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Mûì podstatn˘m zpÛsobem ovlivnila v˘voj lidské kultury.
JiÏ pfied více neÏ 10 000 lety, ve stfiední dobû kamenné,
objevili potomci NeandrtálcÛ, Ïe lze tento zvlá‰tní
kámen tepáním tvarovat a vytvrzovat, aniÏ by se roztfií‰til.
Tak vznikly první kovové nástroje, zbranû a kultovní
pfiedmûty.
Mûì zÛstala po témûfi 5000 let jedin˘m uÏívan˘m kovem.
Teprve asi 3000 let pfied na‰ím letopoãtem se lidé nauãili
pouÏívat stfiíbro a olovo a vytváfiet slitinu mûdi s cínem.
Zaãala doba bronzová. Po mnoho staletí vytváfiel cínov˘
bronz kulturní dûjiny lidstva.
JiÏ kolem roku 2500 pfied na‰ím letopoãtem nechávali
egypt‰tí králové ve sv˘ch palácích instalovat vodovody 
z tepaného mûdûného plechu v kamenn˘ch Ïlabech.
Kousek takového potrubí lze dnes obdivovat ve Státním
muzeu v Berlínû. Své jméno v‰ak mûì získala aÏ o nûco
pozdûji; ¤ímané ji naz˘vali „aes cyprium“, ruda z Kypru,
potom „cuprum“.
Definitivní souãástí Ïivota kaÏdého ãlovûka se mûì
nakonec stala v novovûku, po objevení její elektrické
vodivosti. Bez mûdi by nebylo elektrické svûtlo, prÛmysl,
auta, ani elektronika. UÏ jenom mnohem draÏ‰í
u‰lechtil˘ kov, stfiíbro, má podobnû vysokou vodivost.
Mûì se v moderní éfie stala v‰edním materiálem a na rozdíl
od dfiívûj‰ích dob jiÏ není privilegiem bohat˘ch a mocn˘ch.

Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) 
je nezisková asociace finanãnû podporovaná producenty
mûdi a v˘robci mûdûn˘ch polotovarÛ. Jejím posláním je,
podporovat pouÏívání mûdi a poskytováním odborn˘ch
informací napomáhat  správné a úãinné aplikaci mûdûn˘ch
v˘robkÛ. HCPC pracuje v âeské republice, Maìarsku 
a na Slovensku. SluÏby HCPC, vãetnû odborného
poradenství a poskytování informací, jsou k dispozici
pro kaÏdého, kdo pracuje v oboru technick˘ch zafiízení
budov, anebo má zájem o pouÏití mûdi v dal‰ích oblastech
jejího moÏného vyuÏití.

HCP byla zaloÏena roku 1992 v Budape‰ti a od roku 1995
poskytuje uãÀÛm i dospûl˘m pracovníkÛm oboru instalatér
vodovodních a plynov˘ch zafiízení a také oboru ústfiedního
vytápûní a klimatizace, vzdûlávací materiály
i v âeské republice.

Pro aktuální vydání této knihy byly aktualizovány
v‰echny informace a vyuÏity ve‰keré nové spojovací
techniky, normy a standardy. Byla snaha uvést pfiehlednû
a vysvûtlit v‰echny podstatné aspekty odborné instalace
mûdûn˘ch trubek. Vzdûlávací materiály jsou rozdûleny
na krátké, pfiehledné oddíly a vûdomû jsme ponechali
voln˘ prostor pro osobní poznámky. 
Doporuãujeme ponechat si tuto knihu a pfiíslu‰né podklady
po ukonãení Va‰eho vzdûlání, abyste i v budoucnosti 
pfii v˘konu zamûstnání mûli tyto informace k dispozici.

Ve Va‰em vzdûlávání i v profesním Ïivotû Vám pfiejeme
hodnû úspûchÛ.

Hungarian Copper Promotion Centre

JestliÏe se chcete o mûdi a jejích slitinách nebo o HCPC
dozvûdût více, mÛÏete vyuÏít následující kontakty:

Hungarian Copper Promotion Centre
Képíró u. 9
H-1053 Budapest, Maìarsko

Kontakt v âR: 
Ing. Mojmír Kelãa – partner HCPC
Jírovcova 16, PSâ 623 00 Brno 
Tel/fax: 547 382 984
e-mail: mojmir.kelca@worldonline.cz

Nav‰tivte nás také na Internetu na adrese

Ke studijním textÛm:

Pfiedmluva

NejdÛleÏitûj‰í pasáÏe jsou oznaãeny
tímto symbolem.

Roz‰ifiující informace pro ty, ktefií chtûjí
vûdût více. Nejsou pfiedmûtem úkolÛ.

www.medportal.cz 
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1.1 Vlastnosti mûdi

Mûì se díky sv˘m mnohostrann˘m
pfiednostem pouÏívá témûfi ve v‰ech
odvûtvích a oblastech Ïivota. 
Mûì je známa svou vynikající 
elektrickou vodivostí v elektrick˘ch
rozvodech, elektromotorech 
a generátorech. Ve v˘mûnících
tepla hraje tepelná vodivost mûdi
dÛleÏitou roli. Pro potrubní instalace 
jsou zase dÛleÏit˘mi vlastnostmi
hladk˘ povrch, vysoká pevnost 
pfii nízké tlou‰Èce stûny, dobré 
zpracování rÛzn˘mi spojovacími
technikami, plynotûsnost, odolnost
vÛãi UV záfiení a odolnost proti
korozi.Pro v‰echny oblasti pouÏití 
má obzvlá‰tû velk˘ v˘znam vysoká
Ïivotnost mûdi. 

Aãkoli je mûì pevn˘ kov, fiemeslníci
na ní mimo jiné oceÀují její velice
dobrou tvárnost. Pevnostní vlastnosti
mûdi lze ovlivnit tváfiením zastudena
a tepeln˘m zpracováním. Mûdûné
trubky se tak vyrábûjí ve tfiech
pevnostních stupních – mûkká
(R220), polotvrdá (R250) a tvrdá
(R290). Mûkké mûdûné trubky se
dodávají v kruzích (svitcích) a je
moÏné je bez nástroje oh˘bat nebo
rozvinout, napfi. pro podlahové
vytápûní.

Kromû dobré tvárnosti má mûì 
i velmi dobrou tepelnou vodivost. 
Z toho vypl˘vají dÛleÏité oblasti
pouÏtití: kondenzátory a v˘parníky
tepeln˘ch ãerpadel jsou vût‰inou 
z mûdi. Kvalitní chladicí tûlesa 
pro poãítaãové procesory jsou
vybaveny mûdûn˘m jádrem. Mûì 
se pouÏívá také na trubky a lamely
tepeln˘ch v˘mûníkÛ nebo absorbéry
v solárních kolektorech.

Materiálové vlastnosti mûdi

Instalace tvrd˘ch mûdûn˘ch trubek 
s pouÏitím tvarovek

Pokládání podlahového topení 
se svitkem mûkké mûdûné trubky 
(s plá‰tûm z plastu)

Tepeln˘ v˘mûník z mûdi Sluneãní kolektor s trubkami 
a absorbéry z mûdi

Vlastnosti Hodnota

Hustota 8,93 g/cm3

Tepelná vodivost pfii 20 °C 293-364 W/(m • K)

Souãinitel roztaÏnosti 0,017 mm/(m • K)

Teplota tavení 1 083 °C
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A je‰tû jedna vlastnost je dÛleÏitá:
mûì vyhovuje hygienick˘m 
poÏadavkÛm, které jsou kladeny 
na materiály v oblasti pitné vody 
a potravin. PouÏívá se proto také 
na potrubí s pitnou vodou 
a v potravináfiském prÛmyslu.

Recyklace
Mûì je cenn˘ materiál. Proto  
nejen z dÛvodÛ ochrany Ïivotního
prostfiedí, ale i z hlediska návratnosti
se vyplatí zbytky mûdi a mûdûn˘
‰rot recyklovat. 
Proto by se na kaÏdém staveni‰ti
mûly zbytky mûdi zvlá‰È shromaÏìovat
a prodávat obchodníkÛm se star˘mi
kovy. Dnes se jiÏ  získává pfies 
40 procent mûdi z recyklace.
Rozhodující v˘hoda pfii recyklaci
mûdi je, Ïe se opûtovného
zuÏitkování dosáhne bez ztráty 
kvality. Není ani nutná Ïádná
speciální infrastruktura, protoÏe
mûì se shromaÏìuje plo‰nû,
nezávisle na pfiíslu‰ném v˘robci
nebo znaãce.

Recyklaãní cyklus

Mûdûn˘ kotel v pivovaru

Pfii recyklaci mûdi je moÏné cizí látky jednodu‰e odstranit 
nebo dokonce oddûlit a znovu zuÏitkovat. Mûdûn˘ ‰rot 
se obvykle roztaví a odlije na takzvané anodové desky,
které se podrobí elektrol˘ze. Zde se mûì z desek extrahuje
a jako ãistá mûì se usadí na katodû. Cizí látky se stáhnou 
jako kal a zpracují se zvlá‰È. Úspora energie pfii recyklaci mûdi
oproti dob˘vání z rudy ãiní 80 aÏ 92 procent.

Zbytek mûdi, ‰rot Zpracovatel Trubky, polotovary

Obchod 
s mûdí

V˘robce

Zbytky mûdi, pouÏitá mûì
Mûìafiská 

huÈ Katodové desky, ingoty
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1.2 V˘roba mûdûn˘ch trubek

V˘roba mûdûn˘ch trubek zaãíná 
válcováním zatepla nebo lisováním
zatepla rozÏhaveného kulatého
polotovaru z mûdi pfies nepohybliv˘
trn.

Dal‰í pracovní kroky aÏ k hotové
trubce probíhají v nûkolika stupních,
taÏením za studena v taÏn˘ch
stolicích, pfii pouÏití plovoucího trnu.
Tímto zpÛsobem se vyrábûjí beze‰vé
trubky, kruhového prÛfiezu.
Pevnost mûdi se zv˘‰í tváfiením 
zastudena a lze ji opût sníÏit
Ïíháním. K v˘robû mûkk˘ch nebo
polotvrd˘ch trubek se proto pevnost
cílenû nastavuje meziÏíháním 
a následn˘m tváfiením zastudena.

Mûdûné trubky se vyrábûjí ve tfiech
pevnostních stupních:

• R 220 Mûkké mûdûné trubky 
(svitky – kruhy)

• R 250 Polotvrdé mûdûné trubky
(tyãe)

• R 290 Tvrdé mûdûné trubky (tyãe)

Plovoucí trn se nachází uvnitfi
mûdûné trubky bez kontaktu 
s prÛtlaãnicí a sv˘m tvarem
zabezpeãuje kontrolované
sníÏení tlou‰Èky stûny.

Kosé válcování zatepla

Lisování zatepla

TaÏení zastudena s plovoucím trnem
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ProtoÏe mûì pfii pouÏití s pitnou vodu vytváfií ochranné
a krycí vrstvy, má vysokou Ïivotnost a lze pouÏít trubky
s relativnû malou tlou‰Èkou stûny.

U mûdûn˘ch trubek nedochází pfii jejich spojování 
k vytváfiení záfiezÛ do trubky (napfi. fiezáním závitÛ) 
a proto staãí pouze malá tlou‰Èka stûny. I pfies tenkou
stûnu odolávají mûdûné trubky velmi vysokému tlaku.
Vnitfiní povrch stûny trubky zÛstává i po dlouholetém
provozu hladk .̆ UmoÏÀuje snadné proudûní plynu,
vody a oleje. Díky hladk˘m stûnám je odpor proudûní
jen nepatrn .̆ Také místa spojÛ nemají zúÏen˘ prÛfiez,
takÏe i zde se vyskytují pouze malé odpory proudûní.
Ve vodovodním potrubí z mûdi se nevytváfiejí usazeniny.

Na rozdíl od jin˘ch materiálÛ je moÏné mûdûné trubky
pouÏívat ve v‰ech oblastech instalaãní techniky:

• instalace pitné vody (pro studenou a teplou vodu)
• instalace topení
• instalace plynu a zkapalnûného plynu
• v˘stavba olejového topení
• instalace de‰Èové vody
• pneumatická zafiízení

Tato kombinace mûdûn˘ch trubek pájen˘ch namûkko 
(rozmûr: 22 x 1 mm) praskla aÏ pfii tlaku 280 bar.

Tvofiení ochranné a krycí vrstvy u mûdûn˘ch trubek 
v rÛzn˘ch studen˘ch pitn˘ch vodách po nûkolikaletém
pouÏívání

1.3 V˘hody mûdûn˘ch trubek

Mûdûné trubky mají vysokou Ïivotnost.

V mûdûn˘ch trubkách dobfie proudí kapaliny.

Ve vodovodním potrubí z mûdi se nevytváfiejí
usazeniny.

Mûdûné trubky lze pouÏít ve v‰ech oblastech
instalaãní techniky.
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1.4 Nabídka mûdûn˘ch trubek

Mûdûné trubky se dodávají v tûchto
provedeních:

• Ve svitcích (délka aÏ 50 m) jako
mûkké trubky s prÛmûrem 
aÏ do 22 mm k montáÏi
v oblastech, kde je v˘hodou 
dobrá ohebnost (napfi. podlahové
vytápûní a podomítkové instalace).

• V tyãích o délce 5 m jako tvrdé
nebo polotvrdé trubky 
k instalaci na omítku nebo pod
omítku. Pfii prÛmûrech trubky
nad 22 mm se uÏ dodávají v‰echny
trubky jenom v tyãích.

• S oplá‰tûním z plastu, aby se
zabránilo kondenzaci vody na
vnûj‰ím povrch trubky a na ochranu
proti obzvlá‰È agresivnímu
prostfiedí (napfi. v chlévech, 
galvanovnách), a pfii instalaci 
do zemû. Také pro teplovodní
podlahové vytápûní.

• S tepelnou izolací od v˘robce 
pro teplovodní potrubí podle
zákonn˘ch pfiedpisÛ o tepelné 
izolaci.

• Jako vnitfinû pocínované mûdûné
trubky, které se vedle mûdûn˘ch
trubek pouÏívají pro zafiízení 
na pitnou a de‰Èovou vodu.
Vnitfinû pocínované mûdûné
trubky lze pouÏít pro v‰echny
jakosti pitné vody bez omezení.

V instalacích pitné vody a plynu 
se jako nejmen‰í pouÏívá trubka 
12 x 1 mm.

Provedení / vnûj‰í prÛmûr / pevnost / dodací délka pro trubky 
podle âSN EN 1057
* 1 MPa odpovídá 1 N/mm2

** Vnûj‰í prÛmûr svitku je 500 aÏ 900 mm

Provedení Vnûj‰í prÛmûr v mm      Pevnost Rm MPa*           Dodací délka

Ve svitcích** 6 aÏ 22 R 220 (mûkká) 25 m nebo 50 m

6 aÏ 10 R 290 (tvrdá)

V rovn˘ch délkách 12 aÏ 28 R 250 (polotvrdá) 5 m

35 aÏ 267 R 290 (tvrdá)

Mûdûné trubky holé ve svitcích a tyãích Oplá‰tûné mûdûné trubky ve svitku

Tepelnû izolované mûdûné trubky Mûdûná trubka s vnitfiním pocínováním
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Pro rozvody v TZB mÛÏeme pouÏívat pouze trubky,
vyrobené podle normy âSN EN 1057.

V této evropské normû jsou stanoveny poÏadavky 
na kvalitu mûdûn˘ch trubek. Tato norma platí 
pro beze‰vé trubky z mûdi kruhového prÛfiezu 
(i oplá‰tûné) s vnûj‰ím prÛmûrem od 6 do 267 mm pro:

• rozvodné sítû studené a teplé vody
• teplovodní topné systémy vãetnû systémÛ 

podlahového vytápûní
• rozvody topn˘ch plynÛ a topn˘ch olejÛ
• likvidaci odpadní vody (napfi. malá ãerpací zafiízení 

na odpadní vodu)

1.5 âSN EN 1057

Znaãení trubek podle âSN EN 1057

Norma âSN EN 1057 pro trubky kruhové beze‰vé z mûdi pfiedepisuje 
Cu-DHP (CW024A). Cu je chemická znaãka mûdi (latinsky: cuprum).
DHP znamená bezkyslíkatá (pomocí fosforu dezoxidovaná) mûì s vymezen˘m
mnoÏstvím zbytkového fosforu (anglicky: deoxidized high residual phosphor).
Fosfor se pouÏívá ve v˘robû, aby se mûì zbavila kyslíku. Bezkyslíkatost mûdi 
má velk˘ v˘znam pfiedev‰ím pro pájení natvrdo a svafiování. Pfiítomnost zbytkového
fosforu napomáhá pájení.

Dal‰í poÏadavky normy âSN EN 1057 jsou:
• Obzvlá‰È úzké tolerance vnûj‰ího prÛmûru, tlou‰Èky stûn a kruhovitosti
• PoÏadavky na kvalitu povrchu 
• Definované mechanické vlastnosti (pevnost v tahu a taÏnost)
• Mechanické vlastnosti (oh˘bání, schopnost roz‰ífiení a lemování)
• Zku‰ební metody ke zji‰tûní poÏadovan˘ch vlastnostíi

V¯ROBCE

Polotvrdé trubky jsou znaãeny symbolem 

Znaãka v˘robce                      Oznaãení normy            Vnûj‰í prÛmûr trubky x tlou‰Èka stûny (mm)
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Norma âSN EN 1057 je závazná. Z toho vypl˘vá 
poÏadavek pouÏívat pouze trubky podle(âSN) EN 1057.
Abychom u mûdûn˘ch trubek okamÏitû poznali, 
zda splÀují jakostní znaky podle této normy,
je v âSN EN 1057 v˘slovnû pfiedepsáno, Ïe trubky musejí
b˘t oznaãeny tûmito údaji:



1.6 Znaãka kvality – pohled k sousedÛm

Znaãka kvality RAL
Kromû nápisu poÏadovaného 
normou âSN EN 1057 by mûdûné
trubky vÏdy mûly nést
zjednodu‰enou znaãku kvality RAL.
Znaãka kvality na mûdûn˘ch
trubkách a pájecích tvarovkách 
znamená, Ïe se v˘robci podrobili
zvlá‰tním jakostním podmínkám 
a kontrolním ustanovením, 
podle kter˘ch provádí nezávislé
zkou‰ky „RAL Nûmeck˘ institut 
pro zaji‰tûní jakosti“ (na objednávku
spolku Gıtegemeinschaft). 
Kromû jakostních poÏadavkÛ podle
âSN EN 1057 tak tato znaãka zaruãuje
zv˘‰ené poÏadavky t˘kající se ãistoty
vnitfiních povrchÛ. Navíc v˘robu
kontrolují neutrální zku‰ebny. Z tohoto
dÛvodu by se mûly pouÏívat pouze
v˘robky s ovûfienou jakostí.

Mûdûné trubky se zkou‰kou jakosti
se navíc oznaãují takto:

• znaãka kvality RAL
• zemû v˘roby (v nûmãinû)
• datum v˘roby (rok a ãtvrtletí 

nebo rok a mûsíc)

Kontrolní znaãka DVGW
Pro plynové a vodovodní instalace
mají trubky také kontrolní znaãku
DVGW. Deutsche Vereinigung des
Gas- und Wasserfaches (DVGW)
- Nûmecké sdruÏení plynafiÛ a vodafiÛ
vytváfií od roku 1859 technická
pravidla pro plynové a vodovodní
instalace a kontroluje pfiíslu‰ná
zafiízení a souãásti. Tato pravidla 
a kontrolní ustanovení jsou
zvefiejÀována formou pracovních
listÛ DVGW, které mají v oboru 
plynov˘ch a vodovodních  instalací
velk˘ v˘znam. Kontrolní znaãka
DVGW se skládá z oznaãení 
„DV xxxxxx“, kde „xxxxxx“ 
je identifikaãní ãíslo urãitého v˘robce.

Znaãka kvality RAL SdruÏení pro kvalitu
mûdûn˘ch trubek, vpravo zjednodu‰ená
znaãka kvality RAL

Znaãení trubek podle âSN EN 1057, RAL a DVGW

Poznámka:  V âeské republice se k pouÏití trubek pro plynové rozvody vztahují Technická pravidla TPG 700 01. Je nutné respektovat
v‰echna jejich ustanovení. Napfi.: V TPG 700 01 je stanovená závazná rozmûrová fiada. Proto tfiebas pro prÛmûr 28 mm je moÏno
pouÏít pouze trubku 28 x 1,5.

Kontrolní znaãka DVGW 
je v Nûmecku nutná 
pro potrubí na pitnou vodu,
plyn a zkapalnûn˘ plyn.

Znaãku kvality RAL udûluje „SdruÏení pro kvalitu mûdûn˘ch trubek“,
zaloÏené roku 1968, podle smûrnic „RAL Nûmeckého institutu 
pro zaji‰tûní jakosti a znaãení“. Nûmeck˘ institut pro zaji‰tûní jakosti
udûluje napfi. i znám˘ symbol „Modr˘ andûl“. 
RAL je zkratka pro dfiívûj‰í oznaãení: „Reichs-Ausschuss 
für Lieferbedingungen und Gütesicherung im Deutschen
Normenausschuss“ (¤í‰sk˘ v˘bor pro dodací podmínky a zaji‰tûní kvality 
v Nûmeckém normalizaãním v˘boru).

Znaãení RAL

Znaãení podle EN

Kontrolní znaãka DVGW

V¯ROBCE Zemû v˘roby               Dátum v˘roby 
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1.7 Tvarovky a spojky

Pro spojování mûdûn˘ch trubek 
je dnes k dispozici fiada technik 
s velk˘m v˘bûrem tvarovek a spojek
(‰roubení). Tvarovky a spojky 
se oznaãují jako fitinky.

Konce trubek se tradiãnû zapájejí 
do bûÏn˘ch tvarovek nebo spojek.
Dal‰í dÛleÏité spojovací techniky 
u mûdûn˘ch trubek jsou lisování,
zasouvání a svafiování.

JestliÏe je nutné mûdûné trubky 
spojit s pfiístroji nebo armaturami 
se závitov˘m pfiipojením, je nutné
provést to souãástmi (tvarovkami) 
z pfiechodového kovu. Pfiechodov˘m
kovem je ãerven˘ bronz nebo mosaz. 

Pro tvarovky a spojky rovnûÏ existují
jakostní poÏadavky, stejnû 
jako znaãky kvality a kontrolní znaãky.
Budeme se jim vûnovat v pfiíslu‰n˘ch
oddílech kapitoly 3 „ZpÛsoby 
spojování“.

Pfiehled tvarovek a spojek

Pro spojování trubek existuje
fiada technik a pfiíslu‰né fitinky.

Závitové pfiípojky (‰roubení)
se vyrábûjí z pfiechodového
kovu.

Pfiechodov˘m kovem je ãerven˘
bronz a mosaz. Pfiechodov˘
kov nevyvolává elektro-
chemickou korozi mezi mûdí
a jin˘mi kovy.

Tvarovky jsou normalizovány
a mají kontrolní a jakostní
znaãky.

âerven˘ bronz je slitina, která se v podstatû skládá z prvkÛ mûì, cín 
a zinek, zatímco u mosazi se jedná o slitinu z mûdi a zinku. Jak u mosazi,
tak i u ãerveného bronzu existují rÛzné varianty s rozdíln˘mi 
materiálov˘mi vlastnostmi.
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1. ZakfiíÏkujte tfii hlavní vlastnosti mûdi, 
které jsou dÛleÏité pro vodovodní instalace:

Mûì je dobr˘ elektrick˘ vodiã

Mûì je pevn ,̆ ale dobfie tvárn˘ kov

Mûì je kov s vysokou Ïivotností

Mûì je dobfie recyklovatelná

Mûì se dá dobfie oh˘bat

2. Proã je mûì z hlediska recyklace velice 
dobr˘ materiál?

Mûì lze díky její malé hmotnosti snadno pfiepravovat

Mûdûn˘ ‰rot se sbírá plo‰nû

Recyklovaná mûì má tutéÏ jakost jako mûì získaná
z rudy

3. Jmenujte tfii pevnostní stupnû mûdûn˘ch trubek:

………………………………………………….................…

..........…………………………………………………………

..........…………………………………………………………

4. Je moÏné pevnost mûdi ovlivnit?

Ano, tváfiením zastudena

Ano, mûkk˘m Ïíháním

Ne, pevnost mûdi nelze bûhem v˘roby ovlivnit

5. ZakfiíÏkujte oblasti pouÏití mûdûn˘ch trubek v instalaci:

Elektroinstalace

Instalace plynÛ a kapalin

Instalace potrubní po‰ty

Instalace de‰Èové vody

Instalace pitné vody studené

Instalace topení

Solární technika

Instalace topného oleje

Instalace pitné vody teplé

Pneumatická zafiízení

6. Uveìte tvar a délky mûdûn˘ch trubek 
pfii jejich dodávce:

Mûkká trubka ………..………………............……………

Polotvrdá trubka .……………………............……………

Tvrdá trubka .…………..……………….............…………

7. Jak byste odpovûdûli, kdyby se Vás zákazník 
ptal na zobrazenou znaãku?

Trubka má sníÏenou tlou‰Èku stûny

Trubka splÀuje urãité jakostní podmínky 
a byla kontrolována podle speciálních kontrolních
pfiedpisÛ

Jedná se o znaãku urãitého v˘robce

Jedná se o tvrdou mûdûnou trubku

Úkoly
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8. Co znamená nati‰tûn˘ údaj 15 x 1?

Den v˘roby: 15. leden

Vnûj‰í prÛmûr trubky a tlou‰Èka stûny v mm

Vnitfiní prÛmûr trubky a tlou‰Èka stûny v mm

âíslo v˘robce a stupeÀ kvality

9. MÛÏete následující trubku v praxi pouÏít 
na plynovodní potrubí?

Ano, protoÏe má znaãení podle âSN EN 1057

Ne, protoÏe rozmûrovû nesouhlasí s TPG 700 01

Ano, v‰echny mûdûné trubky je moÏné pouÏít 
na plynovodní potrubí

10. Zvolte správn˘ symbol pro polotvrdé trubky:

11. Jak se jmenují zobrazené spojovací kusy?

....……………...……………………………….…………….

12. Co znamená zkratka DVGW:

DIN pro plynovou a vodní instalaci

Nûmecké sdruÏení plynafiÛ a vodafiÛ

Nûmecké záruãní sdruÏení 

13. Jak velk˘ je vnitfiní prÛmûr tûchto trubek?

15 x 1 ........................................................ mm

28 x 1,5 ........................................................ mm

54 x 2,0 ........................................................ mm

108 x 2,5 ........................................................ mm

133 x 3,0 ........................................................ mm

@

V¯ROBCE EN 1057 28 • 1
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2.1 Dûlení (fiezání) mûdûné trubky

Základy a nástroje
Rozli‰ujeme beztfiískové a tfiískové
dûlení. Obû metody se pfii dûlení
mûdûné trubky pouÏívají. 
Pfii tfiískovém dûlení je nutné dbát
na to, aby se tfiísky z trubky
odstranily. K dûlení mûdûn˘ch
trubek se pouÏívají tyto nástroje:

Funkce planetové pily:
Planetová pila umoÏÀuje maximální dûlení trubky bez otfiepu. 
U této konstrukce pily je rotující pilov˘ list veden kolem trubky 
jako planeta kolem slunce. Tak se dosáhne toho, Ïe bûhem celého procesu
fiezání zÛstane zachována stejnomûrná geometrie fiezu. Tak lze optimálnû
zvolit podmínky fiezu z hlediska nástroje (geometrie, rychlost fiezu) 
a dûleného trubkového materiálu.

Oblouková pila
Tfiískové dûlení; aby byla práce 
kvalitní, dbejte na pravoúhl˘ fiez.

Odfiezávaãka trubek
Beztfiískové dûlení; vÏdy pravoúhl ,̆
hladk˘ fiez, ale silné tvofiení otfiepu,
otfiep je bezpodmíneãnû nutné
odstranit. U mûkk˘ch mûdûn˘ch
trubek by se odfiezávaãka nemûla
pouÏívat.

Elektrická pila
Tfiískové dûlení; umoÏÀuje rychlou
práci, dbejte na pravoúhl˘ fiez.

Kotouãová pila
Tfiískové dûlení; pro pravoúhlé
dûlení tyãov˘ch trubek. Rentabilní
pouze u sériové v˘roby. PouÏití pouze
v dílnû a na velk˘ch staveni‰tích.

Planetová pila
Tfiískové dûlení; pro pravoúhlé dûlení
tyãov˘ch trubek témûfi bez otfiepu.
PouÏití pouze v dílnû
nebo na velk˘ch staveni‰tích.
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2.2 Pracovní postup pfii dûlení

Oznaãení
Znaãky by se na mûdûné trubce mûly provádût pokud moÏno bez záfiezÛ; 
v praxi se osvûdãily fixy odolné proti vodû.

OdstraÀování otfiepu
Po dûlení je nutné konec trubky uvnitfi a zvnûj‰ku zbavit otfiepu. 
Vnitfiní otfiep, kter˘ vytváfií odfiezávaãka trubek naru‰uje proudûní 
a mÛÏe zpÛsobit znaãnou ztrátu tlaku (mÛÏe b˘t i pfiíãinou naru‰ení trubky
kavitací). V oblasti za zúÏením mÛÏe kromû toho docházet k vytváfiení 
stagnaãních zón, které jsou u pitné vody hygienicky závadné.

Pfii fiezání pilou vzniká kromû vnitfiního otfiepu i otfiep vnûj‰í. JestliÏe se otfiep
neodstraní, mÛÏe bránit v montáÏi pájecích tvarovek a po‰kodit tûsnicí
prvek lisovací tvarovky a zástrãné tvarovky.

b) PfiiloÏte odfiezávaãku trubek, jemnû ji nastavte do zábûru, otáãejte
jí a znovu nastavte (v závislosti na tlou‰Èce stûny 5-7 otáãek)
DÛleÏité: Odfiezávaãku nenastavujte najednou pfiíli‰ do zábûru.
Nebezpeãí pro materiál a nástroj (zesílené tvofiení vnitfiního otfiepu
a sníÏená Ïivotnost kotouãového noÏe). Radûji: ãastûji otáãet,
ãastûji nastavovat!

Dûlení
a) PfiiloÏte obloukovou pilu na kov a veìte pravoúhl˘ fiez, tfiísky z trubky 

odstraÀte. List pily má mít jemné zuby.

Vnitfiní otfiep pfii pouÏití odfiezávaãky
trubek

Zv˘‰ená tlaková ztráta a omezení
proudûní v trubce nezbavené otfiepu

Po‰kození tûsnicího prvku lisovací tvarovky

neodstranûn˘m vnûj‰ím otfiepem
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2.3 Kalibrování

U mûkk˘ch mûdûn˘ch trubek je nutné konec trubky po odstranûní otfiepu
kalibrovat. Kalibrace znamená obnovit rozmûrovou pfiesnost trubky. Mûkké
trubky mohou vykazovat nekruhov˘ prÛfiez nebo se pfii dûlení zdeformovat.
Proto je nutné je kalibrovat. Na kaÏd˘ prÛmûr trubky existuje vhodná 
kalibraãní souprava.

Jako dal‰í nástroje jsou k dispozici kalibraãní kle‰tû, které lze pouÏít k vnitfiní
kalibraci na rÛzné rozmûry.

Také polotvrdé trubky je nutné kalibrovat, jestliÏe jsou nekruhové.

Po odstranûní otfiepu se mûkká
mûdûná trubka kalibruje ve tfiech
pracovních krocích. Potfiebujeme 
k tomu tyto nástroje: trn, krouÏek,
kladivo.

1. Kalibraãní trn zatluãeme 
do konce trubky.

2. Trn odstraníme.
3. Kalibraãní krouÏek 

narazíme na konec trubky.

Nikdy trn nezatloukáme 
do nasazeného krouÏku!
Nástroj by se mohl zaseknout.
Trubka nebo nástroj 
by se po‰kodil.

Kalibraãní krouÏek na vnûj‰í prÛmûr
Kalibraãní trn na vnitfiní prÛmûr

Kalibraãní kle‰tû

Kalibraãní trn zatluãeme do konce trubky Kalibraãní krouÏek narazíme 
na konec trubky
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V oblasti men‰ích aÏ stfiedních prÛmûrÛ je moÏné
mûdûné trubky oh˘bat zastudena. 

Oh˘bání zastudena lze provádût u trubek v závislosti 
na jejich prÛmûru a stupni pevnosti (viz tabulka).

Oh˘bání lze provádût ruãnû (pouze mûkké trubky) 
nebo oh˘bacími nástroji. 

U tvrd˘ch mûdûn˘ch trubek s prÛmûry vût‰ími neÏ 28 mm
lze kromû toho pouÏít oh˘bání zatepla nebo mûkké
Ïíhání s následn˘m oh˘báním zastudena, coÏ se dnes
kvÛli velké nároãnosti praktikuje pouze zfiídka.

V závislosti na metodû oh˘bání a prÛmûru trubky existuje
nejmen‰í moÏn˘ polomûr ohybu. Polomûr ohybu 
se vÏdy vztahuje k ose trubky – k tzv. neutrálnímu vláknu.

Oh˘bání je vÏdy nutné provádût velmi peãlivû, 
aby nedocházelo k tvofiení záhybÛ nebo zúÏení prÛfiezu.
JestliÏe se polomûr ohybu zvolí pfiíli‰ mal ,̆ hrozí nebezpeãí,
Ïe se trubka pfietáhne – vnûj‰í stûna trubky bude pfiíli‰
tenká. Na vnitfiní stûnû trubky se mohou tvofiit záhyby.

2.4 Oh˘bání mûdûné trubky

Oh˘bání trubky kle‰tûmi na oh˘bání trubek

Maximální moÏné prÛmûry trubek pfii oh˘bání zastudena

Polomûr ohybu

Chyby pfii oh˘bání

Mûkké trubky (R 220) do 22 mm do 22 mm

Polotvrdé tr. (R 250) do 28 mm

Tvrdé trubky (R 290) do 18 mm

Neutrální vlákno

Polomûr
Ohybu r

Úhel ohybu
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Mûkké mûdûné trubky lze oh˘bat bez nástroje ruãnû.
DÛleÏitou oblastí pouÏití je napfi. pokládání podlahového
vytápûní nebo potrubí na betonov˘ch stropech,
které se následnû pfiekryjí mazaninou.

V˘hodou pfii ruãním oh˘bání je rychlá instalace a moÏnost
dodateãného sefiízení. Polomûr ohybu lze ale pouze
odhadovat a jsou moÏné pouze pomûrnû velké polomûry
ohybu. 

Pfii oh˘bání rukou by nejmen‰í polomûr ohybu
nemûl b˘t men‰í neÏ ‰estinásobek vnûj‰ího
prÛmûru trubky.

JestliÏe má b˘t polomûr ohybu men‰í neÏ ‰estinásobek
vnûj‰ího prÛmûru (da) trubky, nesmí se jiÏ oh˘bat
rukou. Trubka by se jinak mohla prolomit.
To platí také pro oplá‰tûné trubky ve svitcích, pfiiãemÏ
zde je nutná obzvlá‰tní peãlivost, protoÏe zlomy 
a tvofiení záhybÛ jiÏ nelze rozpoznat. 

Jako pomocn˘ nástroj pro oh˘bání rukou lze pouÏít
oh˘bací pruÏiny. Existují vnitfiní a vnûj‰í oh˘bací pruÏiny.
PruÏina vÏdy trubku podpírá a chrání tak oh˘banou ãást
pfied zmûnami prÛfiezu.

2.5 Ruãní oh˘bání

Oh˘bání mûkké mûdûné trubky

Vnûj‰í oh˘bací pruÏiny

Vnitfiní oh˘bací pruÏina

24



2.6 Oh˘bání nástrojem

Ruãní oh˘bací zafiízení Kle‰tû na oh˘bání trubek 
(pouze pro mûkké kruhové trubky)

Oh˘bací segmenty

Nejmen‰í polomûr ohybu (v mm) mûkk˘ch a polotvrd˘ch trubek pfii oh˘bání pomocí nástroje

Strojní oh˘baãka

Pro oh˘bání pomocí nástroje existují
jak ruãní, tak i strojní oh˘baãky. Pro
kaÏd˘ prÛmûr trubky je nutné zvolit
vhodn˘ oh˘bací segment. 
U star‰ích oh˘bacích nástrojÛ 
je vhodné ovûfiit, zda oh˘bací 
segmenty odpovídají hodnotám 
uveden˘m v tabulce.
Ke zlep‰ení kluzn˘ch podmínek 
pfii oh˘bání je moÏno pouÏít vhodn˘
sprej.

Mûkké mûdûné trubky
Pro men‰í oblouky neÏ r = 6 • da
se pouÏívají oh˘bací nástroje.

Pro mûkké mûdûné trubky pfii pouÏití
oh˘baãky platí:

• Nejmen‰í moÏn˘ polomûr ohybu 
r je 3-násobek vnûj‰ího prÛmûru
da trubky.

• Pro oh˘bání mûkk˘ch trubek 
s plastov˘m plá‰tûm je nutné
zvolit nejbliÏ‰í vût‰í oh˘bací 
segment.

Polotvrdé mûdûné trubky
DÛleÏitou v˘hodou polotvrd˘ch
trubek oproti tvrd˘m trubkám 
jsou zlep‰ené oh˘bací vlastnosti.
Polotvrdé trubky lze oh˘bat 
aÏ do vnûj‰ího prÛmûru 28 cm.
Oh˘bání se vÏdy provádí nástrojem.
Nejmen‰í moÏné polomûry ohybu
jsou znázornûny v tabulce.

Kle‰tû na oh˘bání trubek se nepfiipevÀují, tj. jedná se o nástroje, 
které lze pouÏívat bez svûráku a pracovního stolu u mûkk˘ch trubek 
do da = 22 mm.

Ruãní oh˘bací zafiízení jsou ruãnû ovládané oh˘baãky s vymûniteln˘mi
souãástmi k upnutí do svûrákÛ popfi. k pfiipevnûní na pracovním stole.

Strojní oh˘baãky jsou strojnû pohánûné pfiístroje s vymûniteln˘mi
souãástmi k samostatnému postavení nezávisle na pracovním stole.
PouÏívají se hlavnû pfii sériové v˘robû.

12 x 1,0 36 45

15 x 1,0 45 55

18 x 1,0 54 70

22 x 1,0 66 77

28 x 1,5 - 114

Vnûj‰í prÛmûr x tlou‰Èka stûny Mûkká r Polotvrdá r
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2.7 Rozmûrovû pfiesné oh˘bání

Pro rozmûrovû pfiesné oh˘bání 
je nutné vûdût, jak daleko má b˘t
oblouk vzdálen od zaãátku trubky.
To se urãuje pomocí osového rozmûru.
Úsek trubky oznaãen˘ osov˘m
rozmûrem se oznaãuje jako
rozmûrové rameno, druh˘ úsek
trubky jako oh˘bací rameno.

Pro vût‰inu oh˘bacích nástrojÛ 
je nutné zaãátek oblouku oznaãit 
na trubce. Na tuto znaãku nastavíme
znaãku oh˘baãky. Provedeme ohyb 
a po ukonãení ohybu leÏí stfied
trubky pfiesnû na osovém rozmûru.

Pracovní postup:

1.Na rovné mûdûné trubce vyznaãte
osov˘ rozmûr 

2.Oznaãte na trubce zaãátek
oblouku (osov˘ rozmûr – polomûr
ohybu).

3.Podle prÛmûru trubky vyberte
oh˘bací segment a pfiipravte
oh˘baãku k oh˘bání.

4.Oh˘baãku nasaìte její znaãkou 
na znaãku zaãátku oblouku.

5.Oh˘bejte.

Osov˘ rozmûr

Kluzn˘ segment

Osov˘ rozmûr

Oh˘bací segment

Oh˘bání mûdûné trubky ruãním oh˘bacím zafiízením. (U zde zobrazeného
nástroje se osov˘ rozmûr shoduje s koncem kluzného segmentu).

Osov˘ rozmûr

Zaãátek oblouku

Polomûr ohybu r 
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2.8 Oh˘bání zatepla a mûkké Ïíhání

Délka nahfiívání pfii pouÏití empirického vzorce pro oblouky ohybu 90°

Tvrdé mûdûné trubky lze oh˘bat
i podle tûchto postupÛ:

1.Mûkké Ïíhání, nechat ochladit,
oh˘bat oh˘baãkou

2.Oh˘bání zatepla ruãnû s pískovou
náplní.

Pro minimální polomûry ohybu 
pfii oh˘bání zatepla a po mûkkém
Ïíhání platí tatáÏ pravidla 
jako pro oh˘bání mûkk˘ch trubek:
Oh˘bání zatepla rukou: r = 6 • da
Oh˘bání oh˘baãkou: r = 3 • da

Oh˘bání zatepla a oh˘bání s pomocí
Ïíhání se dnes pouÏívá pouze zfiídka.
Pro oba tyto zpÛsoby oh˘bání je
nutné tu ãást trubky, na které bude    
vytvofien ohyb, ohfiát do tmavû ãer-
veného Ïáru.
Délku tohoto úseku oznaãujeme
jako nahfiívanou délku l. Pro ohyby 90°  
je hodnota nahfiívané délky vyznaãena
na obrázku dole.

U potrubích na pitnou vodu 
se nesmí oh˘bání zatepla 
a mûkké Ïíhání mûdûn˘ch
trubek do prÛmûru 
28 x 1,5 mm (vãetnû) provádût
(viz také kapitola 3.3).

Pro jiné úhly ohybu 
neÏ oblouky 90° se nahfiívaná
délka vypoãítá podle tohoto
vzorce:

Tento vzorec je potfieba 
i pro oh˘bání na míru, 
protoÏe popisuje napfiímenou
délku oblouku. Tak lze délku
potfiebného kusu trubky
pfiesnû urãit pfied oh˘báním.

Osov˘ rozmûr

0,5 rPolomûr ohybu r 

Nahfiívaná délka l 

I = r + 0 , 5 r  = 1,5 • r

Nahfiívaná délka l 
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U potrubí na pitnou vodu se oh˘bání za tepla 
s pískovou náplní nesmí pouÏívat.

Oh˘bání s pískovou náplní
JestliÏe Ïíháme tvrdé mûdûné trubky, lze je ve stavu 
ãerveného Ïáru oh˘bat rukou. Ruãní oh˘bání zatepla 
se provádí pouze tehdy, kdyÏ nemáme oh˘bací pfiístroje
pro pfiíslu‰n˘ prÛmûr.
Trubka se za tímto úãelem naplní pískem, neboÈ 
bez pískové náplnû by se zmûnil tvar prÛfiezu. 
Na vnitfiní stranû oh˘bané trubky by vznikly záhyby.

Proto: Pfii oh˘bání zatepla je nutná písková náplÀ. 
Pomáhá zachovat konstantní prÛfiez.

Oh˘bání zatepla s pískovou náplní

1. Znaãení
• Oznaãte na trubce osov˘ rozmûr
• Vypoãítejte nahfiívanou délku a oznaãte ji na trubce

2. Písková náplÀ
• PouÏívejte pouze úplnû such ,̆ jemnozrnn˘ písek

(kfiemenn˘ písek)! Vlhk˘ písek pfii zahfiívání vytváfií
tlak páry, kter˘ mÛÏe náplÀ a uzávûr trubky tlakem
vyrazit – nebezpeãí poranûní!

• Konec trubky uzavfiete dfievûnou zátkou
• NaplÀte písek, pfiitom na trubku klepejte, 

aby nevznikly dutiny
• Druh˘ konec trubky uzavfiete také dfievûnou zátkou

3. Mûkké Ïíhání
• Nastavte mûkk˘ neutrální plamen, mûì lokálnû

nepfiehfiívejte
• Zahfiívejte rovnomûrnû! Plamenem neustále 

pohybujte po celé nahfiívané délce sem a tam
• Pfii tmavû ãerveném Ïáru pfiestaÀte! Pfiehfiátí

po‰kozuje materiál

4. Oh˘bání a kontrola
• Pomalu a plynule rukou oh˘bejte
• Vytvofite poÏadovan˘ úhel, zkontrolujte 

ho a pfiípadnû opravte
• Nechejte trubku zchladit
• Peãlivû odstraÀte písek

Mûkké Ïíhání a oh˘bání zastudena

1. Znaãení
• Oznaãte na trubce osov˘ rozmûr
• Vypoãítejte nahfiívanou délku a oznaãte ji na trubce

2. Mûkké Ïíhání
• Nastavte mûkk˘ neutrální plamen, mûì lokálnû

nepfiehfiívejte
• Zahfiívejte rovnomûrnû! Plamenem neustále pohy-

bujte po celé nahfiívané délce sem a tam
• Pfii tmavû ãerveném Ïáru pfiestaÀte! Pfiehfiátí

po‰kozuje materiál

3. Oh˘bání zastudena pomocí oh˘bacího pfiístroje
• Nechejte trubku zchladit
• Podle prÛmûru trubky zvolte oh˘bací segmenty
• Zaãátek nahfiívané délky umístûte na znaãku

oh˘bacího segmentu
• Oh˘bejte

Pro mûkké Ïíhání jsou nutné teploty nad 650 °C. 
Proto se pouÏívají tepelné zdroje, které se pouÏívají 
pro pájení natvrdo (viz kapitola 3.7).

Trubka s pískovou náplní
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1. Máte oddûlit mûkkou mûdûnou trubku 22 x 1 mm.
Jak˘ nástroj zvolíte?

Odfiezávaãku trubek, protoÏe pak není nutné
odstraÀovat otfiep

Obloukovou pilu na Ïelezo, protoÏe pak vznikne 
jen slab˘ otfiep, kter˘ lze snadno odstranit

2. Proã je nutné odstranit vnûj‰í otfiep?

Aby se o otfiep nûkdo nezranil

ProtoÏe s vnûj‰ím otfiepem není moÏné správné
spojení s tvarovkou

Vnûj‰í otfiep je nutné odstraÀovat pouze 
u lisovací tvarovky

3. Proã je nutné odstranit vnitfiní otfiep?

ProtoÏe vnitfiní otfiep brání proudûní

ProtoÏe s vnitfiním otfiepem by trubka ne‰la
nasunout do tvarovky

ProtoÏe vnitfiní otfiep mÛÏe zpÛsobit znaãnou
tlakovou ztrátu

4. Co znamená kalibrace trubky?

Obnovení rozmûrové pfiesnosti prÛmûru trubky

Odstranûní tfiísek ve vnitfiku trubky

Odstranûní vnitfiního otfiepu

5. V jakém pofiadí je nutné kalibrovat?

Nejprve se kalibruje trnem, potom krouÏkem

Pofiadí pfii kalibraci je libovolné

Nejprve se kalibruje krouÏkem, potom trnem

6. Na ãem závisí nejmen‰í polomûr ohybu pfii oh˘bání
mûdûn˘ch trubek?

Na pevnosti trubky

Na znaãce oh˘bacího nástroje

Na vnûj‰ím prÛmûru trubky

7. Jaké následky má v˘bûr pfiíli‰ malého polomûru
ohybu:

Na stûnû trubky leÏící uvnitfi se mohou tvofiit záhyby

Stûna trubky leÏící vnû se ztenãí

8. Na co se vztahuje osov˘ rozmûr?

Úkoly

1000

1000

1000
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9. Lze ruãnû oh˘bat mûdûnou trubku 15 x 1 mm
s polomûrem ohybu 60 mm?

Ano

Ne

10. Lze oh˘bat mûkkou mûdûnou trubku 18 x 1 mm 
s polomûrem r = 40 mm?

Ano, ruãnû

Ano, nástrojem

Ne

11. Polotvrdá mûdûná trubka 18 x 1 má s nejmen‰ím
polomûrem ohybu zachovat osov˘ rozmûr 1200 mm.
Urãete …

a) polomûr ohybu

……………………………………………………......... mm

b) délku kusu trubky pfied obloukem
(od zaãátku osového rozmûru po zaãátek oblouku)

……………………………………………………........ mm

12. Jak se naz˘vají oznaãené prvky?

A .....................................................................................

B......................................................................................

C......................................................................................

13. Mûkká mûdûná trubka 12 x 1 mm se má takto
ohnout. Potfiebujeme k tomu oh˘bací nástroj?

Ano

Ne

14. Napi‰te vzorec pro nejmen‰í polomûr ohybu 
pfii oh˘bání mûkk˘ch mûdûn˘ch trubek rukou.

r = ..................................................................................

Úkoly
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19. Kdy není mûkké Ïíhání a oh˘bání zatepla pfiípustné?

V plynovodních potrubích

V topn˘ch potrubích

V potrubích na pitnou vodu do 28 x 1,5 mm

V potrubích na pitnou vodu do 18 x 1,5 mm

20. Jaké pracovní kroky patfií k mûkkému Ïíhání 
a následnému oh˘bání tvrd˘ch mûdûn˘ch trubek
zastudena?

Naplnit písek

Oznaãit rozmûry na trubce

Îíhat

UdrÏovat teplotu

Zchladit trubku

Oh˘bat

15. Které z následujících v˘rokÛ jsou správné?

Polotvrdé mûdûné trubky lze oh˘bat ruãnû

Polotvrdou trubku 15 x 1 mm lze oh˘bat 
s polomûrem ohybu r = 45 mm

JestliÏe Ïíháme tvrdé mûdûné trubky namûkko, 
je moÏné je oh˘bat pfiesnû tak jako mûkké trubky

Polotvrdé trubky lze oh˘bat zastudena 
aÏ do rozmûru 28 x 1,5 mm

16. Jakou úlohu má písková náplÀ pfii oh˘bání zatepla?

Zaji‰Èuje rovnomûrné rozloÏení tepla pfii mûkkém
Ïíhání

Pfii oh˘bání udrÏuje konstantní prÛfiez trubky

ZabraÀuje vnikání kyslíku

17. Jaké metody oh˘bání existují pro tvrdé mûdûné
trubky?

A .....................................................................................

B......................................................................................

18. Zakreslete na úseku trubky nahfiívanou délku l 
pro osov˘ rozmûr S = 100 mm a polomûr ohybu 
r = 40 mm.
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3.1 ZpÛsoby spojování – pfiehled

Rozdûlení spojÛ:
A. Spoje rozebíratelné
B. Spoje nerozebíratelné

U rozebírateln˘ch spojÛ lze jednotlivé
souãásti bez jejich zniãení rozpojit 
a opût spojit. PouÏívají se tehdy,
kdyÏ se má spoj pozdûji opût uvolnit,
jako napfi. pfii údrÏbû nebo opravách
u ãerpadel, armatur nebo u tepeln˘ch
v˘mûníkÛ.
Nerozebíratelné spoje se pouÏívají
tehdy, kdyÏ se pozdûj‰í uvolnûní
nepfiedpokládá.

nerozebíratelné

spoje pájením namûkko 
a natvrdo

svarové spoje

lisované spoje

zástrãné spoje

rozebíratelné

‰roubení

spoje svûracím krouÏkem

pfiírubové spoje

trubkové spojky

Spojovací techniky

Pfiehled spojovacích technik
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Mezi trubkami, zasunut˘mi do sebe je velmi úzká
(kapilární) spára (mezera). Ponofiíme-li je spoleãnû 
do kapaliny, kapalina poãne stoupat kapilární mezerou
nahoru. Stane se to ale jen tehdy, budou-li stûny trubek
smáãivé (oãi‰tûné). Bude-li mezera pfiíli‰ velká, kapalina
nebude stoupat nahoru.

Mûdûné trubky a kapilární pájecí tvarovky 
jsou rozmûrovû navzájem sladûny tak, aby byla 
vÏdy zaruãena optimální pájecí kapilární mezera.
Pro trubky o prÛmûru od 6 mm aÏ do 54 mm 
je její hodnota 0,02 mm aÏ 0,3 mm. 
Pro trubky nad 54 mm aÏ do 108 mm je to 0,4 mm.
Pfii kapilárním pájení pájka nevnikne dovnitfi trubky, 
sací úãinek kapilární mezery konãí tam, kde konãí
kapilární mezera. Viditeln˘m pfiíznakem vyplnûné
kapilární mezery je vytvofiení Ïlábku mezi trubkou 
a tvarovkou.

Kapilarita se ãasto vyskytuje také v pfiírodû:

• Voda v rostlinû stoupá díky kapilaritû.
• Houba nasává kapalinu – vlivem kapilarity.

3.2 Kapilární pájení

Princip kapilariy

PrÛbûh pájení

Pfiíklady v˘skytu kapilarity v na‰em okolí

Tvarovka

Ohfiáté pájené místo

Tekutá pájka

Pájka

Îlábek
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Mûdûné trubky lze pájet dvûmi rÛzn˘mi metodami:

• pájení namûkko
• pájení natvrdo

Rozli‰ení mezi pájením natvrdo a pájením namûkko 
se provádí podle pracovní teploty. Pracovní teplota 
je teplota, pfii které se pouÏitá pájka taví, smáãí stûny
trubky a tvarovky a vyplÀuje spoj. 
ProtoÏe se u pouÏívan˘ch pájek jedná o slitiny (smûsi)
rÛzn˘ch prvkÛ, mají pájky teplotní rozmezí tavení 
a ne bod tavení jako je to u ãist˘ch prvkÛ.
Pracovní teplota se pohybuje v blízkosti horního bodu
tavení pájky. Pfii pájení natvrdo je pracovní teplota 
nad 450 °C a pfii pájení namûkko pod 450 °C.

S rozdíln˘mi pracovními teplotami vypl˘vají i rozdílné
mechanické vlastnosti pájen˘ch spojÛ. Spoje pájené
natvrdo mají vy‰‰í pevnost ve smyku a umoÏÀují vy‰‰í
provozní teploty neÏ spoje pájené namûkko. 
Tvrdé a polotvrdé mûdûné trubky ale pfii pájení natvrdo
ztrácejí svoji pevnost, protoÏe jsou kvÛli vysok˘m 
pracovním teplotám Ïíhány namûkko.

JestliÏe se jako spojovací technika zvolí pájení, 
je nutné…

pájet natvrdo:
• instalace plynu, zkapalnûného plynu a oleje
• potrubí s provozními teplotami nad 110 °C

(napfi. solární nebo horkovodní topná zafiízení)
• trubky podlahového vytápûní pokládané 

v mazaninû

pájet namûkko:
• potrubí pro instalace pitné vody 

aÏ do vnûj‰ího prÛmûru 28 mm vãetnû

Ve v‰ech ostatních pfiípadech lze pájet jak natvrdo,
tak namûkko.

Pájení je technologick˘ postup k pevnému spojení
materiálÛ, pfiiãemÏ tavením pájky vzniká 
kapalná fáze. Základní materiály (zde: mûì, 
ãerven˘ bronz nebo mosaz) pfii tom své tavící
teploty nedosáhnou. Jakmile se roztavená pájka
dostane do kapilární mezery, zaãíná v˘mûna
atomÛ pájky a mûdi (difúze). V oblasti pfiechodu 
spojovan˘ch ploch mûdi se tak vytváfií slitinová
vrstva, jejíÏ pevnost je vy‰‰í neÏ pevnost pájky.

3.3 Rozli‰ování pájení namûkko a natvrdo

Teplotní rozmezí pájení namûkko a natvrdo

Bod tavení Cu-DHP

Teplotní rozmezí 
pro tvrdé pájení
mûdûn˘ch trubek
630 °C aÏ 890 °C

Pájení natvrdo

Pájení namûkko

Teplotní rozmezí 
pro mûkké pájení
mûdûn˘ch trubek 
220 °C aÏ 250 °C

1083 °C

450 °C
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Tvarovky podle âSN EN 1254 se vyrábûjí z bezkyslíkaté
mûdi (Cu-DHP), ãerveného bronzu nebo mosazi 
a jsou k dostání pro prÛmûry mûdûn˘ch trubek
od 6 do 108 mm a velikosti závitov˘ch pfiípojek 
od 1/8“ aÏ 4“.

Pfii mûkkém a tvrdém pájení mûdûn˘ch trubek 
s tvarovkami se pouÏívá technika kapilárního pájení.
Pájecí kapilární mezera musí b˘t stejnomûrná a úzká
tak, aby byla moÏná vzlínavost (kapilarita) a pájka
pronikla do kapilární mezery i pfies gravitaãní sílu.
Velikost správné kapilární mezery je dána pouÏitím
mûdûn˘ch trubek podle âSN EN 1057 a pájecích
tvarovek podle âSN EN 1254-1. Trubky a tvarovky 
pak mají sladûné rozmûrové tolerance. Pro bezchybn˘
spájen˘ spoj je dÛleÏitá kalibrace (mûkké trubky)
a zbavení koncÛ trubky otfiepu, protoÏe jinak bychom
nemûli stejnomûrnou pájecí kapilární mezeru.

Vedle bûÏn˘ch tvarovek pro mûkké a tvrdé pájení existují
podle âSN EN 1254-1 také tvarovky ke kapilárnímu
pájení s men‰í hloubkou zasunutí, které se pouÏívají
pouze k pájení natvrdo. Je nutné dbát na to, 
aby se tyto tvarovky nepouÏily pfii pájení namûkko.

U na‰ich sousedÛ:

V instalacích pitné vody, plynu a zkapalnûného
plynu je v Nûmecku u kapilárních pájecích
tvarovek nutná kontrolní znaãka DVGW. 
Ta se z dÛvodÛ nedostatku místa na tvarovce
nachází na jejich obalu.

3.4 Kapilární pájecí tvarovky

Znaãení kapilárních pájecích tvarovek

V˘bûr kapilárních pájecích tvarovek

Kapilární pájecí tvarovka podle âSN EN 1254-1 
s men‰í hloubkou zasunutí, pouze k pájení natvrdo 

Správné oznaãení tvarovky:

• Rozmûr (pfiíslu‰n˘ vnûj‰í prÛmûr trubky)
• Znaãka v˘robce
• Zjednodu‰ená znaãka kvality
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Znaãka v˘robce

Znaãka v˘
ro

bc
e

Kapilární pájecí tvarovky pro pájení namûkko a natvrdo
jsou normalizovány v normû âSN EN 1254-1 a mají mít
znaãku kvality.
V normû âSN EN 1254-1 jsou stanoveny minimální 
poÏadavky na tvarovky. V˘robci, ktefií vyrábûjí tvarovky
podle této normy, je oznaãují svojí znaãkou (znaãkou
v˘robce).
V jakostních podmínkách SdruÏení pro kvalitu mûdûn˘ch
trubek jsou stanoveny zv˘‰ené jakostní poÏadavky 
na tvarovky. Proto je vhodné, pouÏívat pouze tvarovky
se znaãkou 



Pájky k pájení namûkko
Pro instalaci mûdûn˘ch trubek 
se pouÏívají pfiednostnû dvû mûkké
pájky. Ty jsou normalizované 
podle âSN EN 29453. Oznaãení pájky
vÏdy uvádí, z kter˘ch prvkÛ se pájka
skládá.

V‰echny mûkké pájky pro potrubní
instalace obsahují jako hlavní sloÏku
cín. To lze poznat podle toho, Ïe cín
je vÏdy uvádûn jako první kov 
po identifikaãním písmenu 
S - (= solder, anglicky mûkká pájka),
napfi. S-Sn97Cu3. âísla za chemick˘mi
znaãkami udávají pfiibliÏn˘ podíl
pfiíslu‰ného kovu v hmotnostních
procentech.

3.5 Pájky a tavidla pro pájení namûkko

Rozsah tavení (°C) 230 - 250 221 - 230

Cu* 2,5 - 3,5 -

Ag* - 3,0 - 3,5

Sn* zbytek zbytek

Pájky podle
âSN EN 29453 

Kov Chemická znaãka Latinsk˘ název

Cín Sn Stannum

Stfiíbro Ag Argentum

Mûì Cu Cuprum

Zinek Zn Zincum

Mûkká pájka s úpln˘m oznaãením

Znaãka kvality RAL

V˘robce Norma: âSN EN 29453

Zkrácen˘
název
pájky

Názvy a znaãky nûkter˘ch kovÛ

Mûkké pájky pro instalaci mûdûn˘ch trubek (* údaje v hmotnostních procentech)

Existují je‰tû dal‰í mûkké pájky, které nûkdy obsahují olovo. Ty se nesmûjí
pouÏívat v instalacích pitné vody a topení. V instalacích topení se smûjí
pouÏít jiné bezolovnaté pájky (napfi. pájky s obsahem antimonu). 
Aby se zabránilo zámûnám a také kvÛli zjednodu‰ení je vhodné zásadnû
pouÏívat pouze obû v˘‰e uvedené mûkké pájky.

Abychom si byli jisti, Ïe pouÏíváme
správné pájky, mûly by mûkké pájky
mít tyto znaãky:

• znaãka v˘robce nebo dodavatele
• âSN EN 29453
• zkrácené oznaãení pájky
• (znaãka kvality RAL)

S-Sn97Cu3 S-Sn97Ag3
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Tavidla k pájení namûkko
Pfied pájením je nutné, aby pájené
plochy byly dokonale mechanicky
oãi‰tûny.
Tavidla slouÏí k tomu, aby se pájené
plochy zbavily oxidÛ a zÛstaly 
tak po celou dobu pájení (zabraÀují
vytváfiení nov˘ch oxidÛ bûhem pájení).
Tím se mÛÏe pájka pfii pracovní
teplotû tavit, smoãit pájené plochy a
spojit se s materiálem.

Tavidla mají rozmezí teplotního
pÛsobení. JestliÏe je teplota pájení
pfiíli‰ vysoká, tavidlo shofií 
a je neúãinné. Proto je nutné dbát
na dodrÏení pracovní teploty. 

Pro mûkké pájení jsou 
podle âSN EN 29454 pfiípustné 
tfii typy tavidel, které mají tyto
zkratky:

• 3.1.1
• 3.1.2
• 2.1.2

Stejnû jako u pájek je i u tavidel
nutné dbát na správné znaãení:

• znaãka v˘robce nebo dodavatele
• âSN EN 29454
• zkratka typu tavidla
• (znaãka kvality RAL)
• (znaãka DVGW)

Místo tavidel lze pouÏít také pasty 
k mûkkému pájení. Pasty k mûkkému
pájení se skládají z prá‰kovité mûkké
pájky a tavidla. V˘hodou zde je, 
Ïe pracovní teplotu poznáme 
podle roztavení pájecí pasty
(stfiíbrná barva).

Kromû údajÛ o tavidle musejí b˘t
pájecí pasty k mûkkému pájení
oznaãeny zkratkou âSN EN 29453 
a údajem o obsahu kovu.

Tavidla k pájení namûkko. První ãíslo
oznaãuje typ (napfi. 3 = anorganická),
druhé ãíslo základ (napfi. 1 = vodorozpustná) 
a tfietí ãíslo aktivátor, kter˘ pfii zahfiátí
vyvolá chemickou reakci

Tavidla s oznaãením

Pasta k mûkkému pájení s oznaãením. (Pájka obsaÏená
v pastû sama nestaãí k naplnûní pájecí kapilární mezery).

Znaãka DVGW 
a znaãka kvality RAL

Pro instalace pitné vody musí b˘t zbytky tavidla
k mûkkému pájení rozpustné ve vodû. 
(Znaãka DVGW na nádobû s tavidlem potvrzuje,
Ïe je tento poÏadavek splnûn).

Tavidlo podle 
âSN EN 29454

3.1.1

3.1.2

2.1.2

Interval 
pÛsobení (°C)

Norma:
âSN EN 29454

Tavidlo

Obsah kovu (pájky)   
dle âSN EN 29453

Znaãka
v˘robce

Znaãka v˘robce

Zn. DVGW

Znaãka RAL

âSN EN 29453

Typ tavidla

Znaãka RAL

Zn. DVGW
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Pájky k pájení natvrdo
Jako tvrdé pájky se nejãastûji pouÏívají pájky 
mûì – stfiíbro – fosfor CP 105 (L-Ag2P) a mûì – fosfor
(L-CuP6).

Kromû tvrd˘ch pájek obsahujících fosfor existují 
je‰tû tvrdé pájky mûì-stfiíbro s podílem cínu a bez nûho.
Celkovû je pro pájení mûdûn˘ch trubek natvrdo 
podle âSN EN 1044 vhodn˘ch pût tvrd˘ch pájek 
(viz tabulka).

V‰echny uvedené pájky jsou pfiípustné pro v‰echny
instalace. Jediná v˘jimka: Pro instalace topného oleje 
se nesmí pouÏít pájka AG 203.

Tvrdé páky mají mít toto znaãení:

• znaãka v˘robce nebo dodavatele
• âSN EN 1044
• zkratka pájky
• (znaãka kvality RAL)

Tavidla k pájení natvrdo
Ze stejného dÛvodu jako u mûkk˘ch pájek se i u tvrd˘ch
pájek pouÏívají tavidla. U pájení natvrdo se pouÏívá typ
FH 10 podle âSN EN 1045.

Existuje jedna v˘jimka, pfii které lze pájet natvrdo 
i bez tavidla:
Pfii spojování materiálÛ mûì – mûì není pfii tvrdém
pájení s pájkami obsahujícími fosfor CP 203 a CP 105
potfieba tavidlo, protoÏe jeho úãinek nahrazuje 
fosforová sloÏka tavidla.

Tavidla k tvrdému pájení mají mít toto znaãení:

• znaãka v˘robce nebo dodavatele
• âSN EN 1045
• zkratka typu tavidla
• (znaãka kvality RAL)
• (znaãka DVGW)

Pro instalace pitné vody musí b˘t zbytky tavidla 
k mûkkému pájení rozpustné ve vodû. 
(Znaãka DVGW na nádobû s tavicí pfiísadou
potvrzuje, Ïe je tento poÏadavek splnûn).

3.6 Pájky a tavidla pro pájení natvrdo

Pájky a tavidla k pájení natvrdo

Pájecí tyãinky k pájení natvrdo s úpln˘m oznaãením

Tavidlo s úpln˘m oznaãením

CP 203 (L-CuP6) 710 – 890

CP 105 (L-Ag2P) 645 – 825

AG 106 (L-Ag34Sn) 630 – 730                  FH 10 550 – 800

AG 104 (L-Ag45Sn) 640 – 680

AG 203 (L-Ag44) 675 – 735

Tvrdé pájky podle 
âSN EN 1044

Interval tavení 
(°C)

Tavidlo 
âSN EN 1045

Interval
pÛsobení (°C)

Znaãka kvality RAL

Znaãka v˘robce

âSN EN 1044

Zkrácené oznaãení pájky

Zkratka typu tavidla

âSN EN  1045

Znaãka v˘robce

Znaãka DVGW

Znaãka RAL
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3.7 Pájecí pfiístroje (soupravy)

Elektrick˘ odporov˘ pájecí pfiístroj

Mûkké pájení elektrick˘m
odporov˘m pájecím pfiístrojem

Souprava s hofiákem na smûs propan-kyslík

Pfii pájení namûkko elektrick˘m
odporov˘m pájecím pfiístrojem
nehrozí pfii práci v obydlen˘ch 
prostorách nebezpeãí po‰kození 
v dÛsledku vznícení tapet a pod.,
protoÏe se nepouÏívá otevfien˘ 
plamen.

Pájení namûkko
Aby se zamezilo lokálnímu pfiehfiátí, mûly by se k pájení
namûkko pouÏívat pouze tyto tepelné zdroje:

Pájení natvrdo
KvÛli vy‰‰ím pracovním teplotám se pfii pájení natvrdo
pouÏívají jiné tepelné zdroje neÏ pfii mûkkém pájení:

Souprava s víceotvorov˘m hofiákem na smûs propan-vzduch

Souprava s víceotvorov˘m hofiákem na smûs acetylen-kyslík
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Konec trubky uvnitfi a vnû zbavte otfiepu a u mûkk˘ch
mûdûn˘ch trubek proveìte kalibraci. Je to dÛleÏit˘
pfiedpoklad pro správnou kapilární pájecí mezeru.

JestliÏe se mûkké trubky nekalibrují, trubka nemá
správn˘ tvar vÛãi tvarovce. Pokusíte-li se pak trubku 
a tvarovku zasunout do sebe, nemá mezera mezi trubkou
a tvarovkou správnou hodnotu kapilární mezery a nedojde
ke správnému vyplnûní pájeného spoje pájkou.

Konec trubky zvnûj‰ku a tvarovku zevnitfi mechanicky
oãistit.
K ãi‰tûní jsou vhodná nekovová ãisticí rouna, jemná
ocelová vata, smirkové plátno (zrnitost 240 nebo jemnûj‰í)
anebo prstencové ãi kulaté kartáãe s drátûn˘mi ‰tûtinami. 
JestliÏe se konec trubky a tvarovka mechanicky neoãistí,
spoj nelze úspû‰nû provést.

Tavidlem potfiete pouze konec trubky. Tak se tavidlo
nedostane dovnitfi trubky. Aby bylo pájené místo opticky
ãisté, doporuãuje se odstranit po nasunutí trubky 
a tvarovky pfiebyteãné tavidlo resp. pájecí pastu, 
které zÛstane na trubce.
Pfii tvrdém pájení spoje mûì - mûì pájkou obsahující fosfor
(CP 203 nebo CP 105) není tavidlo nutné.

3.8 Pracovní postup pfii pájení 
namûkko a natvrdo

Nastavení plamene hofiáku
Pro pájení namûkko se intenzita
plamene pfiizpÛsobí prÛmûru trubky.

Pfii pájení natvrdo existují rÛznû
velké hofiákové vloÏky, které se volí
podle prÛmûru trubky.
K pájení natvrdo se kvÛli lep‰ímu
rozdûlení tepla pouÏívají víceotvorové
popfi. skupinové hofiáky (Ïádné
svafiovací trysky). Pájí se neutrálnû
nastaven˘m plamenem.

Pfii zapálení plamene se nesmûjí
v jeho blízkosti nacházet snadno
vznûtlivé pfiedmûty a místnost 
by se mûla vûtrat.

Plamen hofiáku se nezapaluje
bûÏn˘mi zapalovaãi, ale speciálním
kamínkov˘m zapalovaãem.
U mnoh˘ch hofiákÛ je pfiímo v tûlese
hofiáku zabudovan˘ piezoelektrick˘
zapalovaã.

Neutrálnû nastaven˘ plamen 
víceotvorového hofiáku

Odstranûní otfiepu (zde vnûj‰í otfiep)

Oãi‰tûní konce trubky Oãi‰tûní otvoru tvarovky 

Nanesení tavidla, resp. pájecí pasty
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Pájení natvrdo
Oãi‰tûn˘ a tavidlem natfien˘ konec trubky nasuÀte 
aÏ na doraz do tvarovky a rovnomûrnû zahfiívejte
rozpt˘len˘m plamenem.
Pfii pfiíli‰ velkém zahfiátí tavidlo shofií a páka nemÛÏe
smáãet, ale ukapává.

Pfii pájení natvrdo se správná pracovní teplota dosáhne
pfii tmavoãerveném Ïáru.

Pájka se pfiiloÏí na pájené místo do rozpt˘leného
plamene a odtavuje se vlivem plamene, pfiechází 
do kapilární mezery aÏ ji zcela vyplní.

Pfii tvrdém pájení trubek velk˘ch prÛmûrÛ se postupuje
po obvodu a pájka se roztavuje v zónách.

Na závûr se místo spojení oãistí vlhk˘m hadrem,
aby se odstranily zbytky tavidla. 
Zbytky tavidla k tvrdému pájení lze rovnûÏ odstranit
drátûn˘m kartáãem.
V instalacích pitné vody se zbytky tavidla na vnitfiní
stranû trubek odstraÀují vypláchnutím celého potrubního 
systému. Z tohoto dÛvodu musejí b˘t tavidla pro instalace
pitné vody rozpustná ve vodû.

Pájení namûkko

Pájení natvrdo

Odstranûní zbytkÛ tavidla
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Pájení namûkko
Oãi‰tûn˘ a tavidlem natfien˘ konec trubky zasuÀte 
aÏ na doraz do tvarovky a rovnomûrnû zahfiívejte
rozpt˘len˘m plamenem.
Pfii pfiíli‰ velkém zahfiátí tavidlo shofií a páka 
nemÛÏe smáãet, ale ukapává.

Pfii pájení namûkko se pracovní teplota pozná 
roztavením pasty k mûkkému pájení (stfiíbrná barva).

Po ohfievu pájeného místa hofiák odklonit od spoje.
Tyãinku pájky dotykovû pfiiloÏíme k pájecí kapilární
mezefie. Zde se odtavuje bez pfiímého pÛsobení
plamene, dokud není na vnûj‰ím okraji tvarovky
viditeln˘ pájecí Ïlábek.

V okamÏiku ochlazení se místo spojení nesmí otfiásat,
protoÏe se pájka nezpevÀuje nárazovû, ale v rámci
svého rozmezí tavení.



Úkoly

1. Jmenujte dva rozebíratelné a dva nerozebíratelné
spoje:

Rozebíratelné: .…………………………………….………

………………..……………………………………….………

Nerozebíratelné: …………………………………..………

..……………………………………………………….………

2. ZakfiíÏkujte prosím: Kapilarita se vyskytuje…

pfii stoupání sloupce rtuti v teplomûru

v petrolejové lampû pfii stoupání petroleje v knotu

v ústfiedním topení pfii stoupání topné vody 
do vy‰‰ích pater

pfii stoupání vody ve stromû od kofienÛ aÏ po listy

3. Dvû z následujících vût jsou správné. ZakfiíÏkujte je!

Pfii pájení namûkko je pracovní teplota niÏ‰í 
neÏ teplota tavení pájky

Pfii pájení namûkko je pracovní teplota niÏ‰í 
neÏ pfii pájení natvrdo

Pfii pájení natvrdo je rozmezí tavení pájky pod 450 °C

Pfii pájení natvrdo je pracovní teplota nad 450 °C

4. Posuìte, zda je nutné v následujících pfiípadech
pájet natvrdo:

plynov˘ pfiívod k plynovému kotli

teplovodní potrubí od zásobníku s pitnou vodou 
ke spr‰e

topné potrubí ústfiedního topení na dálkové teplo
(pfiívodní teplota pfies 110 °C)

pfiívodní potrubí k olejovému hofiáku

potrubí na zkapalnûn˘ plyn od nádrÏe k hofiáku

studenovodní potrubí ke spr‰e

5. Do jakého prÛmûru trubky je nutné pájet instalace
pitné vody namûkko?

aÏ do …..………………………..............……………. mm

6. Jaké znaãky by mûla mít tvarovka ke kapilárnímu
pájení?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

7. ZakfiíÏkujte, zda se u následujících pájek jedná 
o mûkkou nebo tvrdou pájku:

mûkká pájka       tvrdá pájka

AG 104

CP 105

AG 106

S-Sn97Cu3

8. Které v˘roky jsou správné?

Mûkké pájky pro mûdûné trubky mají rozmezí tavení
pod 250 °C

S-Sn97Ag3 se hodí pro teplovodní instalace

S-Sn97Cu3 se pfiednostnû pouÏívá k pájení 
plynovodních potrubí

9. Které prvky mohou obsahovat pájky pro instalace
mûdûn˘ch trubek:

mûkká pájka tvrdá pájka

mûì

fosfor

stfiíbro

cín

zinek
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10. ZakfiíÏkujte, jak˘ úãinek má tavidlo:

Kov lze rychleji ãistit

Tavidlo udrÏuje pájené plochy pro pájení bez oxidu

Vyãi‰tûn˘ kov oxiduje a tvofií ochrannou vrstvu

Pájka mÛÏe smáãet ãist˘ kov, roztavit se do pájecí
kapilární mezery a spojit se s kovem.

11. Jaká tavidla lze pouÏít pfii mûkkém pájení 
s kapilárními pájecími tvarovkami?

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

……………………………………………………………...…

12. ZakfiíÏkujte prosím správné vûty:
Tavidla k mûkkému pájení pro instalace 
pitné vody…

si lze vyrobit sám ze zinku a kyseliny solné

mají mít znaãku DVGW

musejí b˘t rozpustná ve vodû

13. Jaké oznaãení má tavidlo, která se pouÏívá k pájení
natvrdo?

………………………………………………………………...

14. Jaké pájecí pfiístroje se pouÏívají pfii pájení
namûkko?

…………………………………………………………..........

15. Jaké pájecí pfiístroje se pouÏívají pfii pájení natvrdo?

…………………………………………………………..........

16. Napi‰te následující pracovní kroky pfii pájení
kruhové trubky namûkko ve správném pofiadí:

A Pájené místo vyãistit vlhk˘m hadrem
B Mechanicky oãistit konec trubky a hrdlo

tvarovky
C Kalibrovat konec trubky
D Tavidlem potfiít pouze konec trubky
E Pájku roztavit bez pfiímého pÛsobení plamene
F Trubku zasunout do tvarovky a pájené místo

ohfiát
G Trubku zbavit uvnitfi a zvnûj‰ku otfiepu

……………………………………………………….

17. Jakou dvojici materiálÛ lze pájet natvrdo bez tavidla?

mûì – ãerven˘ bronz ve spojení s pájkou obsahující
stfiíbro

mûì – mûì ve spojení s pájkou obsahující fosfor

mûì – ãerven˘ bronz ve spojení s pájkou obsahující
fosfor

mûì – mûì ve spojení s pájkou obsahující stfiíbro

18. Jak˘ v˘rok oznaãuje podstatn˘ rozdíl v pracovním
postupu mezi pájením natvrdo a pájením namûkko?

Mûkké mûdûné trubky není nutné pfii pájení natvrdo
kalibrovat

Pfii pájení natvrdo se pájka nasadí na zahfiáté spojované
místo a roztaví v nutrálním plameni

Konec trubky a tvarovky není nutné k pájení natvrdo
mechanicky ãistit

Pfii pájení natvrdo se pájka nasadí na zahfiáté spojované
místo a roztaví pfii odvráceném plameni
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Kromû pájení s tvarovkami existují také pfiípady,
kdy lze pájet bez tvarovek:

• fiemeslnû vyrábûná hrdla a 
• odboãky (v˘vody ve tvaru T a ‰ikmé v˘vody)

U fiemeslnû vyrábûn˘ch hrdel se konec trubky speciálním
nástrojem (expandérem) roz‰ífií a tak se zhotoví hrdlo.
¤emeslnû vyrábûné tvarovky lze pájet namûkko 
nebo natvrdo – podle typu spoje.

U fiemeslnû vyrábûn˘ch odboãek se v prÛbûÏné trubce
nejprve vyvrtá otvor a ten se pak buì speciálními
nebo pomocn˘mi nástroji roz‰ífií. Do tohoto roz‰ífiení 
se zapájí odboãující trubka (pouze pájení natvrdo).
PrÛmûr odboãující trubky musí b˘t u fiemeslnû vyrábûné
odboãky vÏdy men‰í neÏ prÛmûr prÛbûÏné trubky.

U pájen˘ch spojÛ s tvarovkami (platí i pro fiemeslnû
vyrábûná hrdla a odboãky):

• U instalací na pitnou vodu je pájení natvrdo dovoleno
pouze u trubek vût‰ích neÏ 28 mm (viz kapitola 3.3).
To pro fiemeslnû vyrábûné odboãky v rozvodech pitné
vody znamená, Ïe i nejmen‰í v˘vod musí b˘t vût‰í
neÏ 28 mm.

• Solární zafiízení a topná zafiízení nad 110 °C se pájí
natvrdo (viz kapitola 3.3).

Pfii pfiípravû fiemeslnû vyroben˘ch hrdel a odboãek 
je nutné pracovat velice pfiesnû, aby se dosáhla taková
‰ífika pájecí kapilární mezery, která umoÏÀuje kapilaritu
a tím kapilární pájení.

¤emeslnû vyrábûná hrdla a odboãky ale nejsou
pfiípustné ve v‰ech instalacích:

¤emeslnû vyrábûné odboãky se nesmûjí pájet
namûkko.

V plynovodních potrubích nejsou fiemeslnû
vyrábûné odboãky dovoleny.

V instalacích se zkapalnûn˘m plynem a topn˘m
olejem nejsou fiemeslnû vyrábûné odboãky 
a ani hrdla dovoleny

3.9 Pájení bez tvarovek

¤emeslnû zhotovené hrdlo

¤emeslnû zhotovená odboãka
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3.10 ¤emeslná v˘roba hrdla

Expandér a jeho nástavce

Minimální hloubka zasunutí pfii pájení
fiemeslnû zhotoven˘ch hrdel namûkko

V˘roba hrdla
Ke zhotovení hrdla lze pouÏít 
rozpínací nástroj – expandér. 
U rozpínacího nástroje je pro kaÏd˘
prÛmûr trubky vhodn˘ nástavec.
Potfiebná hloubka zasunutí závisí 
na vnûj‰ím prÛmûru trubky.

Pfií pájení natvrdo ãiní minimální
hloubka zasunutí trojnásobek
tlou‰Èky stûny, minimálnû ale 5 mm.
Praktické zku‰enosti ukázaly, 
Ïe optimální délka pfiekrytí ãiní 7 mm
aÏ do prÛmûrÛ 42 mm vãetnû 
a nad tento rozmûr je to 10 mm. 
U rozvodÛ plynu ale musí b˘t
dodrÏena minimální hloubka
zasunutí podle plynárensk˘ch
pfiedpisÛ (TPG 700 01). 

Pro pájení namûkko jsou minimální
hloubky zasunutí uvedeny v tabulce.

Pracovní postup pfii v˘robû hrdla:

1. Konec trubky pfied v˘robou hrdla
Ïíháme namûkko

2. Expandérem roz‰ífiíme konec
trubky (dbáme na minimální
hloubku zasunutí)

3. Místo spojení pájíme

V instalacích na pitnou vodu
není pfiípustné mûkké Ïíhání
trubek k hrdlovému spojení
do vnûj‰ího prÛmûru 28 mm
vãetnû.

12 10

15 12

18 14

22 17

28 20

35 25

42 29

54 34

Hloubka 

zasunutí

PrÛmûr Hloubka zasunutí v mm
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K v˘robû trubkové odboãky bez tvarovek existují 
dvû pracovní techniky:

• pouÏití speciálních nástrojÛ
• fiemeslné zhotovení pomocn˘mi nástroji

Speciálními nástroji lze racionálnû zhotovit uÏ‰í ‰ífiky
pájecí ‰tûrbiny neÏ u fiemeslné pracovní techniky.

Pfiekrytá délka roz‰ífiení a v˘vodní trubky musí ãinit 
minimálnû trojnásobek tlou‰Èky stûny v˘vodní trubky.

Tuto délku zasunutí je nutné pfied pájením natvrdo 
na odboãující (v˘vodní) trubce vyznaãit (napfi. dÛlkem
pomocí speciálních omezovací kle‰tí), aby nevzniklo
zúÏení prÛfiezu prÛbûÏné trubky kvÛli pfiíli‰ hlubokému
zasunutí odboãující trubky.

Tvrdé pájky obsahující fosfor CP 105 a CP 203 se díky
sv˘m vlastnostem (pfiemostûní ‰tûrbin) hodí zejména
pro tvrdé pájení bez tvarovek.

U obou technik je nutné dbát na následující:

¤emeslnû vyrábûné odboãky se nesmûjí pájet
namûkko.

V˘vodní trubka musí b˘t minimálnû o jednu
jmenovitou svûtlost men‰í neÏ prÛbûÏná trubka.

U potrubí na plyn, zkapalnûn˘ plyn a olej nejsou
fiemeslnû vyrábûné odboãky pfiípustné.

3.11 ¤emeslná v˘roba odboãky

Omezovací kle‰tû pro vyznaãení 
hloubky zasunutí

Speciální sefiizovateln˘ vrták, lemovák a fiehtaãkov˘ klíã

Pomocné nástroje: roztahovací kle‰tû, kladivo a lemovací trn

Minimální hloubka zasunutí odboãky
ve tvaru T

Vytlaãen˘
omezovací
dÛlek

s

t

t ≥ 3 x s

ZúÏení prÛfiezu pfiíli‰ hluboko zasunutou
odboãující trubkou
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Zhotovení lemu odboãky pomocí
speciálních nástrojÛ
K v˘robû lemu odboãky jsou nutné
tyto pracovní kroky:

Správnû nastaven˘m prÛmûrem
sefiizovatelného vrtáku vyvrtáme
otvor.

Abychom nástroj ‰etfiili a docílil lep‰í
pracovní v˘sledky, doporuãují ãasto
v˘robci nástrojÛ pouÏití maziva.
JestliÏe takové mazivo pouÏijeme,
nesmí obsahovat tuk.

Roz‰ifiovaã lemováku zavûsíme 
do vyvrtaného otvoru a zvon 
poloÏíme na trubku.

¤ehtaãkov˘m klíãem otáãíme
roz‰ifiovaãem doleva. V poslední fázi
zvy‰te pozornost, roz‰ifiovaã lemováku
má snahu vyklouznout do boku.
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¤emeslná v˘roba lemu odboãky pomocn˘mi nástroji
Pokud nejsou k dispozici speciální nástroje, je moÏné
zhotovit lem odboãky i fiemeslnû. VyÏaduje to ale zruãnost.

Postup:
V prÛbûÏné trubce vyvrtáme otvor. ProtoÏe v˘‰ka
lemovaného okraje musí b˘t minimálnû tfiikrát tlou‰Èka
stûny odboãující trubky s, pak prÛmûr vrtáku bude 
db = da – (2x3s) = da – 6s.
Ve vzoreãku je da vnûj‰í prÛmûr odboãující trubky.
Pokud bychom dûlali lem u tvrdé a polotvrdé trubky,
je vhodné okraj otvoru vyÏíhat.

V˘roba lemu:
Pomocí roztahovacích kle‰tí a poté kladiva a lemovacího
trnu provedeme u vyvrtaného otvoru lem.

Vyroben˘ otvor kalibrujeme buì expandérem na v˘robu
hrdel nebo do otvoru zasuneme ocelov˘ trn a lem 
na nûj natemujeme . Pak zasuneme odboãující trubku 
a pfiekontrolujeme hodnotu kapilární mezery.
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Svafiování mûdûné trubky

Svary na tupo (I-svar)

Oblouk ke svafiování z mûdi

Mûdûné trubky lze spojovat 
také svafiováním.

Pro svafiování se doporuãuje jmenovitá
tlou‰Èka stûny minimálnû 1,5 mm.
PouÏívá se ale hlavnû u trubek
velk˘ch prÛmûrÛ a to proto, 
Ïe od prÛmûru 108 mm jiÏ nejsou 
k dispozici tvarovky ke kapilárnímu
pájení.

Svafiování mûdi je podobné
svafiování oceli, ale je obtíÏnûj‰í. 
Je tomu tak proto, Ïe mûì vede
teplo lépe neÏ ocel a také proto, 
Ïe mûì má bod tavení a ne rozmezí
tavení, jak má ocel.
Abychom dosáhli a udrÏeli pracovní
teplotu na svafiovaném místû,
je nutn˘ vy‰‰í pfiívod tepla neÏ u oceli.
Pfii pfiíli‰ malém pfiívodu tepla
se potfiebná pracovní teplota
nedosáhne; pfii pfiíli‰ velkém pfiívodu
tepla se svafiované místo celé roztaví.
Svafiování mûdi proto vyÏaduje
cviãení a zku‰enosti. 

Pro svafiování mûdi pfiicházejí 
v úvahu v podstatû dvû metody:

• svafiování plamenem
• svafiování v ochranné atmosféfie

(svafiování MIG nebo WIG)

Pfii svafiování plamenem s hofiákem
acetylen-kyslík se svarov˘ kov
rozpt˘len˘m plamenem dobfie
ochrání pfied vzdu‰n˘m kyslíkem. 
Pfii svafiování v ochranné atmosféfie
elektrick˘m obloukem se toto 

odstínûní provádí proudícím
ochrann˘m plynem (inertní plyn).
Pfii tom lze pouÏít buì svafiování
WIG (wolfram – inertní plyn)
nebo svafiování MIG (kov – inertní
plyn). Pfii svafiování MIG hofií elektrick˘
oblouk mezi tavnou drátovou 
elektrodou a zpracovávan˘m kusem,
zatímco pfii svafiování WIG-TIG 
se wolframová elektroda netaví, 
ale pfiídavn˘ materiál se rukou vede
do natavené zóny.

Jako pfiídavn˘ materiál pro svafiování
plamenem a svafiování WIG-TIG 
je obzvlá‰tû vhodn˘ materiál SG-CuAg
(99% mûì, 1% stfiíbro).

Pro svafiování MIG se hodí pfiídavn˘
materiál SG-CuSn (99% mûì, 
1% cín). Tavidla nejsou pfii svafiování
nutná, lze ov‰em pouÏít tavidla 
na základû slouãenin bóru (FH 21
nebo FH 30).

U svarového spoje se jako tvar svaru
volí tup˘ svar (I-svar). Pro oblouky
jsou k dispozici tvarovky (svafiovací
oblouky), v˘vody ve tvaru T a ‰ikmé
v˘vody se vytvofií roz‰ífiením.

Svarové spoje lze pouÏít pro v‰echny
instalace od tlou‰Èky stûny trubky
1,5 mm.
Svafiování plynovodních potrubí 
a vysokotlak˘ch potrubí smí
provádût pouze sváfieã se zkou‰kou
(sváfiecí zkou‰ka podle 
âSN EN ISO 9606-3).

3.12 Svafiování mûdûn˘ch trubek
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3.13 Lisované spojení

Lisované spojení je moÏné pouÏít 
na mûkké, polotvrdé a tvrdé mûdûné
trubky. K dispozici je kompletní
program tvarovek ke spojování
mûdûn˘ch trubek s vnûj‰ími prÛmûry
od 12 do 108 mm.
Lisovací tvarovky jsou vyrobeny 
z mûdi nebo ãerveného bronzu; 
pro pfiechody se nabízejí lisovací
tvarovky se ‰roubením.
Na trhu jsou k dostání rÛzné systémy
lisovacích tvarovek, které se li‰í
funkãním tvarem. 
Pro instalace plynu musejí lisovací
tvarovky mít vyznaãeno:
- oznaãení Ïlutou barvou,

nebo nápis GAS, pfiíp. PLYN
- hodnotu PN
- odolnost tvarovky proti vysok˘m

teplotám GT (napfi. GT/5)

U lisovan˘ch tvarovek se vyÏadují
tyto vlastnosti:
• odolnost proti vysok˘m teplotám
• odolnost proti stárnutí
• odolnost proti mechanickému

zatíÏení
• trvalá zatíÏitelnost do 110 °C/16 bar

Oblasti pouÏití:
• pitná voda (studená a teplá)
• vytápûní 
• provozní voda ze zafiízení 

na zuÏitkování de‰Èové vody
• stlaãen˘ vzduch do 16 bar
• domovní rozvody plynu
• solární vytápûní

PouÏitelnost tvarovek pro jednotlivá
média je dána vhodn˘m typem
pouÏitého tûsnûní lisovací tvarovky
(tûsnícího krouÏku). Tûsnûní vÏdy
musí prokazatelnû vyhovovat
provozním podmínkám. Napfi vhodné
tûsnûní pro rozvody plynu je HNBR
(akrynitril-butadien-kauãuk).
Jednotliví v˘robci musejí mít svoje
tvarovky certifikovány. Proto je vÏdy
nutné dbát na pokyny v˘robce.

Pfii lisování je velice dÛleÏité
stále dodrÏovat montáÏní
návod daného v˘robce 
a pouÏívat pouze lisovací
nástroje, které v˘robce
schválil. Lisovací nástroje 
je nutné pravidelnû kontrolovat
z hlediska funkãnosti 
a opotfiebení.

V˘bûr lisovan˘ch tvarovek

Systém A Systém B

Lisovan˘ spoj – systém A Lisovan˘ spoj – systém B
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Pracovní postup pfii lisování
Mûdûnou trubku pravoúhle zkrátit, uvnitfi a vnû zbavit
otfiepu. Odstranûní otfiepu je velice dÛleÏité, aby se
zabránilo po‰kození tûsnicího prvku.

Oznaãit hloubku zasunutí, abychom ihned poznali,
zda trubka bûhem montáÏe nevyklouzla z tvarovky.

Zkontrolovat správné uloÏení tûsnicího prvku 
– nepouÏívat olej a tuk.

Tvarovku resp. trubku pfii lehkém otáãení nasunout
resp. zasunout.

Zvolit lisovací ãelist, otevfiít, kolmo nasadit na dráÏku
lisovací tvarovky a zahájit lisování.
Pfii lisování pÛsobí velmi velké síly nûkolika tun
– pracujte opatrnû!
PouÏívejte pouze povolené lisovací nástroje.

Zalisované spoje oznaãte.
Tímto zpÛsobem se okamÏitû a jednoznaãnû zkontroluje,
zda je spojení jiÏ lisované.
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Zástrãné spojení patfií do skupiny nerozebírateln˘ch
spojÛ. Pomocí speciálních nástrojÛ je moÏné 
(podle údaje v˘robce) nûkolikrát je uvolnit a opût pouÏít.

Na trhu se objevily rÛzné systémy, které jsou ov‰em
zaloÏeny na stejném principu: Tûsnost spojení ovlivÀuje
tûsnicí prvek a pfiídrÏn˘ krouÏek z u‰lechtilé oceli
zaji‰Èuje spojení pevné v tahu. Dal‰í komponenty
zástrãného spojení tvofií vodicí a poziãní (vymezovací)
krouÏky.

Zástrãné tvarovky jsou nabízeny pro spojování
mûdûn˘ch trubek o rozmûrech vnûj‰ího prÛmûru 
12 mm aÏ 54 mm. Lze je pouÏít pro mûkké, polotvrdé
a tvrdé mûdûné trubky.

PouÏití podpûrn˘ch pouzder pro mûkké mûdûné trubky
závisí na systému. Pro kaÏd˘ jednotliv˘ pfiípad jsou zde
závazné pokyny v˘robce.

Oblasti pouÏití jsou:

• pitná voda (studená nebo teplá)
• topení do 110 °C
• vyuÏití de‰Èové vody

(V Nûmecku se pro instalace pitné vody smûjí pouÏít
pouze zástrãné tvarovky s kontrolní znaãkou DVGW.)

3.14 Zástrãné spojení

Pfiíklad konstrukãního uspofiádání zástrãného spojení

Vymezovací krouÏek

PfiídrÏn˘ krouÏek

TûsnûníDoraz

V˘bûr zástrãn˘ch tvarovek

V˘bûr zástrãn˘ch tvarovek
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Tvarovku uvnitfi zkontrolovat z hlediska ãistoty, 
zkontrolovat správné uloÏení tûsnicího prvku 
(vizuální kontrola).

Vyznaãit hloubku zasunutí; tak lze zkontrolovat, 
Ïe trubka byla zasunuta aÏ na doraz.

Tvarovku resp. trubku pfii lehkém otáãení nasunout
resp. zasunout – nepouÏívat olej nebo mazivo.

Dodateãné povolení je moÏné pomocí speciálních
nástrojÛ, které jsou k dostání u pfiíslu‰ného v˘robce.

Pfiíklad dodateãného uvolnûní zástrãného spoje Pfiíklad dodateãného uvolnûní zástrãného spoje
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PrÛbûh montáÏe
Mûdûnou trubku pravoúhle zkrátit, uvnitfi a vnû zbavit
otfiepu, mûkké trubky kalibrovat. Odstranûní otfiepu 
je velice dÛleÏité, aby se zabránilo po‰kození tûsnicího
prvku.



3.15 Spojení svûracím krouÏkem

Spojení svûracím krouÏkem - fiez

Svûrací krouÏek Doraz

Tûleso tvarovkyPfievleãená matice       

V˘bûr ‰roubení se svûracími krouÏky

Tyto tvarovky – spojky se skládají z tûlesa tvarovky,
kovového svûracího krouÏku a pfievleãné matice.

Spojované trubky se aÏ na doraz nasunou do tûlesa
tvarovky a pfievleãná matice se utáhne nejprve rukou 
a potom bûÏn˘mi nástroji. Pfii tom se svûrací krouÏek
deformuje a vytvofií kovovû tûsnicí spojení mezi trubkou
a tvarovkou.

Vlastnosti
• kovovû tûsnící
• odolné proti vysok˘m teplotám, protoÏe je celé z kovu
• odolné proti stárnutí
• zatíÏitelné
• rozebíratelné
• znovu pouÏitelné

(svûrací krouÏek je nutné vymûnit)

Spoje svûracím krouÏkem lze pouÏít ve v‰ech oblastech
instalaãní techniky:
• pitná voda (studená a teplá)
• zafiízení na zuÏitkování de‰Èové vody
• topení
• instalace plynu a zkapalnûného plynu
• instalace topného oleje
• stlaãen˘ vzduch
• solární technika

Pro instalace pitné vody a plynu musejí b˘t spoje 
se svûracím krouÏkem certifikovány pro deklarovan˘ úãel.

U mûkk˘ch trubek je nutné pouÏít podpûrná pouzdra.
Kromû toho existují také pfiípady, ve kter˘ch jsou podpûrná
pouzdra pfiedepsána; proto je vÏdy nutné dbát na údaje
v˘robce.
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Pracovní postup pfii spojení svûracím krouÏkem
Trubku pomocí odfiezávaãky nebo pily pravoúhle zkrátit.
Otfiep a tfiísky uvnitfi a vnû opatrnû odstranit.

Trubku aÏ na doraz zasunout do pfiedmontovaného
svûrného spoje. Pfievleãnou matici utáhnout rukou.

Pomocí vidlicového klíãe utáhnout pfievleãnou matici
podle údajÛ v˘robce.

MontáÏ s podpûrn˘m pouzdrem
Podpûrné pouzdro zasunout do trubky a dále spoj 
se svûracím krouÏkem provést tak, jak jiÏ bylo popsáno.

MontáÏ s redukãním krouÏkem
Díly spojit ve správné poloze. Spoj se svûracím
krouÏkem utáhnout tak, jak jiÏ bylo popsáno.
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·roubení se vût‰inou pouÏívají pro pfiipojení trubek,
armatur a pfiístrojÛ.

Existují dva druhy ‰roubení:

• ‰roubení s ploch˘m tûsnûním
• ‰roubení s kuÏelov˘m (nebo kulov˘m) tûsnûním

U ‰roubení s ploch˘m tûsnûním je tûsnûním tûsnící
krouÏek; u ‰roubov˘ch spojÛ s kuÏelov˘m tûsnûním 
je tûsnûní kovové (dosednutím kuÏelov˘ch  ploch).

Pro plynové instalace musí b˘t pouÏité tûsnûní odolné
vÛãi dlouhodobému pÛsobení plynu.

3.16 ·roubení (pájené koncovky)

·roubení s ploch˘m tûsnûním

·roubení s kuÏelov˘m tûsnûním

V˘bûr ‰roubení: v popfiedí vlevo kuÏelovû tûsnící a uprostfied plo‰e tûsnící ‰roubov˘ spoj
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3.17 Pfiírubové spojení

Pfiírubov˘ spoj s pfiipájenou pfiírubou z ãerveného bronzu

Pfiírubov˘ spoj s hladk˘m pájen˘m okrajem z ãerveného bronzu
a s volnou pfiírubou

Pfiírubov˘ spoj s navafiovan˘m lemem z mûdi a s volnou pfiírubou
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Pfiírubové spoje se pouÏívají zejména u vût‰ích prÛmûrÛ
trubek. Mnoho armatur, ãerpadel a kotlÛ mají pfiírubové
pfiípojky.

Rozli‰ujeme tfii rÛzná pfiírubová spojení:

• pfiírubov˘ spoj s pfiipájenou pfiírubou z ãerveného bronzu
• pfiírubov˘ spoj s navafien˘m lemem z mûdi a s volnou

pfiírubou
• pfiírubov˘ spoj s hladk˘m pájen˘m okrajem 

z ãerveného bronzu a s volnou pfiírubou



Úkoly

19. Která z následujících vût je správnû:

Pájet natvrdo je moÏné s tvarovkami fiemeslnû 
i továrnû vyroben˘mi

Pájet namûkko je moÏné s tvarovkami fiemeslnû 
i továrnû vyroben˘mi

Pájet natvrdo je moÏné jen s tvarovkami továrnû
vyroben˘mi

20. Instalujete topné zafiízení (pfiívodní teplota niÏ‰í 
neÏ 110 °C) s polotvrdou mûdûnou trubkou. 
BohuÏel Vám do‰ly tvarovky. Jaké spoje mÛÏete
vytvofiit pájením namûkko i bez tvarovek?

Îádné

Hrdlové spoje

Odboãky

21. Které z následujících vût jsou správnû:

Pfii plynov˘ch instalacích je nutné odboãky provádût
fiemeslnû

Odboãky je nutné u plynov˘ch instalací provádût 
s tvarovkami

22. Kter˘ v˘raz popisuje práci expandéru na v˘robu
hrdla?

fiezání závitÛ

roz‰ifiování

zuÏování

23. Z trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 28 mm se má vytvofiit
odboãka bez tvarovek pomocí lemováku. 
Jak˘ prÛmûr mÛÏe mít v˘vodní trubka?

28 mm

22 mm

18 mm

35 mm

24. Jak minimálnû vysok˘ musí b˘t pfii v˘robû odboãky
lemov˘ okraj?

2 mm

minimálnû 5 mm

2 x 5 mm

3 x tlou‰Èka stûny v˘vodní trubky

25. Pfii fiemeslné v˘robû odboãky bez tvarovek musí…

mít odboãující trubka men‰í prÛmûr neÏ hlavní trubka

se musí na odboãující trubce zhotovit otvor

se musí na odboãující trubce vyznaãit hloubka
zasunutí

26. Z mûdûné trubky 42 x 1,5 mm se má fiemeslnû vyrobit
odboãka pro trubku 22 x 1 mm. S jak˘m prÛmûrem
se smí maximálnû vyvrtat otvor do hlavní trubky?

22 mm

16 mm

12 mm

27. Jaké nástroje se pouÏívají ke zhotovení hrdla?

expandér

kalibraãní trn

hasák

lemovací trn a kladivo

roztahovací kle‰tû 

elektrick˘ odporov˘ pfiístroj

hofiák acetylen-kyslík

fiehtaãkov˘ klíã
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28. Od jaké tlou‰Èky stûny lze svafiovat mûdûné trubky?

od …………..………………………………................ mm

29. Ke svafiování mûdi se pouÏívá svafiování plamenem
nebo svafiování v ochranné atmosféfie. Jakou funkci
má pfii tom ochrann˘ plyn?

Ochrann˘ plyn se pouÏívá z dÛvodÛ poÏární ochrany

OchraÀuje svafiované místo pfied vniknutím
vzdu‰ného kyslíku

30. Jaké jsou zvlá‰tnosti pfii svafiování mûdi v porovnání
s ocelí?

Vy‰‰í tepelná vodivost mûdi vyÏaduje vy‰‰í pfiívod
tepla

Mûì nemá rozmezí tavení, ale bod tavení; proto
vyÏaduje udrÏení teploty tavení dÛkladn˘ v˘cvik
svafieãe

31. Jaké oznaãení musí mít lisovací tvarovka 
pro plynové instalace?

Datum v˘roby

Oznaãení Ïlutou barvou

Oznaãení materiálu

32. Instalace topení s pfiívodními teplotami nad 110 °C
se má provést pomocí lisovacích tvarovek. 
Na co je nutné dbát?

Lisovací tvarovky musejí mít znaãku GT

Lisovací tvarovky musejí b˘t v˘robcem schváleny 
pro toto teplotní rozmezí

Je nutné dodrÏovat údaje v˘robce

.……………………………………………….......................

33. Proã se u lisovan˘ch spojÛ pfied lisováním vyznaãuje
hloubka zasunutí?

…………………………………………………....................

…………………………………………………....................

34. Jaké jsou oblasti pouÏití zástrãn˘ch spojení?

pitná voda studená

plyn a zkapalnûn˘ plyn

topení do 110 °C

pitná voda teplá

topn˘ olej

vyuÏití de‰Èové vody

35. Jaké v˘razy charakterizují spoje svûracím krouÏkem
jako spojky v potrubích?

nerozebíratelné spojení

kovovû tûsnící

rozebíratelné spojení

tûsnûní ze speciálního plastu

36. Jaké dva typy tûsnûní rozli‰ujeme u spojení trubek
‰roubením?

..…………………………………………………..................

..…………………………………………………..................
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V dosavadních kapitolách jste se nauãili, Ïe mûdûné trubky
mají rozmanité oblasti pouÏití.
Mûdûné trubky mají v instalaãní technice dlouhou tradici
a pfii odborné instalaci vysokou Ïivotnost.
Odborná instalace je zaloÏena na nûkolika zásadách:

• pouÏití kvalitního materiálu
• odborné znalosti
• peãlivé provedení

V technice spojování jsme ukázali, Ïe pro rÛzné oblasti
pouÏití existují zvlá‰tní podmínky. Tak napfiíklad u instalací
pitné vody se nesmí do prÛmûru 28 mm (vãetnû) pájet
natvrdo.
Pro celou instalaãní techniku platí velké mnoÏství pfiedpisÛ
a zákonÛ, které v základním vzdûlání nemusíte v‰echny
znát, seznámíte se s nimi aÏ bûhem svého profesního
Ïivota. DÛleÏité ale je, abyste ve svém vzdûlávání
nepfiestali, abyste si byli vûdomi toho, Ïe znalosti tûchto
pfiedpisÛ a zákonÛ si musíte postupnû osvojit.

Oznaãení potrubních úsekÛ
Rozli‰ujeme tyto potrubní úseky:

• rozvodné potrubí
• stoupací potrubí
• podlaÏní rozvodné potrubí
• samostatné pfiípojné potrubí

Druhy instalace
Pfii instalaci potrubí se rozli‰ují tyto druhy:

• instalace na omítku
• podomítkové instalace ve stûnách
• pfiedstûnové instalace
• instalace v podlaze
• uloÏení v zemi

Povrchová instalace mûdûn˘ch trubek na omítku 
se vyznaãuje tím, Ïe potrubí zÛstane po ukonãení prací
viditelné.
Instalace pod omítkou ve stûnách, pfii které se potrubí
pevnû pfiikryje omítkou, se vyskytuje jenom zfiídka. 
Dnes se pfieváÏnû volí pfiedstûnová instalace, pfii které
se potrubí ukládá za krycí stûnovou konstrukci,
napfi. ze sádrokartonov˘ch desek. Pfii instalaci v podlaze
se rozli‰uje kladení v mazaninû (u podlahového vytápûní)
a kladení pod mazaninou, tj. ve vrstvû tepelné 
a zvukové izolace nacházející se pod mazaninou 
(u potrubí na pitnou vodu nebo topn˘ch potrubí).
Instalaci v zemi lze zvolit napfi. u potrubí na plyn 
nebo zkapalnûn˘ plyn v rámci jednoho pozemku.

4.1 Úvod

Oznaãení potrubních úsekÛ

Pfiípojné potrubí

PodlaÏní rozvodné potrubí 

Stoupací potrubí

Rozvodné potrubí
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4.2 Metoda rozmûru Z

Metoda rozmûru Z

Rozmûry Z na pfiíkladu oblouku a T – kusu (redukovan˘)

Rozmûry Z (pfiíklad)

Na staveni‰ti, stejnû jako pfii
prefabrikaci potrubí je ãasto zadána
vzdálenost stfiedov˘ch os potrubí
(napfi. na plánech nebo jako rysky 
na hrubé stavbû). 
Pro rozmûrovû správné pfiifiíznutí
kusu trubky je ov‰em nutné zohlednit
konstrukãní délku tvarovky a délku
zasunutí.
Zde se jako jednoduchá cesta
osvûdãila metoda rozmûru „Z“.
Ze vzdálenosti stfiedov˘ch os (M) 
odeãteme tzv. rozmûry Z tvarovek 
a získáme tak délku pfiífiezu. Rozmûry
Z jsou uvedeny v technick˘ch pod-
kladech pfiíslu‰n˘ch v˘robcÛ
tvarovek.

Pfiíklad
U instalace znázornûné na obrázku
je zadána vzdálenost stfiedov˘ch os
M = 3,75 m

Rozmûry Z pro obû tvarovky
vyãteme z tabulky:
Oblouk: Z = 42 mm
T-kus: Za = 13 mm

V˘poãet délky pfiífiezu L:
L = M – Z – Za
= 3750 – 42 – 13
= 3695 mm

Délka pfiífiezu trubky ãiní 3695 mm.

Rozmûry Z (mm) Oblouk T-kus (redukovan˘)

Z 42 -

Za - 13

Zb - 19

Zc - 18

Délka pfiífiezu L

L = M – Z – Za

Za Z

Vzdálenost stfiedov˘ch os M 
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4.3 Tepelná izolace potrubí

Tepelná energie je omezené zboÏí a cena za ni 
v posledních letech stále roste. Proto je rozumné opatfiit
trubky vedoucí teplou vodu tepelnou izolací a tak
udrÏovat energetické ztráty co nejmen‰í.
Potfiebné tlou‰Èky izolace pro topná potrubí, potrubí 
na teplou vodu a cirkulaãní potrubí jsou pfiesnû stanoveny
ve vyhlá‰kách.

Horká potrubí se tepelnû izolují. Tepelná izolace
je zákonem pfiedepsaná a je úãelná.

Pokud chce instalatér izolovat potrubí teplé vody 
kvÛli tepeln˘m ztrátám, mÛÏe pouÏít dvû metody:

1.¤emeslnou izolaci (znalost pfiedpisÛ a vlastností 
izolaãního materiálu je nutná). Odpovûdnost nese
fiemeslník.

2.PouÏit trubky tepelnû izolované v˘robcem.
Odpovûdnost za správnou tlou‰Èku izolace nese v˘robce.

Pro místa spojÛ (oblouky, odboãky atd.) existují izolaãní
tvarovky, které lze snadno namontovat. Také armatury
se tepelnû izolují speciálními izolaãními vrstvami.
Obzvlá‰È dÛleÏitá je peãlivá tepelná izolace u stûnov˘ch
prÛchodek. JestliÏe zde tepelná izolace chybí a dochází
k pfiímému dotyku mûdûné trubky a stûny nebo stropu,
vzniká takzvan˘ tepeln˘ most s vysokou energetickou
ztrátou.

Následující pfiíklad ukazuje v˘znam tepelné izolace
rozvodného potrubí teplé vody:
V budovû je instalováno potrubí na teplou pitnou vodu
22 x 1 mm a cirkulaãní potrubí 15 x 1 mm. Teplota vody
v potrubích se udrÏuje na cca 55 °C. Obû potrubí vedou
od ohfiívaãe pitné vody vÏdy 5 m ve sklepû a 5 m 
v instalaãní ‰achtû. Poãítá se s teplotou okolí 15 °C.
Kdyby se místo (dle normy) tepelnû izolovan˘ch trubek
pouÏily neizolované trubky, muselo by se roãnû spálit 
o cca 500 litrÛ topného oleje více, jen aby se vyrovnaly
tyto zbyteãné tepelné ztráty potrubí.

Trubky tepelnû izolované v˘robcem, mají jako dal‰í v˘hodu
men‰í rozmûr pfies povrch izolace (men‰í vnûj‰í prÛmûr).
Vypl˘vá to z lep‰ích izolaãních vlastností materiálu,
kter˘ pouÏije na izolace trubek v˘robce.

Tepelnû izolované mûdûné trubky

Pfiifiezávání a zavádûní izolaãní tvarovky

Obû trubky mají stejné tepelnû izolaãní vlastnosti. 
KvÛli lep‰ím tepelnû izolaãním vlastnostem izolaãního
materiálu kter˘ pouÏije v˘robce, je tlou‰Èka jeho izolace men‰í

Trubka izolovaná fiemeslníkem Trubka izolovaná v˘robcem
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4.4 Kondenzace vody (orosení) na trubkách rozvodu
studené vody

Tradiãní pravidlo pro instalace fiíká, Ïe potrubí
vedoucí vodu se nesmí klást nad plynová potrubí.
DÛvodem tohoto pravidla je rovnûÏ tvorba 
kondenzaãní vody. 

I na potrubí se studenou vodou se pouÏívají mûdûné
trubky, které jsou obaleny plá‰tûm z plastu. Zde nejde 
o tepelnou izolaci ale je to z tûchto dÛvodÛ:

1.K zabránûní tvorby kondenzaãní vody
2.K ochranû povrchu potrubí, jestliÏe se potrubí klade 

v agresivním prostfiedí (napfi. v akumulátorovnû 
nebo v chlévech apod.)

3.K ochranû povrchu potrubí u instalací pod omítku,
pokud omítka obsahuje agresivní pfiísady

4.Pfii kladení do zemû, aby se potrubí chránilo 
proti korozi a mechanickému po‰kození

Ke kondenzaci vody (orosení) na neoplá‰tûn˘ch
trubkách rozvodu studené vody dochází tehdy,
kdyÏ má potrubí niÏ‰í teplotu neÏ okolní vzduch 
(pfii vysoké vlhkosti vzduchu).

Vodní pára obsaÏená ve vzduchu na studeném povrchu
trubky kondenzuje a kapající voda mÛÏe vést 
k po‰kození stavby. 

Ochrana pitné vody pfied zahfiátím
Izolace trubek rozvodu studené vody neslouÏí pouze 
na ochranu pfied tvofiením kondenzaãní vody,
ale i jako ochrana pitné vody pfied ohfievem 
tj. aby se zabránilo tomu, Ïe z vodovodu poteãe
„vlaÏná“ voda (mnoÏení bakterií!).

NejdÛleÏitûj‰í opatfiení na ochranu studené pitné vody
pfied ohfievem je ov‰em dodrÏení dostateãné vzdálenosti
od tepeln˘ch zdrojÛ (napfi. komínÛ, topn˘ch zafiízení
nebo hork˘ch potrubí).

Oplá‰tûné mûdûné trubky
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Na v‰ech pfiipevÀovacích bodech je nutné oddûlit
potrubí pomocí zvukovû-izolaãních vloÏek 
od stavebního tûlesa a tím zamezit ‰ífiení hluku. 

4.5 Uchycení trubek

Potrubí se pfiipevÀují úchytkami (tfimeny) a závûsy.
PouÏívají se úchytky ze dvou rÛzn˘ch materiálÛ.

Ocelové úchytky s izolaãní vloÏkou
Dnes se pouÏívají témûfi v˘hradnû ocelové úchytky
(tfimeny) se zvukovou izolaãní vloÏkou. Ty lze pouÏít 
jak na holé, tak i oplá‰tûné a tepelnû izolované 
mûdûné trubky.

Plastové pfiíchytky
Z plastu existují pfiíchytky na trubky, do kter˘ch staãí
mûdûné trubky pouze upnout. PouÏívají se napfiíklad 
k montáÏi na omítku ve viditeln˘ch oblastech.
Lze je ale pouÏít pouze tehdy, kdyÏ nejsou kladeny
Ïádné speciální poÏadavky na zvukovou izolaci.

Zvuková izolace
U kaÏdého pfiipevÀovacího bodu je nutné dbát 
na ochranu proti hluku:
Pevná tûlesa, tedy i potrubí, vedou zvukové vlny 
na velké vzdálenosti témûfi nesly‰itelnû. Tento zvuk
usly‰íme aÏ tehdy, kdyÏ se pfienese na stûny a stropy.
Proto je bezpodmíneãnû nutné zabránit pfiímému
dotyku holého potrubí se stavebním tûlesem.
Pokud bychom to neudûlali, pfiená‰el by se zvuk 
z potrubí na stûny nebo stropy a roz‰ifioval se pak
napfi. do sousedních místností nebo bytÛ.

Pro pfieru‰ení tohoto pfienosu zvuku se pouÏívají mûkce
pruÏné izolaãní hmoty. Také armatury se pfiipevÀují 
se zvukovou izolací.

Plynová a vodovodní potrubí se nesmûjí pfiipevÀovat 
k jin˘m potrubím, ani se nesmûjí pouÏívat jako nosiãe
pro jiná potrubí nebo zátûÏe.
Pro potrubí vedoucí vodu platí pfiipevÀovací vzdálenosti
uvedené v tabulce vpravo.

Pfiipevnûní mûdûn˘ch trubek: je jasnû vidût pfiipevÀovací
tfimeny se zvukovû-izolaãní vloÏkou

Smûrné hodnoty pro vzdálenosti pfiipevnûní mûdûn˘ch potrubí
vedoucích vodu

Vnûj‰í prÛmûr v mm Vzdálenost pfiipevnûní v m

12,0 1,25

15,0 1,25

18,0 1,50

22,0 2,0

28,0 2,25

35,0 2,75

42,0 3,0

54,0 3,50

64,0 4,0

76,1 4,25

88,9 4,75

108,0 5,0

133,0 5,0

159,0 5,0
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Armatury, radiátory a ohfiívaãe pfiipevnûné na stûny pÛsobí jako pevné body

Pevné body a kluzná vedení
JestliÏe je trubka na jednom místû
pevnû pfiipojena a nemÛÏe se
posunout, hovofiíme o pevném bodû
(nebo fixním bodû). 
K tomu se pouÏívají speciální
pfiíchytky. Kromû pfiíchytek pÛsobí
jako pevné body i armatury, radiátory
a ohfiívaãe pfiipevnûné na stûnû.

JestliÏe se má trubka podél své osy
posouvat, mluvíme o kluzném vedení.

Pro znázornûní pevn˘ch bodÛ 
a kluzn˘ch vedení se pouÏívají 
tyto symboly.

Stûnové a stropní prÛchodky se v praxi ãasto neprovádûjí správnû,
aãkoli existují jednoduchá, odborná fie‰ení.
Zde je nutné dbát na nûkolik aspektÛ:
V zásadû je vÏdy dÛleÏitá zvuková izolace. K zabránûní zvukov˘ch
mostÛ je tfieba vylouãit pfiím˘ dotyk holého potrubí a stavebního tûlesa.
U hork˘ch potrubí je kromû toho nutné zabránit tepeln˘m mostÛm.

Potrubí je proto nutno v kaÏdém pfiípadû zvukovû,pfiípadnû 
i tepelnû izolovat. Pfii provádûní úchytÛ potrubí a prÛchodek dbejte 
na to, Ïe stûna a strop se obvykle dodateãnû omítají. Oplá‰tûní 
je tedy nutné provést tak, aby ani po omítnutí nemohly vznikat
zvukové nebo tepelné mosty. Z tohoto dÛvodu se stûnové a stropní
prÛchodky ãasto zhotovují s ochrann˘mi pouzdry. 

Obzvlá‰tní péãe je nutná tehdy, jestliÏe je u stûnové nebo stropní
prÛchodky nutné dodrÏet poÏadavky na protipoÏární ochranu. 
Tyto prÛchodky se speciálnû pfiepaÏují. Ani ‰tûrbiny nebo spáry nesmûjí
zÛstat otevfiené, aby se v pfiípadû poÏáru zabránilo nebezpeãnému
pfienosu koufie.

Pevn˘ bod

Kluzné vedení
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4.6 Tepelná roztaÏnost

ProdlouÏení Δ l zpÛsobené tepelnou roztaÏností nezávisí na prÛmûru trubky

Porovnání koeficientÛ roztaÏnosti pro rÛzné materiály

Graf ke zji‰tûní délkové zmûny mûdûn˘ch trubek. Zv˘‰ení teploty (teplotní rozdíl) 
je vÏdy maximální provozní teplota mínus teplota okolí bûhem montáÏe

Mûì se tak jako v‰echny materiály
pfii zahfiívání roztahuje. 

Pfii odborné instalaci teplovodních
potrubí (teplá pitná voda, topné 
a cirkulaãní potrubí) je nutné 
pamatovat na tepelnou roztaÏnost
potrubí.

Obzvlá‰È pozornû je nutné
posuzovat tepelnou roztaÏnost
u vzájemnû smontovan˘ch
souãástí z rÛzn˘ch materiálÛ 
(s rozdíln˘m souãinitelem
tepelné roztaÏnosti). 
Tyto souãásti se pak rozpínají
rozdílnû, coÏ vede k napûtí 
ve spojení tûchto vzájemnû 

do sebe uloÏen˘ch (smonto-
van˘ch) souãástí.

ProdlouÏení trubky, zpÛsobené
tepelnou roztaÏností závisí na délce
trubky a teplotnímu rozdílu,
nikoli v‰ak na prÛmûru trubky. Metr
mûdûné trubky se pfii zv˘‰ení teploty
o 100 stupÀÛ prodlouÏí o 1,7 mm,
pfii 50 stupních o polovinu (0,85 mm)
atd. 
Délkovou zmûnu popisuje koeficient
tepelné roztaÏnosti α.
Pro mûì je α = 0,017 mm / (m • K). 
Délkové zmûny jsou uvedeny 
v tabulkách nebo grafech.

Pfiíklad:
Potrubí s pitnou vodu má vést 
ze sklepa aÏ do 4. poschodí. Délka
potrubí je 12 m.
Teplota pitné vody je omezena 
na maximálnû 60 °C. Pfii uvedení 
do provozu se potrubí ohfieje z 20 °C
(teplota okolí bûhem montáÏe) 
na 60 °C, tedy o 40 °C tj. Δ T = 40 K
V grafu jdeme od délky potrubí 
(zde 12 m) k ãáfie teplotní rozdíl 
Δ T = 40 K a vlevo odeãteme 
prodlouÏení Δ I = 8 mm.

Jak se v odborné instalaci toto 
roztaÏení vyrovná, je popsáno níÏe.

V tabulce jsou uvedeny koeficienty
roztaÏnosti pro rÛzné materiály. 
âím vût‰í koeficient roztaÏnosti, 
tím vût‰í je prodlouÏení. Ukazuje se,
Ïe plasty mají podstatnû vût‰í 
tepelnou roztaÏnost neÏ kovy.

U hork˘ch potrubí je nutné zohlednit tepelnou roztaÏnost trubek.
Tepelná roztaÏnost je nezávislá na prÛmûru trubky. Závisí pouze 
na délce trubky a teplotním rozdílu.

Materiál

mûì 1,7

ocel 1,5

hliník 2,38

polyethylen (PE-HD a PE-LD) 20,0

polyethylen síÈovan˘ (PE-X) 18,0

polyvinylchlorid (PVC) 8 -10

Koeficient roztaÏnosti 
mm/(m • 100 K)

Délka teplé trubky

pfiíklad Délka trubky v m

Délka studené trubky
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4.7 Vyrovnání tepelné roztaÏnosti – dilatace 

MoÏnost prodlouÏení pfii zmûnû smûru potrubí (dbejte na dostateãn˘ odstup pfiíchytek A).
V praxi se obû moÏnosti prodlouÏení vyskytují spoleãnû.

MoÏnost prodlouÏení u odboãky (dbejte na dostateãn˘ odstup pfiíchytek A).
V praxi se obû moÏnosti prodlouÏení vyskytují spoleãnû.

Zde se chybnû umístûná pfiíchytka v dÛsledku tepelné roztaÏnosti vytrhla ze zdi. 
Také pájené spoje se mohou uvolnit nebo se mÛÏe trubka popfi. tvarovka roztrhnout.

V odborné instalaci usmûrÀujeme
prodlouÏení trubek vyvolané jejich
tepelnou roztaÏností do vhodn˘ch
smûrÛ tak, aby neohroÏovalo rozvod.
Pokud nemají trubky moÏnost volnû
mûnit svoji délku - tepelnû dilatovat,
pak mÛÏe kvÛli pnutím docházet
k trhlinám v trubce, ve tvarovce
nebo v místû spojení. Aby bylo moÏné
tepelné dilatace kontrolovat, pouÏívají
se cílenû pevné body a kluzná vedení.

Pro vyrovnání tepelné dilatace platí
tato zásada:

• Mezi dvûma pevn˘mi body,
které mûdûnou trubku napevno
drÏí, je vÏdy nutné zajistit moÏnost
zmûny její délky (dilataci).

Nejvhodnûj‰ím fie‰ením jak vyrovnat
tepelnou roztaÏnost je správné
vedení a uchycení trubky.
U krat‰ích úsekÛ tak lze tepelnou
dilataci beze zbytku vyfie‰it.

U dlouh˘ch rovn˘ch potrubních
úsekÛ (napfi. stoupací potrubí) 
se ãasto pouÏívají speciální dilataãní
prvky - kompenzátory.

Zmûna smûru
Tepelnou roztaÏnost je moÏné
zachytit zmûnou smûru potrubí. 
Pfii tom je nutné dbát na to, 
aby pfiíchytky mûly dostateãnou
vzdálenost „A“ od oblouku. 
Tuto vzdálenost pfiíchytek lze 
vypoãítat. UkáÏeme to v následující
kapitole.

Odboãka
MoÏnosti dilatace u odboãek 
jsou znázornûny na obrázku. 
Zde je rovnûÏ nutné dbát na
dostateãnou vzdálenost pfiíchytek.
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„U“ kompenzátory
PouÏívají se u dlouh˘ch, rovn˘ch potrubních úsekÛ,
jestliÏe je nutné vyrovnat vût‰í délkové zmûny 
(napfi. stoupací vedení nebo potrubí zavû‰ené u stropÛ).
Existují továrnû vyrábûné U kompenzátory (dilataãní
oblouky), ale je moÏné zhotovit si takov˘ kompenzátor
sám. Je ov‰em nutné provést krátk˘ v˘poãet. 
UkáÏeme si to v následující kapitole.

Kompenzátory osové (axiální)
ProdlouÏení u dlouh˘ch, rovn˘ch trubek stoupacích
potrubí nebo topn˘ch zafiízení lze zachytit prostorovû
úsporn˘mi axiálními kompenzátory (kompenzátor
= vyrovnávaã).
Existují rÛzné konstrukãní tvary jako napfi. kompenzátory
vlnovcové (s kovov˘m mûchem) nebo ucpávkové 
kompenzátory.
V˘robce udává, jaké prodlouÏení Δl mÛÏe kompenzátor
pojmout. Navíc je nutné respektovat montáÏní pfiedpisy
v˘robce.
Kompenzátory mohou podléhat opotfiebení a musejí
proto zÛstat pfiístupné, nelze je tedy zastavût.

Zachycení dilatace trubek u podomítkov˘ch instalací
U podomítkov˘ch instalací je nutné dbát na to, aby
potrubí mûlo moÏnost dilatovat. Proto je nutné uloÏit 
je v dilataãních místech do elastick˘ch materiálÛ
(„vypolstrovat“ je).
Princip „vypolstrování“ se pouÏívá i u tepelné roztaÏnosti
potrubí uloÏeného v mazaninû. Zde mÛÏe plastové
oplá‰tûní trubek urãité prodlouÏení trubek pojmout. 
U del‰ích, rovn˘ch potrubních úsekÛ – vût‰ích neÏ 5 m
– se oblouky musí opatfiit dilataãní (polstrovaní) páskou,
nalepenou na vnûj‰í stranû oblouku.

U podlaÏních rozvodn˘ch potrubí jsou ãasté
oblouky a odboãky. Ty zachycují roztaÏení tûch
ãástí trubek, které leÏí mezi nimi.

U dlouh˘ch rovn˘ch potrubních úsekÛ 
(napfi. stoupací potrubí) se k zachycení tepelného
roztaÏení pouÏívají kompenzátory.

Pfii umísÈování pfiíchytek je vÏdy nutné dbát 
na dostateãnou vzdálenost „A“ pfied obloukem
resp. odboãkou.

„U“ kompenzátory: vlevo továrnû vyrábûn˘, vpravo kompenzátor
vyroben˘ fiemeslnû

Kompenzátor vlnovcov˘( s kovov˘m mûchem) 

Vypolstrování potrubí uloÏen˘ch pod omítkou. Délka vypolstrování
„A“ se fiídí podle prodlouÏení trubky, které má vypolstrování
pojmout.
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Tepelného prodlouÏení trubek u podlaÏního rozvodného potrubí

Tepelného prodlouÏení trubek u stoupacího potrubí

Obrázek nahofie ukazuje dilataci
trubek u podlaÏního rozvodného
potrubí.

Obrázek dole znázorÀuje pfiíklad
správného pfiipevnûní u stoupacího
potrubí rozvodu teplé vody. 
U vy‰‰ích domÛ se v praxi na kaÏd˘ch
4 - 5 pater zabudovává dilataãní
prvek.

Pevn˘ bod

Pevn˘ bod

Kompenzátor „U“
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4.8 Odborné dimenzování dilataãních prvkÛ

Minimální vzdálenost A, kterou musí mít úchytka trubky
pfied obloukem je závislá na velikosti prodlouÏení Δ l
trubky a na prÛmûru trubky.
Trubky vût‰ího prÛmûru potfiebují vût‰í vzdálenosti A
neÏ trubky men‰ího prÛmûru.

Pfiíklad
Na obrázku je znázornûno topné potrubí. Je provedeno
trubkou 22 x 1 mm. Délka trubky I je 5 m. 
Maximální provozní teplota je 75 °C, teplota okolí
bûhem montáÏe je 15 °C.

1.Stanovení prodlouÏení Δ l:
V grafu na stranû 70 odeãteme pro délku 5 m 
a teplotní rozdíl 75° - 15° = 60 K, prodlouÏení Δ l = 6,5 mm.

2.V˘poãet vzdálenosti A:
Nyní jdeme do tabulky vpravo („délka ramene A“) 
na fiádek pro vnûj‰í prÛmûr 22 mm. ProtoÏe prodlouÏení
ãiní více neÏ 5 mm, musíme zji‰Èovat ve sloupci 
do 10 mm: Minimální délka ramene A ãiní 910 mm.

Úchytka tedy musí mít vzdálenost od oblouku A = 910 mm

V˘poãet kompenzátoru „U“ (dilataãního oblouku) 
se rovnûÏ fiídí podle prodlouÏení trubky Δ l a podle
prÛmûru trubky.
Vlastnoruãnû vyrobené kompenzátory „U“ 
se zhotovují – jak je znázornûno na pravé stranû 
– podle charakteristického rozmûru R.

Pfiíklad
Na obrázku je znázornûno stoupací potrubí pro ohfiátou
pitnou vodu (vnûj‰í prÛmûr trubky 35 mm) pfies 4 patra.
Vzdálenost pevn˘ch bodÛ ãiní 10 m.
Maximální provozní teplota je 60 °C, teplota okolí
bûhem montáÏe ãiní 20 °C.

1.Stanovení délkové zmûny:
V grafu na stranû 70 odeãteme pro délku 10 m 
a teplotní rozdíl 60° - 20° = 40 K, prodlouÏení Δ l = 7 mm.

2.Dimenzování kompenzátoru „U“:
Jdeme do tabulky vpravo (charakteristick˘ rozmûr R)
na fiádek pro vnûj‰í prÛmûr 35 mm a odeãteme 
pro prodlouÏení Δ l do 12 mm hodnotu R = 333 mm. 

Kompenzátor U, kter˘ je nutné zhotovit, je znázornûn
na obrázku vedle.

Pfiíklad v˘poãtu vzdálenosti pfiíchytky trubky A

Pfiíklad pro v˘poãet kompenzátoru U

Pevn˘ bod

Pevn˘ bod       t

Kompenzátor „U“
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12

15

18

22

28

35

42

54

64

76,1

88,9

108

133

159

219

267

475 670 820 950

530 750 920 1060

580 820 1000 1160

640 910 1110 1280

725 1025 1250 1450

810 1145 1400 1620

890 1250 1540 1780

1010 1420 1740 2010

1095 1549 1897 2191

1195 1689 2069 2389

1291 1826 2236 2582

1423 2012 2465 2846

1579 2233 2735 3158

1727 2442 2991 3453

2026 2866 3510 4053

2237 3164 3875 4475

Minimální délka ramene A (mm)

ProdlouÏení trubky Δ I

Vnûj‰í prÛmûr
trubky da v mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 

Délka ramene A v závislosti
na prÛmûru trubky 
da a prodlouÏení Δ l

Charakteristick˘ rozmûr R
kompenzátoru „U“ 
v závislosti na prÛmûru
trubky a prodlouÏení 
trubky Δ l

75

12

15

18

22

28

35

42

54

64

76,1

88,9

108

133

159

219

267

Charakteristick˘ rozmûr kompenzátoru R v mm

Vypoãtené prodlouÏení trubky Δ I (mm)

Vnûj‰í prÛmûr
trubky da v mm

12 25 38 50 75 100 125 150

195 281 347 398 488 562 627 691

218 315 387 445 548 649 709 772

240 350 430 495 600 700 785 850

263 382 468 540 660 764 850 930

299 431 522 609 746 869 960 1056

333 479 593 681 832 960 1072 1185

366 528 647 744 912 1055 1178 1287

414 599 736 845 1037 1194 1333 1463

450 650 801 919 1126 1300 1453 1592

491 709 874 1002 1228 1418 1585 1736

531 766 944 1083 1327 1532 1713 1877

585 844 1041 1194 1463 1689 1888 2068

649 937 1155 1325 1623 1874 2095 2295

710 1025 1263 1449 1775 2049 2291 2510

833 1202 1482 1700 2083 2405 2689 2945

920 1328 1637 1878 2300 2655 2969 3252



4.9 Kombinace mûdi a oceli v instalacích 
s pitnou vodou

Stává se, Ïe mûì se kombinuje dohromady 
s pozinkovan˘mi ocelov˘mi trubkami nebo ohfiívaãi
pitné vody z oceli. V takov˘ch pfiípadech je nutné uãinit
speciální preventivní opatfiení, aby se ocel nezniãila.

Je nutné instalaci provádût podle tzv. pravidla pro smûr
proudûn, které zní:

Pro instalatéra je velice dÛleÏité, aby toto pravidlo
dodrÏel. JestliÏe je nedodrÏí a vznikne ‰koda 
na ocelov˘ch souãástech, zÛstává odpovûdnost 
na instalaãní firmû, i kdyby ‰koda vznikla z jiného dÛvodu.
Firma by musela existenci jin˘ch dÛvodÛ prokázat, 
coÏ je dodateãnû velmi obtíÏné a nákladné. 
V kaÏdém pfiípadû by mûla problémy se zákazníky,
soudy a poji‰Èovnami.

Potrubí pro pitnou vodu z pozinkované oceli lze nalézt
pfiedev‰ím u modernizací star˘ch objektÛ. 
Zde je pfii opravách, roz‰ífiení nebo dílãích sanacích
nutné dbát zejména na dodrÏování pravidla proudûní.
U novostaveb k této situaci bûÏnû nedochází, protoÏe 
se cel˘ potrubní systém úãelnû staví z mûdûn˘ch trubek.

Kombinace mûì-u‰lechtilá ocel
Kombinace mûdi a u‰lechtilé oceli je moÏná 
bez jakéhokoliv dodrÏování pravidla proudûní.

Mûì ve smûru proudûní vody následuje aÏ po oceli.

JestliÏe se v instalacích pitné vody ocel a mûì
zkombinuje v chybném pofiadí, nepomÛÏe 
ani zabudování dûlicího prvku (napfi. z plastu
nebo ãerveného bronzu). Pravidlo smûru proudûní
je nutné vÏdy dodrÏet.
Pravidlo proudûní u pitné vody (studené i teplé)
platí proto, Ïe tato voda obsahuje mnoho kyslíku.
Ten mÛÏe uvolÀovat ionty mûdi, které pak zpÛsobí
u ocelového a pozinkovaného potrubí bodovou
korozi.

·patnû: ocel je ve smûru proudûní aÏ po mûdi

Správnû: mûì je ve smûru proudûní aÏ po oceli

Mûì

Ocel

Mûì

Ocel
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Ohfiívaãe a zásobníky pitné vody z oceli se pouÏívají 
v mnoha instalacích a lze je pfii dodrÏení jist˘ch zásad
bez problémÛ kombinovat s potrubními sítûmi 
z mûdûn˘ch trubek. 

Pfiedev‰ím je zapotfiebí rozli‰ovat mezi systémy 
bez cirkulaãního potrubí a systémy s cirkulaãním potrubím.
(V cirkulaãním potrubí ohfiátá voda pomocí ãerpadla
cirkuluje, aby uÏivatel pfii stáãení dostal ihned teplou
vodu.)

V systémech s cirkulaãním potrubím nelze dodrÏet
pravidlo smûru proudûní. Proto je nutné ocelov˘ ohfiívaã
pitné vody speciálnû chránit. Ohfiívaãe pitné vody z oceli
jsou v˘robcem chránûny rÛzn˘mi zpÛsoby a to ochrann˘mi
vrstvami, napfi. smaltováním nebo povrstvením plastem.
Navíc jsou ãasto chránûny takzvan˘mi obûtními anodami.
Ménû u‰lechtil˘ kov neÏ ocel (napfi. hofiãík) je zaveden
do ohfiívaãe pitné vody. Tento kov se obûtuje pro ocel, 
tj. je místo ní zniãen. Obûtní anody je nutné pravidelnû
udrÏovat a na konci jejich Ïivotnosti je vymûnit.

U takto chránûn˘ch ocelov˘ch ohfiívaãÛ pitné vody
mÛÏe b˘t pfiívodní vedení z mûdûné trubky.

Ohfiívaãe pitné vody z materiálÛ odoln˘ch proti korozi
(napfi. u‰lechtilá ocel) nevyÏadují pro spojení s mûdûnou
trubkou Ïádnou speciální ochranu.

Napojení ohfiívaãe pitné vody. Pfiívod vody – pozinkovan˘m
potrubím. Ohfiívaã nemusí mít ochranu vnitfiního povrchu

Napojení ohfiívaãe pitné vody (s cirkulaãním potrubím)
Ohfiívaã chrání obûtní anoda.

Potrubí pro teplou
pitnou vodu

Ohfiívaã pitné
vody  z oceli

Pfiípojka studené vody
pozinkovaná ocelová
trubka

Potrubí pro teplou 
pitnou vodu

Obûtní anoda

Ocelov˘
ohfiívaã pitné
vody s ochra-
nou proti
korozi

Cirkulaãní potrubí
mûdûná trubka

Cirkulaãní
ãerpadlo

Pfiípojka studené vody
mûdûná trubka
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4.10 Kombinace mûdi a oceli v instalacích topení

Teplovodní topná zafiízení se dnes témûfi v˘hradnû 
zhotovují jako uzavfiené systémy: V topném zafiízení
neustále cirkuluje tatáÏ voda a zafiízení je chránûno
proti vnikání vzduchu. Kyslík, kter˘ je zpoãátku ve vodû,
je po uvedení do provozu vypuzen ohfievem vody. 
Chemické reakce, které mohou vést ke zniãení ménû
u‰lechtilého materiálu (oceli) tak nemohou nastat.
Proto není u teplovodního topení nutné respektovat
pravidlo smûru proudûní. Mûdûné trubky a topná tûlesa
z oceli lze bez problémÛ kombinovat.

Voda se pfii zahfiátí rozpíná a pfii ochlazení se opût
smr‰Èuje. Aby bylo moÏné tyto zmûny zachycovat, montují
se do topn˘ch zafiízení expanzní nádoby. 
Aby do topné vody nemohl ze vzduchu proniknout
nov˘ kyslík, je i expanzní nádoba vÛãi vzduchu odstínûna.
Jako expanzní nádoby se u vût‰iny topn˘ch zafiízení
pouÏívají uzavfiené membránové expanzní nádoby. 
Ty jsou zpravidla vybaveny náplní z dusíku. Vzdu‰n˘ kyslík
se nesmí do topné vody dostat.

U uzavfien˘ch topn˘ch zafiízení není nutné pravidlo
smûru proudûní dodrÏovat.

Membránové expanzní nádoby je vÏdy nutné
dimenzovat dostateãnû velké.

Pro souãásti z hliníku (topná tûlesa atd.) ve styku
s horkou vodou není souãasná pfiítomnost mûdi 
a mûdûn˘ch materiálÛ kritická pouze tehdy, kdyÏ
do topné vody nemÛÏe prakticky pronikat kyslík.
Nejen s ohledem na tento pfiípad je nutné pouÏití
plastÛ pfii v˘robû topení hodnotit spí‰e kriticky,
protoÏe kyslík mÛÏe skrz plasty difundovat 
a proniknout do topné vody.
Neustálá pfiítomnost kyslíku v topné vodû tak mimo
jiné vede k plo‰né korozi ocelov˘ch ãástí.
Tím dochází k zv˘‰enému uvolÀování produktÛ
koroze a následnû napfiíklad k zaná‰ení zafiízení
nebo potrubí podlahového vytápûní. 
U velk˘ch star‰ích zafiízení lze pfiíleÏitostnû nalézt
otevfiené expanzní nádoby. Jedná se o ocelové

nádrÏe otevfiené smûrem nahoru s potrubním
spojením na topnou síÈ, ve kter˘ch se hladina
vody mûní podle teploty vytápûcí vody. 
Tyto expanzní nádoby musejí n˘t umístûny 
v nejvy‰‰ím bodû topného systému. Nádoba 
se pfii tom umísÈuje ve stoje, aby dotyková 
plocha vody se vzduchem zÛstala malá. 
Tak do topné vody prakticky neproniká nov˘ kyslík.

U otevfien˘ch expanzních nádob je nutné velmi
pfiesnû nastavit obûÏné ãerpadlo. JestliÏe je tlak
obûÏného ãerpadla pfiíli‰ vysok ,̆ mÛÏe docházet
k neustálému proudûní expanzní nádobou 
a tím k nepfietrÏitému pfiijímání kyslíku ze vzduchu.

Mûdûné trubky a ocelové radiátory lze v uzavfien˘ch topn˘ch
systémech bez problémÛ kombinovat

ZpÛsob fungování membránové expanzní nádoby

Teplonosné médium
studené

Teplonosné médium
je teplé

Bez pÛsobení tepla     Pod maximálním
tlakem pfii nejvy‰‰í
teplotû teplonosného
média 

Membána

Dusíková
náplÀ

78



4.11 PouÏití mûdûn˘ch trubek v solární technice

Schéma zapojení typického solárního zafiízení (napfi. pro rodinn˘ dÛm). 
Regulátor uvádí do provozu ãerpadlo, jestliÏe teplota na ãidle F 1 je o cca 8 stupÀÛ
vy‰‰í neÏ na ãidle F 2, a vypíná ãerpadlo, jestliÏe tento teplotní rozdíl klesne 
na cca 4 stupnû. âidlem F 3 lze omezit maximální teplotu zásobníku. Pomocí 
ãidla Ftop doplÀkové vytápûní pozná, Ïe je nutné dodateãnû vytápût.

Pro instalaci potrubí u solárních
kolektorÛ se dnes pouÏívá buì mûì
nebo vlnovce z u‰lechtilé oceli. 
Pfii instalaci je nutné zohlednit 
tyto skuteãnosti: Solární kolektory
dosahují klidové teploty aÏ 200 °C
(ploché kolektory), resp. aÏ 300 °C
(trubicové vakuové kolektory).
Klidov˘ stav je u solárních zafiízení
sice vzácn ,̆ ale nûkdy „normální“
provozní stav, napfi. kdyÏ je zásobník
o horkém letním dnu jiÏ v poledne
zahfiát˘ na maximální teplotu.
Vysoké teploty u solárních zafiízení
je nutné respektovat i v souvislosti 
s tepelnou roztaÏností potrubí.
Potrubí se tepelnû izolují ve stejné
tlou‰Èce izolace jako topná potrubí;
izolaãní materiály pfiitom musí b˘t
vhodné pro vyskytující se teploty.
KvÛli provozním teplotám nad 110 °C
se tato potrubí nesmí pájet namûkko.
Jako spojovací techniku tak zpravidla
volíme pájení natvrdo (doporuãují 
se pájky obsahující fosfor CP 105
nebo CP 203). Dále lze pouÏít spoje
se svûracími krouÏky s tûsnicími prvky
odoln˘mi proti vysok˘m teplotám.
KvÛli protimrazové ochranû v zimû
je solární okruh provozován se smûsí
vody a glykolu.

Stejnû jako u topn˘ch zafiízení 
se i u solárních zafiízení k zachycení
tepelného rozpínání smûsi vody 
a glykolu pouÏívá membránová
expanzní nádoba. Nemusí pouze
zachycovat rozpínání teplonosného
média, ale také musí b˘t dimenzována
pro pfiípad tvofiení páry pfii klidové
teplotû. Ta se mÛÏe pfii neustálém
sluneãním ozafiování roz‰ifiovat
nejen v kolektoru, ale i podél potrubí.
Pokud by byla dimenzována pouze
malá expanzní nádoba, bezpeãnostní
ventil by se otevfiel a zafiízení by bylo
nutné znovu naplnit.
Expanzní nádoba se proto nesmí volit
pfiíli‰ malá.

Solární kolektory a potrubí z mûdi mají velmi vysokou Ïivotnost 
nûkolika desetiletí. Kromû odborné instalace je ov‰em vÏdy nutné
spráné dimenzování velikosti kolektorového pole a zásobníku, stejnû 
jako spolehliv˘ a správnû nastaven˘ regulátor. Instalaci solárních
zafiízení vÏdy provádûjte obzvlá‰È svûdomitû a odbornû. ProtoÏe 
u mnoha solárních zafiízení je zafiazeno doplÀkové vytápûní vody 
automaticky fiízen˘m kotlem, uÏivatel pozdûji ãasto vÛbec nezpozoruje
chybnou funkci solárního zafiízení.

Odvzdu‰Àovaã
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D
o

d
at

eã
n

é
vy

tá
p

ûn
í

Ft
o

p

Studená pitá voda

Expanzní nádoba

Bezpeãnostní ventil

Kolektorové pole

Zpûtnovazebni

prvek

Tlakomûr

PrÛtokomûr

Teplomûr F Teplotní ãidlo
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Úkoly

1. Vypoãítejte pro následující instalaci délku pfiífiezu 
L podle metody rozmûru Z. Vzdálenost osov˘ch ãar
ãiní 2500 mm.

Rozmûry Z: oblouk: Z = 26,4 mm
T-kus: Z = 15,0 mm

L = …….......………………………………………...............

2. Proã se horká potrubí tepelnû izolují?

Aby se zabránilo tvorbû kondenzaãní vody

ProtoÏe je to ze zákona povinné

Ke sníÏení energetick˘ch ztrát a tím k úspofie
energie

3. Kdy u potrubí dochází k tvorbû kondenzaãní vody?

V zimû

Pfii studeném povrchu trubky, teplém okolním
vzduchu a vysoké vlhkosti vzduchu

Pfii teplém povrchu trubky, studeném okolním
vzduchu a vysoké vlhkosti vzduchu

4. Proã musejí mít pfiipevÀovací tfimeny vÏdy izolaãní
vloÏku?

KvÛli zvukové izolaci

KvÛli tepelné roztaÏnosti

5. Uveìte k symbolÛm správné v˘razy pevn˘ bod
popfi. kluzné vedení!

………………………………............….

.…………………………................……

6. Na obrázku jsou zakrouÏkována nûkterá místa
rozvodu teplé vody. ZakfiíÏkujte ta z nich,
která pfiedstavují pevn˘ bod!

7. Na ãem závisí velikost tepelné roztaÏnosti potrubí?

Na materiálu (koeficient roztaÏnosti)

Na prÛmûru trubky

Na délce potrubí

Na teplotním rozdílu
(maximální – minimální provozní teplota)

Vzdálenost os M

Déka pfiífiezu L

80



8. Rozvodné topné potrubí (mûdûné trubka, 42 x 1,5 mm)
je vedeno ve sklepû v délce pfies 20 m. Maximální
provozní teplota je 75 °C, teplota pfii montáÏi ãiní 
15 °C. (K odpovûdi pouÏijte graf na stranû 70).

Jak velk˘ je teplotní rozdíl?

...…………………………………………………..................

Kolik mm ãiní prodlouÏení trubky?

...……………………………………………................……..

9. Zakreslete ãárkovanou ãarou, jak znázornûn˘ oblouk
a odboãka zachycují tepelné roztaÏení:

10. Jaká rizika hrozí u zde znázornûné instalace, jestliÏe
se potrubí roztáhne ve smûru ‰ipky?

Nehrozí Ïádné nebezpeãí, oblouk roztaÏení zachytí

Pfiíchytka se mÛÏe vytrhnout

MÛÏe dojít k tvofiení trhlin v trubce nebo tvarovce

11. Která vûta je správná?

Dva pevné body smûjí následovat za sebou

Po jednom pevném bodu musí dal‰í závûs umoÏÀovat
roztaÏení

12. U které z obou topn˘ch instalací chybí moÏnosti
roztaÏení?
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13. Jaká opatfiení se pouÏívají u podlaÏních rozvodn˘ch
potrubí, aby se zachytila tepelná roztaÏnost?

VyuÏití radiátorÛ, ohfiívaãÛ a armatur jako pevn˘ch
bodÛ

Dostateãná vzdálenost pfiíchytek od obloukÛ 
a odboãek, takÏe tepelné roztaÏení nezpÛsobí ‰kodu.

14. Jaká opatfiení se vyuÏívají u dlouh˘ch, rovn˘ch
potrubí, aby se zachytila tepelná roztaÏnost?

PouÏití „U“ kompenzátorÛ nebo axiálních 
kompenzátorÛ

Umístûní pevn˘ch bodÛ v kaÏdém patfie

15. Zákazník reklamuje ‰kodu znázornûnou na obrázku:
Co mÛÏe b˘t pfiíãinou?

Pfiíli‰ teplá stûna

Horké potrubí instalované pod omítkou nebylo
dostateãnû vypolstrováno

16. Kter˘ materiál se pfii zahfiátí nejvíce roztáhne?

Mûì

Ocel

Plast

17. Urãete z tabulky na str. 75 délku ramene A 
pro tyto pfiípady:

∅ 15 mm, roztaÏení do 5 mm A = ………….

∅ 18 mm, roztaÏení do 10 mm A = ………….

∅ 28 mm, roztaÏení do 5 mm A = ………….

∅ 54 mm, roztaÏení do 10 mm A = ………….

∅ 108 mm, roztaÏení do 15 mm A = …………

18. Urãete správnou vzdálenost A pro tuto instalaci
(teplotní rozdíl ãiní 60 stupÀÛ):

A = ………………………………………………. mm
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19. Jaké prodlouÏení mÛÏe zachytit U kompenzátor 
znázornûn˘ vpravo? (PouÏijte tabulku str. 75)

Zji‰tûné zachycení roztaÏení Δ I: …………......…….mm

20. Jakou souãást lze pouÏít, aby se vyrovnalo tepelné
roztaÏení u stoupacího potrubí, jestliÏe nelze (kvÛli
velkému rozmûru) pouÏít U kompenzátor?

……………………………………………………..........……

21. Oznaãte kfiíÏkem dva náãrtky, u kter˘ch jsou pevné
body a moÏnosti roztaÏení rozmístûny nejlépe:
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22. Jak zní pravidlo o smûru proudûní?

…………………………………………………..........………

..........…………………………………………………………

23. V jak˘ch pfiípadech je nutné instalaci provádût 
podle pravidla smûru proudûní.

Teplovodní ústfiední topení

Potrubí na studenou pitnou vodu

Plynová instalace

Potrubí pro teplou pitnou vodu

24. Rozvod pitné vody je proveden z trubek ocelov˘ch
pozinkovan˘ch a z trubek mûdûn˘ch. Do rámeãku
vÏdy oznaãte, které ãásti jsou mûdûné trubky (Cu) 
a které jsou ocelové (Oc), jestliÏe se domníváte,
Ïe se zde instalovalo podle pravidla smûru proudûní
(‰ipky udávají smûr toku).

25. Proã je nutné chránit ohfiívaã pitné vody z oceli,
na kter˘ se napojuje cirkulaãní potrubí z mûdi?

Aby se nezniãila mûdûná trubka

Aby se nezniãil ohfiívaã pitné vody z oceli

Aby se dodrÏelo pravidlo smûru proudûní

26. Jakou funkci má hofiãíková tyã v ohfiívaãi pitné
vody?

Dezinfekce

Zv˘‰ení kvality vody obohacením minerály

Obûtní anoda

27. Uveìte dva pfiíklady ochranné vrstvy zásobníku 
na pitnou vodu.

…………………………….......……..............………………

...……………………………………..............………………

28. Uveìte materiál, ze kterého se mÛÏe skládat
ohfiívaã pitné vody, aby nebyla nutná ochranná
opatfiení, jestliÏe se nedodrÏí pravidlo smûru
proudûní:

...…………..............…………………………………………
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29. Oznaãte kfiíÏkem, ve které z následujících instalací
(vÏdy s ohfiívaãem pitné vody z oceli) je dodrÏeno
pravidlo smûru proudûní?

30. Proã je moÏné v uzavfien˘ch topn˘ch zafiízeních 
bez problémÛ kombinovat ocelové radiátory 
a mûdûné trubky?

ProtoÏe je dodrÏeno pravidlo smûru proudûní

ProtoÏe se do topné vody nedostane nov˘ kyslík

31. Jakou funkci má membránová expanzní nádoba?

Membránová expanzní nádoba tlumí hluk

Membránová expanzní nádoba zachycuje roztaÏení
vody pfii zahfiívání

Membránová expanzní nádoba zabraÀuje tomu, 
aby se do topné vody dostaly neãistoty

32. Popi‰te, co se stane, jestliÏe zvolíme pfiíli‰ malou
expanzní nádobu u topného nebo solárního
zafiízení:

………………………………………..........…………………

……………………………………………..........……………

…………………………………………..........………………

..........…………………………………………………………

..........…………………………………………………………

..........…………………………………………………………
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Pfiíloha
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Technické údaje

Vlastnosti Hodnota

Hustota 8,93 g/cm3

Tepelná vodivost pfii 20 °C 293-364 W/(m • K)

Souãinitel roztaÏnosti 0,017 mm/(m • K)

Teplota tavení 1083 °C

Elektrická vodivost pfii 20 °C 41 – 52 m/Ω • mm2

Materiálové vlastnosti bezkyslíkaté mûdi (Cu-DHP)

Pfiípustné provozní tlaky pro potrubí z mûdi v závislosti na provozní teplotû a metodû pájení pfii pouÏití tvarovky podle 
âSN EN 1254 – 1

1) V˘bûr závisí na oblasti pouÏití a platn˘ch pfiedpisech
2) Pro pfiípady pouÏití s vût‰ími provozními pfietlaky 

a vy‰‰ími provozními teplotami je nutné konzultovat 
s v˘robcem tvarovek

30 25 25 16

65 25 16 16

110 16 10 10

Druh pájení 1,2) Provozní teplota °C Provozní pfietlak 2) v barech pfii vnûj‰ím prÛmûru trubky (mm)

6 aÏ 28 35 aÏ 54 64 aÏ 108

Pájení namûkko/
pájení natvrdo
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Rozmûrové fiady mûdûn˘ch trubek

Rozmûry, hmotnost a obsah vybran˘ch mûdûn˘ch trubek 
podle âSN EN 1057

Rozmûry mûdûn˘ch trubek podle âSN EN 1057 
pro pitnou vodu a rozvody plynu.

* Polotvrdé mûdûné trubky
** Ve svitcích – pouze mûkké trubky
*** Z hlediska prÛtoku (v˘poãty) se jako rozmûr potrubí
nebo pro armatury uvádí také jmenovitá svûtlost DN

Trubky v rovn˘ch délkách
(prÛmûr x tlou‰Èka stûny 
v mm)

Trubky ve svitcích
(prÛmûr x tlou‰Èka stûny 
v mm) **

Jmenovitá svûtlost DN*** Hmotnost v kg/m Obsah v l/m

6 x 1 6 x1 4 0,140 0,013

8 x 1 8 x1 6 0,196 0,028

10 x 1 10 x1 8 0,252 0,050

12 x 1* 12 x 1 10 0,308 0,079

15 x 1* 15 x 1 12 0,391 0,133

18 x 1* 18 x 1 15 0,475 0,201

22 x 1* 22 x 1 20 0,587 0,314

28 x 1,5* 25 1,110 0,491

35 x 1,5 32 1,410 0,804

42 x 1,5 40 1,700 1,195

54 x 2 50 2,910 1,963

64 x 2 - 3,467 2,827

76,1 x 2 65 4,144 4,083

88,9 x 2 80 4,859 5,661

108 x 2,5 100 7,374 8,332

133 x 3 125 10,904 12,668

159 x 3 150 13,085 18,385

219 x 3 200 18,118 35,633

267 x 3 250 22,144 53,502
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Pájky a tavidla

Mûkké pájky (podle âSN EN 29453) a tavidla (podle âSN EN 29454)

Tvrdé pájky (podle âSN EN 1044) a tavidla (podle âSN EN 1045)

Pfiehled zpÛsobu pájení v závislosti na platn˘ch pfiedpisech

Zkrácené oznaãení
pájky

Dfiívûj‰í oznaãení Rozmezí tavení (°C) Typ tavidla Dfiívûj‰í oznaãení Interval pÛsobení

S-Sn97Cu3 L-SnAg5 221-230 3.1.1 F-SW21

S-Sn97Ag3 L-SnCu3 230-250 3.1.2 F-SW22 150-400 °C

2.1.2 F-SW25

CP 203 L-CuP6 710-890

CP 105 L-Ag2P 645-825

AG 106 L-Ag34Sn 630-730 FH 10 F-SH1 500-800 °C

AG 104 L-Ag45Sn 640-680

AG 203 L-Ag44 675-735

Zkrácené oznaãení
pájky

Dfiívûj‰í oznaãení Rozmezí tavení (°C) Typ tavidla Dfiívûj‰í oznaãení Interval pÛsobení
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Zemní plyn + -

Tekut˘ plyn + -

Pitná voda da ≤ 28 mm - +

Pitná voda da > 28 mm + +

Teplovodní vytápûní + +

Horkovodní vytápûní nad 110 °C + -

Topn˘ olej + -

Podlahové vytápûní + -

Chladící zafiízení + -

Oblast pouÏití

Tvrd˘ Mûkk˘

Pájen˘ spoj



ProdlouÏení mûdûn˘ch trubek zpÛsobené ohfievem
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Délka ramene A v závislosti na prÛmûru trubky 
a jejím prodlouÏení

Délka ramene A v závislosti
na prÛmûru trubky 
da a prodlouÏení Δ l
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475 670 820 950

530 750 920 1060

580 820 1000 1160

640 910 1110 1280

725 1025 1250 1450

810 1145 1400 1620

890 1250 1540 1780

1010 1420 1740 2010

1095 1549 1897 2191

1195 1689 2069 2389

1291 1826 2236 2582

1423 2012 2465 2846

1579 2233 2735 3158

1727 2442 2991 3453

2026 2866 3510 4053

2237 3164 3875 4475

Minimální délka ramena A (mm)

ProdlouÏení trubky Δ I

Vnûj‰í prÛmûr
trubky da v mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 



Dimenzování kompenzátorÛ U
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Charakteristick˘ rozmûr kompenzátoru R v mm

Vypoãtené prodlouÏení trubky Δ I (mm)

Vnûj‰í prÛmûr
trubky da v mm

12 25 38 50 75 100 125 150

195 281 347 398 488 562 627 691

218 315 387 445 548 649 709 772

240 350 430 495 600 700 785 850

263 382 468 540 660 764 850 930

299 431 522 609 746 869 960 1056

333 479 593 681 832 960 1072 1185

366 528 647 744 912 1055 1178 1287

414 599 736 845 1037 1194 1333 1463

450 650 801 919 1126 1300 1453 1592

491 709 874 1002 1228 1418 1585 1736

531 766 944 1083 1327 1532 1713 1877

585 844 1041 1194 1463 1689 1888 2068

649 937 1155 1325 1623 1874 2095 2295

710 1025 1263 1449 1775 2049 2291 2510

833 1202 1482 1700 2083 2405 2689 2945

920 1328 1637 1878 2300 2655 2969 3252

Charakteristick˘ rozmûr R
kompenzátoru „U“ 
v závislosti na prÛmûru
trubky a prodlouÏení 
trubky Δ l
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1.Pfiíruãka pro projektování systémÛ z mûdûn˘ch trubek
v technick˘ch zafiízeních budov I. âást

Vázaná broÏura, vhodná pro projektanty a techniky.
Obsahuje: 
1.Obecné poznatky (vlastnosti trubek a montáÏ) 
2.Hlediska projektování (voda, vytápûní, plyn,

olej, stlaãen˘ vzduch).
Je na: www.hcpcinfo.org

2.GAS NET Dimenzování rozvodÛ plynu z mûdi
v budovách 

V˘poãtov˘ program – CD a manuál. 
MoÏno si jej bezplatnû stáhnout na www.hcpcinfo.org
Program umoÏÀuje rychle a bezchybnû vypoãítat
vnitfiní rozvod plynu mûdûn˘mi trubkami a umí vypsat
vypoãítané v˘sledky v numerické i grafické podobû.
Pracuje v souladu s platnou legislativou.

3.WINWATT  Dimenzování rozvodÛ vytápûní budov

V˘poãtov˘ program pro v˘poãet vytápûní klasick˘mi
(radiátorov˘mi) otopn˘mi tûlesy a také i k v˘poãtu 
podlahového vytápûní.
Má rozsáhlou databázi. Je moÏné stáhnout si jej bezplatnû
na adrese www.hcpcinfo.org

4. Informace pro projektanty – Novinky v ochranû 
proti legionellám

Útlá broÏura podává jasnû a pfiehlednû návod,
jak˘mi opatfieními lze úspû‰nû bojovat proti legionel-
lám

5.Mûdûné trubky a tvarovky v technick˘ch zafiízeních
budov. MontáÏní pokyny.

BroÏura, vhodná pro montáÏní pracovníky. 
Jsou v ní základní pokyny k provádûní montáÏních
prací v rozvodech vytápûní, vody, plynu, topn˘ch
olejÛ a stlaãeného vzduchu

6. Cuprotherm – Podlahové vytápûní Cu trubkami,
Systém - Plánování – MontáÏ

V broÏufie jsou uvedeny v dostateãném rozsahu
v‰echny potfiebné pokyny pro projektování, v˘poãet
a praktické provedení podlahového vytápûní
mûdûn˘mi trubkami, systém cuprotherm®

7.CD-ROM s odbornou náplní.

Najdete zde soubor pfiedná‰ek k odborné instalaci
mûdûn˘ch potrubí, dále pfiedná‰ky k základním 
montáÏním zásadám a pájen˘m spojÛm a také dvû
videa. První z nich je metodicky zpracované pro v˘uku
pájen˘ch spojÛ a druhé popisuje oligodynamické, 
bakteriocidní a jiné zajímavé vlastnosti mûdi.

8. - 10 dobr˘ch dÛvodÛ proã pouÏivaÈ mûì.

Útlá broÏura struãnû vysvûtluje v˘hody mûdûn˘ch
rozvodÛ v TZB

9.Renovace vnitfiních rozvodÛ v panelov˘ch domech
mûdûn˘mi trubkami – jen ke stáhnutí z internetu

10. Teplovodní cirkulaãní systémy – jenom ke stáhnutí

11. Mûdûné trubky pouÏivané pro rÛzné technické 
a medicinální plyny – jenom ke stáhnutí

HCPC kromû toho prÛbûÏnû vydává celou fiadu infor-
maãních materiálÛ k problematice mûdûn˘ch rozvodÛ. 
Jejich pfiehled najdete na webov˘ch stránkách

Trubky

Vzdûlávací program Hungarian Copper Promotion Centre
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HUNGARIAN COPPER
PROMOTION CENTRE

ODBORNÁ INSTALACE
MĚDĚNÝCH TRUBEK

je to nejlepší pro rozvod
vody, plynu 

a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ

Vyučovací program pro střední odborné školy 
a střední odborná učiliště




