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Doprava
a provádění stavby
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Pokyny pro dopravu,
skladování a provádění stavby

Důkladnou výrobní a výstupní kontrolou společně se závěrečnými
zkouškami mechanických vlastností a vodotěsnosti trub a tvarovek je zajištěno, že budou dodány kvalitní výrobky.
Odborné zacházení s výrobky při dopravě, skladování a montáži je předpokladem pro dlouhodobou bezporuchovou funkci trubního vedení.
Proto doporučujeme trouby a tvarovky pokládat a montovat jen pod dohledem
odborného pracovníka.
Vázání do svazků
Trouby do DN 350 se dodávají ve svazcích.
Svazky trub zásadně vykládat s použitím pásů.
Aby se zabránilo poškození pláště trub jakož i znečištění trub, nutno jak na
meziskládkách tak i při vykládce trub na trase používat k podkládání nebo
prokládání dřevěné hranolky.
Ocelové pásky smí být odstraňovány pouze nůžkami na plech nebo kleštěmi. Sekáč, sochor nebo dokonce krumpáč poškozuje vnější ochranný plášť
trouby.
Poškození vnitřního a vnějšího ochranného povlaku ihned a pečlivě opravte.
80

100

125

150

200

250

300

350

15

15

10

6

6

4

4

4

Kapitola 9

DN
Počet trub
ve svazku

173

173

Pokyny pro dopravu,
skladování a provádění stavby

Doprava a skladování
Trouby se smí ukládat jenom na dřevěné trámky nebo na jiné odpovídající
materiály.
Trouby se nesmí:
 vystavovat velkým rázům,
 shazovat z vozidla,
 vláčet a válet na velkou vzdálenost.
Při nakládání a vykládání trub používat popruhy. Pokud se pracuje s jeřábovým
hákem, nutno pracovat se širokými a vypolstrovanými háky, které se zavěsí na
koncích trub, neboť jinak by byl bodový tlak na vrstvu cementové malty příliš
velký. Zvláště u větších trub nutno vložit, k ochraně před poškozením vnitřního
vyložení z cementové malty, pod hák botku tvarově přizpůsobenou troubě.
Pokud se trouby z tvárné litiny dle ČSN EN 598 ukládají do stohu, nutno je
pokládat na dřevěné trámky min. šířky 10 cm přibližně 1,5 m od konců trub.

Maximální přípustná výška stohu
DN
80
200
350
700

– 150
– 300
– 600
– 1000

Počet vrstev
15
10
4
2

Z důvodu zabránění úrazu nedoporučujeme výšky stohu nad 3,0 m.
Trouby s tepelnou izolací (WKG) se nesmí stohovat.
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Zacházení s těsnícími kroužky na staveništi
Provozní spolehlivost potrubí je třeba zajistit montáží příslušných těsnících
kroužků dodávaných výrobcem litinových trub dle příslušných montážních
návodů.
Těsnění skladovat pokud možno v chladném, suchém prostředí a v nedeformovaném stavu. Těsnící kroužky chraňte před přímým osluněním, před poškozením a znečištěním.
Těsnění při teplotě pod 0°C zvyšuje svou tuhost a tvrdost. Proto při venkovní
teplotě pod 0°C skladujte těsnící kroužky, pro usnadnění montáže, při teplotě
pokud možno nad 10°C.
Těsnění teprve bezprostředně před montáží vybírejte z místa uskladnění.
Rýha pro potrubí a uložení trub
Rýhu pro potrubí nutno provést podle odpovídajících technických předpisů,
např. EN 1610, DIN 18 300, DIN 4124, DIN 50 929 část 3, DIN 30 375 část 2,
ATW-DVWK A 139/142. DVGW Pracovní list GW 9 a dalších směrnic pro
provedení potrubní rýhy.

Trouby mají po celé své délce dosedat na dno rýhy. Otvory hrdel trub musí
být pro montáž volné.

Kapitola 9

Při standardním provedení vnější ochrany trub základová spára musí být zbavena kamenů.
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Pokládka
Trouby menších jmenovitých průměrů mohou být do rýhy pokládány ručně, pro
větší dimenze je nutné použít zvedací zařízení (bagr nebo jeřáb). Montáž trub
a tvarovek proveďte podle příslušného montážního návodu. Jestli je výkopová
půda agresivní (viz. DIN 50 929, část 3 a DVGW-pracovní list GW 9), měla by
být na obsyp použita neagresivní zemina (např. písek, štěrkopísek apod.).
Při pokládce do velmi silně agresivních půd doporučujeme trouby se speciální
dodatečnou venkovní ochranou obalem cementovou maltou (OCM) dle DIN
30 674, část 2 nebo polyuretanovou vrstvou (PUR-TOP) s ochrannou rázovou
polyetylenovou páskou.
Rozsah použití povlaku trouby musí odpovídat DIN 30 675, část 2 (viz. kapitola 8 Technické informace pro projektování).
Zásyp potrubní rýhy
Zemní práce pro potrubí v silničním tělese musí se provádět dle příslušných
předpisů, např. „Doporučení pro zásyp potrubní rýhy „ vydané Odbornou společností pro komunikace a dopravu (FGSV) a „Technické podmínky a směrnice pro zemní práce v silničním stavitelství (ZTV E –StB 94).
Tlaková zkouška
Pro provedení tlakové zkoušky gravitačních potrubí s volnou hladinou jsou směrodatné odpovídající předpisy, např. EN 1610 a ATW DVWK Pracovní list 139,
popř. 142, ČSN a pro zkoušku tlakových kanalizačních potrubí ČSN EN 805,
viz také kapitola 10 „Tlaková zkouška“.
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Krácení trub

Nářadí
Ke krácení trub z tvárné litny se používá rozbrušovací zařízení s různým pohonem. Nejlépe rozbrušovačka např. s pneumatickým, elektrickým nebo benzínovým motorem.
Jako rozbrušovací kotouč doporučujeme kotouč např. Typ C24RT speciál.
Rozbrušovací kotouč na kámen se praxi osvědčil pro krácení trub z tvárné
litiny.
Při řezání trub s vnitřním vyložením cementovou maltou VCM nebo s vnějším
obalem trub cementovou maltou OCM nutno použít ochranné brýle a ochranu
dýchacích cest.
Vzniklé třísky z vnitřku trouby odstraňte.
U trub větších jmenovitých průměrů může dojít po krácení k tomu, že nový
násuvný konec je poněkud oválný. V daném případě nutno takový násuvný
konec vhodnými dovnitř nasazenými prostředky zakulatit, např. hydraulický
zvedák nebo objímka. Přípravek odstranit teprve po zhotovení spoje.
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Možnost krácení
Do DN 300 je možné dodané trouby krátit, počínaje 1 m za hrdlem trouby,
v rámci přípustných odchylek vnějších průměrů.
Nad DN 300 lze řezat pouze trouby s podélnou čárou. Počet těchto trub
(trouby ke krácení) speciﬁkujte v objednávce.
Trouby určené pro krácení jsou označené značkou „SR“ na čelní ploše hrdla.
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Opracování řezné plochy
U trub zkrácených na staveništi nutno plochu řezu upravit podle zásuvného
konce originální trouby.
Místo zaoblení u trub do DN 600 může být proveden úkos shodný s obrázkem.

Obnažená lesklá kovová plocha se upraví příslušným lakem odpovídajícím povrchové ochraně trub.
Pro rychlejší zasychání se doporučuje předem konec trouby a nakonec i nátěr
zahřát a odborně ošetřit plynovým plamenem.
Na zkrácenou troubu se přenese označení z originálního hladkého konce trouby.
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Tvar A
Normální hrdlo

DN

100

125

150

200

250

300

(350)

X
Y

73
86

76
89

79
92

85
98

90
103

95
108

95
108

400

500

600

700

800

900

1000

Tvar A
Normální hrdlo

X
Y

95
108

105
118

105
118

–
–

–
–

–
–

–
–

Tvar B
Dlouhé hrdlo

X
Y

–
–

–
–

–
–

182
195

194
207

206
219

218
231

DN
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Délky pro označení čárami
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a tvarovky z tvárné litiny
s TYTON®-násuvným hrdlovým
spojem
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
s TYTON® – násuvným hrdlovým
spojem

Rozsah platnost
Tento montážní návod platí pro trouby a tvarovky z tvárné litiny dle
ČSN EN 598 a DIN 28 650 s násuvným hrdlovým spojem TYTON®, podle
DIN 28 603. Pro montáž a pokládku trub z tvárné litiny s obalem z cementové
malty (OCM) nebo s jinou speciální vnější ochranou a/nebo se spoji jištěnými
proti podélnému posuvu, existují další montážní návody.
Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku viz začátek kapitoly 9.
Montážní zařízení a pomůcky viz kapitola 7.
Konstrukce spoje

DN 80 až DN 600

DN 700 až DN 1000

Čištění

Šipkou označené plochy těsnícího kroužku a přídržné drážky je třeba vyčistit a odstranit případné nahromadění nátěru.
K čištění přídržné drážky použít škrabku např. ohnutý šroubovák.
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
s TYTON® – násuvným hrdlovým
spojem

Hladký násuvný konec vyčistit až po označení čárami.

Kapitola 9

Pouze na těsnicí plochu označenou rastrem pečlivě a tence nanést dodaný kluzný prostředek.
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a tvarovky z tvárné litiny
s TYTON® – násuvným hrdlovým
spojem

Montáž spoje
Vkládání těsnícího kroužku
Těsnicí kroužek TYTON® vyčistit a zmáčknout do srdcovitého tvaru.

Těsnicí kroužek TYTON® vložit do hrdla tak, aby vnější hrana z tvrdé pryže se
zasunula do přídržné drážky hrdla.
Pak smyčku zatlačit a tlakem uhladit.

Pokud s uhlazením smyčky vznikají problémy, pak se na protilehlé straně vytáhne druhá smyčka. Tyto dvě smyčky se pak bez námahy dají uhladit.

184

Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
s TYTON® – násuvným hrdlovým
spojem

Těsnící kroužek TYTON® nesmí svou vnitřní hranou z tvrdé pryže přečnívat
přes středící hranu hrdla.

správně

chybně

Kapitola 9

Na těsnění TYTON® nanést tenkou vrstvu kluzného prostředku.
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a tvarovky z tvárné litiny
s TYTON® – násuvným hrdlovým
spojem

Na násuvný hladký konec - zvláště na zaoblení - nanést slabou vrstvu kluzného prostředku a pak zavést do hrdla, až dosedne středově na těsnění TYTON®. Osy ležící a
nasouvané trouby nebo tvarovky musí tvořit přímku.

Montážním zařízením zasunout násuvný hladký konec tak daleko do hrdla, aby první
čárku již nebylo vidět.

Po vytvoření spoje zkontrolovat uložení těsnění TYTON® po celém obvodu pomocí
dotykové měrky.

186

Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
s TYTON® – násuvným hrdlovým
spojem

Odklonění
Po zhotovení spoje lze trouby vychýlit z přímého směru:
do

DN 300 – 5°
DN 400 – 4°
DN 1000 – 3°

Vychýlení z přímého směru o 1° znamená u délky trouby 6 m odklonění 10 cm
od osy dříve položené trouby nebo tvarovky: např. při 3° = 30 cm.
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Krácení trub
Při krácení trub je nutné taky dbát oddíl Krácení trub.
Krácené trouby musí mít řeznou plochu upravenou podle zásuvného konce
originální trouby.
Místo zaoblení u trub do DN 600 může být proveden úkos shodný s obrázkem.

Řezná plocha je natřena.
Na krácenou troubu se přenese označení z originálního hladkého konce
trouby.
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Demontáž spoje
Nově smontované trouby a tvarovky lze - pokud je to zapotřebí - demontovat
bez zvláštních pomůcek, nebo použít k tomu montážní přípravek, příp. troubou
nebo tvarovkou pohybovat sem a tam pod tahem.
Potrubí s hrdlovým spojem TYTON®, která jsou už delší dobu položená, lze
demontovat následujícím způsobem:
Montážním nářadím

Pomocí objímky a hřebenového zvedáku
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
se šroubovým hrdlovým spojem
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
se šroubovým hrdlovým spojem

Rozsah platnosti
Tento montážní návod platí pro trouby a tvarovky z tvárné litiny dle
ČSN EN 598 se šroubovým hrdlovým spojem podle DIN 28 601.
Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku začátek kapitoly 9.
Montážní zařízení a pomůcky viz kapitola 7.
Konstrukce spoje
Šroubový
kroužek

Kluzný
kroužek

Těsnění
Hrdlo

Násuvný hladký konec
Čištění

Šipkou označené plochy těsnícího kroužku a závitu je třeba vyčistit a odstranit
případné nahromadění nátěru.
K čištění plochy těsnícího kroužku a závitu použít např. ocelový drátěný kartáč.
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Zejména dobře očistit dosedací plochu a závit šroubového kroužku.

Kapitola 9

Hladký konec očistit v délce min. 300 mm.
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Montáž spoje
Šroubový, kluzný a těsnící kroužek nasunout v uvedeném pořadí na hladký
konec trouby.
Násuvný hladký konec dobře namazat výrobcem dodaným mazacím prostředkem.

Hladký konec trouby zasunout do hrdla, vystředit a zkontrolovat hloubku zasunutí.
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Těsnící kroužek zasunout a zatlačit zasouvacím nářadím do hrdla a přisunout
kluzný kroužek.

Kapitola 9

Šroubový kroužek dotáhnout rukou tak, jak je to možné.
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Utahování kladivem do DN 150
DN

Hmotnost kladiva v kg ≈

do 100
do 150

1,5 – 2
2,5 – 3

Hákový klíč

Šroubový kroužek kladivem popř. beranidlem utahovat natolik, až se šroubový
kroužek neotáčí. Šroubové kroužky od DN 300 při dotahování vystřeďovat.
Vystřeďování se může provést např. vsouváním dvou zasouvacích nářadí mezi
tělo trouby a šroubový kroužek dokola tak, aby mezera mezi tělem trouby a
šroubovým kroužkem byla stejná.
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DN
do 300
do 400

Délka [mm]

Dřevěné beranidlo
Proﬁl [mm]

Hmotnost [kg] ≈

2250
2250

120 x 120
150 x 150

25
40

Kapitola 9

Utahování dřeveným beranidlem od DN 200
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Odklonění
Po dokončení montáže ve vystředěné poloze může být trouba odkloněna až o 3°.
Vychýlení z přímého směru o 1° znamená u délky trouby 6 m odklonění 10 cm
od osy dříve položené trouby nebo tvarovky: např. při 3° = 30 cm.

Krácení trub
Při krácení trub je nutné dbát viz oddíl – Krácení trub.
Demontáž
Šroubový kroužek povolit. Hladký konec vytáhnout z hrdla.
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
s ucpávkovým hrdlovým spojem
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
s ucpávkovým hrdlovým spojem

Rozsah platnosti
Tento montážní návod platí pro trouby a tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN
598 s ucpávkovým hrdlovým spojem podle DIN 28 602.
Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku viz začátek kapitoly 9.
Montážní zařízení a pomůcky viz kapitola 7.
Konstrukce spoje

Čištění

Šipkou označené plochy dosednutí těsnícího kroužku je třeba vyčistit a odstranit případné nahromadění nátěru.
K čištění plochy těsnícího kroužku použít např. ocelový drátěný kartáč.
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Zejména dobře očistit dosedací plochu ucpávkového kroužku.

min. 300 mm

Kapitola 9

Hladký konec očistit v délce min. 300 mm.

199

Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
s ucpávkovým hrdlovým spojem

Montáž spoje
Ucpávkový a těsnící kroužek nasunout v uvedeném pořadí na hladký konec
trouby.
Pozor! Nepoužívat žádný mazací prostředek.
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a tvarovky z tvárné litiny
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Hladký konec trouby prostřednictvím montážního zařízení zasunout do hrdla,
vystředit a zkontrolovat hloubku zasunutí. Těsnění stejnoměrně hluboko zatlačit do těsnící komory hrdla.
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Ucpávkový kroužek se přisune na těsnící kroužek a vystředí se dvěma klíny z tvrdého dřeva, které se vsunou nahoře mezi ucpávkový kroužek a hladký konec
trouby.
Při správném vystředěném ucpávkovém kroužku je možné lehce prostrkat šrouby s T-hlavou.
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Šrouby s T-hlavou prostrkat otvory v ucpávkové přírubě a v ucpávkovém
kroužku.
Matice se ručně našroubují tak daleko, jak je to možné. Matice se utahují prstýnkovým (očkovým) klíčem tak, že postupně po řadě se utáhnou o polovinu
až celou otáčku vždy dvě proti sobě ležící matice.

Správného dotažení šroubů je dosaženo tehdy, když se ucpávkový kroužek
vtiskl nejméně 6 mm hluboko do těsnícího kroužku. Hloubku vtisku lze zjistit
porovnáním změřené výšky ucpávkového kroužku a vzdálenosti vnější hrany
ucpávkového kroužku k těsnícímu kroužku po utažení šroubů. Hloubka vtisku
má být co nejvíce stejná u jednotlivých ucpávkových spojů.

Na každém spoji je třeba provést nejméně 3 měření. Hloubku zasunutí ještě
jednou zkontrolujte.
Šrouby s T-hlavou a matice se natřou odpovídajícím lakem.
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Odklonění
Po dokončení montáže ve vystředěné poloze mohou být trouby a tvarovky
odkloněny o:
do

DN
DN
DN

500 – 3°
700 – 2°
1000 – 1,5°

Vychýlení z přímého směru o 1° znamená u délky trouby 6 m odklonění 10 cm
od osy dříve položené trouby nebo tvarovky: např. při 3° = 30 cm.

Demontáž
Matice povolit, ucpávkový kroužek odsunout. Hladký konec vytáhnout
z hrdla.
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Krácení trub
Při krácení trub je nutné dbát viz oddíl – Krácení trub.
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Kapitola 9

DN 80 – DN 500
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Rozsah platnosti
Tento návod k montáži se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné litinové podle
ČSN EN 545/598 a DIN 28 650 s jištěnými BLS®-násuvnými hrdlovými spoji
DN 80 – DN 500. Při montáži trub a tvarovek s jištěnými BLS®-násuvnými
hrdlovými spoji je bezpodmínečně nutné dodržovat montážní návod pro spoj
TYTON®, jako i návodů pro montáž trub s vnější zesílenou a speciální dodatečnou ochranou návlekem polyetylenovou PE-fólií, obalem z cementové malty
(OCM) popřípadě polyuretanovým povlakem PUR-TOP s rázovou ochrannou
PE-páskou.
Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku viz začátek kapitoly 9.
Montážní zařízení a pomůcky viz kapitola 7.
Při velmi vysokém vnitřním tlaku (např. u zasněžovacích systémů, turbínových
přivaděčů apod.) a bezvýkopových technologiích pokládky (např. metoda vtahování a zatlačování, raketový pluh, technologie horizontálního vrtání) je třeba
použít přídavný segment pro vysoká zatížení (viz oddíl – přídavný segment).
Počet jištěných spojů je třeba stanovit dle DVGW-směrnice GW 368 (viz Kapitola 8 oddíl – Délka jištěného potrubí).
Dovolené tahové síly pro bezvýkopové technologie jsou stanoveny v DVGWsměrnici GW 321, 322-1 a 323.
Konstrukce spoje
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Čištění

Šipkou označenou těsnící plochu, plochu přídržné drážky, plochu jistící komory
a segmenty je třeba vyčistit a popřípadě z nich odstranit nahromaděný nátěr.
K čištění přídržné drážky používejte škrabku, např. zahnutý šroubovák.

Čištění zásuvného konce.

DN 80 – DN 250

DN 300 až DN 500

Kapitola 9

Poloha vkládacích hrdlových oken v trubním výkopu

K uložení jistících blokovacích zasouvacích segmentů respektive k sešroubování jistícího svěracího kroužku doporučujeme polohu vkládacích hrdlových
oken tak, jak je znázorněna na obrázku.
U tvarovek vyplývá jejich poloha ze situace při montáži.
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Montáž spoje
Vložení těsnění TYTON® podle montážního návodu pro násuvné hrdlové spoje
TYTON® (viz oddíl – Montážní návod spoje TYTON®).
Zásuvný hladký konec s návarkem
Očištěný zásuvný hladký konec – zejména na zaoblení – natřete kluzným prostředkem a potom zasuňte nebo vtáhněte až k základu hrdla (dorazit). Trouby
nesmějí být při osazování segmentů odkloněny z osy.
1.) „Pravý“ segment (1) vložte do vkládacího hrdlového okna a posuňte
doprava až na doraz.
2.) „Levý“ segment (2) vložte do vkládacího hrdlového okna a posuňte doleva
až na doraz.
3.) Pojistku (3) vtlačte do vkládacího hrdlového okna.

Od DN 300 je nutno provádět postup dle bodů 1 až 3 dvakrát, protože jsou
použity 2 x 2 segmenty a 2 pojistky.
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Pokládka spojů s jistícími svěracími kroužky
Při montáži jistících svěracích kroužků by se mělo dbát na to, že tyto kroužky
se montují pokud možno pouze do hrdel trub!
Část rozříznuté trouby se dvěma hladkými konci se pro montáž otočí o 180°
tak, aby konec s návarkem byl vložen do hrdla tvarovky.
Před pokládkou části trouby s hrdlem se vloží nekrácená celá trouba, do jejíhož hrdla se teprve poté zasune hladký konec bez návarku.

Kapitola 9

Zásuvný hladký konec bez návarku
1.) Vkládání děleného jistícího svěracího kroužku. Obě poloviny svěracího
kroužku se nejprve vloží jednotlivě do jistící komory a poté se volně spojí
pomocí dvou šroubů.
2.) Hloubku zasunutí (hloubku hrdla) označte na hladkém konci trouby.
3.) Zasuňte nebo vtáhněte zásuvný hladký konec. Očištěný zásuvný hladký
konec natřete kluzným prostředkem, zejména na zaoblení, a potom
vsuňte až po základ hrdla (na doraz). Trouby při nasazování nesmějí být
odkloněny z osy. Značka provedená na zásuvném hladkém konci by se
po nasunutí měla téměř krýt s čelem hrdla.
4.) Svěrací kroužek táhněte co nejvíce směrem k čelu hrdla a následně utáhněte šrouby silou minimálně 50 Nm.
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Instrukce pro montáž jistících svěracích kroužků
Použití u potrubí shybek a u mostních potrubích, při pokládání ve svažitých
terénech, v chráničkách nebo v kolektorech je třeba konzultovat s naším technickým oddělením.
V těchto případech by se svěrací kroužky neměly použít. Potřebné kratší trouby by měly být opatřeny návarkem. (viz dále „Krácení trub“).
Zajištění
Troubu vytáhněte popřípadě vytlačte z hrdla např. montážním zařízením až
segmenty dosednou a vzepřou se v jistící komoře.

Nyní je spoj zajištěn proti působení podélných (axiálních) sil.
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Odklonění
Po dokončení montáže spoje lze trouby odklonit z osy:
DN 80
DN 200
DN 400

až
až
a

DN 150 – 4°
DN 300 – 3,5°
DN 500 – 3°

Poznámka k montáži
Při montáži kolen je nezbytné brát v úvahu skutečnost, že vlivem působení
vnitřního tlaku a dovolené toleranci konstrukce spojů může docházet k prodloužení potrubí až o cca. 8 mm na jeden spoj.
Aby se umožnilo prodloužení potrubí při natlakování, nastavují se spoje v
obloucích s maximálně přípustným negativním odkloněním (proti působící
síle).

Kapitola 9

1° odklonění činí při délce trouby 6 m odklon cca 10 cm od osy předchozí
trouby nebo tvarovky; např. při 3° to znamená odklon 30 cm.
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Krácení trub
Při krácení trub je nutné dbát (viz předcházející oddíl – Krácení trub).
Pokud se musí trouby na stavbě krátit, je třeba je opatřit odpovídajícím návarkem pro jištěný BLS®-násuvný hrdlový spoj, a sice pomocí elektrody předepsané výrobcem. Provedení svářecích prací musí odpovídat návodu DVS
1502.
Vzdálenost návarku od zásuvného hladkého konce a velikost návarku je třeba
dodržet podle následující tabulky.
Typ elektrody: např. Castolin 7330 -D.
DN

80

100

125

150

200

250

300

400

500

a
b
c

86±4
8
5

91±4
8
5

96±4
8
5

101±4
8
5

106±4
9
5,5

106±4
9
5,5

106±4
9
5,5

115±5
10
6

120±5
10
6

K zajištění rovnoměrného dosednutí jistících segmentů se musí připevnit na
zásuvný konec v určené vzdálenosti (viz. tabulka) měděná šablona k provedení návarku v rovině kolmé k ose potrubí. Místo navařování musí být kovově
čisté. Nečistoty, případně zbytky zinku se musí odstranit zbroušením.
Po odstranění měděné šablony se očistí návarek a podle původního provedení
originálního hladkého konce trouby se upraví hrana řezu. Tato místa, zejména
zaoblená hrana trouby a návarek, se nakonec opatří odpovídajícím ochranným
povlakem.
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Demontáž
Troubu osově zasuňte až na doraz do hrdla. Vyndejte pojistku z vkládacího
hrdlového okna. Posuňte segmenty a vyjmete je z vkládacího okna. Pokud je
použit segment pro vysoké zatížení, vysuňte segment plochým předmětem
(např. šroubovákem) k vkládacímu oknu a vyndejte.

Přídavný segment pro vysoká zatížení
Při velmi vysokém vnitřním tlaku (např. u zasněžovacích systémů, turbínových
přivaděčů apod.) a bezvýkopových technologií pokládky (např. metoda vtahování a zatlačování, raketový pluh, technologie horizontálního vrtání) je třeba
použít přídavný segment pro vysoká zatížení.
Segment pro vysoká zatížení se vkládá hrdlovým oknem do jistící komory
před nasunutím levého a pravého segmentu a uloží se na dno trouby. Nyní se
mohou vložit segmenty, a to tak, aby segment pro vysoká zatížení ležel mezi
jejich hladkými konci. Nakonec se jako obvykle zaﬁxují segmenty pojistkou.

Kapitola 9

Demontáž spoje s jistícím svěracím kroužkem
Troubu osově zasuňte až na doraz do hrdla.
Po odstranění utahovacích šroubů se uvolní kladivem poloviny jistícího svěracího kroužku. Během demontáže je třeba dávat pozor, aby poloviny svěracího kroužku byly stále uvolněné (pokud je třeba, zopakujte postup během
vytahování zásuvného konce). Vsunutím čtyřhranu mezi upínací části svěracího kroužku lze rovněž předejít zaseknutí zásuvného konce při demontáži.
V žádném případě netlučte kladivem do hrdla ani povrchu trouby!
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Na obrázku dole je zobrazeno kompletně smontované BLS®-hrdlo včetně segmentu
pro vysoká zatížení.
Přídavný segment pro vysoká zatížení se používá u jmenovitých světlosti DN 80 až
DN 250.

DN 80 – DN 250
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Kapitola 9

DN 600 – DN 1000
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Rozsah platnosti
Tento návod k montáži se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné litiny podle
ČSN EN 545/598 a DIN 28 650 s jištěnými BLS®-násuvnými hrdlovými spoji
DN 600 – DN 1000. Při montáži trub a tvarovek s jištěnými BLS®-násuvnými
hrdlovými spoji je bezpodmínečně nutné dodržovat montážní návod pro spoj
TYTON®, jako i návodů pro montáž trub s vnější zesílenou a speciální dodatečnou ochranou návlekem polyetylenovou PE-fólií a obalem z cementové
malty (OCM).
Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku viz začátek kapitoly 9.
Montážní zařízení a pomůcky viz kapitola 7.
Počet jištěných spojů je třeba stanovit dle DVGW-směrnice GW 368 (viz oddíl
– Délky jištěného potrubí).
Dovolené tahové síly pro bezvýkopové technologie jsou stanoveny v DVGWsměrnici GW 321, 322-1 a 323.
Konstrukce spoje

Počet jistících blokovacích segmentů na spoj
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DN

600

700

800

900

1000

n

9

10

10

13

14
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Čištění
Šipkou označenou těsnící plochu, plochu přídržné drážky, jistící komory a segmenty je třeba vyčistit a popřípadě z nich odstranit nahromaděný nátěr.

K čištění přídržné drážky používejte škrabku, např. zahnutý šroubovák.

Montáž spoje
Vložení TYTON®-těsnění
Podle montážního návodu pro násuvné hrdlové spoje TYTON®, viz oddíl
– Montážní návod spoje TYTON®.
Vkládací okno na přední straně hrdla musí být zásadně na vrcholu trouby. Pomocí montážního zařízení se zasune trouba až na doraz do hrdla již
položené trouby.

Kapitola 9

Čištění hladkého zásuvného konce.
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Vkládání jistících blokovacích segmentů
Při vkládání jistících blokovacích segmentů nesmí být trouby ve spoji odkloněny z osy.
Nejprve se vsunou blokovací segmenty dovnitř oknem a rozmístí se střídavě
vlevo a vpravo po obvodu trouby.
Následně se všechny vložené segmenty posunou do jedné strany tak daleko, až poslední segment nasazený vkládacím oknem zaujal blokovací polohu.
Hrboly posledního segmentu mohou být pouze nepatrně viditelné ve vkládacím okně.
Při eventuálním sevření nebo uvíznutí segmentů lze dostat segmenty do
správné polohy pohybováním trouby zavěšené na popruhu nebo lehkým
poklepáním kladivem.
V žádném případě neprovádějte údery kladivem na hrdlo nebo tělo trouby.

Zajištění
Všechny segmenty povytáhněte zpět až na doraz proti šikmé ploše jistící komory. Segmenty musí dosedat na troubu v celé ploše a nesmí se překrývat.
Nakonec jsou všechny segmenty ve své poloze ﬁxovány upínacím páskem,
nebo obdobným prostředkem.
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V přímé neodkloněné poloze musejí být vzdálenosti jistících blokovacích segmentů k čelu hrdla přibližně stejné.

Kapitola 9

Troubu zavěšenou na popruhu vytahujte podélně (např. pomocí blokovací
objímky) tak daleko ze spoje, až dosedne návarek k segmentům.
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Odklonění
Po zajištění spoje mohou být trouby odkloněny od osy:
DN 600
DN 700
DN 800
DN 900
DN 1000

–
–
–
–
–

2,0°
1,5°
1,5°
1,5°
1,5°

1° odklonění činí při délce trouby 6 m odklon cca 10 cm od osy předchozí trouby
nebo tvarovky; např. při 2° to znamená odklon 20 cm.

Poznámka k montáži
Při montáži kolen je třeba brát v úvahu skutečnost, že vzhledem k uspořádání
jistících blokovacích segmentů může docházet působením vnitřního tlaku k prodloužení potrubí až o cca. 8 mm na jeden spoj.
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Aby se umožnilo prodloužení potrubí při natlakování, nastavují se spoje v obloucích s maximálně přípustným negativním odkloněním (proti působící síle).

Krácení trub
Při krácení trub je nutné dbát, viz oddíl – Krácení trub.
Pokud se musí trouby na stavbě krátit, je třeba je opatřit návarkem pro jištěné
BLS®-násuvné hrdlové spoje, a sice pomocí elektrody předepsané výrobcem.
Provedení svářecích prací musí odpovídat návodu DVS 1502.
Vzdálenost návarku od zásuvného hladkého konce a velikost návarku je třeba
dodržet podle následující tabulky.
Typ elektrody: např. Castolin 7330 -D.
600

a

117

700
0
-2

b

8 ±1

c

6

+0,5
0

135

800
0
-2

8 ±1
6

+0,5
0

144

900
0
-2

8 ±1
6

+0,5
0

150

1000
0
-2

8 ±1
6

+0,5
0

160

0
-2

8 ±1
6

+0,5
0

Kapitola 9

DN
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K zajištění rovnoměrného dosednutí jistících segmentů se musí připevnit na
zásuvný konec v určené vzdálenosti (viz tabulka) měděná šablona k provedení
návarku v rovině kolmé k ose potrubí.
Místo navařování musí být kovově čisté. Nečistoty, případně zbytky zinku se
musí odstranit zbroušením.
Po odstranění měděné šablony se očistí návarek a podle původního provedení
originálního hladkého konce trouby se upraví hrana řezu. Tato místa, zejména
zaoblená hrana trouby a návarek, se nakonec opatří odpovídajícím ochranným
povlakem.
Demontáž
Troubu osově nasuňte až na doraz do hrdla a blokovací segmenty vytáhněte
vkládacím oknem.
Speciální stavby
Použití např. v chráničkách, u mostních potrubí, při bezvýkopových technologiích horizontálního vrtání nebo při použití u potrubí shybek, konzultujte s naším
technickým oddělením.
Potrubí na strmých svazích se mohou pokládat shora dolů. Potrubí se prodlužuje pokládkou jednotlivých trub. V případech, kdy síla od vlastní tíhy velké
délky potrubí by překročila pevnost spoje, je třeba učinit vhodná opatření, aby
se zabránilo poškození jištěných spojů vlastní tíhou velké délky potrubí.
Kombinace tvarovek jiných systémů se spoji BLS®
Případnou kombinaci konců trub s tvarovkami jiných systémů doporučujeme
konzultovat s našim technickým oddělením.
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Rozsah platnosti
Tento návod k montáži se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné litinové podle
ČSN EN 545/598 a DIN 28 650 s jištěnými BRS®-násuvnými hrdlovými spoji dle
DIN 28 603. Při montáži trub a tvarovek s jištěnými BRS®-násuvnými hrdlovými
spoji je bezpodmínečně nutné dodržovat montážní návody pro montáž trub s vnější
zesílenou a speciální dodatečnou ochranou návlekem polyetylenovou PE-fólií a obalem z cementové malty (OCM), popřípadě polyuretanovým povlakem PUR-TOP
s rázovou ochrannou PE-páskou.
Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku viz začátek kapitoly 9.
Montážní zařízení a pomůcky viz kapitola 7.
Počet jištěných spojů je třeba stanovit dle DVGW-směrnice GW 368, viz oddíl
– Délka jištěného úseku.
Použití u potrubí shybek a u mostních potrubích, při pokládání ve svažitých
terénech, v chráničkách, v kolektorech nebo v nestabilních půdách, je třeba
konzultovat s naším technickým oddělením.
Konstrukce spoje

Pozor! Tři důležité rozpoznávací znaky těsnění TYTON®-SIT-PLUS®:
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Čištění
Šipkou označenou plochu přídržné drážky a těsnící plochy je třeba vyčistit a popřípadě z nich odstranit nahromaděný nátěr.

K čištění přídržné drážky používejte škrabku, např. zahnutý šroubovák.

Zásuvný konec očistit až po vyznačené čáry.

Kapitola 9

Montáž spoje
Vložení těsnění TYTON®-SIT-PLUS® podle montážního návodu pro násuvný
hrdlový spoj TYTON®, viz oddíl – Montážní návod spoje TYTON®.

Těsnění TYTON®-SIT-PLUS® očistěte, zmáčkněte do tvaru srdce a vložte do
přídržné drážky a na těsnící plochu.
Pozor! Vnitřní smyčka musí být mezi dvěma segmenty.
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Na nasazené těsnění TYTON®-SIT-PLUS® naneste tenkou vrstvu kluzného
přípravku.
Označovací proﬁlovaný kroužek s bílým pruhem nasaďte na zásuvný hladký
konec. Zásuvný hladký konec natřete slabou vrstvou kluzného prostředku zejména na zaoblení - a potom zaveďte do hrdla tak, až dosedne centricky
na těsnění TYTON®-SIT-PLUS®. Montážní zařízení připevněte na hrdlo a na
zásuvný hladký konec a zasuňte zásuvný hladký konec trouby nebo tvarovky
do hrdla již položené trouby. Zamezte při tom odklonění z osy.

Hladký konec trouby zasuňte do hrdla tak, aby první označovací čára nebyla
již vidět.

Po zhotovení spoje zkontrolujte uložení těsnění TYTON®-SIT-PLUS® dotykovou měrkou mezi segmenty po celém obvodu.
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Zajištění
Troubu pomocí např. montážního zařízení vytáhněte, případně vytlačte z hrdla
až k záběru TYTON®-SIT-PLUS® - ocelových segmentů.

Nyní je spoj zajištěn proti působení podélných (axiálních) sil.

Kapitola 9

Označení spoje

Pro trvalé označení jištěného násuvného hrdlového spoje dodáváme proﬁlovaný gumový kroužek s bílým pruhem na vnější ploše. Nasunutí označovacího kroužku na hladký konec trouby proveďte před montáži spoje a umístění
kroužku je znázorněno na obrázku.
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Odklonění
Po zajištění spoje mohou být trouby odkloněny od osy:
DN 80
DN 400

až
až

DN 350 – 3°
DN 600 – 2°

1° odklonění činí při délce trouby 6 m odklon cca 10 cm od osy předchozí
trouby nebo tvarovky; např. při 3° to znamená odklon 30 cm.

Poznámka k montáži
Při montáži kolen je třeba brát v úvahu skutečnost, že působením vnitřního
tlaku může docházet k prodloužení potrubí až o cca 8 mm na jeden spoj.
S ohledem na prodloužení potrubí při natlakování, nastavují se spoje v obloucích s maximálně přípustným negativním odkloněním (proti působící síle).
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Krácení trub
Při krácení trub je nutné dbát, viz oddíl – Krácení trub.
Označení čárami z originálního zásuvného konce přeneste na hladký konec
zkrácené trouby.
Demontáž
Troubu zasuňte do hrdla až na doraz.
Odjišťovací plechy natřete kluzným prostředkem a pomocí narážecí dílu zatlučte kolem dokola do spáry hrdla. Následně demontujte spoj pomocí montážního zařízení nebo demontážního třmenu.

DN

80

100

125

150

200

250

Počet kusů

4

4

5

6

8

10

300 (350) 400
12

14

16

500

600

19

23
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Demontážní prostředek se skládá z narážecího dílu a odjišťovacích plechů.
Jejich počty jsou uvedeny v následující tabulce.
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Rozsah platnosti
Tento montážní návod platí pro trouby a tvarovky z tvárné litiny dle
ČSN EN 545/598 s přírubami dle EN 1092-2.
Konstrukce spoje

Podložky dle DIN EN ISO 7091

Šipkami označené plochy na těsnícím lemu, na těsnění a otvory pro šrouby je
třeba očistit a odstranit případné nahromadění nátěru.

232

Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
s přírubovým spojem

Doporučení pro montáž
Doporučení pro transport, skladování a pokládku viz začátek kapitoly 9.
Pro lepší montáž a provozní spolehlivost měly by být montovány plochá těsnění s ocelovou vložkou.
Přírubové trouby a tvarovky musí být pečlivě uloženy.
Rozdílná zatížení a sedání nemohou být vyrovnávána pevnými potrubními spoji. V žádném případě nesmějí být trouby a tvarovky podloženy kameny a jinými
materiály, musí ležet na nekamenité půdě.
Rozmístění otvorů pro šrouby
Při montáži přírubových trub a přírubových tvarovek platí pravidlo pro rozmístění otvorů pro šrouby, aby žádné otvory pro šrouby nebyly v hlavních osách
příruby stojící kolmo k ose potrubí.

správně

chybně
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Poznámka k montáži přírubových tvarovek
K usnadnění montáže jsou na přírubách tvarovek dva protilehlé záseky. Tyto
záseky musí být svisle nebo vodorovně.
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Montáž FFR-kusů

Příklad: FFR 300/200 PN 10
Vzhledem k rozdílnému počtu otvorů pro šrouby u FFR-kusů, leží při chybné
montáži připojené armatury nebo tvarovky šikmo v prostoru. Může vzniknout
úhlové pootočení až o 22,5° (podle jmenovité světlosti).
Pozor!
U velkých jmenovitých světlostí je pootočení sotva viditelné.
Utahovací momenty
Utahovací moment MD je závislý na těsnícím materiálu, na jmenovité světlosti
trouby DN a na jmenovitém tlaku PN.
Může být vypočítán podle následujícího:
MDPN10 = DN/3
MDPN16 = DN/1,5
MDPN25 = DN/1
MDPN40 = DN/0,5
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Rozsah platnosti
Tento montážní návod platí pro trouby a tvarovky z tvárné litiny dle
ČSN EN 545/598 s obalem z cementové malty (OCM) dle DIN EN 15 542.
Při provádění trubních spojů nutno vždy dbát příslušného montážního návodu.
Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku viz začátek kapitoly 9. Montážní zařízení a pomůcky viz kapitola 7.
Doporučení pro montáž
Montáž musí být prováděna tak, aby OCM nebyl poškozen. Pro ochranu hrdlových spojů jsou k dispozici následující možnosti:
 CM-ochranné manžety
 smršťovací materiály nebo ochranné pásy (podle DIN 30 672)
 bandáže s maltou (např. od ﬁrmy Ergelit) pro nejvíce zatížené použití.
Podrobné informace najdete v kapitole 7.
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Po zhotovení spoje a kontrole polohy těsnícího kroužku dotykovou měrkou se
manžeta překlopí, přitáhne až k čelu hrdla a přehrne přes hrdlo. Přiléhá pak
těsně a pevně.

Kapitola 9

CM-ochranné manžety
CM-ochranné manžety lze použít pro násuvné hrdlové spoje TYTON® a BRS®
do DN 700 a násuvné hrdlové spoje BLS® do DN 600. Přehled průměrů naleznete v kapitole 7.
Před zhotovením spoje se manžeta ohrne – větším průměrem dopředu – a navlékne se na zásuvný hladký konec tak, aby OCM asi 100 mm přečníval.
Montáž lze usnadnit nanesením kluzného prostředku na OCM.
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Smršťovací materiály a ochranné pásy
Smršťovací materiály a ochranné pásy lze použít u všech spojů.
U smršťovacích materiálů nutno dbát na rozměry příslušného spoje a aplikaci
(viz kapitola 7).
Postup aplikace smršťovací manžety
Smršťovací manžeta se před zhotovením spoje nasune až za hrdlo.
Plocha k izolování se připraví dle Směrnice GW 15, tzn. zbaví se od rzi, mastnoty, nečistoty a všech volných částic. Propan-butanovým hořákem se plocha
k izolování předehřeje na cca 60 °C.
Pak se smršťovací manžeta přetáhne přes spoj a vystředí na hrdle.

V této pozici, těsně před zahříváním, se odstraní ochranná fólie.
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Následně se manžeta rovnoměrně smršťuje měkkým, žlutým plamenem propan-butanového hořáku za stálého pohybu ve směru obvodu, nejprve na hrdle
trouby až se objeví obrys hrdla a pak stejným způsobem na konci ležícím na
části hladkého konce trouby . Před úplným smrštěním na hrdle nutno postup
smršťování urychlit větším přísunem tepla.

Obal hrdlového spoje smršťovací manžetou z bandáže
Smršťovací bandáž, na jedné straně se speciálním lepidlem, se dodává v 30 m
rolích.
Plocha k izolování se připraví dle Směrnice GW 15, tzn. zbaví se od rzi, mastnoty, nečistoty a všech volných částic. Propan-butanovým hořákem se plocha
k izolování předehřeje na cca 60°C.

Kapitola 9

Smrštění je provedeno v pořádku, když:
 manžeta pro hrdlo je úplně smrštěna na trubním spoji
 manžeta přiléhá hladce, bez studených míst a bublin, těsnící lepidlo je
vytlačeno na obou koncích
 bylo dodrženo potřebné 50 mm překrytí stanovené výrobcem.
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Z manžety se stáhne asi 150 mm ochranné fólie. Volný konec manžety se
v pravém úhlu k ose potrubí a centricky přes spoj volně přeloží za současného
odstraňování ochranné fólie. Přelep musí být min. 80 mm a ležet v horní, dobře přístupné, třetině trouby.
Při nízkých okolních teplotách je vhodné, vnitřní stranu přelepu krátce předehřát a dobře přitisknout.
Pozor!
V místě přeložení je ze strany lepidla zvýrazněná tkanina. Měkkým, žlutým
plamenem propan-butanového hořáku za stálého pohybu stejnoměrně ohřívá
přeložená přilepená část, až do zvýraznění tkaniny. Pak se dobře přitiskne
rukavicí. Manžeta se smršťuje stejnosměrným pohybem ve směru obvodu
nejdříve na hrdle trouby a pak stejným způsobem na části hladkého konce
trouby.
Smrštění je provedeno v pořádku, když:
 manžeta pro hrdlo je úplně smrštěna na trubním spoji
 manžeta přiléhá hladce, bez studených míst a bublin, těsnící lepidlo je
vytlačeno na obou koncích
 bylo dodrženo potřebné překrytí 50 mm na obalu od výrobce.
Úhlové odklonění spoje uvedené v montážních návodech lze provést i u popsaných izolacích spojů.
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Místo smršťovacího materiálu Thermoﬁt se síťovinou může být jako ochranná
bandáž použita pro ochranu spoje i jiná bandáž odpovídající DIN 30 672 a mající registrační číslo dle DIN/DVGW.

Zához rýhy
Uložení trub nutno provádět podle EN 1610 popř. ATV-DVWG-Pracovního
listu W 139.
Jako záhozový materiál pro obsyp a zásyp lze použít prakticky jakýkoliv výkopový materiál i zeminu obsahující kameny až do zrnitosti 100 mm. Obsyp
pískem resp. jiným materiálem je nutný pouze ve zvláštních případech.
Pro zasyp potrubní rýhy v komunikaci je nutné brát ohled na příslušné předpisy.
Hrdlové spoje chráněné CM-ochrannými manžetami nebo smršťovacími materiály nutno zasypat jemnozrnným materiálem nebo chránit ochrannou síťovinou.
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Ovinutí ochrannými pásy
Po dohotovení spoje se v několika vrstvách ovine spoj ochrannými pásy tak,
aby překrývaly OCM min. o 50 mm.
Ovinutí maltovou bandáží (výrobce ERGELIT)
Maltový pás navlhčit ve vědru s vodou až nebudou vystupovat vzduchové
bubliny. Maximálně dvě minuty.
Namočený pás vyjmeme a lehce vymačkáme.
Pás přiložíme na konec OCM, po obvodě ovineme (OCM překrýt o min. 50 mm)
a přizpůsobíme obrysu spoje.
Pro dosažení 6 mm tloušťky vrstvy bandáže dvakrát ovinout spoj, popř. ovinout
spoj s 50% přesahem.
Po cca 1-3 hodinách je možno izolovanou část mechanicky zatížit.

241

Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny
s obalem z cementové malty (OCM)

Krácení trub
Při krácení trub je nutné dbát, viz oddíl – Krácení trub.
Před řezáním odstranit obal z cementové malty v délce 2 L resp. 2 LS podle
následující tabulky. (U celkové délky je nutné zvážit přesah o vsunutí).
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DN

TYTON®/BRS®
L (mm)

BLS®
LS (mm)

80
100
125
150
200
250
300
(350)
400
500
600
700
800
900
1000

95
100
100
105
110
115
120
120
120
130
145
205
220
230
245

165
175
185
190
200
205
210
–
230
245
300
315
330
345
360
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Délka zásuvného hladkého konce bez OCM je pro hrdla TYTON odpovídající
DIN 28 603 do DN 600 tvar A
od DN 700 tvar B (dlouhé hrdlo)
OCM se zakrojí po celém obvodu trouby až asi k polovině tloušťky vrstvy
OCM. U toho je třeba dát pozor, aby se nepoškodila litinová trouba.
Potom se OCM podélně rozdělí sekáčkem mezi označenými řezy. Poté lze
obal kolem dokola uvolnit lehkými údery kladivem - počínaje v místě řezu.
Zásuvný konec nutno očistit ocelovým kartáčem a škrabkou.
Troubu je možné krátit dle oddílu – Krácení trub.
Obnažené pozinkované hladké konce je nutné opatřit odpovídajícím krycím
povlakem.
Oprava OCM na stavbě
Poškozená místa OCM smějí být opravována pouze s použitím sady pro opravy, kterou dodává výrobce trub.
Obsah: cca. 4 kg směsi cementu/písku/vláken, cca. 5 m gázy šíře 200 mm,
cca 1 litr směsi příměsí.

Návod pro opravu:
Řádné provedení opravy je možné pouze při teplotě okolí vyšší než +5oC.
Kromě sady pro opravy jsou zapotřebí:
gumové rukavice, prachotěsné ochranné brýle, drátěný kartáč, špachtle, nádoba na promíchání směsi, popřípadě voda.
Při značných poškozeních: kladivo, sekáč
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Obsah je určen pouze pro trouby Duktus, pro účel uvedený na nálepce. Žádná
z komponent sady nesmí být nahrazena jiným materiálem, nebo použita pro
jiný druh cementové malty, než ten, který je uveden na nálepce!
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Příprava místa opravy
V případě menších povrchových poškození odstranit uvolněné, nesoudržné
části poškozené oblasti pomocí drátěného kartáče.
Poté opravované místo navlhčit.
Při poškození většího rozsahu se doporučuje zcela odstranit cementovou maltu poškozeného místa pomocí kladiva a sekáče (až na holý kov).
V tomto případě je nutno použít ochranné brýle!
Cementová malta musí být odstraněna tak, aby vznikly rovné hrany (kolmé
k povrchu trouby):

správně

chybně

Při odstraňování cementové malty je třeba se vyhnout příliš razantnímu postupu. Mohlo by dojít k odloučení povlaku od trouby v okolí poškozené oblasti.
Zbytky uvolněného materiálu odstranit pomocí drátěného kartáče a poškozené místo navlhčit.
Směs:
Nejprve dobře promíchat směs aditiv. Malta by se měla připravit s co možná nejmenším množstvím příměsí a vody, jen aby vznikla roztíratelná směs.
Zředěná směs aditiv obvykle obsahuje dostatek vody. Nejprve pouze opatrně dávkovat roztok aditiv. V případě potřeby (např. při vysokých teplotách
v létě) přidávat vodu.
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Zpracování
Je-li malta již dobře zpracovatelná, nanese se špachtlí na poškozené místo a nato
se pomocí navlhčeného štětce nebo smetáčku uhladí, zejména v okrajových
částech opravovaného místa.
Zvláštní případ - oprava cementové malty většího rozsahu
Je-li plocha poškozeného místa velká, použije se pro vyztužení malty gáza.
Gáza se umístí asi 1 – 2 mm pod povrch malty. Gáza nesmí přijít do styku
s kovovým povrchem trouby, aby se předešlo knotovému efektu.
Sadu pro opravy po ukončení práce opět vzduchotěsně uzavřít.
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Sušení a uvedení do provozu
Velkoplošné opravy by měly být zakryty fólií, což zpomalí vysychání a sníží
nebezpečí vzniku trhlin.
Před montáží se doporučuje doba zrání nejméně 12 hodin, popřípadě dostatečně ochránit opravené místo před mechanickými vlivy.
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šachty a další návody
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Potřebné nástroje













Zařízení pro vrtání s trubkovým vrtákem
Vrtací korunka Ø 172 mm +1,5
-0 pro DN 150
Vrtací korunka Ø 232 mm +1,5
-0 pro DN 200
Vrtačka
Kladivo
Důlčík
Tvrdokovový vrták Ø 13 mm
Pilník
Štětec
Mazací prostředek (je součástí dodávky)
Ochranný lak
Vrtací šablona pro navrtávací sedlové kusy 45°

Montáž
Pomocí vrtacího zařízení s vrtací korunkou vyvrtat otvor do kanalizační
trouby.
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Montážní návod pro navrtávací
sedlové kusy
se sedlovým těsněním

Odstranit otřepy z otvoru, očistit, osušit a natřít rychle schnoucím lakem
z epoxidové pryskyřice. U kanalizačních trub s povlakem z cementové malty
je třeba tento povlak v okolí montáže navrtávacího sedlového kusu odstranit.

V obou označených bodech vyvrtat tvrdokovovým vrtákem otvory Ø 13.
Následně vsunout dodané šrouby spolu s těsnicími vložkami do obou otvorů
z vnitřní strany trouby a lehce je přiklepnout kladivem.

Kapitola 9

Do otvoru vložit sedlové těsnění a nasadit navrtávací sedlový kus. Skrze jeho
montážní otvory označit pomocí důlčíku a kladiva na povrchu trouby body pro
vyvrtání otvorů pro upevňovací šrouby. Poté navrtávací sedlový kus i těsnění
opět odstranit.
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Montážní návod pro navrtávací
sedlové kusy
se sedlovým těsněním

Znovu osadit sedlové těsnění. Dbát na exaktní uložení. Na těsnění nanést
mazací prostředek a poté na ně nasadit navrtávací sedlový kus.

Zlehka našroubovat matice, střídavě a rovnoměrně je utahovat, dokud navrtávací sedlový kus pevně nedosedne.
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Montážní návod pro navrtávací
sedlové kusy
s kulatým těsněním

Odstranit otřepy z otvoru, očistit, osušit a natřít rychle schnoucím lakem
z epoxidové pryskyřice. U kanalizačních trub s obalem z cementové malty je
třeba tento povlak v okolí montáže navrtávacího sedlového kusu odstranit.

Následně vsunout dodané šrouby spolu s těsnicími vložkami do obou otvorů
z vnitřní strany trouby a lehce je přiklepnout kladivem.
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Pro vyvrtání otvorů pro upevňovací šrouby musí být použita vrtací šablona.
Navrtávací sedlový kus nesmí být v tomto případě použit jako vrtací šablona.
Šablonu přichytit pomocí upínacího zařízení a poté tvrdokovovým vrtákem Ø 13
přes pouzdra vyvrtat montážní otvory v kanalizační troubě.
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Montážní návod pro navrtávací
sedlové kusy
s kulatým těsněním

Vložit těsnění do drážky navrtávacího sedlového kusu a sedlový kus i s těsněním přidržet.

Nasadit navrtávací sedlový kus současně na oba šrouby. Je třeba dbát na správnou polohu těsnění v těsnicí komoře navrtávacího sedlového kusu.

Nasadit obě matice a utahovat tak, aby navrtávací sedlový kus dosedl na troubu rovnoměrně.
Poté matice dotáhnout klíčem. Utahovací moment činí 30 Nm.
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Montážní návod
pro trubní čistící víko

Potřebné nástroje
 Zařízení pro vrtání s trubkovým vrtákem
 Vrtací korunka
 Ruční úhlová bruska
 Rozbrušovací kotouč pro kámen

(např. typ C 24RT speciál)
 Kladivo
 Pilník
 Štětec
 Ochranný lak

Montáž
Pro montáž čisticího víka je třeba do stěny kanalizační trouby vyříznout otvor,
jehož velikost uvádí následující tabulka.
Čisticí víko slouží pro hermetické uzavření inspekčních a čisticích otvorů trouby.

150
200
250
300
400
500
600
700
800

A
85
111
137
163
214
266
317
369
421

Rozměry [mm]
B
C
107±1
142±1
172±2
212±2

290±2

252

450

350

L±2 mm
359
394
622
662

640
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DN

Při orýsování otvoru na stěně trouby je třeba dbát na to, aby podélné osy trouby a otvoru byly vůči sobě paralelní.

253

Montážní návod
pro trubní čistící víko

Vedle trouby postavit lištu a pomocí vodováhy ji svisle vyrovnat. Pomocí měřidla, např. skládacího metru, označit na temeni trouby ve vzdálenosti A od
lišty první bod P. Totéž pro druhý bod P a oba body spojit. Tím je dána osa
podélné díry, na níž je třeba vyznačit oba koncové body díry ve vzdálenosti L
od sebe.

Navrtávací přístroj nasadit na troubu a vyrovnat do svislé polohy.
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Montážní návod
pro trubní čistící víko

Navrtat kanalizační troubu pomocí navrtávacího přístroje a vrtací korunky tak,
jak je vidět z obrázků 1 a 2 (průměr otvorů je uveden v předešlé tabulce, ve
sloupci B).
Následně vyříznout zbývající část pomocí ruční úhlové brusky s odpovídajícím
kotoučem pro kámen (např. typ C 24RT speciál), jak je zřejmé z obr. 3.
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Při vyřezávání zbývající části
postupovat následovně:
Naříznutí:
Nejprve stěnu trouby naříznout ve směru kolmém k povrchu trouby, aby kotouč nesjížděl.
Dokončení řezu:
V předříznuté drážce pak
svislým řezem řez dokončit,
popřípadě ještě odstranit nerovnosti.

B

B
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Montážní návod
pro trubní čistící víko

Pilníkem odstranit u řezné hrany otřepy a plochy řezu natřít rychleschnoucím
lakem na bázi epoxidové pryskyřice.

Čisticí víko trouby se dodává spolu s kulatým těsněním z NBR, které je přichyceno na spodní straně víka.
Vsadit víko do podélné díry.
Pomocí dodaných upínacích třmenů víko pevně upnout na kanalizační troubu
z tvárné litiny. Konce závitů chránit proti poškození krytkami.
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny

Montáž trub
V závislosti na druhu spoje a na jmenovitém průměru jsou pro montáž kanalizačních trub z tvárné litiny k dispozici čtyři možnosti.

1. Páka do DN 125

3. Řetězové tažné zařízení od DN 500*
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2. Montážní zařízení do DN 400*
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny

4. Čelní montáž pomocí hydraulického bagru
V tomto případě je třeba zasouvat násuvný konec trouby do hrdla pomalu a
rovnoměrně, aby se těsnění mohlo postupně tvarově přizpůsobit. Mezi lžíci
bagru a hrdlo trouby musí být vložen dřevěný hranol.

Nedovolená úprava výškové polohy trouby
Výšková polohy trouby nesmí být korigována tlakem nebo nárazy lžíce bagru
apod. Mohla by tím dojít k poškození vnější ochrany trouby, k odlupování cementového vyložení popřípadě k nepřípustné deformaci samotné trouby.
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny

Montáž tvarovek
Analogicky k montáži kanalizačních trub z tvárné litiny jsou i u tvarovek, v závislosti na druhu spoje a jmenovité světlosti, k dispozici následující možnosti:

1. Páka do DN 125

2. Montážní zařízení do DN 400*

Vzhledem ke krátkým konstrukčním délkám tvarovek je při vtahování násuvného konce do hrdla zvláště třeba dbát na směr axiálního tahu či posuvu.
Podle okolností se doporučuje vložit do volného hrdla tvarovky (bez těsnění)
jinou troubu jako protiváhu.
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3. Řetězové zvedáky od DN 500*

* U násuvných hrdlových spojů BRS® od DN 350 používat řetězové tažné
zařízení. Dbejte montážních pokynů pro různé druhy spojů!
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Montážní návod pro trouby
a tvarovky z tvárné litiny

Demontáž trub a tvarovek
Demontáž nově instalovaných kanalizačních trub a tvarovek z tvárné litiny je
opět možno provést pomocí montážního zařízení nebo tahem se současným
lehkým pohybováním sem a tam.

Delší dobu položené potrubí je možno demontovat následujícím způsobem:
 Pomocí objímky a hřebenového zvedáku

 Pomocí speciálního demontážní objímky

Dbejte montážních pokynů pro různé druhy spojů!
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Montážní návod pro šachty

Při montáži dna šachty je třeba dbát na to, aby byla trouba, do níž má být dno
šachty integrováno, určená ke krácení. Hrany řezných ploch trouby je třeba
zaoblit stejně, jako je tomu u originálního násuvného konce (viz předchozí strany). Jednokloubové napojení šachty na potrubí je možné pouze při použití šachtových připojovacích kusů z tvárné litiny!
Pro montáž šachtového dna existují dvě možnosti:

2. Pomocí hydraulického bagru a dřevěného hranolu

Kapitola 9

1. Pomocí řetězového zvedáku, tažného lana a lanového třmenu

261

Montážní návod pro šachty

Odříznutou část trouby namontovat analogicky do protějšího šachtového připojovacího kusu.
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Montáž trouby
v zapažené potrubní rýze

Vložení trouby v jednom poli pažení
Na obr. 1 je schematicky znázorněn postup vložení kanalizační trouby z tvárné litiny v rámci jednoho pole pažení. Rouru je při tom možno nést ve dvou
smyčkách (jedna přibližně ve středu trouby a druhá v oblasti hrdla) a pod
nejspodnější rozpěrou zasunout na dno rýhy.
DN 200

3,90
1,50
4,00

Vložení trouby v rámci dvou polí pažení
Při příliš nízko umístěné dolní rozpěrce je možné, že z geometrických důvodů
nebude možné troubu zavléci v rámci jednoho pole pažení a bude nutno to
provést v rámci dvou polí (obr. 2).

t = 0,80
DN 800
3,85

Tím se postup vložení zkomplikuje, neboť vázací prostředky budou muset být
v průběhu vkládání trouby nasazovány a opět snímány. Při tom je vždy třeba
zajistit troubu proti uvolnění a pádu.
Vložení v rámci dvou zapažených polí je lépe se vyhnout, nepoužívat nízko
umístěné rozpěrky a namísto toho pracovat s větší hloubkou vetknutí (t) zapažení.
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6,00
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Montáž trouby
v zapažené potrubní rýze

Jiná možnost jak obejít vkládání trouby v rámci dvou zapažovacích polí je
prohloubení potrubní rýhy – snížení jejího dna. Zde je třeba dbát na dodržení
hloubky vetknutí pažení.
Tyto alternativy není třeba používat ve všech polích pažení, pouze jsou-li pro
to příznivé podmínky. V těchto úsecích je pak možno trouby vkládat a dopravit
je horizontálně na jejich místo v zapažené potrubní rýze.
Vložení kývavým pohybem
Při tomto způsobu vložení se trouba uváže v těžišti a střídavým naklápěním
při horizontálním posunu se postupně dostane až na dno rýhy v rámci jednoho
pole pažení (obr. 3).

4,00

DN 700

Naklápění a posun trouby se provádí ručně, proto je třeba dbát na její bezpečné uvázání a je třeba vyvarovat se i naklopení trouby o příliš velký úhel.
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Montáž trouby
v zapažené potrubní rýze

Čelní montáž
Na obrázku 4 je znázorněna čelní montáž trouby. Při tomto způsobu se trouby
neukládají do potrubní rýhy až po zapuštění pažení do deﬁnitivní polohy, nýbrž
již ve stavu stupňovitého zapuštění.

1,25
3,90

3,00

DN 600
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Troubu je třeba před dosažením dna rýhy na zvedacím zařízení několikrát uvázat a opět odvázat, avšak lze ji při tom vždy uložit na svah rýhy. Tato metoda
je vhodná zejména při tak zvaném postupném dílčím pažení!
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Oprava vyložení
z cementové malty

Pro opravu poškozených míst vyložení z cementové malty smí být použita
pouze sada pro opravy dodávaná výrobcem trub.
Obsah opravárenské sady:
cca. 5 kg směsi cementu a písku
cca. 1 litr směsi aditiv
Obsah je určen pouze pro účel uvedený na nálepce, a pouze pro trouby
Buderus. Žádný z komponentů sady nesmí být nahrazen jiným materiálem,
nebo použit pro jiný druh cementové malty, než ten, který je uveden na nálepce!
Návod pro opravu:
Řádné provedení opravy je možné pouze při teplotě okolí vyšší než +5oC.
Kromě sady pro opravy jsou zapotřebí:
gumové rukavice
ochranné brýle
drátěný kartáč
špachtle
nádoba na promíchání směsi
voda
Při značných poškozeních:
kladivo
sekáč
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Oprava vyložení
z cementové malty

Příprava poškozeného místa
V případě menších povrchových poškození odstranit uvolněné, nesoudržné
části poškozené oblasti pomocí drátěného kartáče.
Poté opravované místo navlhčit.
Při poškození většího rozsahu se doporučuje zcela odstranit cementovou maltu poškozeného místa pomocí kladiva a sekáče (až na čistý kov).
V tomto případě je nutno použít ochranné brýle!
Cementová malta musí být odstraněna tak, aby vznikly rovné hrany (kolmé
k povrchu trouby):
Chybně

Při odstraňování cementové malty je třeba se vyhnout příliš razantnímu postupu. Mohlo by dojít k odloupnutí malty od trouby v okolí poškozené oblasti.
Zbytky uvolněného materiálu odstranit pomocí drátěného kartáče a poškozené místo navlhčit.
Směs:
Nejprve dobře promíchat směs aditiv. Malta by se měla připravit s co možná nejmenším množstvím příměsí a vody, jen aby vznikla roztíratelná směs.
Zředěná směs aditiv obvykle obsahuje dostatek vody. Nejprve pouze opatrně
dávkovat roztok aditiv. V případě potřeby (např. při vysokých teplotách v létě)
přidávat vodu.
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Správně
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Oprava vyložení
z cementové malty

Zpracování
Je-li malta již dobře zpracovatelná, nanese se špachtlí na poškozené místo
a následně se pomocí širokého, navlhčeného štětce nebo smetáčku uhladí,
zejména v okrajových částech opravovaného místa.
Sušení a uvedení do provozu:
Trouby je možno ihned instalovat. Opravená místa jsou však mechanicky zatížitelná (nárazy, vibracemi) teprve až po cca. jedné hodině, při chladném počasí
i podstatně později.
Potrubí smí být po opravě vyložení uvedeno do provozu nejdříve po 12 hodinách.
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