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1. Základní technická specifikace 

1.1 Technické parametry vstupního žlabu 

Popis funkce:  
 
Vstupní žlab slouží k dopravě trubek z předřazené dopravní linky do rovnačky 
v požadované rychlosti a výšce. 
 
Rychlost dopravy    do 100 m/min (regulovatelná) 
Dopravní výška    710 mm 
 
Specifikace trubek:   
 
Průměr      35 – 152 mm 
Tloušťka stěny    3,2 - 12,5 mm 
Délka      6 – 10 m 

 
Požadavky na dopravované trubky: 
 
Teplota     do 80°C 
Křivost po délce nesmí být vyšší než 10mm/m - v celé délce trubky pak musí být 
menší než 100mm 
  

1.2 Požadavky na energetické zdroje 

Zdroj el. energie: 

 Rozvod     L1/L2/L3 
 Zdroj      střídavý (AC) 
 Napětí      230/400 V 
 Fáze      3 
 Frekvence     50 Hz 
 
 Zdroj tlakového vzduchu: 
 
 Minimální tlak na vstupu do žlabu  0,5 MPa 
 Max. velikost částic nečistoty  15 µm 
 Max. hustota částic nečistoty   8 mg/m3 

Tlakový rosný bod    +3 °C 
Obsah vody     6 g/cm3 
Obsah zbytkového oleje   5 mg/m3 
Průtok      do 300 l/min 
 

 Zdroj hydraulické kapaliny: 
 
 Stálý tlak na vstupu do žlabu   160 bar 
 Průtok      do 30 l/min 
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1.3 Specifikace okolního prostředí 

Instalace v průmyslové hale s vysokou prašností 
Teplota     10 - 40 °C 
Vlhkost vzduchu    méně než 80 % 
Atmosférický tlak    100 – 103 kPa 
 

1.4 Popis funkce vstupního žlabu 

Z předřazeného dopravního zařízení zákazníka je trubka pomocí ramen zakládání 
dopravena do prostoru vstupního žlabu. Z hlediska vstupního žlabu se jedná zakládání 
z boku. Trubka nacházející se v zadní části (vzhledem k rovnačce) vstupního žlabu je 
nadzvednuta rolnami a v požadované dopravní výšce posouvána podél žlabu směrem 
k rovnačce. 
 
V přední části žlabu (v těsné blízkosti rovnačky) jsou umístěny vstupní čelisti, které 
jsou „přivřeny“ dle aktuálního průměru trubky, tak aby byla trubka vedena do rovnačky 
v ose rovnání. Když se čelo trubky dostane do prostoru rovnačky, je přítomnost trubky 
zaznamenána pomocí fotoelektrického snímače, čímž je dán signál k uchopení trubky 
rovnačkou a sklopení rolen žlabu. Trubka je dále posouvána rovnačkou. Když se trubka 
dostane mezi rovnací rolny rovnačky, je dán signál k úplnému otevření čelistí a začne 
proces rovnání. 
 
Přítomnost trubky v jednotlivých částech vstupního žlabu je detekována 
fotoelektrickými snímači. Když konec první trubky opustí prostor zakládání je dán 
signál zakládacím ramenům k založení druhé trubky. Až konec první trubky opustí 
prostor vstupního žlabu, je dán signál k opětovnému „přivření“ vstupních čelistí a 
zvednutí rolen žlabu. Toto se provádí ještě před dokončením procesu rovnání první 
trubky. Nastavením časovače řídících signálů se koordinují jednotlivé operace 
vstupního žlabu, rovnačky a výstupního žlabu tak, aby se minimalizoval čas potřebný 
pro rovnání jedné trubky a zvýšila se tak efektivita rovnacího procesu.  
 
Další funkcí vstupního žlabu je zajištění bezpečnosti rovnání. Ta je zajištěna tím, že 
plně uzavřený žlab dovolí kmitání volného konce trubky roztáčené rovnačkou jen 
v prostoru vlastního žlabu a nemůže tak dojít ke zranění obsluhy nebo poškození 
okolního zařízení. 
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1.5 Popis konstrukce vstupního žlabu  

Základní rám 
Vstupní žlab je tvořen základním rámem, na kterém jsou montovány odlitky tak, aby 
vytvořily koryto ve tvaru "U".  
 
Protože je žlab vystaven extrémnímu namáhání od rotujícího konce rovnané trubky, je 
základní rám robustní konstrukce - skládá se ze dvou U profilů běžících po celé délce 
žlabu s přivařenými příčnými profily v pravidelných intervalech do tvaru žebřinového 
rámu. Na tomto skeletu jsou přivařeny jednotlivé konzoly z výpalků plechů tvořících 
koryto tvaru "U" s přípravou na přišroubování dílčích odlitků. Na boční straně rámu 
jsou přivařeny konzoly pro přišroubování ložiskových domků ramen zakládání. 
 
Krytování 
V přední části rámu - mezi vstupním čelistmi a rovinou zakládání – je základní rám 
uzavřen pevnými kryty. Protože je občas nutné z důvodu údržby mít přístup do prostoru 
vnitřku žlabu, je toto krytování složeno z několika menších krytů a jsou k rámu 
šroubované. V prostřední části – od roviny zakládání – je kryt otevíraný hydraulickým 
válcem z důvodu zakládání trubek do žlabu. Délka tohoto krytu je odvozena od konce 
nejdelší trubky, tj. krytování je do místa, kde se nachází konec nejdelší trubky při 
uchopení rovnačkou, aby byla celá trubka pod krytem při roztočení rovnačkou. Zadní 
část žlabu už krytována není. 
 
Hnací rolny 
Po celé délce žlabu jsou v pravidelných intervalech mezi konzolami s odlitky 
montovány ramena s hnacími rolnami. Ramena jsou robustní konstrukce, jejímž 
základem je ocelová hřídel, na které jsou přivařeny dvě konzoly a páka sklápění. 
Ramena sklápění jsou na základním rámu uložena v soudečkových ložiscích. Na 
každém rameni je otočně uložena v soudečkových ložiscích rolna s obvodovým 
profilem ve tvaru "V". Každá rolna je poháněna převodovým motorem přes kardanovou 
hřídel. Ovládání sklápění rolen je řešeno jedním hydraulickým válcem přímo spojeným 
s pákou na poslední rolně. Sousední rolny jsou pak propojeny do série pomocí táhel.  
 
Vstupní čelisti 
Na začátku žlabu v blízkosti rovnačky jsou montované vstupní čelisti. Tyto čelisti jsou 
tvořeny rámem, na kterém jsou otočně uložena pneumaticky ovládaná ramena. Těmi lze 
nastavit velikost průchodu v závislosti na průměru trubky. Pro opětovné nastavení 
velikosti průchodu přivřením ramen slouží ručně ovládaný doraz. 
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Ramena zakládání 
Ramena zakládání jsou tvořena třemi rameny otočně uloženými v ložiscích na 
základním rámu. Tyto ramena jsou propojena navzájem přes kardanové hřídele. Pohon 
celého zařízení je řešen motorem s převodovkou připojeným přes kardanovou hřídel k 
prvnímu z ramen. Na každém rameni jsou přivařené dvě páky, každá s otočně 
uloženým nosičem. Stálá poloha otočně uloženého nosiče vůči podlaze při otáčení 
ramen je řešena mechanicky. 
 

1.6 Základní rozměrové specifikace vstupního žlabu 

Max. vnitřní průchozí průměr žlabu   280 mm 
Max. délka žlabu     15800 mm 
Max. výška žlabu     1500 mm 
Max. šířka žlabu     2500 mm 
Max. hmotnost      16 t 
Montážní celky půjde přepravit ve standardizovaných kontejnerech délky 40 stop 
 

1.7 Preferovaný seznam dodavatelů 

Elektrické komponenty 
Motory:     SEW 
PLC:     Siemens 
Snímače, spínače   Siemens, Turck Banner 
 
Mechanické komponenty 
Ložiska     SKF 
Kardanové hřídele   GKN 
Šroubové zvedáky   Power Jacks 
 
Hydraulické komponenty 
Válce     Rexroth 
Šroubení, hadice   Parker 
 
Pneumatické komponenty 
Válce     Festo 
Šroubení, hadice   Festo, Parker 
Úprava vzduchu   Festo, Norgren, Rexroth, Parker 
 
 
 
 



VSTUPNÍ ŽLAB   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 

Kopírování  

zakázáno 
      2 1 1 0 1 5 - 0 2 3 1 4

  Zpracováno v software Microsoft Word 2010  
strana
6/10

 

Vytvořeno 30.07.14 Zpracoval: 
  Změna  Zpracoval:  
Rev.     

   

 

1.8 Barvy 

1) Všechny části vstupního žlabu budou opatřeny dvěma vrstvami základního nátěru a 
dvěma vrstvami finálního nátěru 

2) Vyráběné (nepohybující se) komponenty žlabu budou natřeny barvou zelenou 
(RAL 6011) 

3) Vyráběné (pohybující se) komponenty žlabu budou natřeny barvou oranžovou 
(RAL 2014) 

4) Pohony, hydraulické válce, senzory atd. dle barvy dodávané výrobcem 
5) Potrubí, hadice a další nekovové materiály se natírat nebudou 
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2. Konstrukční práce 

2.1 Základní ujednání 

OPVK ENGINEERING (dále jen zhotovitel) dodá zadavateli potřebnou technickou 
dokumentaci návrhu a konstrukce v souladu se smlouvou a schváleným časovým 
harmonogramem. 

Dodávaná technická dokumentace: 

  Návrhová dokumentace, layout 

  Výrobní výkresová dokumentace, kusovníky 

Zhotovitel dodá výrobní výkresy a potřebnou dokumentaci dle svých obvykle 
používaných standardů a zvyklostí při zadávání do výroby, se kterými byl zadavatel 
seznámen. Pokud budou požadovány změny a úpravy těchto standardů dle standardů 
zadavatele, přebírá zadavatel odpovědnost i za případné více náklady s tímto spojené. 
Rovněž za neplnění časového harmonogramu z důvodu výše zmíněného přebírá 
odpovědnost zadavatel. 

 

2.2 Preferované standardy 

Přehled norem, které budou přednostně používány při konstrukčních pracích na 
vstupním žlabu: 

CSN (česká technická norma) 

EN (evropská norma) 

ISO (International Organization for Standardization) 

DIN (Deutsche Industrie-Norm) 

Do jednoho měsíce od nabytí účinnosti smlouvy předloží zhotovitel zadavateli seznam 
norem, které by měly být použity a nejsou výše uvedeny, ke schválení a prověření 
dostupnosti normou specifikovaného „zařízení“, „polotovaru“ atd. Dále bude 
s výkresovou dokumentací dodána převodní tabulka použitých materiálů 
s ekvivalentem jejich značení ČSN, EN a DIN. 
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2.3 Fáze konstrukčních prací 

Návrh koncepce 

První etapa inženýrských prací zhotovitele je provedení návrhu koncepce vstupního 
žlabu. To bude spočívat ve stanovení technické specifikace vstupního žlabu, předběžný 
koncepční návrh, upřesnění výšky průchodu rychlosti dopravy trubek, doplnění 
požadavků na základový plán, specifikace počtu, rozmístění a způsob připojení 
energetických zdrojů. Po dokončení návrhu koncepce proběhne setkání zhotovitele se 
zadavatelem, kde se proberou připomínky a definují se nutné úpravy navržené 
koncepce ve vztahu k předřazenému zařízení zadavatele. Odsouhlasený návrh koncepce 
zadavatelem bude součástí zadávací dokumentace pro finální konstrukci. 

Provedení konstrukčních prací 

Druhá etapa inženýrské práce zhotovitele je provedení vlastní konstrukce vstupního 
žlabu. To znamená tvorbu kompletní výkresové dokumentace, výkresů sestav 
s kusovníky a dokumentace pro nakupované (objednávané) komponenty. Pokud v této 
etapě bude zadavatel požadovat dodatečné změny nebo úpravy koncepce/konstrukce, 
které nejsou v souladu se zadávací dokumentací, bude dán zhotoviteli čas navíc a 
celkový časový harmonogram bude upraven adekvátně prováděným změnám. Rovněž 
konstrukční práce, zhotoviteli takto vzniklé, budou klasifikovány jako vícepráce. 
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3. Časový harmonogram 

Položka Popis činnosti 
Termín dokončení 

(v týdnech) 

1 
Návrh koncepce – stanovení principů dopravy 
Dispoziční řešení zástavby žlabu v průmyslové hale 
Předběžný výkres hlavní sestavy žlabu 

3 

2 
Layout s návrhem pozic kotevních šroubů,  
Specifikace počtu a rozmístění energetických zdrojů 

5 

3 
Technická specifikace, katalogové listy a počet 
nakupovaných komponent s dlouhou dodací lhůtou (pohony, 
hydraulické válce atd.) 

6 

4 Kompletní výrobní výkresová dokumentace 8 

5 
Rozvod hydrauliky 
Rozvod pneumatiky 
Elektrické senzory, snímače,  

8 

6 
Finální výkres sestavy  
Kusovník 

9 

7 Manuály, brožury, katalogy nakupovaných dílů 9 

8 
Seznam výkresů,  
Předávací dokumentace 

9 
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4. Technická dokumentace  

1) technická dokumentace (výkresy, kusovníky, průvodní dokumentace, výpočtové zprávy 
atd.) bude zpracována v českém jazyce 

2) manuály a katalogové listy nakupovaných komponent budou přiloženy v českém, popř. 
v anglickém jazyce 

3) veškerá technická dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátu PDF. 

4) číslování výrobní dokumentace bude v souladu se zvyklostí zhotovitele dle 
následujícího schématu: 

Vstupní žlab 

A XX – X XXX (XX)   

 

 

      

 

 

 

 

označení vstupního žlabu 

číslo nadřazené sestavy, ve 
které se díl/sestava nachází

identifikátor modelové struktury:                                           
0 – sestava;   1-9 – díl;  N – nakupovaná komponenta 

pořadové číslo komponenty 000-999 

počet kusů (uváděno jen na výkrese příslušných sestav) 



 

Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
Investice do rozvoje vzdělávání. 

Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci 

projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206  „Inovace výuky podpořená praxí“. 
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