nenese výrobce odpovědnost. 

- Veškeré povolené a provedené změny na zařízení popř.  na přídavném zařízení musí být 

doloženy vyjádřením příslušných orgánů a uvedeny v technické dokumentaci zařízení. 

 

Právní a technické předpisy: zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů  ve znění později vydaných předpisů, zákon č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele  ve znění později vydaných předpisů, ., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ve znění později vydaných předpisů, 

nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve 

znění později vydaných předpisů, tanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  ve znění později 

vydaných předpisů.   

 

 

G - Požadavky na změny prováděné na strojních částech 

- Při montáži jakýchkoliv náhradních dílů je nutno dbát všech souvisejících předpisů        

      výrobce, jakož i platných zákonných ustanovení. 

- K montáži do zařízení smí být používány pouze originální náhradní díly dodávané  

      výrobcem. Za eventuelní škody, vzniklé v důsledku použití jiných náhradních dílů,  

      nese v rozsahu záruky odpovědnost příslušný servis, který takové náhradní díly použil. 

- Bezpečnostní prvky, tj. strojní části, které po změně svého původního tvaru, povrchu a  

      pevnosti materiálu již dále nezaručují plnou provozní bezpečnost zařízení, což může  

      následně vést k poškození hmotného majetku nebo újmě na zdraví osob, smí být  

     opravovány pouze při použití všech potřebných kontrolních a měřících přístrojů a     

     zařízení, která v konečném efektu zajistí rovnocennou kvalitu a plnou použitelnost 

     opravovaných strojních částí z hlediska bezpečnosti. 

 

Právní a technické předpisy: zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů ve znění později vydaných předpisů,  zákon č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele  ve znění později vydaných předpisů,  zákon č. 59/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ve znění později vydaných předpisů, 



 

  17  

 

 

 

 

 

nařízení vlády č. 176/2008 Sb.., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, 

vyhláška ČBÚP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení ve znění později vydaných předpisů. 

 

 

H – Požadavky bezpečnosti při manipulaci s provozními látkami 

- Za nebezpečnou provozní látku je u zařízení nutné považovat mazací tuk a převodový 

olej. 

- POZOR!  V zájmu ochrany vlastního zdraví dodržujte následující pokyny: 

 Vyvarujte se přímého kontaktu s nebezpečnými provozními látkami. 

 Oděv znečištěný nebezpečnými provozními látkami vyměňte vždy, co možná nejdříve, 

za jiný. 

 Nenechávejte v kapsách pracovního oděvu hadry znečištěné provozními látkami. 

 Místa na těle potřísněná provozními látkami čistěte pouze vhodnými čistícími 

prostředky, které nepoškodí pokožku (v žádném případě nepoužívejte čistící písek nebo 

rozpouštědla). 

 Při dlouhodobé konzervaci používejte konzervační prostředky ekologicky nezávadné. Při 

použití běžných konzervačních prostředků je nutné dodržet zákonná ustanovení pro 

nakládání s odpady. 

 

Právní a technické předpisy: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  ve znění později vydaných 

předpisů. 

 

 

CH – Požadavky na skladování a zneškodňování použitých provozních látek 

      Nespalujte oleje a maziva v běžných vytápěcích soustavách. 

- Při manipulaci s provozními látkami a materiály dbejte, aby nedocházelo k jejich úniku 

do okolního prostředí. Dodržujte rovněž pokyny výrobců pro používání, skladování a 

zneškodňování těchto výrobků. Při nedodržení těchto předpisů mohou tyto výrobky 

způsobit intoxikaci spodních vod a mnohé další závažné škody na životním prostředí. 

 

Právní a technické předpisy: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění později vydaných 

předpisů; vyhláška MŽP  č. 503/2004 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 

seznamy odpadů (Katalog odpadů). 

 

I -  Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Před uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen důkladně se seznámit s jeho 

obsluhou a výkonovými možnostmi. Z uvedených skutečností potom vyplývají zásady 

bezpečné práce. 

- Porušení zásad bezpečné práce a neznalost potencionálních zdrojů nebezpečí 

souvisejících s provozem zařízení mohou vést ke škodám na hmotném majetku a na 

zdraví osob. Tomu lze zabránit důsledným respektováním stanoveného rozsahu použití a 

výkonových možností zařízení. 
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Právní a technické předpisy: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění později vydaných 

předpisů.; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů; nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci. 

 

 

 J – Specifické požadavky bezpečnosti práce 

- Pracoviště vybavené dávkovacím zařízením musí být řádně označeno a uzavřeno. 

- Před uvedením zařízení do chodu musí obsluha provést: 

 Kontrolu, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení na svých místech a plní svou 

ochrannou funkci. 

 Kontrolu elektrické instalace. 

 Kontrolu správné funkce zařízení a všech jeho ovládacích prvků.  

 Kontrolu, zda nejsou znečištěny ovládací prvky olejem nebo tukem (případně očistěte). 

 Kontrolu, zda se v dosahu dávkovacího zařízení nezdržují osoby nebo zvířata. 

 Upozornění ostatních pracovníků zvukovým výstražným zařízením na možné nebezpečí 

vyplývající z pohybu dávkovacího zařízení. Po výstražném znamení smí obsluha uvést 

elektromotor dávkovacího zařízení do chodu až tehdy, když pracovní personál opustil 

ohrožený prostor. 

- Při provozu dávkovacího zařízení kontrolujte, zda se v pracovním dosahu nenacházejí 

osoby nebo zvířata. 

- Pokud vstoupí nepovolaná osoba nebo zvíře přes varování do pracovního prostoru, ihned 

přerušte práci. 

- Pravidelně kontrolujte stav ochranných zařízení. Při jejich poškození nebo opotřebování 

je vyměňte. 

- Je zakázáno otevírat a demontovat ochranné kryty, pokud je motor v chodu.Zastavte 

motor, vytáhněte klíček ze spínací skříňky a vyčkejte úplného zastavení všech rotujících 

částí zařízení. 

- U pohybujících se pracovních ústrojí je nutné při provozu dávkovacího zařízení 

dodržovat bezpečnostní odstup, neboť tato ústrojí, vzhledem k jejich požadované funkci a 

potřebě stálé vizuální kontroly, nemohou být úplně zakrytována. 

- Pracovní plochy, stupačky, nášlapné plochy, pohyblivé plošiny a žebříky udržujte 

v čistotě, aby se zamezilo uklouznutí. 

- Pokud není provoz zařízení bezpečný, je nutné dbát pokynů pomocné zaškolené osoby, 

která musí používat dohodnuté signály nebo vysílačku. „ Pomocná zaškolená osoba „ – je 

provozovatelem určená, způsobilá a náležitě poučená osoba o požadovaném úkonu, která 

svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem 

na konkrétní situaci odpovědně zabezpečila sledovaný cíl. 

- Pokud dojde ke ztrátě kontaktu mezi pomocnou osobou a obsluhou, musí být okamžitě 

zastaven provoz zařízení. 

- Pomocná osoba se musí nacházet v zorném poli obsluhy a musí být mimo nebezpečný 

dosah. 
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- Minimálně jedenkrát za pracovní směnu zkontrolujte, zda nedošlo ke změnám nebo 

závadám na zařízení. Vzniklé změny nebo závady (včetně provozního stavu) ihned 

ohlaste odpovědné osobě. 

- Při střídání obsluhy musí být nová obsluha seznámena se závadami a provozními 

odchylkami, které se vyskytly v průběhu předchozího provozu zařízení. 

- Zjistíte-li při práci, že zřetelně přibývají vibrace, nebo uslyšíte-li neobvyklý zvuk, ihned 

zastavte a zjistěte příčinu. 

- Používejte pouze přídavná a ovládací zařízení která splňují tyto podmínky: 

 Prohlášení výrobce přídavného a ovládacího zařízení o shodě. 

 Prohlášení výrobce o slučitelnosti. 

 Návod k používání. 

- Přídavná zařízení připevňujte vždy podle pokynů výrobce k místům, která jsou pro tato 

zařízení stanovena. 

- Zařízení musí být při přerušení nebo ukončení provozu zajištěno tak, aby nemohlo být 

zdrojem ohrožení nebo neoprávněného užití. Zastavte elektromotor, odpojte a uzamkněte 

přívod elektrické energie. 

 

Právní a technické předpisy: zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 

některých zákonů; zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů  ve znění později vydaných předpisů; nařízení vlády č. 176/2008 

Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení; vyhláška ČÚBP č. 48/1982 

Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických, ve 

zněnípozději vydaných předpisů; zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů ve znění později vydaných předpisů; ČSN EN ISO 

12100-1 Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – 

Část 1: Základní terminologie, metodologie; ČSN EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních 

zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci -  Část 2: Technické zásady a 

specifikace; ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro stanovení rizikovosti; 

ČSN ISO 3864:1995 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky; ČSN ISO 4254-1:1993 

Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Technické prostředky pro zajištění bezpečnosti – 

Část 1: Všeobecně; ČSN EN 60204-1:2000 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická 

zařízení pracovních strojů Část1: Všeobecné požadavky; ČSN EN 418:1994 Bezpečnosť 

strojových zariadení – Zariadenie núdzového zastavenia – Hľadiská funkčnosti – 

Konštrukčné zásady; ČSN EN 294:1993 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné 

vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami; ČSN EN 

811:1998 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu 

k nebezpečným místům dolními končetinami; ČSN EN 349:1994 Bezpečnost strojních 

zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla; ČSN EN ISO 3767-

1:1997 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové  žací a zahradní stroje – Značky 

ovladačů - Část1: Všeobecné značky; EN ISO 3767-2:1995  zavedena v ČSN EN ISO 3767-

2:1997Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky  
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ovladačů a sdělovačů – Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory; ČSN EN 61310-

3:2000 Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 3: 

Požadavky na umístění a funkci ovladačů; ČSN EN 953:1998 Bezpečnost strojních zařízení – 

Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých 

ochranných krytů. 

 

 

K -  Požadavky bezpečnosti práce při provozu vyhrazených elektrických zařízení 

- Elektrická výbavy (elektromotor, ovládací panel, hlavní vypínač, zařízení nouzového 

zastavení a elektroinstalace) jsou podle nařízení vlády č. 17/2003 Sb., ve znění  

      pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 616/2007 Sb., ve znění  pozdějších předpisů,   

      stanovenými výrobky. 

- Výrobce (dovozce) elektrických zařízení stanovených k posuzování shody podle zákona 

č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí zajistit před jejich uvedením na trh 

posouzení shody a vystavit prohlášení o shodě. 

- Výrobce (dovozce) musí zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu 

elektrického zařízení (revize, zkoušky apod.) a pořídit o tom dokumentaci, kterou musí 

předat uživateli spolu se zařízením. 

- Vyhrazená elektrická zařízení jsou zařízení pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr  

elektrické energie. 

- Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a 

bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle zákona č.174/1968 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

- Povinnosti organizací a podnikajících fyzických osob při provozu vyhrazených 

elektrických zařízení stanovuje zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č. 20 /1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- Při provozu vyhrazených elektrických zařízení dodržujte následující pokyny: 

 Provozovatel je povinen ve stanovených případech zajistit v rámci preventivní údržby 

vykonání předepsaných kontrol elektrického zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) 

se zřetelem k podmínkám, za kterých je zařízení provozováno. 

 Montáže, opravy, rekonstrukce, revize a periodické zkoušky vyhrazeného elektrického 

zařízení, na které je vydáno nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, smí provádět výrobce elektrického zařízení nebo osoba (právnická 

nebo fyzická), která splňuje požadavky vyplývající z posuzování shody podle zákona č. 

22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Revize a zkoušky provozovaného vyhrazeného elektrického zařízení smí provádět pouze 

odborně způsobilá osoba (revizní technik), která musí splňovat předpoklady odborné 

způsobilosti a musí mít osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru § 6c 

zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 Provozovatel je povinen uschovávat záznamy a doklady o provozu, revizích, zjištěných 

závadách, opravách a rekonstrukcích zařízení. 
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- Elektrická zařízení musí být označena stupněm ochrany poskytované krytem před 

přístupem k nebezpečným částem, před vniknutím cizích pevných těles a vody udaným 

pomocí IP kódu podle ČSN EN 60529. 

- Vlastnosti poskytované kryty odpovídají stupni ochrany: IP 54. Elektrické zařízení je 

chráněno proti vniknutí vody s nebezpečnými účinky. Instalace dávkovacího zařízení smí 

být provedena na nekrytém prostranství. 

- Pokud dojde při provozu zařízení k poškození elektrické instalace: 

 Nepřibližujte se k zařízení. 

 Všechny osoby v okolí upozorněte na nebezpečí a vyzvěte je, aby nevstupovaly do 

nebezpečného prostoru. 

 Zajistěte, aby bylo provedeno odpojení elektrického proudu. 

 Pokračujte v provozu teprve po provedené opravě a revizi elektrického zařízení. 

- Elektrická instalace dávkovacího zařízení po zabudování do technologického celku musí 

obsahovat zařízení pro nouzové zastavení. Zařízení nouzového zastavení musí odpovídat 

požadavkům ČSN EN 418. 

- Umístění ovladačů zařízení nouzového zastavení musí být provedeno podle schválené 

projektové dokumentace technologického celku. 

- Obsluha musí bezpečně znát funkci a rozmístění ovladačů zařízení nouzového zastavení 

před uvedením zařízení do provozu.  

- Přístup k ovladačům zařízení nouzového zastavení musí být neustále volný a bez 

překážek. 

- V nouzových situacích a při hrozícím nebezpečí ihned stiskněte ovladač zařízení 

nouzového zastavení STOP. 

- Zařízení uveďte opět  do provozu teprve tehdy, když nebezpečí, které vedlo k použití 

ovladače zařízení nouzového zastavení STOP, bylo odstraněno. 

- Dodržujte přívodní napětí uvedené na štítku elektromotoru. 

 

Právní a technické předpisy: zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce  ve znění později vydaných předpisů,  vyhláška č. 73 /2010 Sb.., kterou se 

určují vyhrazená technická zařízení; vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost ve 

znění později vydaných předpisů; zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění  později vydaných předpisů; 

nařízení vlády č.17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí ve znění později vydaných předpisů.; vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění později vydaných předpisů; ČSN 34 

3100:1967/a:1968, b:1970, c:1976, d:1979, e:1985, f:1989, 7:1993, 8:1994 Elektrotechnické 

předpisy ČSN  - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních; ČSN  

34 3102:1967/a:1990 Elektrotechnické předpisy ČSN – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a  

práci na elektrických strojích; ČSN 34 3108:1969/A:1975, B:1979 Elektrotechnické předpisy 

ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými; 

ČSN EN 60 529:1993 Stupně ochrany krytem (krytí –IP kód); ČSN 33 2000-5-51:2000  
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Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy; ČSN 33 0600:1995/ Oprava 1:2000 

Elektrotechnické předpisy –Klasifikace elektrických zařízení a elektrotechnických zařízení 

z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran; ČSN 33 2000-4-

41:2000/Oprava 1:2000 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení strojů – Část 1: 

Všeobecné požadavky; ČSN EN 418:1994 Bezpečnosť strojových zariadení – Zariadenie 

núdzového zastavenia –Hľadiská funkčnosti – Konštrukčné zásady; ČSN EN 954-1:1998 

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídících systémů – Část 1: Všeobecné 

zásady pro konstrukci. 

 

 

L - Požadavky bezpečnosti práce při zacházení s elektrickým zařízením osobami bez  

      elektrotechnické kvalifikace (osobami seznámenými) 

 

Obsluha a práce s elektrickým zařízením 

- Osoby bez elektrotechnické kvalifikace („osoby seznámené“) přicházejí do styku 

s elektrickým zařízením nebo do jeho blízkosti buď: 

       a)  při obsluze a práci s elektrickým zařízením, nebo  

            b)  při jiné činnosti nebo pobytu v blízkosti elektrického zařízení. 

- Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmějí pracovat na nekrytých živých částech 

elektrického zařízení, ani se jich dotýkat přímo nebo jakýmkoliv předmětem (netýká se 

elektrických zařízení s bezpečným napětím nebo bezpečným proudem a výroby 

elektrických zařízení). „Nekrytá živá část elektrického zařízení“ – část elektrického 

zařízení, určená k vedení elektrického proudu nebo část vodivě s ní spojená, která není 

opatřena izolací, zajišťující ochranu před nebezpečným dotykovým napětím (např. holé 

vodiče venkovního nebo trakčního vedení).  

Poznámka: Bez zvláštních bezpečnostních opatření z hlediska ochrany před úrazem 

elektřinou lze pracovat na elektrických zařízení pod napětím, pokud napětí pro daný prostor 

není vyšší než bezpečné, nebo pokud v obvodu uzavřeném lidským tělem nemůže vzniknout 

větší proud než bezpečný. ( Hodnoty bezpečného napětí a bezpečného proudu viz ČSN 33 

2000-1.) 

 

Činnost a pobyt osob v blízkosti elektrického zařízení 

- Osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují nebo pobývají v blízkosti 

elektrického zařízení, nesmějí se žádnou částí těla (zvednutou nebo předpaženou paží), 

ani oděvem nebo předmětem, kterého při práci používají (stroje, mechanismy, nářadí 

apod.) přiblížit k nekrytým živým částem elektrického zařízení pod napětím do 1 kV 

blíže než 1m, Předpokládá se, že nekryté živé části elektrického zařízení pod napětím 

budou tak blízko pracujícího (pracovního místa), že nelze uvedenému požadavku 

vyhovět, musí se příslušné části elektrického zařízení vypnout a zajistit. 

 

Vypnutí a zajištění vypnutého stavu elektrického zařízení 
- Je-li třeba vypnout elektrické zařízení, např. pro čištění, úpravu (výměnu, přemístění 

apod.) nebo při pracích na vnějších částech budov (např. na střechách, okapech), při 

kácení stromů  nebo jiných pracích v blízkosti elektrického zařízení učinit po vypnutí  



 

  23  

 

 

 

 

 

zařízení, před zahájením prací, opatření (uzemnění, zkratování, dozor, uschování 

spojovacích částí, jako např. pojistek apod.) aby nepovolaná osoba nemohla v průběhu 

prací uvést elektrické zařízení pod napětí. 

- Osoba bez elektrotechnické kvalifikace nesmí zahájit práci dříve, než jí bude odborným 

pracovníkem provozovatele elektrického zařízení nn předáno vypnuté a zajištěné 

pracoviště, jehož beznapěťový stav musí být prokázán tím, že ji tento pracovník 

přesvědčí dotknutím se vypnutých částí holou rukou. 

- Skončení prací a případné uvedení pracoviště do původního stavu oznámí osoba, která 

práce prováděla, příslušnému provozovateli elektrického zařízení (jde-li o pracovní 

skupinu, musí vedoucí této skupiny oznámit všem jejím členům, že elektrické zařízení  

       bude znovu zapnuto). Od této chvíle se považuje příslušné elektrické zařízení za zařízení    

       pod napětím. Zapnutí tohoto elektrického smí provést jen odborný pracovník  

       provozovatele. 

 

Práce v blízkosti elektrického zařízení 

- Jsou-li části elektrického zařízení nn nebo vn (pod napětím) zakryty tak, že chrání 

pracujícího před úmyslným dotykem, může se osoba bez elektrotechnické kvalifikace při 

obsluze nebo při práci přiblížit ke krytu až na dotyk ( viz též čl. 175 ČSN 34 3100). 

 

Právní a technické předpisy: ČSN 34 3108:1969/a:1975, b:1979 Elektrotechnické předpisy 

ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými; 

ČSN 34 3100:1967/a:1968, b:1970, c:1976, d: 1979, e:1985, f:1989, 7:1993, 8:1994 

Elektrotechnické předpisy ČSN – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických 

zařízeních; ČSN 34 3102:1967/a:1990 Elektrotechnické předpisy ČSN – Bezpečnostní 

předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích. 

 

 

M – Specifické požadavky ochrany zdraví 

- Obsluha a pracovní personál musí při práci používat osobní ochranné pracovní 

prostředky (přiléhavý pracovní oděv a ochranné rukavice). 

- Používejte pouze osobní ochranné prostředky, u kterých je provedeno posouzení shody 

vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 172/1997 Sb. 

- Osobní ochranné pracovní prostředky musí chránit obsluhu před riziky, která by mohla 

ohrozit její život, bezpečnost nebo zdraví při práci. 

- Pokud je nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků 

k omezení působení rizikových faktorů při práci, musí být během této práce zařazeny 

bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní 

prostředek. Počet bezpečnostních přestávek a jejich trvání se upravuje podle charakteru 

práce a pracovních podmínek. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec 

exponován rizikovým faktorům překračujícím hygienické limity (NV č. 178/2001 Sb.). 

- Při zvýšené prašnosti na pracovišti používejte protiprachovou masku. 

- Pracoviště dávkovacího zařízení musí být vybaveno lékárničkou pro poskytování 

předlékařské pomoci. Lékárnička musí být dobře viditelná, snadno přístupná, pevně 

uchycená a snadno vyjmutelná. Provádějte pravidelnou kontrolu obsahu lékárničky 

z hlediska doby použitelnosti. 
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- Při čistění strojních dílů tlakovým vzduchem musí pracovník provádějící tuto práci 

používat ochranné brýle nebo ochranný štít s bočním krytím. Maximální tlak vzduchu je 

0,2 Mpa. 

- Při vypouštění a kontrole horkých provozních kapalin hrozí nebezpečí popálení. 

Dodržujte bezpečný postup pro manipulaci s nimi a poulžívejte ochranné pracovní 

pomůcky. 

- Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s použitým olejem může způsobit vznik rakoviny 

kůže. Chraňte svou pokožku a používejte silné plastové rukavice. 

-  Pokud dojde k potřísnění pokožky olejem, ihned opláchněte zasažené místo mýdlem a 

vodou. 

 

Právní a technické předpisy: zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění později 

vydaných předpisů;  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů veb znění později vydaných předpisů; nařízení vlády č. 616/2006 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení  ve znění později vydaných 

předpisů, zákoník  práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;  nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění 

později vydaných předpisů,  vyhláška Mzd č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; zákon č.91/1996 Sb., o krmivech, 

ve znění později vydaných zákonů zákona; vyhláška č. 164/2005 Sb.,  o veterinární péči a, o 

zdraví zvířat a jeho ochraně. 

 

 

N – Požadavky požární bezpečnosti 

- Pokud bude zařízení pracovat v prostředí se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), musí být pracoviště 

stroje vybaveno přenosným hasícím přístrojem (§ 5 odst. 1 písm.  a) zákona  č. 133/1985 

Sb., ve znění pozdějších předpisů), u kterého bylo provedeno posouzení shody 

autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- Umístění hasících přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. 

- Hasící přístroje se umisťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. 

- Hasící přístroje se v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo 

v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasících přístrojů se provede v závislosti 

na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo 

provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit 

hasící přístroj s nevhodnou hasební látkou. 

- Přenosné hasící přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou 

k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasícího 

přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. 

Hasící přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební  konstrukci musí 

být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. 

- Provozuschopnost hasícího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené 

podle podmínek stanovených touto vyhláškou č. 246/2001 Sb., kontrolním štítkem a 

plombou spouštěcí armatury. 
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- Kontrola hasícího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními 

předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho 

použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při 

mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace 

výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro 

některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. 

První kontrola provozuschopnosti hasícího přístroje musí být provedena nejdéle jeden  

rok před jeho instalací. 

- Součástí údržby hasících přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění. 

- Periodická zkouška se vykonává u hasících přístrojů   

 vodních a pěnových jednou za 3 roky, 

 ostatních jednou za 5 let. 

- Použít k hašení vodu je zakázáno. 

- Uvádění zařízení do provozu v prostředí s nebezpečím snadné exploze je zakázáno. 

- Při vzniku požáru musí obsluha vynaložit maximální úsilí v prvních okamžicích. Vždy je 

nejdůležitější zlikvidovat ohnisko požáru dříve, než dojde k rozšíření, které již nemůže 

obsluha zvládnout vlastními silami. 

 

Právní a technické předpisy: zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve později 

vydaných předpisů; vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci); ČSN EN 3-4:1997 

Přenosné hasící přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasící 

schopnost; ČSN 65 0201:1992 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady. Změna 1: 1992, 2: 

1994, 3: 1995, Oprava: 1992, UR: 1992, Oprava:1995, Změna Z 4:1999, Změna Z5:2000; 

ČSN 73 0804: 1995 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty.  

 

 

O – Požadavky pro nakládání a přepravu 

- Dávkovací zařízení přepravujte pouze na přepravním prostředku s dostatečnou únosností. 

- Zvedání zařízení provádějte pouze za označená závěsná místa na zařízení. 

- Při nakládání zajistěte, aby nedošlo k ohrožení osob při nenadálém překlopení nebo 

sesunutí zařízení. 

- Při přepravě na přepravním prostředku se nesmí na ložné ploše přepravního prostředku 

zdržovat žádné osoby. 

- Před zahájením přepravy na přepravním prostředku musí být zařízení důkladně zajištěno 

proti posunutí a pádu. 

 

Právní a technické předpisy: zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění později 

vydaných předpisů; vyhláška MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční 

dopravě; vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění později vydaných předpisů. 
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  P – Požadavky bezpečnosti práce při údržbě, seřizování a opravách 

- Při opravách používejte pouze originální náhradní díly. 

- Provádějte pravidelnou údržbu podle pokynů výrobce. 

- Vždy před prováděním seřizování, údržby a oprav (popř. odstranění zablokování) 

zastavte elektromotor, odpojte a uzamkněte přívod elektrické energie a vyčkejte do 

úplného zastavení všech pohyblivých částí zařízení. 

- Pokud při provádění seřizování, údržby a oprav obsluha nevidí na odpojený přívod 

elektrické energie musí být na hlavní spínač elektromotoru nebo v jeho blízkosti  

umístěna výstražná tabulka s nápisem „NEZAPÍNEJ!  NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“. 

- Seřizování, údržbu a opravy elektromotoru provádějte podle pokynů výrobce v návodu 

k používání elektromotoru, který je součástí dokumentace zařízení. 

- Při provádění údržby a oprav zamezte nepovolaným osobám v přístupu k zařízení. 

- Při čištění tlakovou vodou nebo vodní párou musí být elektrické vybavení zakrytováno 

nebo utěsněno proti pronikání vody. 

- Pokud musí personál údržby z nějakého důvodu obejít bezpečnostní zařízení, musí být 

tato bezpečnostní funkce nahrazena dozorem pomocí druhé  zaškolené osoby. 

 

Právní a technické předpisy: nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na strojní zařízení  ve znění později vydaných předpisů. 

 

 

R – Požadavky bezpečnosti při práci ve výškách 

- Zvýšenou pozornost musí obsluha a pracovní personál věnovat práci ve výškách. 

- Vlastní sebekontrolu musí mít každý zaměstnanec při práci ve výšce a nad volnou 

hloubkou. Tato sebekontrola spočívá v několikanásobné kontrole svého zajištění ve výšce 

pomocí této bezpečnostní techniky. Tuto sebekontrolu je nutné zaměstnancům neustále 

připomínat, např. při jejich opětovném školení a seznamování se s bezpečnostní 

technikou pro práce ve výškách a nad volnou plochou nebo při pravidelném školení 

BOZP (ve smyslu příslušného ustanovení zákoníku práce). 

- Při práci ve výškách používejte bezpečné žebříky nebo pracovní plošiny a dodržujte 

pravidla pro práci ve výškách (zajištění proti pádu, atd.). Hrozí nebezpečí pádu při 

uklouznutí z konstrukce stroje. 

- Nepoužívejte části stroje při vystupování nebo sestupování a při práci ve výškách. 

- Pokud je obsluha ohrožena pádem, propadnutím nebo sesutím z výšky z výšky nebo do 

hloubky 1,5 m nebo větší, musí být zajištěna proti pádu. Osobní zajištění se může jen 

v případě, kdy nelze použít kolektivní zajištění ( zábradlí, ohrazení, sítě) nebo toto by 

s ohledem na povahu práce nebo místní podmínky bylo neúčinné. 

- Za kolektivní zajištění proti pádu se považuje ochranné nebo záchytné zábradlí, ohrazení 

nebo síť, které jsou dostatečně pevné, odolné a upevněné tak, aby snesly předpokládané 

namáhání. 

- Za osobní zajištění proti pádu se považuje zajištění bezpečnostním pásem nebo 

bezpečnostním postrojem. 

- U prostředků osobního zajištění musí být provedeno posouzení shody vlastností podle 

zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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- Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně 

jedenkrát za dva roky, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 

- Před použitím prostředků osobního zajištění se musí obsluha vizuálně přesvědčit o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 

- Bezpečnostní pás smí být použit jen jako polohovací prostředek v místě, kde se při pádu 

z výšky nepředpokládá pohyb obsluhy volným pádem. Délka pádu při použití 

bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6m. Při použití bezpečnostního postroje bez 

tlumiče pádové energie  může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s použitím tlumičem pádové 

energie nejvíce 4,0 m. 

 

 

 S – Požadavky ochrany životního prostředí 

- Výrobce je povinen vytvořit takové zařízení, aby se předešlo vzniku odpadu a vzniklý 

odpad musí být schopen recyklace. 

- Výrobce nebo dovozce je povinen odebrat zpět zařízení po skončení jeho životnosti. 

- Obsluha je povinna: 

 Předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

 Nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným právními předpisy o ochraně 

životního prostředí. 

 Dodržovat rovněž pokyny výrobců pro používání, skladování a zneškodňování těchto 

výrobků. 

 Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí. 

 Zařazovat odpady podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů. 

 Kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností. 

 Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 

- Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a 

objektech k tomu určených, ve smyslu zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů nebo za podmínek stanovených zákonem č. 309/1991 Sb., o ochraně 

ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Při 

této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmí být 

překročeny limity znečištění stanovené zvláštními předpisy. 

- Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením zajišťují 

ochranu životního prostředí po celou dobu provozu skládky i po jejím ukončení a 

podmínky pro rekultivaci skládky. 

- Každá osoba, která uvede na trh výrobek, nebo obal, na který se vztahuje povinnost 

zpětného odběru, zajišťuje, aby tento výrobek nebo obal byl po jeho použití zpětně 

odebírán bez nároku na úplatu. Zpětnému odběru podléhají minerální oleje a oleje 

z živičných nerostů, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, spotřebitelské a 

přepravní obaly. 

- Obaly, obalové materiály a odpady z použitých výrobků a obalů zpětně odebrané 

v jednom kalendářním roce je nutno nejpozději do  konce následujícího kalendářního  

-  
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roku využít a recyklovat v rozsahu stanoveném § 18 vyhlášky č. 338/1997 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady (NV č. 31/1999 Sb.). 

 

Právní a technické předpisy: zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích  ve znění později vydaných předpisů; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 

později vydaných předpisů; vyhláška MŽP č. 381/2001  Sb., kterou se vydává Katalog 

odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů. 

 

 

T – Požadavky bezpečnosti práce pro následnou montáž elektrických a   

         elektronických  zařízení nebo součástek 
- Zařízení je vybaveno elektronickými / elektrickými zařízeními, na jejichž činnost může 

mít vliv elektromagnetické pole vyzařované jinými zdroji. Tento vliv může být 

nebezpečný, proto je nutné mít na paměti tyto pokyny: 

 Výrobce (dovozce) musí zajistit posouzení shody z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility a vystavit prohlášení o shodě podle NV č. 616/2006 Sb. 

 Pokud jsou elektrická/elektronická zařízení následně montována na stroj, musí uživatel 

zkontrolovat, zda montáž neměla vliv na elektronická nebo jiná zařízení. 

 Tato následně montovaná elektrická/elektronická zařízení musí splňovat nařízení vlády  

č. 616/2006 Sb. 

 Zapojení kabeláže, montážní postup a maximální přípustný elektrický proud musí být 

uvedeny v návodu k používání, který je dodáván  výrobcem. 

 Instalaci, seřizování a opravy elektrických a elektronických zařízení nechejte provézt 

odborně způsobilé osobě. 

 Pokud dojde k závadám funkce zařízení (např. náhle zastavení nebo nežádoucí činnosti), 

ihned vypněte zdroj rušení a zastavte zařízení. Informujte výrobce nebo nejbližší 

autorizovaný servis výrobce. 

 

Právní a technické předpisy: nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility; ČSN EN 60204-

1:2000 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení pracovních strojů Část 1: 

Všeobecné požadavky; ČSN EN ISO 14982:2000 Zemědělské a lesnické stroje – 

Elektromagnetická kompatibilita – Zkušební metody a přejímací kritéria. 

 

 

U – Výjimky 

- Od ustanovení právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

uvedeného souboru požadavků je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu 

v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo likvidaci závažné 

provozní nehody (havárie), pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. 

- Kromě případů uvedených v předcházejícím odstavci se může provozovatel odchýlit od 

právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uvedeného souboru 

požadavků jen se souhlasem příslušného orgánu státního odborného dozoru České 

republiky. 
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Zdroj nebezpečí Popis nebezpečí Zásady bezpečné práce 

Všeobecné zdroje 

nebezpečí 

 

Výška dávkovacího 

zařízení 

 

Šířka dávkovacího 

zařízení 

 

Bezpečnostní prvky 

strojního zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeprava 

dávkovacího zařízení 

na přepravním 

prostředku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomnost osob 

(dětí) a zvířat 

v pracovním dosahu 

dávkovacího zařízení 

 

 

 

 

* Kolize při projíždění nízkých 

profilů (při transportu dávkovacího 

zařízení). 

* Kolize při projíždění úzkých 

profilů (při transportu dávkovacího 

zařízení). 

* Ztráta funkčnosti a nesprávné 

použití bezpečnostních prvků může 

vést k hmotným škodám a k úrazům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Nebezpečí smrtelných úrazů a 

hmotných škod v důsledku 

nesprávného zajištění dávkovacího 

zařízení na přepravním prostředku. 

*  Přeprava osob a zvířat je na 

transportovaném dávkovacím 

zařízení velmi nebezpečná. 

 

*  Nesprávné upevnění a zajištění 

snímatelných částí může vést 

k hmotným škodám a úrazům. 

 

 

 

 

*  V pracovním dosahu dávkovacího 

zařízení hrozí zvýšené nebezpečí 

úrazu od pohybujících se částí 

stroje.  Obsluha může jen obtížně 

kontrolovat přítomnost osob 

(zejména dětí) a zvířat v pracovním 

prostoru. 

 

 

 

* Znalost technických dat 

 

 

* Znalost technických dat. 

 

 

* V případě funkční závady 

na ovládání dávkovacího 

zařízení nebo jiné důležité 

strojní skupině okamžitě 

zastavte elektromotor a 

nechte provést příslušnou 

opravu. 

* Dávkovací zařízení uveďte 

do provozu pouze v případě: 

- Pracuje-li správně 

ovládací zařízení. 

- Pracuje-li správně 

zařízení nouzového 

zastavení. 

- Jsou-li všechny ochranné 

kryty a ochranná zařízení 

namontovány a ve své 

pracovní poloze plní 

funkci. 

*  Před zahájením přepravy 

musí být dávkovací zařízení 

bezpečně zajištěno na plošině 

přepravního prostředku. 

*  Přeprava osob a zvířat je na 

transportovaném dávkovacím 

zařízení zakázána. 

*  Snímatelné části musí být 

správně upevněny a zajištěny. 

 

*  Pracoviště dávkovacího 

zařízení musí být 

zabezpečeno proti vstupu 

nepovolaných osob a zvířat 

(ohrazením popř. poučenou 

pomocnou osobou). 

*  Před spouštěním 
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elektromotoru se vždy 

nejprve přesvědčte o tom, že 

se v pracovním dosahu 

dávkovacího zařízení 

nezdržují žádné osoby a 

zvířata. 

*  Před uvedením 

dávkovacího zařízení do 

chodu i při jeho provozu 

kontrolujte, zda v dosahu jeho 

působnosti není žádná osoba 

nebo zvíře. 

*  Pokud vstoupí osoba nebo 

zvíře do pracovního prostoru 

dávkovacího zařízení 

okamžitě zastavte provoz 

stroje. 

*  V případě potřeby dbejte 

pokynů pomocníka. 

 

Ochranné pracovní 

pomůcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení připojované 

k dávkovacímu 

zařízení 

 

 

*  Nevhodné ochranné pomůcky 

mohou být příčinou úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Nebezpečí úrazu při nesprávné 

obsluze zařízení připojovaného 

k dávkovacímu zařízení. 

*  Všechny strojní části s rotačním a 

přímočarým pohybem jsou 

potencionálním zdrojem úrazů. 

Hrozí nebezpečí zasažení 

pohyblivou částí. 

*  Osobní ochranné pracovní 

prostředky musí chránit 

obsluhu před riziky, která by 

mohla ohrozit její život, 

bezpečnost nebo zdraví při 

práci. 

*  Používejte pouze osobní 

ochranné prostředky, u 

kterých je provedeno 

posouzení shody vlastností se 

základními požadavky 

nařízení vlády č. 172/1997 b. 

*  Dodržujte důsledně 

všechny bezpečnostní 

požadavky výrobce zařízení  

připojovaného 

k dávkovacímu zařízení. 

*  Před uvedením 

dávkovacího zařízení do 

pohybu a při jeho provozu 

kontrolujte, zda se v dosahu 

působnosti nevyskytují žádné 

osoby.  Dbejte neustále na 

dostatečný výhled. Pozor na 

děti! 

Elektrický systém   
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Elektrické obvody a 

spotřebiče 

 

*  Zkrat kabelů a připojených 

spotřebičů může způsobit požár. 

 

*  Přídavné spotřebiče si 

nechte namontovat odborně 

způsobilou osobou (zajištění 

bezpečnosti elektrického 

obvodu). 

*  Pravidelně kontrolujte 

izolaci silových elektrických 

obvodů. 

Údržba a opravy *  Neodborné provádění údržby a 

oprav může v krajním případě vést 

až k poškození hmotného majetku 

nebo zdraví osob. 

*  Výrobcem stanovené 

opravy a údržbu smí provádět 

pouze odborně způsobilé 

osoby v autorizovaných 

odborných servisech. 

*  Dojde-li k poruše nebo 

poškození, ihned odstavte 

dávkovací zařízení z provozu 

(zastavte elektromotor, 

odpojte a uzamkněte přívod 

elektrické energie) a označte 

spínač pro spouštění 

elektromotoru tabulkou 

s nápisem: Nezapínej! Na 

zařízení se pracuje. Teprve 

potom odstraňte poruchu 

*  Při zvedání dávkovacího 

zařízení pomocí zvedacího 

zařízení použijte pro zavěšení 

pouze vytvořená a označená 

závěsná místa a dbejte 

zvýšené opatrnosti. 

* Pracovní zařízení či 

pracovní nástroje nebo jejich 

části, které mohou při 

montáži, demontáži a 

seřizování způsobit úraz, 

musí být před zahájením 

těchto prací bezpečně 

zajištěny proti ztrátě stability. 

*  Po skončení oprav uveďte 

dávkovací zařízení do 

provozu teprve tehdy, jestliže 

jsou na něm správně dotaženy 

všechny šroubové spoje. 
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1.2   Elektrická zapojení 

 

Elektrické zapojení musí být provedeno podle příslušné normy pro elektrická zařízení a EN 

60204-1. Nouzový vypínač na místě předávání dopravovaného materiálu musí být dle 

předpisů instalován do elektrického obvodu nouzového vypínání. Používání nouzového 

vypínače jako provozního spínače je zakázáno. 

 

1.3  Nebezpečí 

 

1.3.1   Napájení elektrickým proudem 

- Je zakázáno používání jiných než originálních pojistek s předepsaným jmenovitým 

proudem. Dojde-li k závadě, musí být dodávka elektrického proudu k hnacímu ústrojí 

přerušena. 

- Práce na elektrických komponentech dávkovacího zařízení smí provádět jen osoba 

s příslušnou odbornou způsobilostí. Veškeré práce na elektrických zařízeních musí být  

prováděny podle odpovídajících elektrotechnických norem pro práce na průmyslových 

elektrických zařízeních. 

- Při opravě nebo testování dílů dávkovacího zařízení musí být toto zařízení zastaveno a 

zajištěno proti uvedení do činnosti. Musí být také zkontrolováno, zda byl odpojen přívod 

elektrického proudu. Následně musí být opravovaný nebo zkoušený díl dávkovacího 

zařízení uzemněn a zkratován. Vedlejší díly musí být izolovány. 

- Elektrická instalace dávkovacího zařízení musí být pravidelně kontrolována. Nedostatky 

musí být odstraněny, uvolněné připojovací svorky a kabely se setřenou identifikační 

barvou musí být vyměněny. 

- Musí-li být přesto na dílech, které jsou ještě pod napětím, prováděna práce, zajistěte, aby 

dohledem byla pověřena druhá osoba. V případě závady nebo nouze musí tato osoba 

vypnout hlavní spínač a/nebo použít nouzový vypínač. Pracovní prostor musí být zajištěn 

červenobílým řetězem a opatřen výstražnými štíty, aby byl zamezen přístup nepovolaným 

osobám. Za těchto provozních podmínek smí být používáno jen izolované nářadí. 

 

1.3.2   Plyn, prach, pára a kouř 

- Svařování elektrickým obloukem, práce s otevřeným ohněm a broušení jsou na 

dávkovacím zařízení nebo v jeho blízkosti zakázány. Mohou být prováděny jedině na 

základě výslovného povolení. Při těchto pracích vždy existuje nebezpečí vzniku požáru 

nebo exploze. 

- Před začátkem svařování, broušení nebo práce s otevřeným ohněm odstraňte z okolí 

pracoviště všechny zápalné materiály a předměty a zajistěte dostatečné větrání. 

- Při práci v malém prostoru dodržujte předpisy úrazové prevence. 

 

1.3.3   Nebezpečí exploze 

Jsou-li v dávkovacím zařízení použity zápalné produkty nebo materiály, které mohou 

způsobit tvorbu výbušných plynů, par nebo jiných nebezpečných látek, používejte inertní 

plyn. Celé dávkovací zařízení musí být uzemněno! 
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1.3.4  Olej, maziva a jiné provozní látky 

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s těmito látkami. 

 

1.3.5   Přeprava a přemisťování dávkovacího zařízení 

- Nakládání a vykládání je povoleno jen se zvedacími stroji dostatečné nosnosti. 

- Tyto činnosti mohou provádět jen odborně způsobilé osoby. 

- Zvedání dávkovacího zařízení provádějte jen při dodržování bezpečnostních pokynů 

uvedených v návodu k používání. 

- Dávkovací zařízení smí být přepravováno jen přepravními prostředky s dostatečnou 

nosností. 

- Pro zajištění nákladu používejte jen předepsaná závěsná oka. 

- Jakmile je dávkovací zařízení naloženo nebo nejpozději před jeho přepravou, musí být 

pro zajištění zařízení namontovány dodané přepravní upevňovací prostředky. 

- Před novým uvedením dávkovacího zařízení do provozu demontujte přepravní 

prostředky. 

- Před novým uvedením dávkovacího zařízení do provozu, díly, které byly demontovány 

pro přepravu, opět namontujte. 

- I když je dávkovací zařízení přemisťováno jen na malou vzdálenost, odpojte je od zdroje 

elektrického proudu. Po přemístění připojte opět zařízení ke zdroji. 

- Opětné uvedení dávkovacího zařízení do provozu musí probíhat za dodržování 

bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k používání. 

 

 

2.   Montážní díly a jejich sestavení 
    
2.1      TC řada pohonných jednotek 
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  Pohonná jednotka je hlavním komponentem dávkovacího řetězového systému a jeho účelem 

je pohon transportního řetězu. 

Firma AGRICO dodává následující pohonné jednotky pro jeho TC řadu. Pohonné jednotky 

se liší pouze různými elektromotory, převodovkou a pohonnou hřídelí. 

 

Katalogové číslo                           Popis 

601304                                TC pohonná jednotka z ušlechtilé oceli.   Napětí  230/400V  50Hz 

                                             Síla:  1,5 kW                                             Příkon 6,8/3,9A 

                                             Třífázový motor             

602304                                TC pohonná jednotka z ušlechtilé oceli.   Napětí  230/400V  50Hz 

                                             Síla:  0,75 kW                                             Příkon 3,8/2,2A 

                                             Třífázový motor             

608304                                TC pohonná jednotka z ušlechtilé oceli.   Napětí  230V  50Hz 

                                             Síla:  1,5 kW                                             Příkon 10A 

                                             Jednofázový motor            

601304                                TC pohonná jednotka z ušlechtilé oceli.   Napětí  230V 50Hz 

                                             Síla:  0,75 kW                                             Příkon 5,4A 

                                             Jednofázový motor             

 

Tyto jednotky mohou být přímo použity pro potrubí s průměrem 60mm. Tyto jednotky 

umožňují rychlost od cca 27 m/min při kapacitě dávkování od cca 1500 kg /h u vedení s 60 

mm průměrem potrubí.  

Maximální délka pro motor 1,5 kW činí 300 m a 150 m pro motor 0,75 kW. 

 

 

2.1.1   Manipulace, balení a skladování 

Jednotlivé pohonné jednotky váží v průměru 62kg. Z toho plyne, že uživatel se musí postarat, 

aby byl po ruce speciální jeřáb, kladka, nebo svazovací zařízení. 

Když zařízení projde tovární kontrolou, zůstane zkompletováno a připraveno pro zásilku, kde 

je zabaleno do speciálního kartonu. V oddělení objednávek mohou být dohodnuty různé 

způsoby balení. 

Musí-li zařízení zůstat delší dobu ve skladu, doporučujeme chránit jej před povětrnostními 

vlivy a před případnými nárazy, neboť to může vézt k nebezpečným změnám nebo chybné 

funkci. Teplota uskladňovacího místa má být   –5°C  - +40°C při relativní vlhkosti vzduchu 

od 5% do 50 %. 

 

2.1.2   Popis 

Pohonná jednotka se skládá z následujících komponentů ( sledujte k tomu prosím přiložené 

obrázky): 

- Skříň 

- Motor převodovky 

- Pohonné kolo 

- Vodící kolo s ložiskem 
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2.1.3   Skříň 

   Skříň vybavená odnímatelnými nohami má jednu paralelně – rourovou formu a je 

kompletně zhotovena z ušlechtilé oceli AISI 304. Jedna podélná stěna slouží jako dveře, 

které jsou vyrobeny rovněž  z AISI 304 ušlechtilé oceli a mohou být odnímatelné díky 

křídlovým maticím. 

Na spodním díle příčné stěny je přivařen nátrubek. 

   Když stojíte před jednotkou s pohledem na inspekční dvířka, prochází řetěz rourou na levé 

straně do jednotky vzadu a na pravé straně o něco hlouběji opět z jednotky vychází.  

Stření linie obou nátrubků je paralelně postavena, jsou však horizontálně „vystředěné“tak, že 

vedení (na levé straně) je více k zadnímu dílu skříně. 

   Motor převodovky je zvenčí namontován na skříni a sice na pravé straně zadní stěny, která 

je ve vertikálním směru lehce dopředu zkosena. Motor převodovky je se stěnou spojen 

šroubovitými spojovacími elementy, které jsou mezi speciální přírubou na převodovce a 

stěnou, ve které je otvor pro převodovou hřídel. 

 

 

2.1.4   Motor převodovky 

   Motor převodovky je složen z elektromotoru, (IP 55) a jedné šnekové převodovky 

s převodovým poměrem od    l = 40. 

   Převodovka bude provozována se syntetickým olejem a běhá v olejové lázni. Používá se  

při pokojové teplotě mezi   –15 a + 50°C prakticky bez omezení. 
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1. Pohonné kolo 

2. Napínací pružina řetězu 

3. Řetězový pohon 

4. Shlukový kontakt 

5. Spodní kladka 

6. Vestavěné napínací šrouby 

 

 

2.1.5   Pohonné kolo 

   Uvnitř skříně je pohonné kolo ze slitiny hliníku, které je spojeno s hřídelí převodovky, 

která je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. 

   Střed kola leží paralelně k zadní stěně a je proto lehce nakloněna. Toto umožňuje řetězu 

bezpřekážkový průběh tak, že si jednotlivé členy nemohou překážet. 
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Vnější strana pohonného kola je zvláštně vytvarovaná a vybavená zuby, které zapadají 

speciálně do našeho TC řetězu. To zaručuje optimální převod síly a jistotu, že bude otáčivý 

moment pomocí převodového motoru plně převeden na řetěz. Výše otáčivého momentu je 

odvislá od seřízení napnutí. 

 

 

2.1.6   Napínací kladka 

Napínací kladka se nachází vlevo od pohonného kola a je vyrobena ze slitiny hliníku.  

   Pohonné kolo, jehož střed leží vertikálně, je tak vestavěné, že nejzažší řetězový člen (dolní 

úsek) leží koaxiálně k nátrubku na pravé straně, kde řetěz z jednotky vystupuje. 

   Na centrálním  otvoru pohonného kola jsou  seskupena dvě (samomazná ) pouzdra ložisek. 

To je montováno na hřídel  vyrobenou z vysoce kvalitní oceli. Konec hřídele slouží 

k montáži kola na speciální držení ze zvlášť upravené ušlechtilé oceli. 

   Držení je volně pohyblivé, vedené dvěmi pouzdry ložisek z vysoce kvalitní oceli, které jsou 

podélně umístěny a stojí paralelně k sobě. Konec každého pouzdra je opatřen závitem tak, že  

na pravé straně skříně může být  upevněno pomocí matky. Levý konec,  který je pohyblivý 

v podélném směru jde do otvoru, který je na levé straně skříně. 

   Trubka z ušlechtilé oceli, která je zavedena na pravé straně vrchního vedení slouží jako 

napínák a ohraničuje držákem dosažitelnou  pravou pozici. Právě tak slouží kratší trubka na 

levé straně jako napínák držení. 

   Tahová pružina která je zaháknuta na jedné straně skříně a na druhé straně na držení, táhne 

držení doleva. Na levé straně se nachází stavitelný šroub. Matice může být natočena zvenčí, 

tak aby se šroub v podélném směru mohl pohybovat (klouzat) a držení se mohlo pohybovat 

doprava, aby mohl být odpor pružiny stavitelný.     

   Držení je zformováno tak, že ovládá shlukovací vypínač (IP 66), který je namontován nad 

držením na skříni, přitom je lhostejné zda se držení pohybuje mimo dané ohraničení doprava 

nebo doleva. Když shlukovací vypínač sepne vypne se pohonný motor. Aby s zařízení uvedlo 

opět do provozu stlačte žlutý knoflík shlukovacího spínače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Shlukovací spínač, který je zabudován nainstalován elektrikářem, vysílá elektrický signál, 

který vypne přívod elektrického proudu k motoru pokud nastanou následující chyby. 
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- silné prodloužení řetězu ( pružina táhne držení zpět doleva a aktivuje tím shlukovací   

        vypínač. 

- přetržení řetězu ( pružina táhne držení doleva a tím aktivuje spínač) 

- silnější tah na řetěz ( tah napíná pružinu a táhne držení zpět doprava a tak aktivuje       

       spínač) 

- přešponování nebo přetržení pružiny ( tah táhne držení doprava a aktivuje tak spínač)  

 

 

2.1.7  Instalace 

   Pohonné zařízení má být umístěno tak, aby pravá strana trychtýře stála naproti a osa 

výpadového nátrubku pro řetěz stojí koaxiálně k vedení spojeného s trychtýřem. To má být 

v horizontální poloze. 

   Zařízení má být namontováno stabilně na desce nebo na podpěře, která unese váhu 

zařízení, To bude montováno čtyřmi šrouby s jistícími maticemi, které budou dodány 

s podpěrnými nohami, a umožní tak co nejlepší sladění nohou a vyrovnání do vodováhy. 

   Trubky zařízení, vpádové a výpadové trubky jsou spojeny speciálními spojkami které 

mohou být odebírány od firmy AGRICO. Ochranné obložení ze zesíleného sklolaminátu pro  

pohonnou jednotku je rovněž možno dodat. To se doporučuje zvlášť tam, kde se zařízení 

instaluje venku. 

   Následující krok obsahuje spojení motoru s vedením elektrického proudu, spínače 

s kontrolním vedením a  převodovky s uzemněním. 

   K tomuto bodu vyzkoušejte směr otáčení pohonného kola. Při pohledu na kolo ze strany 

dveří se má otáčet proti směru hodinových ručiček. Pokud ne změňte u třífázového motoru 

přívod a u jednofázového spojení na svorkovnici. Musí být rovněž zajištěna správná funkce 

spínače. To vyzkoušíte tím,  když  spínačem  pohybujete k jedné straně a pak  je kontakt  

znovu zapnut, posunutím k protilehlé straně. 

   Jakmile jsou tyto postupy uzavřeny, při otevření a uzavření proudového izolátoru ( tak že 

jste si absolutně jisti, že motor nemůže nastartovat) přesvědčte se že řetěz probíhá vedením 

(bez produktu) a že oba konce řetězu dostatečně vyčnívají z nátrubků zařízení. Pak 

postupujte následovně: 

- Veďte konec řetězu ( část která přichází  z levého nátrubku) proti směru hodinových 

ručiček okolo pohonného kola tak, že řetěz leží na pravé části kola. 

- Pak veďte řetěz kolem hlavního kola tak, že je řetěz na levé straně kola. 

- Natáhněte řetěz pevně na část, která vede z pravého nátrubku. 

- Stáhněte oba konce řetězu napnuté k sobě, aby jste zjistili jak má být řetěz dlouhý. 

- Odstraňte nadbytečné díly řetězu tím, že štípacími kleštěmi odštípneme článek bez 

plastového terčíku, tak aby se oba konce obsahovali článek s terčíkem. 

- Rozšiřte otvory na obou stranách trnem nebo jiným podobným nářadím pro spojku 

řetězu, která má větší průměr než normální článek. 

- Vložte spojovací článek. Ten je speciálně utvářen s jedním otevřeným koncem tak, že 

může být zaháknut. 

- Jestliže jsou použity TC spojovací články a řetěz, musí zůstat spojky otevřené,  

- v žádném případě se nesmí svařovat. 

- Jakmile je shora uvedený pracovní postup uskutečněn, utáhněte pohyblivé stavící 

šrouby. 
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   Držení napínacího kola se pohybuje v poloze, ve které se pružení a účinek tahu řetězu 

vzájemně vyrovná. Jestliže je tato poloha příliš vlevo a je tím narušena normální funkce 

shlukového spínače, který je mezi dvěma speciálními  napínacími díly na držení, musí být 

řetěz zkrácen podle výše uvedeného postupu. 

- Dbejte při tom na co největší pečlivost a na všechny nutné bezpečnostní opatření, 

připojte elektrický proud a v případě nutnosti  znovu nastavte kontakt náběhu. Zařízení 

bude nastartováno. 

- Takto nechejte řetěz běhat naprázdno (bez produktu) přibližně jednu hodinu v provozu. 

Ujistěte se přitom, že je běh řetězu normální bez nárazů a vibrací (způsobených cizím 

tělesem nebo špatným spojením trubkového vedení). 

- Při spínání shlukovacího spínače nebo neobvyklého prodloužení řetězu se musí řetěz 

zkrátit podle výše uvedeného postupu. 

- Jakmile jsou tyto pracovní postupy dokončeny, přineste kryt pohonné stanice a zahajte 

provoz s tím, že pozvolna budete plnit produkt. Po dvou hodinách provozu, nebo po 

sepnutí spínače, vypněte zařízení, odstraňte dveře a v případě potřeby zkraťte řetěz.  

- Ujistěte se že v zařízení není žádné cizí těleso. Tento postup opakujte po 20 provozních 

hodinách bez incidentu a jestliže  shlukový spínač nesepnul. 

- Dodatečně potřebuje řetěz zkrátit pouze při spuštění kontaktů. 

 

Pozor: 

Jednou ročně zařízení zevnitř vyčistit, prověřit na obrus a zkontrolovat funkce jednotlivých 

součástí. 

 

 

2.1.8   Ujištění 

   Pohonná jednotka bude dodávána bez ovládacího a kontrolního zařízení a je možné je 

vestavět do zařízení, které vcelku odpovídá strojním direktivám a musí být certifikovány. 

Z toho plyne, že uživatelé budou  upozorněni před spuštěním zařízení na existující shodu 

s evropskými směrnicemi. 

 

 

2.1.9   Informace a návrhy 

- Elektrické incidenty 

   Zařízení může být  potencionálním zdrojem úrazu elektrickým proudem, jako všechny 

ostatní elektrickým motorem poháněné stroje. Během výroby a sestavení elektrického 

systému je bezpodmínečně nutné provézt všechny předepsané kroky včetně těch stanovených 

EU směrnicemi, aby byli chráněny  za stroj odpovědné osoby před úrazy, které mohou být 

způsobeny elektrickým proudem. Doporučujeme poučit vaše zaměstnance, že údržbu 

elektrického zařízení,  jakéhokoli rozsahu je možné provádět pouze při odpojení elektrického 

proudu. Kromě toho musí při zkratu odpojit systém ihned odpojit od vedení elektrického 

proudu a povolat kvalifikovanou osobu, aby zkrat odstranila. 

- Nebezpečí požáru 

Uvnitř ani venku nepředstavuje zařízení nebezpečí požáru. Nicméně může takový případ 

díky vnějším okolnostem nastat. 
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   Doporučujeme, poučit zaměstnance, že v případě požáru musejí ihned přerušit přívod 

elektrického proudu a vyvolat poplach. Nato se musí použít hasící přístroj, který bude 

dodáván se strojem. 

Je třeba si uvědomit, že vodní či pěnový hasící přístroj nikdy nesmíte použít v souvislosti 

s elektrickými součástkami. Použijte výhradně hasící přístroj s oxidem uhličitým. 

 

 

2.1.10   Incidenty při hluku 

Během továrního testu zařízení bez řetězu u zařízení stojícího asi 0,25 m nad podlahou, byla 

hladina hluku na A škále konstantní nižší než 70 dB, měřeno z různých bodů kolem zařízení 

s odstupem 1 m  a ve výšce 1,6 m. Podle testu vzorového zařízení jak s instalovaným 

řetězem, tak při chodu naprázdno nepřekročila hladina hluku v žádném okamžiku 70 dB. 

Nicméně je instalatér odpovědný, jakmile je celé zařízení instalováno, že případy přesahující 

70 dB odpovídají předepsaným standardům a měl by informovat uživatele o odpovídající 

zvukové izolaci. 

 

 

2.1.11   Jiné incidenty 

Doporučujeme zabránit volnému přístupu k vnitřním dílům zařízení při běžícím dopravníku. 

   To je nutné k vyloučení zbytkových rizik, které mohou být vyvolány pracovníky, kteří 

mohou strčit ruce do běžících částí, a tím může dojít k rozmačkání. Tomuto se může předejít: 

- že vybavíme zařízení ochranným krytem, který je zakotvený na přidržovací plošině 

šrouby, povolitelnými pouze speciálním nářadím 

- vestavěním mikrospínače, který vypne přívod elektrické energie v případě nutnosti nebo 

při otevření dveří zařízení 

- Jednodušší je opatřit šrouby maticí, kterou lze povolit jen speciálním klíčem. 

   Tyto případy mohou nastat zvláště při výstavbě, opravě nebo nastavení článkového řetězu. 

Proto musejí být tyto práce provedeny odborným personálem, což je přesně popsáno 

v návodu v kapitole  „Instrukce k montáži“. 

 

 

2.1.12  TC řada příslušenství pohonné jednotky 

Firma AGRICO dodává  následující příslušenství pro vaši TC řadu pohonných jednotek. 

 

Číslo                                  Popis 

600990                     Ochranný kryt z ušlechtilé oceli pro převodovku pohonné jednotky. 

601000                     Zesílený sklolaminátový kryt pro celou pohonnou jednotku. 

601900                     Držící patka pro pohonnou jednotku pro vedení s  ø vedení 60 mm –              

                                  konstrukce z ušlechtilé oceli. 

451010                     Spojky vedení 60 z ušlechtilé oceli. Dva tyto adaptéry mohou být                                     

                                 montovány (jeden na vstupu pohonné jednotky a druhý na výstupu)  
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 2.2  TC řada plnících trychtýřů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1   Popis jednoduchého trychtýře 

   Trychtýř, kompletně zhotovený z ušlechtilé oceli se v podstatě skládá ze čtyř stěn. Jsou zde 

dvě vertikální stěny, které vedou v pravém rohu ke směru běhu dopravníku, kdežto další dvě 

strany jsou zešikmeny. 

   Každá ze dvou vertikálních dvou vertikálních stěn má na dně přivařené nátrubky pro 

průchod řetězu.   

   Velikost vstupního otvoru je 340 x 355 mm a zkosené stěny jsou na dně spolu svařeny. 
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   Zkosená stěna na přední straně trychtýře má dvojité zkosení tak, aby mohlo být instalováno 

hradítko  na vnitřní straně trychtýře. Hradítko je upevněno na vnější straně pomocí 

křídlových matic a je vybaveno speciálními  drážkami pomocí nichž  může být provedeno 

přesné nastavení hradítka. Nejvyšší možné nastavení odpovídá největšímu možnému 

dávkování krmiva. Pokud je hradítko v nejnižší možné poloze, je přívod krmiva uzavřen. 

   Pod hradítkem se nachází vibrátor, jinými slovy páka co je jedním koncem otočná kolem 

šroubu na vnějším okraji stěny trychtýře. Když se bude volný konec páky dotýkat 

pohybujících se terčíků bude se pohybovat proti hradítku, což ulehčí průtok produktu 

(krmiva). Toto technické řešení vyžaduje pohyb řetězu ve správném směru. Z toho plyne, že 

řetěz na straně na které do trychtýře vstupují se musejí nacházet šrouby, které slouží jako 

pružinové čepy pro kladivo. 

   Plnící trychtýř je také vybaven inspekčními dvířky, které se nachází na vertikální stěně 

v blízkosti strany výpadu. Šroub drží dvířka uzavřená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2   Popis dvojitého trychtýře 

   Ve dvojitém trychtýři jsou obě zešikmené stěny dvojitě zešikmeny a každá stěna má vlastní 

hradítko a vlastní vibrátor.  

   U tohoto způsobu trychtýřů si vibrátory obvykle při sestavování trychtýře uživatelem 

montuje sám uživatel. Ve skutečnosti je to navrženo tak, aby byl vibrátor montován u každé 

stěny, buď na pravé nebo na levé straně, což závisí na směru běhu řetězu. 
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2.2.3   TC řada plnících trychtýřů 

   Plnící trychtýř je element, který dopravuje produkt do systému šnekového dopravníku, 

normálním způsobem přímo ze zásobního sila. 

 

AGRICO dodává pro vaši TC řadu následující trychtýře: 

Číslo                   Popis 

603304               Jednoduchý plnící trychtýř z ušlechtilé oceli. 

604304               Dvojitý plnící trychtýř z ušlechtilé oceli. 

 

Tyto trychtýře  pasují pro přímé spojení s vedením o ø potrubí 60mm. Rozdíl mezi oběma 

typy trychtýřů je, že jednoduchý trychtýř může dopravovat produkt jen do jednoho 

dopravního potrubí, naproti tomu dvojitý typ plní produkt do dvou rozdílných, nezávislých 

vedení. 

 

 

2.2.4   Zacházení, balení, skladování 

 

Jednoduchý plnící trychtýř váží asi 9 kg, dvojitý model váží asi 10 kg. U jednotlivých zásilek 

posíláme trychtýř ve speciálním kartonu. Při zadání objednávky mohou být dohodnuty různé 

druhy obalů. Protože je trychtýř zhotoven z ušlechtilé oceli, nejsou pro jeho skladování žádné  

zvláštní požadavky. Přesto doporučujeme chránit trychtýř před povětrnostními vlivy a před 

nárazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  44  

 

 

 

 

 

1. Vstup 

2. Hradítko 

3. Upevňovací matice pro hradítko 

4. Spojka potrubí 

5. Kontrolní okénko 

6. Šroub vibrátoru 

 

 

2.2.5   Instalace 

   Trychtýř je instalován normálním způsobem pod silo a je s ním spojen tak, že kladivo 

umožňuje pohyb řetězového dopravníku ve směru od pohonné jednotky k trychtýři. Nejlepší 

pozice trychtýře je taková, že osa této línie leží ve vodorovině. 

   Abychom se vyhnuli tlaku na díly vedení, který blokuje pohyb dopravního řetězu nebo 

může způsobit přetržení řetězu, má být poloha hradítka regulujícího krmení nastavena tak, 

aby objem, který vyplňuje mezeru mezi plastovými terčíky řetězu  v případě šrotovaného 

produktu (zrní) nepřekročil 80 % a  u mletého produktu 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pro zjednodušení tohoto postupu je účelné instalovat proto vyvinuté hledítko, které 

AGRICO dodatečně nabízí k vestavění. Tento segment má být vestavěn přímo pod 

trychtýřem a sestává se z ocelové trubky s podélným otvorem z průhledného materiálu, takže 

můžeme pozorovat běžící materiál. 

   Aby bylo možno kompletně kontrolovat přísun krmiva ze sila do trychtýře, nabízí 

AGRICO  KRYT PRO TRYCHTÝŘ. Tento krycí plech může být ovládán buď manuálně 

nebo pneumatickým pohonem a je vhodný pro plnění z různých typů sil. 
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2.2.6   Příslušenství plnícího trychtýře 

 

Firma AGRICO dodává níže díly příslušenství plnících trychtýřů: 

Číslo                   Popis 

200000               Napojení na silo ze zesíleného sklolaminátu. 

200100               Napojení na silo z ušlechtilé oceli, kompletně s manuálně stavitelnou            

                           odkrývací deskou. 

200200               Kryt trychtýře z ušlechtilé oceli, kompletně s manuálně stavitelnou  

                           odkrývací deskou. 

603040               Pneumaticko- elektrické hradítko 

600200               Inspekční hledítko pro trubkové vedení s ø 60 mm 

606304               Inspekční hledítko pro trubkové vedení s ø 60 mm 

 

AGRICO rovněž představuje trychtýřovité napojení, které je možno montovat mezi silo a 

nakládací trychtýř. Toto napojení možno dodat buď ze zesíleného sklolaminátu nebo 

z ušlechtilé oceli, a pasují ve standardním rozměru k různým typům sil. Na objednávku 

mohou být napojení z ušlechtilé oceli vyrobeny také v jiných rozměrech. 

 

 

 2.3   TC řada rohových kladek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  46  

 

 

 

 

 

2.3.1    TC řada 90° rohových kladek 

   Tyto rohové kladky jsou instalovány pro změnu směru dopravníku o 90°, proto může být 

zařízení instalováno v podstatě v každém typu stáje, i když zohledníme různou výšku stáje. 

 

AGRICO dodává pro vaše zařízení následující rohové kladky: 

Číslo                    Popis 

60900                  Hliníková 90° rohová kladka s kluzným ložiskem z materiálu odolného  

                             proti tření.                                     

                           ( samomazné) a litinové pohonné kolo pro vedení s ø vedení 60mm. 

609300                Hliníková 90° rohová kladka s kuličkovým ložiskem  a s litinovým  

                            pohonným kolem pro vedení s ø vedení 60mm. 

609179                Plastová 90° rohová kladka s kluzným ložiskem z  materiálu odolného  

                            proti tření ( samomazné) a litinové pohonné kolo pro vedení s ø vedení  

                            60mm. 

609200                Plastová   90° rohová kladka s kuličkovým ložiskem  a litinové pohonné  

                            kolo pro vedení s ø vedení 60mm. 

 

K řadě TC 90° plastových kladek  může firma MIAL dodatečně dodat následující 

příslušenství: 

451151                Elektrický kabel se svorkami k zajištění uzemnění mezi trubkami  

                            spojenými  rohovou kladkou. 

 

 

2.3.2  Zacházení, balení, skladování 

   Hmotnost rohové kladky pro 60mm ø vedení je mezi 6,5 kg u modelu z hliníku, plastový 

model váží asi 4,3 kg. Při rozesílání těchto kladek budou tyto dodávány ve speciálních 

kartonech. Další způsoby balení mohou být domluveny při objednávce. Při skladování nejsou 

kladeny zvláštní požadavky, přesto doporučujeme chránit díly před povětrnostními vlivy a 

možnými nárazy. 
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2.3.3    Popis 

Rohová kladka se skládá z následujících součástí: 

- Kryt 

- Pohonné kolo s hřídelí 

 

   Kryt se sestává ze dvou k sobě sešroubovaných dílů. Tyto oba díly jsou vyrobeny buď  

z hliníku nebo z plastu (nylonu). Vrchní díl slouží jako kryt a spodní jako držení. Vstupní a 

výstupní trubka jsou upevněny objímkou, která je našroubována na krytech kladky. Forma 

krytu je konstruována tak, že spolu s vnějším profilem pohonného kola tvoří průchod pro 

dopravní řetěz, jakmile jsou sešroubovány. U veškerých modelů odpovídá tento kanál 

čtvrtkružnici. 

Vnější profil kola je speciálně formován pro řetěz řady TC. 

   Samotné kolo je zhotoveno u ø 60 mm z litiny. Kolo je otočné v obou směrech a otáčí se 

kolem speciální hřídele, která je držena kryty kladky. Ve středu obou krytů se nachází otvor, 

kterým hřídel prochází, a kde je na vnější straně upevněna maticí. Hřídel umožňuje kolu 

universální běh buď díky ložisku nebo pouzdru ( záleží na typu rohové kladky), když je jím 

hnán řetěz. Kolo vede řetěz a nutí ho běžet do různých směrů.  

 

   Rohové kladky  jsou konstruovány tak, že každá z obou napojených trubek může sloužit 

pro řetěz jako vstup. 
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1. Matice 

2. Spodní podložka 

3. Vrchní kryt 

4. Kluzné nebo válečkové ložisko ( závisí na modelu) 

5. Kolo 

6. Hřídel 

7. Spodní kryt 

8. Šrouby objímky 

9. Objímka trubky 

10. Matice 

 

Při objednávce náhradních dílů uvádějte prosím odpovídající model rohové kladky. 

 

 

 

2.3.4    Instalace 

   Každá trubka spojovaná s rohovou kladkou musí být připravena tak, že jsou koncovky jsou 

zaříznuty pravoúhle k ose trubky, a že jsou na vnitřní straně odstraněny veškeré otřepy. Když 

jsou trubky připraveny, spojte jednu se spodním krytem, na kterém je už namontována hřídel 

pomocí speciální objímky. Musí to být spojeno tak, aby konec trubky zapadl do krytu, ve 

kterém je upravená drážka. 

 

Postupujte podobně s ostatními trubkami. 

 

 

   Spodní kryt musí být vestavěn tak, že hřídel kola, která má být montována se všemi 

jednotlivými díly, chodilo bez nárazů, které se mohou přenášet přes vrchní kryt. Poté nasaďte 

řetěz v požadovaném směru, namontujte vrchní kryt s k tomu upravenými šrouby a dotáhněte 

hřídel pevně matkami. Použijte k tomu schéma na straně 57. 

 

Výstražný pokyn 

- ujistěte se, že je z výroby u dodávaných modelů s kluznými ložisky namazáno ložisko 

mazacím tukem. Pokud ne, namažte jej. 

- U kladek montovaných venku musí být drážky zvlášť dobře utěsněny (silikonem) na 

ochranu před vodou a dalším znečištěním, které by mohlo do oběhu vniknout. 
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2.4   TC řada trubek, příslušenství a vyústění 

   Tyto díly vedou od kladky ke kladce a tvoří vedení, ve kterém je produkt transportován. 

AGRICO dodává pro vaši TC řadu následující elementy. 

 

Pro 60mm ø vedení: 

Číslo                                 Popis 

601200                         Pokovovaná trubka o ø 60mm. 

601300                         Pokovovaná dvoudílná spojka pro ø 60mm. 

601401                         Pokovovaná jednodílná spojka pro ø 60mm. 

605304                         Trubka ušlechtilé oceli  o ø 60mm. 

607304                         Dvoudílná spojka pro vedení o ø 60mm z ušlechtilé oceli. 

602000                         Jednodílná spojení pro vedení o ø 60mm z ušlechtilé oceli. 

601500                         Pokovované teleskopické držení pro montáž na zeď – ø 60mm. 

601600                         Pokovované teleskopické držení mřížkované – ø 60mm. 

601700                         Pokovovaná podpěra, dlouhá 300mm pro ø 60mm. 

601800                         Pokovovaná podpěra, dlouhá 600mm pro ø 60mm. 

 

 

608010                         Vyústění s pneumatickým hradítkem pro ø 60mm. 

608020                         Vyústění s ručním hradítkem model 60/80 pro ø 60mm. 

608030                         Vyústění s ručním hradítkem model 60/40 pro ø 60mm. 

608040                         Teleskopické  vyústění z PVC – 1m ø 80 / 1m ø 90. 

608050                         Teleskopický vyústění z PVC – 2m ø 80 / 2m ø 90. 

608060                         Teleskopický vyústění z PVC – 2m ø 50 / 1m ø 60. 

608060                         Teleskopická trubka z PVC – 1m ø 50/1m pro ø 60mm. 

70110                           Plastová svorka. 

308224                         Mechanický hlásič stavu naplnění. 

380225                         Elektrický hlásič stavu naplnění. 

 

 

2.4.1   Zacházení, balení a skladování 

   Trubky budou dodávány v obchodních délkách (6m) s následující přibližnou hmotností. 

-     pokovovaná 60mm trubka               11 kg 

-     trubka z ušlechtilé oceli ø 60mm     11 kg 

   Díly budou dodávány ve svazku a každý svazek může obsahovat max. 100 kusů. Uživatel 

si zajistí pro jím objednané množství dostatečné zdvihací zařízení a dopravu. 

   Všechny ostatní díly ( s výjimkou teleskopické trubky 608050, která je dodávána ve 

svazku) budou dodávány zabalené v bednách na paletách, velikost 1,2 x 0,8m, výška 1,1m. 

Přibližné hmotnosti jednotlivých dílů jsou níže uvedeny. 

-   dvoudílná spojka pokovovaná / z ušlechtilé oceli pro ø 60mm                        1,3kg 

-   jednodílná spojka pokovovaná / z ušlechtilé oceli pro ø 60mm                        0,7kg 

-   teleskopické držení                                                                                            3,8kg 

-   podpěry – délky 300mm                                                                                    2,0kg 

-   podpěry – délky 600mm                                                                                    3,2kg 

-   vyústění s ručním hradítkem                                                                             0,15kg 
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-   vyústění s automatickým hradítkem                                                                  2,9kg 

-   teleskopická trubka z PVC 1m ø 80 / 1m ø 90                                                  3,0kg 

-   teleskopická trubka z PVC 2m ø 80 / 2m ø 90                                                  6,0kg 

-   teleskopická trubka z PVC 1m ø 50 / 1m ø 60                                                  1,2kg  

    

Protože může jedna paleta vážit kolem 500kg, musí si uživatel zajistit dostatečné zvedací a  

transportní zařízení. Doporučujeme tyto díly ochránit před povětrnostními vlivy a možnými 

nárazy. 

 

 

2.4.2    Popis 

Trubky vyrobené svařením ocelového plechu, o síle od 1,2 mm. 

   Spojky  spojují k sobě 2 trubky, drží vedení koaxiálně a zároveň dvě trubky k sobě 

přiložené centrují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Jednotlivé spojky jsou odřezky trubek, které jsou nařezány na vhodné délky a jejich vnitřní 

průměr je utvářen tak, že pasuje na vnější průměr trubky vedení tak, že spojení je volně 

pohyblivé ale né moc. Spojka je montována takovým způsobem, že je kompletně nasunuta na 

jednu z montovaných trubek. Pak se přiloží další trubka a přesune se spojka přes tak, že 

každá trubka vyplňuje asi polovinu spojky. Aby se zabránilo sklouznutí může být spojka 

upevněna páskou lepící . 
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   Dvoudílné spojky se skládají ze dvou formovaných krytů, které jsou k sobě upevněny 

přírubou. Při montáži držte jeden díl tak, že trubka vyplňuje zhruba polovinu spojky, pak 

přiložte a našroubujte na něj druhou část spojky. 

   Propady mají různé průměry. 60 mm propad má podle přání 50ti nebo 80ti mm napojení. 

Vrchní díl je utvářen tak, aby poskytl optimální spojení s trubkou. 

Tento tok může být ovládán hradítkem (závisí na modelu) ručně nebo elektropneumaticky. 

 

 
    

   Vyústění ručního hradítka je upevněno svorkami, v případě elektropneumatického hradítka 

je to našroubovaným krytem. 

   Produkt padá výpadem na konečné místo ( krmné místo nebo jiné přijímací místo) trubkou 

jejíž průměr závisí na typu výpadu. 

- 80mm ø  pro všechny vykladače s elektropneumatickou krycí clonou. 

- 80mm ø  pro vykladače s ručně ovládaným hradítkem, model 60 / 80 

- 50mm ø  pro vykladače s ručně ovládaným hradítkem, model 60 / 40  

 

   Naše teleskopické trubky z PVC slouží ke zjednodušení sestavení a výškovému překonání 

výškových rozdílů. 

   Celkově musí  poslední příjmové místo, kde je produkt vyskladňován, být opatřeno 

hlásičem naplnění, který signalizuje, že příjmové místo je plné. 

   Ve skutečnosti to znamená, že když je toto místo plné, jsou naplněny i všechny ostatní. Pak 

musí být řetězový dopravník zastaven, aby nedošlo ke kompletnímu zaplnění vedení včetně 

pohonné jednotky, což by mohlo mít za následek selhání nebo špatnou funkci zařízení.  

   Mechanický hlásič stavu naplnění se skládá v zásadě z 1 vertikální klapky, která je ve 

vrchním díle pohyblivá. Tento díl se vyklopí, když hladina produktu dosáhne ukazatele. 

Pohyb klapky aktivuje mikrospínač, který sepne vestavěné kontakty. 

   Elektronický hlásič stavu naplnění se skládá kapacitativního senzoru, který může spínat 

přes každý materiál. Když senzor vnímá produkt, vyšle signál. 

   Signál ukazatele stavu naplnění musí pomocí elektrického systému, aby byl do pohonné 

jednotky vyslán signál pro STOP nebo pro START. 
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2.4.3   Instalace 

   Pro instalaci vedení doporučujeme, aby jste začaly u plnícího trychtýře, a pak podle 

schémat zařízení pracovaly dál až po úplné zhotovení oběhu. 

   U sestavování trubek postupujte tak, že například mezi dvěma kladkami – aby řetěz nemohl 

zachytávat o vyčnívající části nebo nebyl omezen v jeho pohybu. 

 

 

 

 

- Ujistěte se při krácení trubek o správné délce, aby byl začátek a konec uříznut  

        prostřednictvím zobrazeného nářadí pravoúhle k ose trubky. 

 

 
 

 

- Vyvrtejte otvory pro výpady tak, že všechny otvory jsou v jedné řadě a dostatečně  - 

vzdálené od spojek. Vrtejte otvory o průměru od 35 – 40mm do trubky o průměru 60 

mm. Můžete použít dutinovou frézu. 

-      Opilujte začátek a konec, rovněž i otvor aby byly odstraněny všechny otřepy. 

-      Sousedící díly smontujte tak, aby byly těsně u sebe a nebyla tam žádná mezera, o které  

        by mohly zadrhávat terčíky řetězu. 

 

 

 
 

 

 

- Instalujte držení (uložení, podpěry) asi 3m od sebe, ujistěte se, aby se v blízkosti kladky 

nacházela alespoň jedna podpěra. 
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2.5    TC řada řetězů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1   Popis 

   Nezávisle na průměru trubky, z něhož se vedení sestává, se rozlišují řetězy pouze v typu 

materiálu a průměru plastových terčíků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Řetěz by především vyvinut tak, aby byl flexibilní a přizpůsobil se každému zařízení. Je 

vyroben buď z bezuhlíkaté oceli nebo z ušlechtilé oceli, aby se zaručovala  delší životnost. 

Plastové terčíky jsou nality střídavě přímo na články řetězu ( každý druhý článek má terčík) 

tak, že mezera mezi terčíky je dvojnásobná oproti vzdálenosti řetězových článků. 

 

Technické údaje řetězu: 

Průměr na řezu           4,9 mm s tolerancí +/- 

Mezera                       24,8 mm s tolerancí +/-  

Vnější vzdálenost       19,2 mm s tolerancí +/- 

Tvrdost:  méně než   600 HV 

Zatížení na mez porušení    3,9 kN 

 

   Spojovací článek se skládá z otevřeného C článku, se kterým se mohou spojit dvě části 

řetězu. 
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   Aby se spojovací článek nestal nejslabším bodem řetězu, má větší průměr, který zajišťuje 

aby zatížení na mez porušení odpovídalo namáhání. 

Spojovací člen musí zůstat otevřený, a nesmí být v žádném případě svařen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2   Instalace 

   Ujistěte se, že délka řetězu, která bude pro plánované zařízení použita, nepřekračují zadané 

úkoly  v dále uvedených bodech. 

   Při normální obsluze s velkou tolerancí jistoty, musí ekvivalentní délka řetězu „Le“ , která 

se počítá ze skutečné délky řetězu „Lc“ plus 12,5 m pro každý doplněný roh po čtyřech 

prvních rozích musí být menší jak 300m. 

  

Když vezmeme „n“ , počet vestavěných kladek, můžeme použít následující vzorec 

 

          Le = Lc + (n-4) x 12,5 < 300m   

 

   Popřípadě můžeme také využít diagram na následující straně, ve kterém představuje osa x 

počet vestavěných kladek a osa y skutečnou délku řetězu. 

   Diagram je užit počínaje s celkovým počtem vestavěných kladek odtud ze shora až 

k úpadní línii, potom horizontálně doleva až najdete na ose y maximální délku řetězu. 

 

Příklad:  

   Když pracujete se 14 kladkami, najdete tuto hodnotu na ose x. Přeneste hodnotu dále 

horizontálně a naleznete hodnotu 175, která v tomto případě představuje maximální 

přípustnou délku řetězu.  

   Potřebujete-li pomoc, je tu pro vás k dispozici technické oddělení firmy AGRICO, které 

zodpoví dodatečné dotazy k návodům k používání, naši technici mohou také vypracovat 

nákres s nejlepším možným řešením a eventuální problémy odstraní. 
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2.5.3  Diagram ke zjištění maximální délky řetězu založené na počtu  rohových kladek 

Y osa  -  délka řetězu 

X osa -  počet rohů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvě osoby musejí zavádět řetěz do připraveného vedení podle následujícího schématu: 

- Dávejte pozor, aby byl řetěz zaváděn do trubky ve správném směru. Terčíky mají 

průřez, který byl vyvinut tak, aby řetěz pracoval správně, když je zaručen směr běhu 

takový, jak je uvedeno v následujícím obrázku. 
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- Dále je důležité myslet na to, že při spojení dvou konců řetězu musí být vsazen mezi 

články s terčíky spojovací článek. 

Musíte rovněž rozšířit otvory obou těchto článků a to tak, aby do nich pasoval průřez 

spojovacího článku. K tomu použijte trn. Po vložení spojovacího článku je ku pomoci si 

místo označit ( například barevnou izolační páskou) tak, aby byl v případě potřeby 

rychle k nalezení.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Když například pracujete na oddíle vedení mezi pohonnou jednotkou a první rohovou 

kladkou, které mají už být spojeny ale ještě smontována s kolem a krytem, zaveďte stabilní, 

pružnou svorku (průchodná svorka, kterou používají elektrikáři při instalaci kabelů skrz 

kabelové šachty) je ideální. Spojka musí být dostatečně dlouhá pro odpovídající úsek a musí 

být zavedena ve směru chodu řetězu opačným směrem. 

-      Zahákněte řetěz na konci svorkou, která vyčnívá ze vstupního úseku řetězu.  

- Na tomto místě by měl jeden montér řetěz do vedení zavádět. K ušetření času může další 

pracovník řetěz natahovat. Musí se ubezpečit, že nevznikly žádné zlomy a uzle. Tato 

práce musí být provedena pečlivě, aby se předešlo poškození. 

- Jakmile je zavedeno prvních 50m řetězu, zahákněte dalších 50m, jak již bylo popsáno. 

Pokračujte dokud nejsou zavedeny všechny díly.  

- Nyní táhněte řetěz dále  mezi první a následující rohovou kladku, pokračujte stejným 

způsobem až řetěz dosáhne pohonné jednotky. 

- Uzavřete celý řetězový okruh  a nastavte správné  napínání řetězu jak je uvedeno v 

návodu k používání v kapitole pohonná jednotka.   
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2.5.4.  Diagram ke zjištění délky řetězu v závislosti na stavu zaplnění potrubí a počtu 

rohových kladek 

Řetězové dávkovací zařízení „SUPER“ Ø 60mm         -   Osa Y =  délka zařízení / osa X = 

počet kladek 

Motor 1,8kW/max. délka 550m                           Motor 1,8kW /max. délka 700m                                 

Motor 1,8 kW / max. délka 800m 

Zaplnění potrubí ze 70%                                        Zaplnění potrubí z 50%                                                    

Zaplnění potrubí z 25%  
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   Pro každou další horizontální kladku je třeba odečíst 15m.  Pro každou další vertikální 

kladku je třeba odečíst 30m.                                                  

 

 

3.   Bezpečnostní značky a pokyny     
 

  Na základě analýzy rizikovosti a posouzení shody podle platných právních a ostatních 

předpisů musí být na dávkovací zařízení doplněné následující bezpečnostní značky a 

pokyny: 

 

Přehled doplněných bezpečnostních značek a pokynů: 

 

1 Bezpečnostní značka:  Před prvním uvedením stroje do provozu prostudujte návod     

                                          k používání a při práci dodržujte požadavky bezpečnosti práce. 

      Provedení:                  Plastová fólie (žlutý podklad, černý symbol)                  

      Rozměr:                     150 x 80 mm 

      Umístění:                   V blízkosti ovládací skříňky. 

      Počet kusů                  1 

      Grafická úprava                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2    Bezpečnostní značka:   Označení závěsných míst. 

      Provedení:                      Plastová fólie (bílý podklad, černý symbol). 

      Rozměr:                         100 x 20 mm 

      Umístění:                        Závěsná místa vytvořená na zařízení. 

      Počet kusů:                    2 

      Grafická úprava:             
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3    Bezpečnostní značka:   Před prováděním údržby, čistění, seřizování a oprav nejprve   

                                             zastavte elektromotor, odpojte přívod el. proudu a vyčkejte do  

                                             zastavení všech pohyblivých částí stroje. 

      Provedení:                      Plastová fólie (žlutý podklad, černý symbol). 

      Rozměr:                         150 x 80 mm 

      Umístění:                       V blízkosti  ovládací skříňky.       

      Počet kusů:                    1 

      Grafická úprava:                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4    Bezpečnostní značka:     Výstraha! Riziko úrazu elektrickým proudem. 

      Provedení:                         Plastová fólie (žlutý podklad, černý symbol a černý pokyn). 

      Rozměr:                            105 x 74 mm 

      Umístění:                          Na elektromotoru a v blízkosti ovládací skříňky. 

      Počet kusů:                       2 

      Grafická úprava:                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5    Bezpečnostní značka:     Směr otáčení elektromotoru. 

      Provedení:                        Plastová fólie (žlutý podklad, černý symbol). 

      Rozměr:                            50 x 25 mm 

      Umístění:                          Na elektromotoru. 

      Počet kusů:                       1 

      Grafická úprava:                                     
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6    Bezpečnostní značka:    Neotvírej kryt za chodu stroje. Nebezpečí zachycení rotujícími   

                                              díly. 

      Provedení:                        Plastová fólie (žlutý podklad, černý symbol). 

      Rozměr:                           150 x 80 mm 

      Umístění:                         Na  krytu hnací jednotky 

      Počet kusů:                      1 

      Grafická úprava:                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   Bezpečnostní značka:      Nevstupuj do pracovního prostoru  

     Provedení:                        Plastová fólie (bílý text na červeném podkladu, červenočerný   

                                              symbol na bílém podkladu). 

     Rozměr:                            74 x 105 mm 

     Umístění :                         Na dávkovacím zařízení ve směru přístupových komunikací. 

     Počet kusů:                       Bude stanoven podle uspořádání dávkovacího zařízení a  

                                               přístupových komunikací. 

     Grafická úprava:     
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8   Bezpečnostní značka:         Označení nouzového vypínače. 

     Provedení:                             Plastová fólie (žlutý podklad). 

     Rozměr:                                Vnější ⊘ 55 mm, vnitřní ⊘  35 mm. 

     Umístění:                               Kolem ovládacího tlačítka. 

     Počet kusů:                            2 

    Grafická úprava:     

                           

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9   Bezpečnostní značka:        Před zahájením seřizování, údržby a oprav zastavte  

                                               elektromotor, odpojte a uzamkněte přívod elektrické energie    

                                               k elektromotoru a upevněte na  spínač elektromotoru  

                                               výstražnou tabulku s nápisem „NEZAPÍNEJ“!            

        

     Použité piktogramy a jejich význam. 

Zbytková rizika jsou řešena bezpečnostními piktogramy na stroji a upozorněním v návodu k 

používání.   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obsluha je povinna dodržovat ustanovení návodu k používání, zvláště dodržování 

bezpečnosti práce 
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 Před opravou, seřízením nebo údržbou je obsluha povinna odpojit a zajistit přívod 

zdroje energie 

 Před opravou, seřízením nebo údržbou je obsluha povinna počkat až se všechny 

pohybující části uvedou do klidového stavu 

 Před zapnutím stroje a jeho spuštěním musí být všechny kryty na svém místě – 

v ochranné poloze 

      

 

Likvidace výrobku a jeho částí 

 
Při závěrečném vyřazení z provozu stroje (po skončení jeho životnosti), mějte na paměti zájem 

a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační možnosti: vypusťte obsah tekutin do 

speciálně k tomu určených kontejnerů – a to takové kapaliny jako motorový olej, převodový 

olej, chladicí a čistící tekutiny, a odešlete je do specializovaných zařízení. Zlikvidujte toxické 

odpady (např. baterie) podle předpisů. Oddělte plastické materiály a nabídněte je pro 

recyklaci. Oddělte kovové části podle typu pro šrotování.  
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4.   Zásady správného provozu a údržby dávkovacího řetězového zařízení 
 

1. Dávkovací zařízení smí být uvedeno do provozu až po provedené montáži bezpečnostních 

zařízení a jejich uvedení do funkčně nezávadného stavu. (ochranné kryty, nouzový 

vypínač) 

 

2. Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoby s příslušnou odbornou způsobilostí 

nebo osoby pomocné pod jejich vedením. 

 

3. Svařování elektrickým obloukem, práce s otevřeným ohněm a broušení jsou na 

dávkovacím zařízení zakázány. Při nutnosti těchto prací musí být v blízkosti pracoviště 

připraven přenosný hasící přístroj. 

 

4. Ujistěte se, že je z výroby u dodávaných modelů kladek s kluznými ložisky ložisko 

promazáno. 

 

5. U kladek montovaných venku musí být drážky zvláště dobře utěsněny např. silikonem. 

 

6. Náhradní díly dodané třetími osobami vyžadují předběžné zkoušky a musí být schváleny 

výrobcem dávkovacího zařízení. Originální náhradní díly jsou testované. 

 

7. Čištění dávkovacího zařízení neprovádět tlakovou vodou! 

 

8. Při čištění dávkovacího zařízení vodním proudem nebo vodní párou musí být všechny 

otvory zakryty a/nebo utěsněny! To se týká zejména elektromotorů, spínačů a skříňových 

rozvaděčů. 

 

9. Po čištění musí být kryty, případně těsnění opět odstraněny. 

 

10. Jednou ročně zařízení zevnitř vyčistit, prověřit na obrus a zkontrolovat funkce 

jednotlivých součástí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


