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Předmět technických podmínek

Tyto technické podmínky (TP) sledují dosaŽení Šetrnějšího zacházent s Životním
piostředím v okolí PK při pouŽívání sypačŮ chemických materiálŮ a ekonomičtějšÍ
vyuŽívání chemických rozmrazovacích materiálŮ při zimní údrŽbě PK. Platí pro
přezkoušení skutečného dávkování sypačŮ chemických zrnitých rozmrazovacích
materiálů (dále jen chemické materiály), vybavených automatikou k dodrŽování
nastaveného dávkování při změnách šÍřky posypu, rychlosti pojezdu nebo obojího
(dále jen sypače s automatikou), pouŽívaných v zimní ÚdrŽbě k posypu povrchu
pozemních komunikací (PK) při udrŽování jejich sjízdnosti a stanovují přípustné

odchylky skutečného dávkování od dávkování nastaveného. Pro účely těchto TP
je sypačem s automatikou i celek, sestávající z podvozku nákladního automobilu
a na něm umístěné snímatelné sypačové nástavby chemických materiálŮ, vyba-
vené automatikou k dodrŽování nastaveného dávkování.

Termíny a definice

dávka 6 [g.m'l - stanovené mnoŽství chemického posypového materiálu
určeného ke vstoupení do reakce s vodou v jakémkoliv skupenství na

definované ploše 1 m2 povrchu vozovky,

dávkovač - zařízení sypače dávkující zrnitý chemický posypový materiál v přede-
psaném mnoŽství [g.'_'l nebo zařízení sypače dávkující roztok che-
mického materiálu ve stanoveném mnoŽství [g.m{] ,

dávkování 9 [g.m 
1 

] - mnoŽství chemického posypového materiálu dávkované
dávkovačem sypače na 1 běŽný metr posypávaného pásu při nastave-
né dávce ' [g.m_' ] a šířce posypu s [m] na regulačním panelu automa-
tiky sypače při pohybu sypače pracovnínebo simulovanou rychlostí,

ebo také obecně činnost dávkovače sypače,

dávkování při pracovní rvchlosti Io [9'm_'l - mnoŽství chemického posypového

materiálu zjištěné výpočtem z nadávkovaného mnoŽství [g] dávkova-

čem sypače na 1 běŽný metr posypávaného pásu při nastavené dávce
. [g.'' ]a šířce posypu s [m ]na regulačním panelu automatiky sypa-
če, kdyŽ pohyb sypače se děje rychlostí pracovní ,

dávkovánípři simulované rvchlosti fo. [9.m'll - mnoŽství chemického posypové-

ho materiálu zjištěné výpočtem z nadávkovaného mnoŽství [g] dávko-

vačem sypače na 1 běŽný metr posypávaného pásu při nastavené

dávce ' [g'.-' ] a šířce posypu s [m] na regulačním panelu automatiky
sypače, kdyŽ pohyb sypače se děje rychlostísimulovanou ,

PřezkoušenÍ skutečného dávkování sypačŮ chemických mateiálŮ
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délka báze L tm] - délka zkušebního úseku pro měření dávkování,

horní přípustná odchvlka 
^ho,ní 

[7o] - nejvyšší přípustná odchylka pro určité zku-

šební dávkování, vyjadřující V procentech, o kolik mŮŽe nadávkované

. mnoŽství chemického posypového materiálu být větší neŽ mnoŽství

dané délkou báze [m] a nastavenou dávkou 
" 
[g.'' ] a šířkou posypu s

[m] na regulačním panelu automatiky dávkování sypače; má hodnotu

kladnou se znaménkem +,

@Áoornit"/,t-nejniŽšípřípustnáodchylkaprourčitézku.
šební dávkování, vyjadřující V procentech, o kolik mŮŽe nadávkované

mnoŽství chemického posypového materiálu být menší neŽ mnoŽství

dané délkoubáze [m] a nastavenou dávkou 
" 

[g.m_']a šířkou posypu s

[m] na regulačním panelu automatiky dávkování sypače; má hodnotu
zápornou se znaménkem -,

chemický posypovÝ materiál - zrnitý chemický materiál jako na př. sŮl nebo
směs zrnitého materiálu a roztoku, pouŽívaná na př. při zkrápěnízrnité-
ho materiálu při posypu, přičemŽ roztokem je roztok chemického ma-

teriálu ve vodě,

nadávkované mnoŽství M tg] - mnoŽstvÍ chemického posypového materiálu na-

dávkované dávkovačem sypače při nastavené dávce t [g.m_'] a šířce
posypu s [m] na regulačním panelu automatiky dávkování sypače,
buď během průjezdu sypače délkově definovanou dráhou [m] nebo
stojí-li sypač, během stanoveného času [s],

nastavená dávka " [g.m'' l- číselný údaj na regulačním panelu automatiky dávko-
vání sypače odpovídající poŽadované dávce,

pracovní rvchlost svpače vo [km.h_ll - rychlost sypače převedená generátorem u-

místěným na podvozku sypače na signál, kteý je zaváděn do automa-
tiky dávkovánía v ní zpracováván jako jedna z regulačních veličin,

rvchlost svpače v [km.h'1] - rychlost pohybu sypače při posypu vůči povrchu

komunrkace,

simulovaná rvchlost svpače v. [km.h1] - rychlost sypače stanovená výrobcem a

převedená generátorem automatiky dávkování na signál, přičemŽ pra-

covní rychlost je nula; signál je v automatice dávkování zpracováván
jako jedna z regulačních veličin; pracovní rychlost sypače a simulovaná

rychlost sypače nejsou na sobě navzájem závislé,
synonymum: náhradní rychlost sypače

2 Technické podmÍnky
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seřízení dávkování svpače _ zkráceně seřízeníje seřízení dávkovače' dopravníku,

rozmetadla, automatiky a regulačního zařízení k ovládání těchto částí

sypače tak, aby byly splněny všechny parametry předepsané technic-

kými podmínkami výrobce sypače pro jeho bezchybnou funkci; seříze-

ní provádí servisní místo sypače nebo oprávněný pracovník výrobcem

vyŠkolený,

shoda nebo neshoda dávkování - zjištění, zda mezi odchylkami [%] dávkování

při pracovní rychlosti a dávkování při simulované rychlosti při stejných

hodnotách zkuŠebního dávkováníje shoda nebo neshoda.Za shodu se

povaŽuje ještě rozdíl odchylek [%] dávkování při simulované rychlosti
dávkovánípři pracovní rychlosti v mezích uvedených v čl.7.3.

skutečná šířka ppsvou s* [ml - šířka posypu při dávkování skutečně dosaŽená a

měřením zjištěná,

skutečné dávkování }' [g.._' ] - mnoŽství chemického posypového materiálu

zjištěné rnlpočtem z nadávkovaného mnoŽství [g] dávkovačem sypače

na 1 běŽný metr posypávaného pásu při nastavené dávce t [g.m'] a

šířce posypu s [m] na regulačním panelu automatiky dávkování sypače
při pracovní rychlosti nebo nezávisle na ní při simulované rychlosti
sypače; prŮběhy dávkování při pracovní a simulované rychlosti v mě-

řeném rozsahu dávkování musí být co nejtěsnější; v případě neshody
je skutečným dávkováním pouze dávkování při pracovní rychlosti
sypače,

suchÝ chemickÝ posvpový materiál - zrnitý chemický posypový materiál nezkro-

pený zkrápěcí kapalinou,

tolerance [o/o] - suma absolutních hodnot mezi přípustnou horní a dolní odchyl-

kou pro určitou hodnotu dávkovánírp [g.m1 ],

zkušební dávkování- [g,'_'] - mnoŽství chemického posypového materiálu urče-

né nastavenou dávkou t [g.m_'] a šířkou posypu s [m] na regulačním
panelu automatiky dávkování sypače při přezkoušení dávkování

sypače.

3Přezkou še n í skutečného d ávková n í sypačŮ ch e mických mate ri á l Ů
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3.1

.,
J Zéů<ladní ustanovení

Vyh|áškou č'10411997 sb. dle článku 7' přílohy 7 je stanovena nutnost před zim-

ním obdobím přezkoušení skutečného dávkování v g.m1 sypačŮ chemických ma-

teriálŮ s pouŽívaným materiálem a podle výsledkŮ korigování nastavení dávkova-

cího ústrojí tak, aby skutečné dávky byly v souladu s požadovanými hodnotami.

organizační zajištění

K zajiŠtění přezkouŠení skutečného dávkování sypačŮ se stanovuje, že

a) dozor nad přezkoušením vykonává ňso Čn a zabezpečuje v rámci své-

ho kontrolního zájmu každý rok namátkové přezkoušení dávkování vy-

braných nových sypačŮ a sypačŮ, u nichŽ bylo seřízení provedeno ser-

visními místy výrobcŮ sypačů a to V rozsahu zkuŠebního dávkování dle

odst e) čl.3.2.; výsledky projednává s výrobci nebo dodavateli kontrolo-

vaných sypačŮ nebo se servisními místy s cílem upevnit kvalitní

' seřizování dávkování a dosáhnout nápravy při seřizování nekvalitním,

b) správci PK v rozsahu své pŮsobnosti vypracují kaŽdý rok do 1.září se-
Znamy konkrétních sypačŮ, které budou pouŽívány v zimě k posypu po-

vrchu PK chemickým materiálem při udrŽování jejich sjízdnosti a stano-
vízkušebnídávkování dle čl' 6.2.,

c) vlastníci nebo uŽivatelé, jejichž sypače byly vybrány dle předchozího

bodu, po uvedení sypače do bezchybného funkčního stavu, zajistí v
rozsahu zkušebního dávkování stanoveného správcem PK, přezkouše_

ní jejich skutečného dávkování v termínu od 1 .zářÍ do 'l5.listopadu u f ir-

my vlastnící platné oprávnění k přezkoušení dle čl'4. Podle výsledků
přezkoušení v tomtéŽ termínu provedou potřebné korekce dávkování
pokud to výrobce sypače v|astníku nebo uŽivateli uvedením postupu

korekce v návodu pro obsluhu umoŽňuje, nebo zajistí seřÍzení dávková-
' ní u servisního místa sypače, které musíseřízení skutečného dávková-

ní do mezí přípustných odchylek dle čl' 6.2' doloŽit protokolem, obsa-
hujícím naměřené hodnoty dávkováníV g.m-l a jejich odchylky v % po

seřízení a současně vystavit protokol o shodě nebo neshodě dávkování

dle čl.7.3.; po 1S.listopadu mŮŽe u servisního místa sypače probíhat o-

prava nebo seřízení dávkování sypače, kdyŽ dle "Protokolu o výsledku
přezkoušení skutečného dávkování '' nebylo dávkování v mezích pří-

pustných odchylek. Počet pokusŮ o úspěšné seřízení nebo opravu dáv-

kování není omezen i kdyŽ neúspěšný pokus svědčí o nekvalitním vý-

robku nebo o nekvalitníservisní práci, případně o obojím.

Technické podmínky
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d)

e)

výsledek přezkouŠení skutečného dávkování sypače, u něhoŽ je dávko-

vání v mezích přípustných odchylek, platí pro celé zimní období před

nímŽ bylo přezkoušení bezprostředně provedeno,

v případě shody dávkování při pracovní rychlosti s dávkováním při ry-

chlosti simulované, doloŽené platným protokolem dle čl.7.3, mŮŽe pře-

zkouŠení skutečného dávkování před dalŠím zimním obdobím provést

dle výjimky uvedené v čl. 4.1. vlastník nebo uŽivatel sypače př| simulo-

vané rychlosti a vysledek doloŽit protokolem,

přezkoušení skutečného dávkování mŮŽe provádět pouze firma s plat-

ným oprávněním k této činnosti dle čl.4.1., to se týká i ui robce sypače
nebo servisního místa, pokud výsledek jejich seřízení má být platným

výsledkem přezkoušení skutečného dávkování a shody nebo neshody

dávkování. Není-li 4irobce nebo servisnímísto k této činnosti oprávně-

no, nebot nevlastní platné oprávnění, přezkoušení skutečného dávko-

vání sypače, u něhoŽ bylo dávkování některou z těchto organizací seří-

zeno, musí provést firma s platným oprávněním k přezkoušení skuteč-
ného dávkování,

firma s platným oprávněním k prováděnípřezkoušení skutečného dáv-

kování sypače s automatikou dávkování má povinnost vystavit o vý-

sledku přezkoušení protokol dle vzoru, kteý je uveden v příloze 1 . a na

základě uisledků přezkoušení vystavit protokol o shodě nebo neshodě
dávkování dle vzoru, uvedeném v příloze 2. Kritéria pro shodu nebo ne-

shodu jsou stanovena V čl.7.3.,

protokoly z přezkoušení skutečného dávkování vybraných sypačŮ přilo-

Ží správce PK nejpozději do 'lS'listopadu kaŽdého roku jako další dokla-
dy k Plánu zimní údrŽby a po skončenízimní údrŽby je archivuje po do-

bu 2 roků,

protokoly z přezkoušení skutečného dávkování sypačŮ, jejichŽ oprava

dávkování nebo dodávka byla uskutečněna po 15.listopadu běžného ro-

ku, přiloŽísprávce PK ihned po jejich převzetí jako další doklady k Plánu

zimní údrŽby a po skončenízimníúdrŽby je archivuje po dobu 2 rokŮ,

protokol o shodě dávkování platí 3 roky ode dne vydání.

s)

h)

5P řezkouše n Í skutečné h o d ávková n í sy pačŮ che mických mate riát Ů
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3.2 Užiti

TP se pouŽijí

a) pro přezkoušení skutečného dávkování [g.m_'] sypače s automatikou k

prokázání odchylek [%] skutečného dávkování pro jednotlivá zkušební

dávkování dle čl.6'2. při pracovní rychlosti a rychlosti simulované; po-

kud odchylky Io/o] skutečného dávkování při pracovní rychlosti přesahu-
jí odchylky přípustné, k provedení korekce dávkovánítak, aby odchylky

v dávkování nepřesahovaly odchylky přípustné, jinak musí být nepro-

dleně zajištěno vlastníkem nebo uŽivatelem sypače seřízení dávkování

do mezí přípustných odchylek výrobcem sypače nebo jeho servisním
místem dle odst.c) čl'3.1. při splnění podmínky dle odst. f) čl.3'1.; při

kontrole dávkování sypačŮ v rámci kontrolního zájmu Řsp Čn se po-

uŽijí přednostně všechna zkušební dávkování uvedená v tabulce 1.,

mohou však být v případě potřeby po dohodě s Řso ČR doplněna ne-

. bo nahrazena jinými,

b) jako poŽadavek odběratele kaŽdého nového sypače s automatikou na

jeho výrobce, případně na uirobcovo servisní místo, nebo na dovozce,

na doloŽení prŮběhu skutečného dávkování [g'.'] v rozsahu technic-
kých poŽadavkú dle článku 7. přílohy č.7. k vyhlášce č.10411997 Sb' při

dodrŽení ustanovení odst. f) čl'3.1. těchto TP.; ke zjištění prŮběhu sku-
tečného dávkování se pouŽijí všechna zkuŠební dávkování pro všechny
Šířky posypu uvedené v tabulce 1.,

c) pro hodnocení prúkazu shody nebo neshody mezi dávkováním při pra-

covní rychlosti a dávkováním při rychlosti simulované pro zkušební
dávkování dle čl.7.3. a Vystavení protokolu o shodě dávkování,

d) pro přezkoušení skutečného dávkování [g.m_'] sypače s automatikou

vlastníkem nebo uŽivatelem sypače při simulované rychlosti pro zku-

šební dávkovánídle čl.6.2', má-li platný protokol o shodě dávkování,

e) TABULKA 1 zkušební dávkování g.m_1

šířka posypu 2 m 20 30 40 60 80

šířka posypu 6 m 30 60 120 180 240

šířka posypu 8 m 40 80 120 240 320

6 Technické podmínky
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4.1

Provádění přezkoušení dávkování

oprávnění

Přezkoušení skutečného dávkování sypačŮ podle těchto TP mohou provádět fir-

my s oprávněním k této činnosti, vydaným Ministerstvem dopravy a spojŮ, od-

borem pozemních komunikací na doporučení Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha,

které pro ověření způsobilosti zařízení a obsluhy Žadatele o tuto činnosti jrnenuje

nezávislé odborné komisaře se znalostmi z oboru strojů a zařízení. Postup při po-

dávání žádosti o tuto činnost a postup při ověřování zpŮsobilosti je uveden v přÍ-

loze 4. těchto TP'

Vydané oprávnění platí 5 rokŮ ode dne vydání a seznam firem s platným opráv-
něním je zveřejňován ve Věstníku dopravy.

Výjimka pro provedení přezkoušení skutečného dávkování způsobem
''PřezkouŠení A" bez oprávnění platí pro vlastníky nebo uŽivatele sypačů s auto-

matikou při dodrŽení podmínky uvedené v odst.e) čl.3'1.

Dělba odpovědnosti

Firmv s platným oprávněním jsou oprávněny provádět přezkoušení skutečného
dávkování, přičemŽ

,l odpovídají za kvalitní, bezchybné a včasné provedení přezkouŠení sku-
tečného dávkování sypačŮ, jejichŽ přezkoušení bylo vlastníky nebo uŽi-

vateli včas objednáno a provedení bylo firmou potvrzeno,

,l zjištěné hodnoty z přezkoušení a jeho výsledek dokumentují v protoko-

lu o výsledku skutečného dávkování dle Vzoru uvedeného v příloze č'1

a v protokolu o shodě nebo neshodě dávkování dle Vzoru uvedeného v
příloze č.2., oboje předané objednateli při převzetí práce,

t jsou si vědomi, Že'jejich činnost je namátkově kontrolována Ředitel-

. stvím silnic a dálnic ČR a mŮŽe vést v případě nekvalitní práce aŽ k

odejmutí oprávnění k provádění přezkoušení skutečného dávkování.

Správci PK v rozsahu své pŮsobnosti odpovídají

,l za Vypracování materiálŮ dle odst.b) čl.3.1',

,l za uloŽení protokolů z přezkouŠenídávkování dle odst.h) a i) čl.3.1'

4.2
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5.1

Vlastníci nebo uŽivatelé sypačů s automatikou odpovídají

za bezchybný funkčnístav sypače s automatikou před provedením pře-

zkoušení jeho skutečného dávkování,

za včasné objednání a sjednání provedení přezkouŠení sypačŮ s auto-
matikou vybraných správcem PK dle odst.b) čl.3.1,

za bezprostřední objednání a sjednání seřízení dávkování u sypače, je_

hoŽ skutečné dávkování nelze v|astními silami korigovat do mezí pří-

pustných odchylek,

za nezasahovaní do seřízení automatiky dávkování sypačŮ nebo prová-

dění jelí opravy. Seřízení automatiky dávkování mŮŽe provádět pouze

výrobce nebo jím pověřené servisní místo.

5 Způsoby přezkoušení dávkování

K přezkoušení skutečného dávkování se pouŽijí zpŮsoby, označené jako

"Přezkoušení A'' a "Přezkoušení B''.

Přezkoušení A

PouŽije se k přezkoušení skutečného dávkovánísypače s automatikou při simulo-
vané rychlosti.

Provádíse při stojícím sypači naplněném pouŽÍvaným posypovým materiálem při

simulované rychlosti sypače, nastavené na panelu automatiky. Pracovní rychlost
sypače je nula a nenítedy zpracovávána v automatice jako regulačníveličina.

Zjištuje se mnoŽství zachyceného nadávkovaného materiálu a čas jeho zachytá-

vání pro jednotlivá "zkušební dávkovánť', postupně nastavovaná na panelu auto_

matiky v rozsahu dle čl'6.2. nebo podle zadání objednatele přezkoušenína př' dle

tab.1. Nadávkovaný materiál není rozmetadlem rozmetán' Ze zachyceného na-

dávkovaného mnoŽství se následně výpočtem Stanoví skutečné dávkování dle

čl.9.1. a odchylka dle čl.9.2., vyhodnoceníse provede dle čl.10. VŠechny hodnoty

se zaznamenají v protokolu o výsledku přezkoušení skutečného dávkování.

Při přezkoušení dávkování se musívyloučit začátek a konec dávkování, kdy dáv-

kovač sypače je v přechodném stavu, ve kterém dávkuje nedefinovaná mnoŽství

materiálu. Se zachytáváním dávkovaného materiálu je moŽné začít nejdříve po

4 sekundách od zahájení činnosti dávkovače a po skončení zachytávání se čin-

nost dávkovače co nejdříve ukončí, pokud výrobce nestanovíjinak.

B Technické podmínky
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5.2

Výsledek ''Přezkoušení A'' slouŽí pro firmu s platným oprávněním k provádění
přezkoušení dávkováníjako podklad pro vystavení protokolu o shodě nebo nesho-
dě dávkování.

Vlastnili vlastník nebo uŽivatel sypače platný protokol o shodě dávkování sypače,
opravňuje ho to k provedení přezkoušení skutečného dávkování tímto způsobem
("PřezkoušeníA'') vlastními silami při splnění povinnosti vystavit protokol o výsled-

ku přezkoušení skutečného dávkování s uvedením naměřených hodnot a odchy.
lek t%]' vyhodnocených d|e čl.10.

Přezkoušení B

PouŽije se k přezkoušení skutečného dávkování sypače s automatikou při jízdě

sypače pracovní rychlostí.

Sypač, naplněný posypovým materiálem a v činnosti, musí ujet konstantní ry-
chlostí určitou dráhu při nastavené dávce a šířce posypu na panelu automatiky
pro určité "zkušebnídávkování". Nadávkovaný materiál není rozmetadlem rozme-

tán. Zachycuje se nadávkovaný materiál na délkově definovaném úseku postup-

ně pro jednotlivá zkušební dávkování dle čl.6.2', nastavovaná na panelu automati-
ky nebo podle zadání objednatele přezkouŠenína př' dle tab.1 .ZkaŽdého zachy-
ceného nadávkovaného mnoŽství se následně vypočtem zjistí skutečné dávková-
ní dle čl.9' 1 . Vyhodnocení se provede dle čl'10. Všechny hodnoty se zaznamenají
do protokolu o výsledku přezkoušení skutečného dávkování.

Při přezkoušení dávkování se musí vyloučit začátek a konec dávkování, kdy dáv-
kovač sypače pracuje v přechodném stavu, ve kterém dávkuje nedefinovaná
mnoŽství materiálu. Se zachytáváním dávkovaného materiálu je moŽné začít nej-

dříve po ujetí vzdálenosti 30 m od zahájení činnosti dávkovače a po skončení za-

chytávání se činnost dávkovače ukončí, pokud výrobce nestanovíjinak.

6 Zkušební dávkování

6.1 Volba

Volba "zkuŠebního dávkování" pro přezkoušení nebo kontrolu přesnosti skutečné-
ho dávkování sypačů s automatikou je velmi dŮleŽitá. Pro ''PřezkoušenÍ A'' a ''B''

stanovuje správce pozemní komunikace v oblasti svého působení nastavení od-

vozená z praxe tak, aby jimi byl dostatečně zachycen nejpouŽívanější provozní

rozsah.

IPřezkoušenÍ skutečného dávkování sypačŮ chemických materiálŮ
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6.2

Vychází se z dávkovaní, tedy součinu poŽadované dávky [g.m_'] a šířky posypu

[m] a jejich vzájemných kombinací pro nejčastěji pouŽívané rychlosti pojezdu, kte-

ré se při posypu vyskytují' Případně se pouŽije při přezkoušení rychlost, předpiso-

vaná výrobcem. Je-li to potřebné, zkontroluje se závislost dávkování dodatečným

kontrolním měřením při nižšía vyšší rychlosti.

Nastavení

Pro omezení počtu "zkušebních dávkování'', vyplývajících z kombinace moŽných

dávek a šířek posypu, se pro přezkoušenískutečného dávkování pouŽijítři hodno-

ty následujícího nastavení:

Zkušební dávkování ZDl: (Qzo,)

Šrřka posypu lml nejniŽší pouŽívaná hodnota

Dávka [g.m"] nejniŽšípouŽívaná hodnota

Rychlost posypu Ikm.h-1] průměrná pojezdová rychlost při provádění posy-

pu, případně výrobcem stanovená zkušební

Přípustná odchylka [%l

ZkuŠební dávkování ZDllj (9zo,,)

Šířka posypu [m]

Dávka [g.m']
Rychlost posypu Ikm.h'l]

rychlost
+15

nejčastěji pouŽívaná hodnota
nejčastěji pouŽívaná hodnota
prŮměrná pojezdová rychlost při provádění posy-
pu, případně rnirobcem stanovená zkušební

rychlost
+10Přípustná odchylka [%l

Zkušební dávkování ZDl l l :

Šrřka posypu [m]

Dávka [g.m']
Rychlost posypu Ikm.h'l]

Přípustná odchylka [%l

Výše uvedená nastavení "zkušebního dávkování", zvláště pro ''Přezkoušení B",

mohou být podle potřeby doplněna nebo nahrazena jinými' Jim odpovídající zjiš-

těné dávkování nesmí přesáhnout přípustné odchylky.

((rpro,,,)

nejvyšší pouŽívaná hodnota

nejvyšší pouŽívaná hodnota
prŮměrná pojezdová rychlost při provádění posy-
pu, případně výrobcem stanovená zkušební

rychlost
+15

10 Technické podmínky
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6.3 Metoda zachytáv ání nadávkovaného materiálu

Pro "Přezkoušení A" se nestanovuje jednotná metoda zachytávání dávkovaného
materiálu. Pro jednotlivá zkuŠební nastaveníse však určují následující podmínky:

zachytáv áni nadávkovaného materiálu do zachytáv ac ího zásobníku

nnožství zachyceného nadávkovaného materiálu minimálně 10 000 g

íávkovaný materiál z přechodného stavu dávkovače neukládat nebo rozpýlovat na
povrch vozovky

Pro ''Přezkoušení B'' se stanovuje pouŽití metody, která splnítyto podmínky:

Přípustrré odchylky dávkování

Sypač s automatikou nový nebo opravený

Skutečné dávkování nového nebo opraveného sypače musí být v tolerančním poli

mezi přípustnými odchylkami dávkování. Jejich průběh je rozdělen do tří rozsahů.

Rozsah 1 dávkování od 0 do 20 [g.m_l ], přípustné odchylky jsou +15 o/o z nasta-
veného dávkovánÍ.

Rozsah 2 dávkováníod 20 do 250 [g.m'' l, přípustné odchylky v o/o z nastavené-
ho dávkování probíhají podle rovnice hyperboly

Y.p=t

q '...'. dávkování[g.m_l]pro něŽ se zjiŠtuje přÍpustná odchylka y.

Rozsah 3 dávkování od 250 [g.''' l a výše, přípustné odchylky jsou *15 o/o z nd-

staveného dávkování.

PrŮběh přípustných odchylek je zobrazen v GRAFU 1.

l

7.1

zachy táv ánt nadávkovaného materiálu do zachytáv ac ího zásobníku

množství zachy ceného nadávkovaného materiálu minimálně 4 000 g

Jélkabitze na níž se zachytávánadávkovaný materiál přednosfoiě 200 m

fuvkovaný materiál z přechodného stavu dávkovače neukládat nebo rozpýlovat na
povrch vozovky
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Přehled průběhu pň'pustných odchýek
pro sypoč chemických moleriÓlŮ s outomolickou regulocÍdÓvkovÓní

nový nebo oprovený

100 í50 200 250
ďivkov&tíB/ml

dávka [ďm2] x šiřka posypu [m]

300 350

--_------>q

7.2 Sypač s automatikou již používaný v zimní údržbě

Skutečné dávkování sypače pouŽívaného jiŽ v zimní údrŽbě PK nebo u něhoŽ bylo
nově seřízeno dávkovánívýrobcem nebo servisním místem, musí být v toleranč-
ním poli přípustných odchylek dávkování pro všechna zkušební dávkování stano-
vená dle čl.6'2'

Při zobrazení v grafu se vychází z hodnot dávkování při zkušebním dávkování

Qzor, 9zorr 3 gzortr ; průběh přípustných odchylek je rozdělen do čtyř rozsahŮ'

Rozsah 1 dávkováníod 0 do Qzo' [g'm_' |, přípustné odchylky jsou +1 5 o/o z nasta-

veného dávkování,

Rozsah 2 dávkování od Qzor dO q.o,, [g.m' l, přípustné odchylky v o/o z nastave-
ného dávkování probíhají podle rovnice hyperboly

Y,p:t

)
(qzou - gzot)'

uL n5

(q_9zotŮ2+100

12
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ya přípustná odchylka [%]při dávkování9 [g.m-ll

Qzot '.... dávkování [g.m_ll při ZDl

Qzort '.... dávkování [g.m_ll při ZDlI

a dávkovánÍ [g'm_'] pro něŽ se zjištuje přípustná odchylka y'

Rozsah 3 dávkováníod gzol do g.o,', [g.m_'], přípustné odchylky Y o/o Z nasta-
veného dávkování probíhají podle rovnice hyperboly

Y,p=t

kde
ry (<pzorrr - qzon\2

r2s

y9 přípustná odchylka [o/olpři dávkování 9 [g.m"ll

9zott ..'.. dávkování[g'mj] při ZDll
(Pzoltt ..... dávkování [g.m_l] při ZDlll

9 dávkování [g.m_'] pro něŽ se zjiŠÍuje přípustná odchylka y'

Rozsah 4 dávkování od gzo,r, a rniše [g.m' ], přípustné odchylky jsou +1 5 o/o z
nastaveného dávkování.

Přehled symbolŮ s průběhem přípustných odchylek je zobrazen v GRAFU 2.

Přehled průběhu přpuďrrých odchylek
pro sypoč chemických molerillŮ s oulomolickou regulocÍdóvkovónÍ

iiž použÍvoný v ámnÍ ÚdĚbě

9zon Qzorrr ______>
oovkovóní [gy'm]

dávka [g/m2] x šířka posypu [m]

Yq 
20

Al ř9''lr-lc' 9roo:
roros
o
-crO
go
too_E-5
Ito
.! _ín
EIro
o -í5

(q-gzrrr)2+1oo
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7.3 Shoda dávkování při pracovní a simulované rychlosti

Pro vystavení protokolu o shodě dávkováníje kritériem vzájemný rozdíl mezi od-

chylkami dávkování při pracovní a simulované rychlosti. Dávkování je shodné,

kdyŽ rozdíl mezi zjištěnými hodnotami odchylek [%] stanovených dle čl.9.2 při

dodrŽení podmínek dle čl. 9.3, činí u jednotliuich zkušebních dávkování nastave-

ných dle čl'6.2. nejuiše x.5 o/o. Je-li tento rozdíl i u jednoho z nastavených zku-

šebních dávkování wšŠí, dávkování je neshodné a na poŽadavek objednatele bu-

de vystaven protokol o neshodě. Pro určení znaménka rozdílu je základem hodno-

ta dávkovánízjištěná při simulované rychlosti. Rozdíl je kladný, kdyŽ dávkovánípři
pracovní rychlosti je vyšší neŽ dávkování při simulované rychlosti, rozdíl je zápor-

ný, je-li tomu opačně.

Základní požadavky pro přezkoušení dávkování

Posypový materiál

Pro přezkoušeníse pouŽije suchý zrnitý chemický posypoW materiál, který bude
pouŽíván pro posyp a kteý z hlediska kvalitativního vyhovuje, zejména granulo_

metrickým sloŽením a do zásobníku sypače se naloŽí bezprostředně před prove-

dením přezkoušení skutečného dávkování. lnformativně se stanovíjeho objemo-
vá hmotnost [kg.m-3].

Množství posypového materiálu v zásobníku sypače

Množství posypového materiálu v zásobníku sypače se stanovuje jeho výškou v
zásobníku. Výškou v zásobníku (obr.1. a obr'2.) se rozumí u šnekového dopravní-
ku lýška nad šnekem nebo šneky, u pásového dopravníku uiška nad pásem a u
jiných dopravníkŮ uiška nad ním a činí minimálně dvě třetiny výšky zásobníku

8

8.1

8.2

14
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8.4

obr.2

8.3 Délkabárze- L [ml

Báze je přesně délkově změřený zkuŠební úsek v rovině. Její délka pro přezkou-

šení dávkování se stanovuje s tolerancí + 0.25 o/o z její délky. Na kraji zkušební
báze je označen její začátek a konec značkou, nejlépe na kovovém sloupku. Měři-
dlo s nímŽ se stanovuje délka báze musí být kalibrováno; kalibrace se dokládá
platným kalibračním listem.

Rychlost jízďy při přezkoušení dávkování _

v [km.h-t]

Pro přezkoušení skutečného dávkování se doporučuje pouŽívat pracovní rychlost
rÓvnoměrnou 20 km.h_1 , pokud výrobce sypače nestanovíjinak a rychlost simu-
lovanou 30 km'h'1 , pokud výrobce sypače nestanovíjinak .Při odlišných neŽ do-
poručených hodnotách rychlostí musí být mezi pracovní a simulovanou rychlostí
rozdíl nejméně 10 km.h_l.

Způsob jízdy při přezkoušení

Přezkoušení skutečného dávkování při pracovní rychlosti je zahájeno začátkem
jízdy sypače ve vzdálenosti cca 50 m před začátkem báze; při průjezdu začátkem
báze, báz( a na konci báze má sypač pojezdovou rychlost dle článku 8.4; za kon-

cem báze je přezkoušení, uskutečněné během této jízdy, ukončeno.

Přezkoušení skutečného dávkování při simulované rychlosti je zahájeno cca 10

sekund před začátkem zachytávání dávkovaného materrálu a skončeno po skon-
čení zachytávání dávkovaného materiálu. Během tohoto přezkoušení je nutné u-

drŽovat otáčky motoru, pohánějícího přes převodové prvky dopravník a dávkovač
sypače dle doporučení výrobce sypače. Po skončení zachytávání dávkovaného
materiálu je přezkoušení, uskutečněné při tomto nastavení zkušebního dávková-
ní, skončeno.

8.5
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8.6 Zachytáv ání n adávkovanéh o materiáIu

Při přezkoušení dávkování při pracovní rychlostl se s dávkováním posypového
materiálu začne ve vzdálenosti cca 30 m před začátkem báze' Při prŮjezdu začát-
kem báze ze začne se zachytáváním dávkovaného materiálu a při prŮjezdu kon_

cem báze se zachytávání skončí při nepřerušeném dávkování sypače, poté se u-

končí i dávkování posypového materiálu'

Při přezkoušení dávkování při simulované rychlosti se se zachytáváním dávkova-
ného mater|álu začne nejdříve za 4 sekundy od zahájení dávkování a ukončí nej-

dřÍve po zachycení nejmenšího množstvídle čl.6.3. Čas zachytávánídávkovaného
materiálu se změří stopkami.

Zjištění času zachytávání dávkovaného materiálu _ t [s]

Čas zachytávání dávkovaného materiálu se měří stopkami s rozliŠením nejméně
desetin sekundy' Stopky musí být kalibrovány; kalibrace se dokládá platným ka-
libračním listem.

Zjištění hmotnosti nadávkovaného materiálu _ M [g]

Hmotnost zachyceného nadávkovaného materiálu se zjistí na váze, která stanoví
hmotnost s nejvyšší přípustnou odchylkou + o.5 o/o ze zjištované hmotnosti, při-
čemŽ v odchylce je zahrnuta i omezená přesnost odečtu ze stupnice zobrazující
mnoŽství zjištované hmotnosti' Váha musí být kalibrována; kalibrace se dokládá
platným kalibračním listem.

Stanovení skutečného dávkování výpočtem

Nadávkované mnoŽství zrnitého chemického materiálu, zachycené během prŮjez-

du bází nebo při simulované rychlosti během času měřeném stopkami, se zváŽí a
tím zjistí jeho hmotnost Mo,*, [g] nebo M,,r,[9l. Z něho se výpočtem stanoví sku-
tečné dávkování lo,r, [9.m-1l nebo l,,r, [g,m_'] . lndex o a . rozlišuje dávkování při

pracovní.rychlosti a při rychlosti simulované, index 
tot Potom hodnotu zkušebního

dávkování pro identiŤi kaci.

9.r Skutečné dávkování _ I,r, [8.m' l

Při pracovní rychlosti, délce báze L [ml a zachyceném mnoŽství Mo,r, [9l během
prŮjezdu bází je

8.7

8.8

9

lg.*'l (1)^ 
Mp(q)

^p(q) 
= L
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9.2

Při simulované rychlostiv. lkm.h_'l, času
a zachyceném mnoŽství M.,', [9lie

^ M.(q) .
Is(q) = íŤ ' :' 0

Stanovení odchylky Y,',

zachytávání dávkovaného materiálu t [s]

lg.r'l 12\

Ze zjištěných skutečných hodnot }"o,r, [g.m'l] a L,1rr [g.m-'] a nastaveného zkušeb-

ního dávkování 9 [g.m-'] na regulačním panelu automatiky sypače dle odst. e)

čl.3.2 nebo čl.6.2 se stanoví odchylky

Yp(q)=(P-r) .roo

Y.(q)=(P-r) .roo

Porovnání zjištěné odchylky s přípustnou odchylkou

PrŮběh odchylek sypače, u něhoŽ je prováděno přezkoušení skutečného dávko-
vání, je závislý na hodnotě zkušebního dávkování. Je zobrazen tolerančním polem
přípustných odchylek a to zvlášt pro sypač nový nebo opravený (čl.7.1.) nebo sy-
pač jiŽ pouŽívaný v zimní údrŽbě (čl.7.2.\.

Přípustné odchylky musí být v tolerančním poli, platítedy, Že

Á1.p;horni ž Yt'l ) Á(*)ootní

Vyhodnocení přezkoušení dávkování

Vyhodnocení přezkoušenídávkování se provede dle čl.9'3.

Zjištěné odchylky skutečného dávkovánísypače musí být v poli mezi hornía dolní
přípustnou odchylkou pro všechna zkušební dávkování, nejsou-li, sypač nesplňuje
TP.

V případě neshody odchylek dávkovánípři pracovní rychlosti s odchylkami dávko-

vánípři simulované rychlosti, je skutečným dávkováním pouze dávkování při pra-

covnírychlosti.

(3)l'/ol

(3a)t%l

9.3

@)I%ol

10
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SeřízenÍ dávkování musí být provedeno' kdyŽ odchylky dávkování při pracovní ry-

chlosti nelze korigovat vlastníkem nebo uŽivatelem sypače dle návodu pro obslu-

hu sypače do pole přípustných odchylek' To platí i pro jedno kterékoliv zkušební

dávkování u kterého je odchylka dávkování při pracovní rychlosti mimo pole pří-

pustných odchylek.

V protokolu o v1isledku přezkoušení se uvede, zda skutečné dávkování je V me-

zích přípustných odchylek dle těchto TP nebo není'

V případě Že není, postupuje se dle čl. 3'1.c) a článkŮ na něho navazujících.

1 1 Přechodná ustanovení

Na sypače, které byly provozovány před dobou účinnosti těchto TP a na které se
vztahují tyto TP, musí být přezkoušení dávkování a případné seřízení dávkování v

souladu s těmito TP provedeno nejpozději do 1S.listopadu 2000. Ustanovení uve-

dené v ÚVodním textu čl.3' tím vŠak nenídotčeno.

12 Přílohy

Příloha č.1. Vzor protokolu o výsledku přezkoušenískutečného dávkovánísypače.
Příloha č.2.Yzor protokolu o shodě nebo neshodě dávkování.
Příloha č.3. Příklady grafického vyhodnocení měřenía přezkoušenídávkování.

Příloha č'4. Postup a podmínky pro získáníoprávnění k provádění přezkouŠení

dávkování sypačŮ s automatikou.
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Přezkoušeníprovedlaorganizace:,. .':::"::
a,: .j.,.:.

Pracovníci:

Datum přezkoušení:

organizace pouŽívající sypač k zimní údžbě PK:

VZOR Příloha č.1

Číslo oprávnění:

Číslo jednací:

kTP 127

Výrobce sypače nebo sypačové nástavby:

Výrobní čís|o sypače nebo riástavby/ rok výroby:

Délka zkušební báze [m]:

Druh pouŽitého posypového materiálu:

Výrobce a typ váhy/ nejmenší dílek stupnice

Rychlost při přezkouŠení dávkovánÍ pracovní [km/h]:

Podpisy zkouŠejících:

Protokol o výslďku přezkoušení skutečného dóvkovónÍ
sypoče chemického moledólu s oulromďkou dóvkovóní

t1111.;;,,ri! 
tl iíÉ= 

Typ sypače nebo sypaě' nástavby:

'",',i#;';.=
:l li',] :j:i objemová hmotnost pouŽit. posyp'materiálu [kg/m3]:

':." :=:.:.:: - -,1' .. ' Číslo kalibr' listu váhy

:liia'+:i.9|'i' 11,,1,,=.: rovnoměrná

Rychlost při přezkoušení dávkování simulovaná [km/h]:

Průběh odchýek skulečného dóvkovóní v %
od nastaveného dávkování lgy'ml 

r_::::-= pole nepřípustných odchylek

nos|werré dótkov&f [g/mt
dávka |ďn2} x šÍRa posypu [m|

znázoměný pruběh přÍpustných odchylek je dle čl.7'1 ', pÍo běžné přezkoušenÍ je nutné znázomit pruběh dle čl'7.2

Závěr: Dávkování sypače je ** není*' v mezÍch přípustných odchylek dle TP 127.

20

E!E 15
ro

*'oE:o
95EÚ5o
6
6-5c
!
3-to
!B
6 -rs
!o

.20

* * nehodící se škrtněte.

číslo
měření

dávkování
zkušební nastavení

čas zachyt..
rosyp'materiálu

tml

nnožsfuí nadáv.
materiálu

Íol

skutečné
dávkování

[o/ml

odchylka
Jávkováni

Ío/"|

přípustná
odchylka

Ío/"l

HODNOCEN
šířkatml dávka to/m2l dávkování[g/m'l *)

,1i?i n:j i:j::i!.t:t!t: :) i ilil:

2
3
4 ,rr,Yr;1Y.t r,::::::: ti!:

*) uvede se slovně splňuje nebo nesplňuje

o 20 40 60 8o í0o 12o 140 í60 'l8o 2o0 22o 240 2@ 280 300
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V z o R Příloha é,.2 kTP 127

Přezkoušení provedlaorganizace: t '",{..'| _, . " Číslooprávnění:'' ' 'i;' !'ů"

Pracovnici:

Datum přezkoušení:

organizace pouŽívající sypač k zimni údžbě PK:

Profrokol o shodě nebo neshodě dóvkovóní
př procovní o simulovoné rychloď

s1poče ďemkkého moteÍiólu s ouiomďkou dóvkovóní

Výrobní číslo sypače nebo nástavby/ rok výroby: ;'].]aišf.ij:1ffi|,iii!;iiíí',,,.,'',: 
't'' l

.:.:::::a::::. t: 1)t: .t t|. '':.::.a::a:aa,.:a.:::::a: ) : ltt:.t:.!1:a:t 1,i:)li!::)11, I

Dle výsledků přezkoušení dávkování při pracovní rychlosti a při rychlosti simulované,
uvedené v protokolu o výsIedku přezkoušení skutečného dávkování

číslo jednací: ==fl',.,,,irrÍí:rí6 
.. 'l'*

kteý je nedílnou součástí tohoto protokolu o shodě nebo neshodě,
.ie dle čl.7'3. TP 127 dávkování

shodné* neshodné*.

Tento protokol platí dol1iiii'l,i;ir"iii;;=_.=::' j-ái}'i

a při shodě dávkování opravňuje dle odst.e) čl.3.1 .TP 127 vlastníka nebo uŽivatele sypače
provést přezkoušení dávkování sypače před zimním obdobím dle TP 127 do tohoto termínu
vlastními silami'

* nehodící se zřetelně škrtne

Podpisy zkoušejících:
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Příloha č.3 k TP 127

Pňklody g rofi ckého vyhodnocení výsledků přezkoušenÍ dóvkovó n Í
sypočů chemických moteriólů s ouiomolikou dóvkovóní

l.přklod Podrobný prŮběh dávkování opraveného sypače po jeho seřízení ser-
visním místem.
Zkušební dávkování stanoveno dle čl.3.2. tabulky č.1., pracovní ry-
chlost sypače dle čl. 8.4., simulovaná rychlost dle údajŮ výrobce 30
km.h-1 .

PrŮběh přípustných odchylek stanoven dle čl.7.1., skutečné dávkování
vypočítáno ze zachyceného nadávkovaného mnoŽství dle čl'9.1, od-
chylky zjištěny dle čl'9.2 a zobrazeny v grafu. Spojnice mezi body zná-

. zorňují trend odchylek v dávkování,nikoliv jejich prŮběh l
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dáVka [g/m2] x Šiřka posypu lml

240 260

Závěr: Ve zjištovaném rozsahu dávkování sypač nepřekračuje přípustné od-
chylky; prŮběh dávkovánípři pracovní rychlosti je velmi těsný s prŮbě-
hem dávkování při simulované rychlosti; lze provést v rozsahu dávko-

' Vání 60 aŽ 180 g'm-l následné přezkoušení při simulované rychlosti,
pokud servisní místo dle čl.7'3 vydá protokol o shodě dávkování v
tomto rozsahu.
Dóvkovónísypoče ie v mezÍch přpuslných odchýek dle TP.

Li;:-;n pole nepřípustných odchylek
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2.přklod PrŮběh dávkování při přezkoušení skutečného dávkování sypače
Zkušební dávkování dle čl.6.2.
stanoveno správcem komunikace

dávka šířka posypu dávkování
7-D I 6 = 'l 0 g.m-2 s=4m gzor = 40 9.m'1

ZD II 5 = 20 g.m-2 s=5m gzou = 100 g m-l

ZD III 6 = 40 g.m-2 s=6m Prn,=240g'm'1

skut,davk.Ig. m'1] odchylky 7o při

1,e t" t\o I.

44,8 38 12 tr

108 97 I
288 242.4 20 1

PrŮběh přípustných odchylek stanoven dle čl'7.2, skutečné dávkování
Vypočítáno ze zachYceného nadávkovaného mnoŽství dle čl'9'1, od-
chylky zjištěny dle čl.9.2 a zobrazeny V následujícím grafu. Spojnice
mezi body znázorňují trend odchylek v dávkování,nikoliv jejich průběh!
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Závér:

20 40 60 80 í00 120 140 160 180 200 220 24o 260

nostovené ďlvkovóní [q/ml
dáVka [ďm2] x šÍřka posypu [m]

Ve zjištovaném rozsahu dávkování sypač při pracovní rychlosti překra-
čuje přípustné odchylky dávkování (čl.10); pokud to sypač umoŽňuje'
musí být dávkování korigováno vlastníkem nebo uŽivatelem sypače do
mezí přípustných odchylek (dlt 12 7o to umoŽňuje) nebo provedeno
seřízení dávkování servisním místem; prŮběh dávkování při simulova-
né rychlosti je neshodný dle čl'7.3. s dávkováním při pracovní rychlos-
ti, nedovoluje provést další přezkoušení dávkování při simulované ry-
chlosti; výsledek nasvědčuje o neshodné a tedy neseřízené činnosti
generátoru pracovní rychlosti s generátorem rychlosti simulované.
DóvkovónÍ saoče překrgčuie meze př'puďných odchvlek o nesp|ňuie
uslonovení TP. Musí být provďeno korekce dóvkovóní.

12 oÁ

f--_-.-' -- 
'-' l pole nepřípustných odchylek

t :l ; l; l
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3.pňklod PrŮběh dávkování při přezkoušení skutečného dávkování sypače.
Zkušební dávkování dle čl.6.2.
stanoveno SpráVcem komunikace

dávka Šířka posypu dávkování

ZDI 6 = 10 g.m-2 s=3m Q'., = 30 9.řn_1

ZD II 6 = 20 g.m-2 s=6m Qrr,, = 120 g.m-1

ZD III 6 = 40 g.m-2 s=7m gzorrr = 280 g.m-1

skut.davk. Ig.m.r] odchylky % při

le 1.. l,o T"

40,5 21 35 -30

174 90 45 -25

316.4 229.6 13 -ló

PrŮběh přípustných odchylek stanoven dle čl.7.2, skutečné dávkování
Vypočítáno ze zachYceného nadávkovaného množství dle čl.9'1, od_
chylky zjištěny dle čl.9'2 a zobrazeny V následujícím grafu. Spojnice
mezi body znázorňují trend odchylek v dávkování,nikoliv jejich prŮběh !

[==:]E-T pole nepřípustných odchylek
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Závěr: Ve zjištovaném rozsahu dávkování sypač při pracovní rychlosti překra-
čuje přípustné odchylky dávkování (čl.10); korigování dávkování vlast-
níkem nebo uŽivatelem sypače i kdyŽ to sypač umoŽňuje, nelze pro-
vést vzhledem k dif 32 o/o (rozdíl mezi minimem a maximem odchylky
v dávkování) a musí být provedeno seřízení dávkování servisním mís-
tem; prŮběh dávkování při simulované rychlosti je neshodný s prŮbě-
hem dávkovánípři pracovní rychlosti dle čl. 7.3. a svědčío neseřízené
činnosti generátoru pracovní rychlosti S generátorem rychlosti simulo-
Vané.
DóvkovónÍ qpoče Překročuie meze přpuďrrÉch odchYlek o nesplňuie
ustqnovení TP. MusÍ být provedeno seň'zení dóvkovónÍ.
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4.pňklod

0

Závěr:

PrŮběh dávkování při přezkoušení dávkování sypače
pravníku a dávkovače odvozeným od pátého kola.
Zkušební dávkování dle čl'6.2.
stanoveno správcem komunikace

s pohonem do-

skut.davk. [g.m'r ] odchyIky % při

7to l. l,o I.

52 30

91 -9

152 -24

dávka Šířka posypu dávkování

ZDI 6 = 10 g.m'2 s=4m Qrr, = 40 g.m-1

ZD II 6 = 20 g.m-2 s=5m gzorr = 100 g.m-1

ZD III 6 = 40 g.m-2 s=5m Qzour = 200 g.m-l
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PrŮběh přípustných odchylek stanoven dle čl.7.2, skutečné dávkování
Wpočítáno ze zachyceného nadávkovaného mnoŽství dle čl'9.1, od-
chylky zjištěny dle čl.9.2 a zobrazeny V následujícím grafu. Spojnice
mezi body znázorňuií trend odchylek v dávkování,nikoliv jejich průběh !

nosruverre aa*ovonr ďlrt 
180 200 220 24o 260

dáVka [ďm2J x šířka posypu lml

Ve zjišťovaném rozsahu dávkování sypač při pracovní rychlosti překra_
čuje přípustné odchylky dávkování (čl'10); korigování dávkování vlast-
níkem nebo uŽivatelem sypače i kdyŽ to sypač umoŽňuje, nelze pro-
vést vzhledem k dif 54 o/o (rozdíl mezi minimem a maximem odchylky
v dávkován0 a musí být provedeno seřízení dávkování servisním mís-
tem, (s Vysokou pravděpodobností až po uiměně nebo opravě někte-
ých prvkŮ hydraulických okruhŮ pohonu dopravníku a dávkovače);
dávkování při simulované rychlosti tento typ sypače neumožňuje'
DóvkovónÍ sypoče překročuie meze přpuslrrÝch odchylek o nesplňuie
ufinovení TP. MusÍ být provedeno seň-zení ddivkovónÍ přpodně opro_
vo sypoče.

[' 
__:_'l;;-l 

pole nepřípustných odchylek
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5.přklod PrŮběh dávkování při přezkoušení dávkování sypače.
Zkušební dávkování dle čl.6.2.
Stanoveno správcem komunikace

dávka Šířka posypu dávkování

ZDI 6 = 20 g.m-2 s=5m Qzor = 100 g.m-r

ZD II 6 = 30 g.m-2 s=6m Qrni, = 180 g.m-l

ZD III 6 = 40 g.m-2 s=7m grn,,, = 280 g.m-l

skut.davk.[9. m.1] odchylky % při

).o ]." 1." 7,"
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PrŮběh přípustných odchylek stanoven dle čl'7.2, skutečné dávkování
Vypočítáno ze zachYceného nadávkovaného mnoŽství dle čl.9.1., od-
chylky zjiŠtěny dle čl.9'2 a zobrazeny V následujícím grafu. Spojnice
mezi body znázorňují trend odchylek v dávkování,nikoliv jejich prŮběh!

160 180 200 220

nosřovené dót'kovóní Íglm]
dáVka [ďm2l x šířka posypu [m]

Ve stanoveném rozsahu dávkovánísypač při pracovní rychlosti nepře-
kračuje přípustné odchylky dávkování (čl'.10); rozdíl odchylek dávková-
ní mezi dávkováním při simulované rychlosti a dávkováním při pracov-
ní rychlosti nepřekračuje +5o/o dle čl.7.3.; lze vystavit protokol o shodě
dávkování a další přezkouŠení dávkování v prŮběhu 2 rokŮ od vystave-
ní protokolu o shodě dávkování můŽe být provedeno silami vlastníka
nebo uŽivatele sypače s automatikou.
DóvkovónÍ s}pqče nepřekročuie meze přpuďrrých odchylek o splňuie
ustonoveníTP.

Závěr:

n--rFil ] pole nepřípustných odchylek
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Příloha ě.4 kTP 127

Poslup o podmínky pro získóníopr6vněnÍ
k přezkoušení dóvkovóní sypočů chemických motredólů

s outomolikou dóvkovóní

1 Předmět přílohy

Tato příloha stanovuje postup a podmínky pro získání oprávnění k přezkoušení

dávkovánísypačů chemických materiálŮ s automatikou dávkování (dále sypače s
automatikou).

2 Posfup pro získání oprávnění

2.1 Žádost

Žadost o získání oprávnění provádět přezkoušení dávkování sypačů s automati-

kou (dále jen oprávnění) se podává nejpozději do 31.května kaŽdého roku cestou
Ředitelství silnic a dálnic ČR v Praze na Ministerstvo dopravy a spojŮ, odbor po-

zemních komunikací.

V Žádosti se uvedou údaje:

základnÍ: předmětŽádosti,
jméno, příjmení a titul nebo obchodníjméno a sídlo Žadatele,
jméno, příjmení, titul, vzdělání a pracovní zařazení osoby, která bude
přezkoušení dávkování provádět,

technické: podrobný popis způsobu provádění přezkouŠení dávkování,
pod robný popis metody zachytávání nadávkova ného materiá l u,

nejmenší a největší hodnota dávkování, která bude moci být
přezkoušena,

seznam měřících pomůcek, pouŽívaných k přezkoušení dávkování s uvedením
názvu měřící pomůcky, výrobce, typu, měřícího rozsahu a nejmenŠí
hodnoty dílku měřeného měřící pomŮckou a doloŽený kopiemi kalib-

račních listŮ pomŮcek,

seznam a podrobný technický popis pomŮcek k zachytávání dávkovaného mate-

riálu s popisem jejich funkce a postupu ověřeníjejich činnosti,

2.2 Posouzení žádosti

Posouzení Žádosti z hlediska formální Úplnosti a hlediska odborného provádí Re-

ditelství silnic a dálnic Čn Praha (dále Řsot prostřednictvím nezávislého
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2.3

komisaře, kterého určí z řady nezávislých komisařŮ se znalostmi z oboru strojŮ a

zařízení pro tento účel ňSD jmenovaných. Určený komisař dohodne s Žadatelem
harmonogram prací, spojených s posouzením Žádosti'

Komisař prověří uvedené údaje v Žádosti a zhodnotízpŮsob, metodu zachytávání
nadávkovaného materiálu a technickou dokonalost a funkčnost pomŮcek, kteý-
mi je dávkovaný materiál při přezkoušenízachytáván a u osoby určené k provádě_

ní přezkoušení dávkováníověří znalosti z obsluhy automatiky konkrétních sypačů

a nastavování prvkŮ, spojených s dávkováním. Před vypracováním zhodnocení

má právo na podrobné předvedení pomŮcek Žadatelem a uskutečněnípřezkouŠe-
ní dávkování na sypači s automatikou, nejlépe na sypači u něhoŽ bude znám prŮ-

běh dávkování. Výsledek prověření a zhodnocení (dále hodnocení) musí být vyho-

toven písemně a předán Řso a žadateli. Náklady vzniklé v souvislosti s hodnoce-

ním hradíŽadatel.

Při nepříznivých výsledcích hodnocení, pokud to bude moŽné, Žadatel provede

práce nebo opatření, kteými odstraní dŮvody nepříznivého hodnocení a mŮŽe

poŽádat o opakování hodnocení.

Řso po doplnění Žádosti o hodnocení komisaře

a) doporučí MDS vydat oprávnění, je-li hodnocenípříznivé, nebo

b) doporučí MDS na základě nepříznivého hodnocení Žádost zamítnout z
dŮvodŮ, uvedených v hodnocení komisaře.

Vydání Oprávnění k přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s
automatikou dávkování

MDS vydá oprávnění na základě doporučení nSD dle přiloŽeného vzoru nebo Žá-

dost o oprávnění zamítne'

oprávnění platí 5 rokŮ od data vydání nebo dobu v něm uvedenou.

Přehled vydaných oprávnění je zveřejňován ve Věstníku dopravy.

Platnost oprávnění není dotčena, nedojde-li v prŮběhu jeho platnosti k podstat-

ným změnám v konstrukci a funkci zachycovacích pomŮcek, ke změně nebo ú-

pravě metody a způsobu zachycování dávkovaného materiálu a pracovníka, jehoŽ

znalosti z obsluhy sypačŮ s automatikou byly ověřeny' Veškeré změny je drŽitel

oprávněnípovinen oznámit cestou Řso Čn Ministerstvu dopravy a spojŮ, odboru

pozemních komunikací nejpozději do 15 dnŮ od provedení změn k posouzení je-

jich vlivu na platnost tohoto oprávnění.
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4

aJ Technícké požadavky na zachycovací a měřící pomůcky

Základní poŽadavky na zachycovací pomŮcky jsou uvedeny v ustanovení čl.6.3.
TP a musí být plněny'

Měřící pomŮcky po celou dobu platnosti oprávnění musí mÍt platné kalibrační lis-
ty a jejich technické vlastnosti musí být v souladu s čl. B.3., 8.7. a 8.8.

Dohled nad prováděním přezkoušení dávkování

Dohled vykonává Řso Čn v oblasti své pŮsobnosti.

Pravidelně kaŽdý rok zajištuje u namátkově vybraných sypačŮ zjištění jejich sku-
tečného dávkováníjako kontrolu seřízení dávkování provedené servisními místy a
kvalitu přezkoušení skutečného dávkování drŽiteli oprávnění. Výsledky zjištěné
měřením porovnává s výsledky zjištěnými drŽiteli oprávnění, projednává je a při

porušení postupŮ přezkoušení drŽiteli, vedoucích k ovlivnění výsledkŮ přezkouše_

ní, navrhuje Ministerstvu dopravy a spojů, odboru pozemnÍch komunikací, zrušení
platnosti vydaného oprávnění.
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c.J.

MINIsTERsTvo DoPRAVY A sPoIŮ
odbor Pozemních komunikací
nábř.Ludvíka Svobody L2l22,110 15 PRAHA 1

Na základě doporučení Ředitelswí si]rric a dálnic České Republiky, vycházejícího z hodno-
cení používané metody, způsobu , funkce a činnosti pomůcek
materiál při přezkoušení dávkování sypačů chemických materi
ní, provedeného komisařem, jmenovan;.ýrn pro futo činnost;
zkoušení dávkování sypačů chemických materiálů dávkování
č.j.30086/99-120, Ministerstvo dopravy a spojů, odbor

vyďává

tikou dávková-
č.4 Tp 127 PŤe-

OPRA
k provádění přezkoušení dáv ých materiálů

s automati

pro "".'""""""""""""""":"'
T

provádějící způsobem a zachycovacími pomůckami dáv-
kovaného materiálu, ktft by hodnocení komisaře.
Přezkoušení dávkování sypačů materiálů s automatikou dávkoviíní bude pro-
vádět pracovník .....;:........'.........
vání sypačů byly ověřeny.

jehož znalosti z obsluhy automatiky dávko-

oprávnění je omezeno na ýpy sypačů:

Držite] unění je povinen cestou Ředite]ství si]nic a dá]nic České repubtiky h]ásit Minister-
stvu doprauy odboru pozemních komunikací veškeré změny ýkající se konstrukce a Íunkce

vacích metody a zpúsobu zachycování dávkovaného materiá]u a pracovníka,
neipozději do 15 dnů k posouzení jejich vlivu na platnost tohoto

oprávnění platí do

Ředite]
odboru pozemních komunikací:

30
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