NÁCVIKOVÝ KURZ PÁJENÍ A MONTÁŽE
MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

Cílem nácvikového kurzu pájení a montáže měděného potrubí je
seznámit žáky s používaným materiálem a pomůckami při pájení.

Osnova kurzu:
Vlastnosti mědi – výhody a nevýhody
Druhy měděných fitinek
Materiál používaný při pájení
Pomůcky a nářadí
Bezpečnost práce při pájení
Vlastní nácvik pájení a montáže
Pravidla montáže potrubí
Závěrečný test znalostí a dovedností
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Měď
Měď nachází široké uplatnění při realizaci plynových rozvodů pro použití v domácnosti a
v mnohých tepelných rozvodech, díky vysokému bodu tavení, odolnosti vůči tlaku a díky
vysoké tepelné vodivosti. Měď je absolutně hygienický a antibakteriální materiál. Měď
potlačuje tvorbu patogenních bakterií, obzvlášť pak bakterií legionely, které se tvoří
především v potrubí teplé vody a šíří se, pokud je voda rozprašována a inhalována
prostřednictvím sprchy. Použití mědi pro rozvody teplé vody je rozšířeno a prověřeno
desítky let v nejvyspělejších zemích. Spoje z mědi jsou vyráběny automatickými
technologickými postupy a podléhají přísné kontrole kvality. Při kontaktu s vodou
bohatou na kyslík se měď pokrývá tenkým povlakem oxidu mědi, která brání rozšiřování
kovových iontů a zajišťuje ochranu proti bodové korozi. Díky povrchové úpravě leštěním
má tvarovka ještě příjemnější a kvalitativně lepší vzhled. Rozvod instalovaný povrchově
z mědi je stále více estetickou, kvalitativní a technickou záležitostí. Měď je odjakživa
materiál vysoké kvality, který je používán projektanty a instalatéry pro tepelné rozvody.
Ve slitinách s jinými kovy umožňuje měď dosáhnout vyšší tvrdosti, pevnosti v tahu a
ještě větší odolnosti proti korozi.

Slitiny mědi
Měď je schopna vytvořit slitinu s jiným kovem velmi snadno, snadněji než většina
jiných kovů. V minulosti vznikaly nové slitiny podle metody „pokus a omyl“ bez hlubšího
porozumění problému. Nejznámější slitinou mědi s jinými kovy je mosaz. Obsahuje
vždy určité procento zinku, ale může obsahovat i cín, hliník, železo, mangan, olovo,
arzén a křemík. Různými přísadami se dosáhnou široké možnosti použití mosazí – od
vodovodních armatur až po nábojnice.
Bronz je slitinou mědi a cínu. V praxi se s ním setkáváme při konstrukci strojů
(např. ložiskové pánve), ale též při odlévání plastik a soch.

Recyklace středem pozornosti
Průměrná životnost výrobků obsahujících měď se značně liší – je to od několika
málo roků v elektronice až po sto a víc roků v technických zařízeních budov. Může se
zdát, že vysoká životnost mědi nepovede k jejímu dalšímu zpracování. Z krátkodobého
hlediska tomu tak skutečně je. Naproti tomu žádný jiný kov není recyklovaný tak
intenzívně jako měď a přitom s tak minimálním odpadem. I měď používaná v
ochranných prostředcích v zemědělství přechází do potravinového řetězce a je dále
používaná. Zpracování odpadu, které se zejména v Evropě neobvyklou měrou rozvíjí,
množství nevyužité mědi minimalizuje.
Recyklace pomáhá šetřit primární zdroje, a tím je zachovává pro budoucnost.
Přináší tím velké úspory energie, protože při porovnání s energetickou náročností
získávání kovu z rudy je úspornější. Průmysl, zabývající se recyklací „zachraňuje“ měď
pocházející např. ze zastaralých výrobních zařízení, z odpadu vznikajícím ve výrobních
procesech, z automobilů které již dosloužily, z vyřazených kabelů a pod.. Materiál je
nejprve tříděný, část může být použita přímo jako přísada do tavících pecí, větší část
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je přetavena a dále zpracována. Někdy, pokud je potřebné splnit i konkrétní
požadavky spotřebního průmyslu, musí se materiál rafinovat.

PÁJECÍ TVAROVKY
Měděné tvarovky i tvarovky z červeného bronzu, jsou tvarovky pro kapilární pájení
domovních rozvodů pitné a užitkové vody, dále rozvodů vytápění, požární vody, chladiv,
při použití pájení natvrdo i pro rozvody zemního plynu a propanu (propan butanu).
Výrobky jsou určeny pro použití na která se vztahují požadavky reakce na oheň.
Klasifikace výrobků z hlediska reakce na oheň je třída A1 dle ČSN EN 13501:2007.

POUŽITELNÉ POTRUBÍ
Systém se skládá z trubky a tvarovky a představuje optimální řešení pro bezpečný a
dlouhodobý spoj. Pro snadnější orientaci v nabídce trubek na trhu dle jednotlivých typů
rozvodů se doporučuje sledovat výrobní sortiment jednotlivých výrobců.

MĚDĚNÉ TRUBKY
Tvarovky jsou vhodné jako spojovací systém pro měděné trubky v tyčích nebo v rolích, v
souladu s normou EN 1057. Informačně mohou mechanické vlastnosti měděných trubek
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spadat do tří následujících typologií: R 220 (měděná trubka MĚKKÁ), R 250 (měděná
trubka polotvrdá) a R 290 (měděná trubka tvrdá). Připomínáme, že v rozvodech na
pitnou vodu, které jsou realizovány z mědi, je třeba instalovat pouze trubky vysoké
kvality, s prohlášením, že jsou vhodné pro rozvod pitné vody. U instalací sanitárních

rozvodů a topných rozvodů lze lisovat nebo pájet trubky jakéhokoliv fyzického stavu, které
jsou v souladu s normou EN 1057, které mají tloušťku uvedenou v tabulce:

Minimální tloušťky pro rozvody užitkové vody a topení

Pokud jde o instalaci rozvodných obvodů plynu, minimální tloušťka musí být v souladu s
normou UNI TS 11147:2008 a UNI 7129. Uvedené tloušťky musí být pokládány za
minimální pro dosažení bezproblémového spojení.

1.
Můžeme použít pro rozvody vody, vytápění a plynu jakékoliv
měděné trubky?
Ne, pro rozvody vody, vytápění a plynu můžeme použít pouze měděné trubky, vyrobené
podle ČSN EN 1057. Z hlediska pevnosti a tvárnosti se prodávají jako měkké R220,
polotvrdé (R250) a tvrdé (R290).

Vlastnosti trubek
ČSN EN 1057
Pro rozvody v TZB můžeme používat trubky, vyrobené podle normy ČSN EN 1057.
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V této evropské normě jsou stanoveny požadavky na kvalitu měděných trubek. Tato
norma platí pro bezešvé trubky z mědi kruhového průřezu (i opláštěné) s vnějším
průměrem od 6 do 267 mm pro:






rozvodné sítě studené a teplé vody
teplovodní topné systémy včetně systémů podlahového vytápění
rozvody topných plynů a topných olejů
likvidaci odpadní vody (např. malá čerpací zařízení na odpadní vodu)

Norma ČSN EN 1057 je závazná. Z toho vyplývá požadavek používat pouze trubky
podle(ČSN) EN 1057.

Abychom u měděných trubek okamžitě poznali, zda splňují jakostní znaky podle této
normy, je v ČSN EN 1057 výslovně předepsáno, že trubky musejí být označeny těmito
údaji:

Značení trubek podle ČSN EN 1057

2.
Prodávají se měděné trubky také s nějakými izolacemi, nebo
se prodávají pouze trubky holé, bez izolací?
Měděné trubky se prodávají buďto jako holé, nebo s izolací proti agresivním vlivům,
anebo s izolací tepelnou.
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Tepelná izolace potrubí
Tepelná energie je omezené zboží a cena za ni v posledních
letech stále roste. Proto je rozumné opatřit trubky vedoucí
teplou vodu tepelnou izolací a tak udržovat energetické ztráty
co nejmenší.
Potřebné tloušťky izolace pro topná potrubí, potrubí na teplou
vodu a cirkulační potrubí jsou přesně stanoveny ve vyhláškách.

Tepelně izolované měděné trubky

Pokud chce instalatér izolovat potrubí teplé vody kvůli
tepelným ztrátám, může použít dvě metody:




Řemeslnou izolaci (znalost předpisů a vlastností
izolačního materiálu je nutná). Odpovědnost nese
řemeslník.
Použit trubky tepelně izolované výrobcem.
Odpovědnost za správnou tloušťku izolace nese
výrobce.

Pro místa spojů (oblouky, odbočky atd.) existují tvarovky,
které lze snadno namontovat. Také armatury se tepelně izolují
speciálními izolačními vrstvami. Obzvlášť důležitá je pečlivá
tepelná izolace u stěnových průchodek. Jestliže zde tepelná
izolace chybí a dochází k přímému dotyku měděné trubky a
stěny nebo stropu, vzniká takzvaný tepelný most s vysokou
energetickou ztrátou.
Přiřezávání a zavádění izolační tvarovky
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Následující příklad ukazuje význam tepelné
izolace rozvodného potrubí teplé vody:
V budově je instalováno potrubí na teplou
pitnou vodu 22 x 1 mm a cirkulační potrubí 15
x 1 mm. Teplota vody v potrubích se udržuje
na cca 55 °C. Obě potrubí vedou od ohřívače
pitné vody vždy 5 m ve sklepě a 5 m v
instalační šachtě. Počítá se s teplotou okolí 15
°C.
Kdyby se místo (dle normy) tepelně
izolovaných trubek použily neizolované trubky,
muselo by se ročně spálit o cca 500 litrů
topného oleje více, jen aby se vyrovnaly tyto
zbytečné tepelné ztráty potrubí.
Obě trubky mají stejné tepelně izolační vlastnosti. Kvůli lepším tepelně
izolačním vlastnostem izolačního materiálu který použije výrobce, je
tloušťka jeho izolace menší

Trubky tepelně izolované výrobcem, mají jako další výhodu menší rozměr přes povrch
izolace (menší vnější průměr). Vyplývá to z lepších izolačních vlastností materiálu, který
použije na izolace trubek výrobce.
Horká potrubí se tepelně izolují. Tepelná izolace je zákonem předepsaná a je
účelná.

3.

Které tvarovky jsou určeny pro měkké a tvrdé pájené spoje?

Pro měkké a tvrdé pájené spoje používáme tvarovky vyrobené podle ČSN EN 1254-1

Tvarovky ke kapilárnímu pájení
Kapilární pájecí tvarovky pro pájení naměkko a natvrdo jsou normalizovány v normě ČSN
EN 1254-1 a mají mít značku kvality.
V normě ČSN EN 1254-1 jsou stanoveny minimální požadavky na tvarovky. Výrobci, kteří
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vyrábějí tvarovky podle této normy, označují je svojí značkou (značkou výrobce).
Tvarovky podle ČSN EN 1254 se vyrábějí z bezkyslíkaté mědi (Cu-DHP), červeného bronzu
nebo mosazi a jsou k dostání pro průměry měděných trubek od 6 do 108 mm a velikosti
závitových přípojek od 1/8“ až 4“.

V jakostních podmínkách Sdružení pro
kvalitu měděných trubek jsou stanoveny
zvýšené jakostní požadavky na tvarovky.
Proto je vhodné, používat pouze tvarovky se
značkou
Správné označení tvarovky:





Rozměr (příslušný vnější průměr
trubky)
Značka výrobce
Zjednodušená značka kvality

Značení kapilárních pájecích tvarovek
Při měkkém a tvrdém pájení měděných
trubek s tvarovkami se používá technika
kapilárního pájení. Pájecí spára musí být
stejnoměrná a úzká tak, aby byla možná
vzlínavost (kapilarita) a pájka pronikla do
kapilární mezery i přes gravitační sílu.
Velikost správné kapilární mezery je dána
použitím měděných trubek podle ČSN EN
1057 a pájecích tvarovek podle ČSN EN
1254-1. Trubky a tvarovky pak mají sladěné
rozměrové tolerance. Pro bezchybný
spájený spoj je důležitá kalibrace (měkké
trubky) a zbavení konců trubky otřepu,
protože jinak bychom neměli stejnoměrnou
pájecí kapilární mezeru.

Výběr kapilárních pájecích tvarovek
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Vedle běžných tvarovek pro měkké a
tvrdé pájení existují podle ČSN EN 12541 také tvarovky ke kapilárnímu pájení s
menší hloubkou zasunutí, které se
používají pouze k pájení natvrdo. Je
nutné dbát na to, aby se tyto tvarovky
nepoužily při pájení naměkko.

Kapilární pájecí tvarovka podle ČSN EN 1254-1 s menší hloubkou zasunutí,
pouze k pájení natvrdo.

4.
Může se pájení naměkko použít pro všechny typy rozvodů v
TZB?

Pájení naměkko a natvrdo
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Měděné trubky lze pájet dvěmi různými metodami:




pájení naměkko
pájení natvrdo

Rozlišení mezi pájením natvrdo a pájením naměkko se provádí
podle pracovní teploty. Pracovní teplota je teplota, při které se
použitá pájka taví, smáčí stěny trubky a tvarovky a vyplňuje
spoj.
Protože se u používaných pájek jedná o slitiny (směsi) různých
prvků, mají pájky teplotní rozmezí tavení a ne bod tavení jako
je to u čistých prvků.
Pracovní teplota se pohybuje v blízkosti horního bodu tavení
pájky. Při pájení natvrdo je pracovní teplota nad 450°C a při
pájení naměkko pod 450°C.
S rozdílnými pracovními teplotami vyplývají i rozdílné
mechanické vlastnosti pájených spojů. Spoje pájené natvrdo
mají vyšší pevnost ve smyku a umožňují vyšší provozní teploty
než spoje pájené naměkko. Tvrdé a polotvrdé měděné trubky
ale při pájení natvrdo ztrácejí svoji pevnost, protože jsou kvůli
vysokým pracovním teplotám žíhány naměkko.

Teplotní rozmezí pájení naměkko a natvrdo

Jestliže se jako spojovací technika zvolí pájení, je nutné …
pájet natvrdo:




instalace plynu, zkapalněného plynu a oleje
potrubí s provozními teplotami nad 110°C (např. solární nebo horkovodní topná
zařízení)
trubky podlahového vytápění pokládané v mazanině

pájet naměkko:


potrubí pro instalace pitné vody až do vnějšího průměru 28 mm včetně

Ve všech ostatních případech lze pájet jak natvrdo, tak naměkko.
Pájení je technologický postup k pevnému spojení materiálů, přičemž tavením pájky
vzniká kapalná fáze. Základní materiály (zde: měď, červený bronz nebo mosaz) při tom
své tavící teploty nedosáhnou. Jakmile se roztavená pájka dostane do kapilární mezery,
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začíná výměna atomů pájky a mědi (difúze). V oblasti přechodu spojovaných ploch mědi
se tak vytváří slitinová vrstva, jejíž pevnost je vyšší než pevnost pájky.

5.

Jaká je norma pro lisované spoje měděných rozvodů?

Evropská norma pro lisované spoje je prozatím ve stadiu přípravy prEN 1254-7. Tvarovky
pro lisované spoje jsou vyráběny a používány na základě jejich certifikace akreditovanou
organizací. Používá se typ A a typ B.

6.
Musí se u měděných trubek, použitých v rozvodech vody,
vytápění a plynu řešit jejich tepelné dilatace, anebo jsou tyto
dilatace tak malé, že je můžeme zanedbat?
Tepelné dilatace měděných trubek jsou ve srovnání s trubkami z jiných materiálů (plasty, vrstvené plasty) opravdu
malé, ale je vždy je nutné provést jejich posouzení (výpočet) a důsledně je řešit.

Uchycení potrubí
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Potrubí se připevňují úchytkami (třmeny) a závěsy. Používají se
úchytky ze dvou různých materiálů.
Ocelové úchytky s izolační vložkou
Dnes se používají téměř výhradně ocelové úchytky (třmeny) se
zvukovou izolační vložkou. Ty lze použít jak na holé, tak i opláštěné a
tepelně izolované měděné trubky.
Plastové příchytky
Z plastu existují příchytky na trubky, do kterých stačí měděné trubky
pouze upnout. Používají se například k montáži na omítku ve
viditelných oblastech. Lze je ale použít pouze tehdy, když nejsou
kladeny žádné speciální požadavky na zvukovou izolaci.
Zvuková izolace
U každého připevňovacího bodu je nutné dbát na ochranu proti
hluku:
Pevná tělesa, tedy i potrubí, vedou zvukové vlny na velké vzdálenosti
téměř neslyšitelně. Tento zvuk uslyšíme až tehdy, když se přenese na
stěny a stropy.
Proto je bezpodmínečně nutné zabránit přímému dotyku holého
potrubí se stavebním tělesem.
Pokud bychom to neudělali, přenášel by se zvuk z potrubí na stěny
nebo stropy a rozšiřoval se pak např. do sousedních místností nebo
bytů.
Pro přerušení tohoto přenosu zvuku se používají měkce pružné
izolační hmoty. Také armatury se připevňují se zvukovou izolací.
Připevnění měděných trubek: je jasně vidět
připevňovací třmeny se zvukově-izolační vložkou

Na všech připevňovacích bodech je nutné oddělit potrubí pomocí zvukově-izolačních
vložek od stavebního tělesa a tím zamezit šíření hluku.

Plynová a vodovodní potrubí se nesmějí připevňovat k jiným potrubím, ani se nesmějí
používat jako nosiče pro jiná potrubí nebo zátěže.
Pro potrubí vedoucí vodu platí připevňovací vzdálenosti uvedené v tabulce vpravo.

Směrné hodnoty pro vzdálenosti připevnění měděných potrubí vedoucích vodu
Vnější průměr v mm

Vzdálenost připevnění v m

12,0

1,25

15,0

1,25

18,0

1,5

22,0

2,0

28,0

2,25
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35,0

2,75

42,0

3,0

54,0

3,5

64,0

4,0

76,1

4,25

88,9

4,75

108,0

5,0

133,0

5,0

159,0

5,0

Pevné body a kluzná vedení
Jestliže je trubka na jednom místě pevně připojena a
nemůže se posunout, hovoříme o pevném bodě (nebo
fixním bodě). K tomu se používají speciální příchytky. Kromě
příchytek působí jako pevné body i armatury, radiátory a
boilery připevněné na stěně.
Jestliže se má trubka podél své osy posouvat, mluvíme o
kluzném vedení.
Pro znázornění pevných bodů a kluzných vedení se používají
tyto symboly.

Armatury, radiátory a ohřívače připevněné na stěny působí
jako pevné body

Tepelná roztažnost
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Měď se tak jako všechny materiály při
zahřívání roztahuje.
Při odborné instalaci teplovodních potrubí
(teplá pitná voda, topné a cirkulační
potrubí) je nutné pamatovat na tepelnou
roztažnost potrubí.
Prodloužení Δl způsobené tepelnou roztažností nezávisí na průměru trubky

Jak se v odborné instalaci toto roztažení vyrovná, je popsáno níže.
V tabulce jsou uvedeny koeficienty roztažnosti pro různé materiály. Čím větší koeficient
roztažnosti, tím větší je prodloužení. Ukazuje se, že plasty mají podstatně větší tepelnou
roztažnost než kovy.
Porovnání koeficientů roztažnosti pro různé materiály
Materiál

Koeficient roztažnosti, mm/(m×K)

měď

1,7

ocel

1,5

hliník

2,38

polyethylen (PE-HD és PE-LD)

20,0

polyethylen síťovaný (PE-X)

18,0

polyvinylchlorid (PVC)

8-10

Obzvlášť pozorně je nutné posuzovat tepelnou roztažnost u vzájemně smontovaných
součástí z různých materiálů (s rozdílným součinitelem tepelné roztažnosti). Tyto součásti
se pak rozpínají rozdílně, což vede ke napětí ve spojení těchto vzájemně do sebe
uložených (smontovaných) součástí.

U horkých potrubí je nutné zohlednit tepelnou roztažnost trubek. Tepelná roztažnost je
nezávislá na průměru trubky. Závisí pouze na délce trubky a teplotním rozdílu.
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Vyrovnání tepelné roztažnosti - dilatace

V odborné instalaci
usměrňujeme
prodloužení trubek
vyvolané jejich tepelnou
roztažností do vhodných
směrů tak, aby
neohrožovalo rozvod.
Pokud nemají trubky
možnost volně měnit
svoji délku - tepelně
dilatovat, pak může kvůli
pnutím docházet k
trhlinám v trubce, ve
tvarovce nebo v místě
spojení. Aby bylo možné
tepelné dilatace
kontrolovat, používají se
cíleně pevné body a
kluzná vedení.

Pro vyrovnání tepelné
dilatace platí tato
zásada:
Mezi dvěma pevnými
body, které měděnou
trubku napevno drží, je
vždy nutné zajistit
možnost změny její délky
(dilataci).
Možnost prodloužení při změně směru potrubí (dbejte na dostatečný odstup příchytek A).
V praxi se obě možnosti prodloužení vyskytují společně.
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Nejvhodnějším řešením
jak vyrovnat tepelnou
roztažnost je správné
vedení a uchycení
trubky.
U kratších úseků tak lze
tepelnou dilataci beze
zbytku vyřešit.
U dlouhých rovných
potrubních úseků (např.
stoupací potrubí) se
často používají speciální
dilatační prvky kompenzátory.

Možnost prodloužení u odbočky (dbejte na dostatečný odstup příchytek A).
V praxi se obě možnosti prodloužení vyskytují společně.

Změna směru
Tepelnou roztažnost je možné
zachytit změnou směru potrubí.
Při tom je nutné dbát na to, aby
příchytky měly dostatečnou
vzdálenost „A“ od oblouku. Tuto
vzdálenost příchytek lze vypočítat.
Ukážeme to v následující kapitole.
Odbočka
Možnosti dilatace u odboček jsou
znázorněny na obrázku. Zde je
rovněž nutné dbát na dostatečnou
vzdálenost příchytek.

Zde se chybně umístěná příchytka v důsledku tepelné roztažnosti vytrhla ze zdi.
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Také pájené spoje se mohou uvolnit nebo se může trubka popř. tvarovka roztrhnout.

„U“ kompenzátory
Používají se u dlouhých, rovných
potrubních úseků, jestliže je nutné
vyrovnat větší délkové změny (např.
stoupací vedení nebo potrubí zavěšené u
stropů). Existují továrně vyráběné U
kompenzátory (dilatační oblouky), ale je
možné zhotovit si takový kompenzátor
sám. Je ovšem nutné provést krátký
výpočet. Ukážeme si to v následující
kapitole.

„U“ kompenzátory: vlevo továrně vyráběný, vpravo kompenzátor vyrobený
řemeslně.

Kompenzátory osové (axiální)
Prodloužení u dlouhých, rovných trubek
stoupacích potrubí nebo topných zařízení lze
zachytit prostorově úspornými axiálními
kompenzátory (kompenzátor =
vyrovnávač).
Existují různé konstrukční tvary jako např.
kompenzátory vlnovcové (s kovovým
měchem) nebo ucpávkové kompenzátory.
Výrobce udává, jaké prodloužení Δl může
kompenzátor pojmout. Navíc je nutné
respektovat montážní předpisy výrobce.
Kompenzátory mohou podléhat opotřebení
a musejí proto zůstat přístupné, nelze je
tedy zastavět.
Kompenzátor vlnovcový (s kovovým měchem)
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Zachycení dilatace trubek u
podomítkových instalací
U podomítkových instalací je nutné
dbát na to, aby potrubí mělo možnost
dilatovat. Proto je nutné uložit je v
dilatačních místech do elastických
materiálů („vypolstrovat“ je).
Princip „vypolstrování“ se používá i u
tepelné roztažnosti potrubí uloženého v
mazanině. Zde může plastové opláštění
trubek určité prodloužení trubek
pojmout. U delších, rovných potrubních
úseků – větších než 5 m – se oblouky
musí opatřit dilatační (polstrovaní)
páskou, nalepenou na vnější straně
oblouku.
Vypolstrování potrubí uložených pod omítkou. Délka vypolstrování „A“ se řídí
podle prodloužení trubky, které má vypolstrování pojmout.

U podlažních rozvodných potrubí jsou časté oblouky a odbočky. Ty zachycují roztažení
těch částí trubek, které leží mezi nimi.
U dlouhých rovných potrubních úseků (např. stoupací potrubí) se k zachycení tepelného
roztažení používají kompenzátory.
Při umísťování příchytek je vždy nutné dbát na dostatečnou vzdálenost „A“ před obloukem
resp. odbočkou.

7.

Mohou se měděné trubky vést pod omítkou?

a) Holé měděné trubky se mohou vést pod omítkou pouze v případě, že tato omítka není
agresivní. Pro přímý styk holé měděné trubky nevadí prostá vápenná omítka, sádrokarton
a ani montážní pěna. Vadí ale omítkové směsi, ve kterých jsou zpomalovače, nebo
urychlovače tuhnutí malty.
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b) Vedení trubek pod omítkou upravují dále předpisy pro rozvod jednotlivých médií (voda,
topení, plyn)

Je možné provést měděnými trubkami domovní rozvod plynu?

8.

Ano, domovní rozvod plynu je možno provést měděnými trubkami a tvarovkami podle TPG
700 01.

Instalace plynu a PB
Rozvody plynu
Musejí být provedeny podle TPG 700 01 a v souladu s ostatními plynárenskými předpisy,
zejména pak s normou ČSN EN 1775. Montážní zásady jsou uvedeny v brožuře „Měděné
trubky a tvarovky v technických zařízeních budov“.
Poznámky:




může být použita pouze základní řada trubek podle ČSN EN 1775
mají se používat spoje nerozebíratelné, a to spoje tvrdým pájením, lisováním,
anebo svařováním
spoje rozebíratelné jsou povoleny pouze v nezbytných případech (pro připojení k
armaturám), těsnění musí být certifikované pro daný spoj a použitý plyn









pro pájení plynových rozvodů mohou být použity pouze tvarovky podle ČSN EN
1254-1
tvarovky pro lisované spoje musí být označeny podle TPG 700 01 žlutou barvou,
nápisem GAS, nebo PLYN, dále na nich musí být uvedena hodnota PN a GT. Barva
těsnícího kroužku je žlutá.

montáž plynových rozvodů může provádět pouze pracovník, který má výuční list,
„Osvědčení o zkoušce páječe podle ČSN EN 13133“ (v něm každého půl roku
potvrzenu odbornou praxi, prodloužení platnosti za 3 roky), nebo „Osvědčení o
20

proškolení a přezkoušení z odborné způsobilosti k montáži lisovaných spojů na
potrubí z měděných materiálů“ (platí 5 let) a dále „Osvědčení od ITI (platí 5 let) a
firma musí vlastnit oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení.

11. Jsou měděné trubky a jejich spoje, použité pro rozvod plynu
dostatečně požárně odolné?
Ano, měděné trubky, měděné tvarovky a jejich spoje jsou požárně odolné. Spolehlivě (a s
rezervou) vyhovují požadavku odolnosti proti vysokým teplotám, t.j. vydrží bez problémů
teplotu 650 °C po dobu 30 minut.

Pájecí tvarovky

Cu oblouk 90° 5002A i/i

Cu oblouk 45° 5040 a/i

Cu oblouk 45° 5041 i/i
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Cu přemostění 5085 i/i

Cu přemostění 5086 a/i

Cu koleno 5090 i/i

Cu koleno 5092 a/i

Cu T-kus 5130 i/i/i
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Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i

Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i

Lisovací tvarovky

Profipress G oblouk 90° 2616 i/i

Profipress G oblouk 90° 2616.1 a/i

Profipress G oblouk 45° 2626 i/i
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Profipress G oblouk 45° 2626.1 a/i

Profipress G T-kus 2618

Profipress G T-kus redukovaný 2618

Profipress G nátrubek 2615

Profipress G redukce 2615.1

Profipress G zátka 2656
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Profipress G oblouk 90° s vnějším závitem 2614

Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2

Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611

Montážní instrukce - pájení
Měkké
Montážní instrukce - pájení
Měkké pájení spočívá ve spojování elementů při teplotě do 450°C. Používá se pro:
- instalace studené a teplé vody
-- instalace ústředního topení v pracovních teplotách do 110°C

1. Trubku dělíme kolmo k ose speciálním
nářadím či pilkou na železo.
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2. Odstraníme otřepy, které by mohly znemožnit
vytvoření kvalitního spoje nebo by omezovaly průtok média.

3. Pájené povrchy čistíme pomocí kartáčku,
nekovového vlákna či jemným smirkovým
papírem až docílíme kovového lesku.
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4. Než přistoupíme k pájení, naneseme na konec
trubky pájecí emulzi ( do vzdálenosti hloubky tvarovky)
Při spojích měd´-měd´ můžeme použít pastu,
která je spojením emulze a pájky. Při spojování mědi s bronzem
či mosazí používáme pájku.

5. Po zasunutí trubky do patky tvarovky zahříváme.
Odsuneme plamen a zatavíme pájku do spáry.

6. Při pájení t-kusu dáváme pozor na jeho
postavení v instalaci. Pájíme v pořadí znázorněném na obrázku.

7. Odstraníme zbytky pájecí emulze a pájky.

Tvrdé pájení spočívá ve spojování elementů při teplotě do 450°C.Používá se především pro
instalace:
- ústředního topení pracujících o teplotách nad 110°C.
- plynu
- medicínských plynů
- stlačeného vzduchu
Proces tvrdého pájení je stejný jako u pájení měkkého. Při tvrdém pájení musíme dodat spoji větší
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množství tepla než při měkkém pájení. V žádném případě nenahříváme samotnou pájku.

Pro tvrdé pájení používáme tvarovky z mědi i bronzu. Není dovoleno používat tvarovky mosazné.

Lisované spojení

Lisované spojení je možné
použít na měkké, polotvrdé a
tvrdé měděné trubky. K
dispozici je kompletní program
tvarovek ke spojování
měděných trubek s vnějšími
průměry od 12 do 108 mm.
Lisovací tvarovky jsou
vyrobeny z mědi nebo
červeného bronzu; pro
přechody se nabízejí lisovací
tvarovky se šroubením.
Na trhu jsou k dostání různé
systémy lisovacích tvarovek,
které se liší funkčním tvarem.
Pro instalace plynu musejí
lisovací tvarovky mít
vyznačeno:






označení žlutou
barvou, nebo nápis
GAS, příp. PLYN
hodnotu PN
odolnost tvarovky
proti vysokým
teplotám GT (např.
GT/5)

Výběr lisovaných tvarovek
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Při lisování je velice
důležité, aby stále
dodržovat
montážní návod
daného výrobce a
používat pouze
lisovací nástroje,
které výrobce
schválil.
Lisovací nástroje je
nutné pravidelně
kontrolovat z
hlediska funkčnosti
a opotřebení.
Systém A

Systém B

U lisovaných tvarovek se vyžadují tyto vlastnosti:





odolnost proti vysokým teplotám
odolnost proti stárnutí
odolnost proti mechanickému zatížení
trvalá zatížitelnost do 110°C/16 bar

Oblasti použití:







pitná voda (studená a teplá)
vytápění
provozní voda ze zařízení na zužitkování dešťové vody
stlačený vzduch do 16 bar
domovní rozvody plynu
solární vytápění

Použitelnost tvarovek pro jednotlivá média je dána vhodným typem použitého těsnění
lisovací tvarovky (těsnícího kroužku) .
Těsnění vždy musí prokazatelně vyhovovat provozním podmínkám. Např vhodné těsnění
pro rozvody plynu je HNBR (akrynitril-butadien-kaučuk). Jednotliví výrobci musejí mít
svoje tvarovky certifikovány. Proto je vždy nutné dbát na pokyny výrobce.
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Lisovaný spoj – systém A

Lisovaný spoj – systém B

Pracovní postup při lisování:

Měděnou trubku pravoúhle zkrátit, uvnitř a vně zbavit otřepu.
Odstranění otřepu je velice důležité, aby se zabránilo
poškození těsnicího prvku.

Označit hloubku zasunutí, abychom ihned poznali, zda trubka
během montáže nevyklouzla z tvarovky.
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Zkontrolovat správné uložení těsnicího prvku – nepoužívat olej
a tuk.

Tvarovku resp. trubku při lehkém otáčení nasunout resp.
zasunout.

Zvolit lisovací čelist, otevřít, kolmo nasadit na drážku lisovací
tvarovky a zahájit lisování.
Při lisování působí velmi velké síly několika tun – pracujte
opatrně!
Používejte pouze povolené lisovací nástroje.

Zalisované spoje označte.
Tímto způsobem se okamžitě a jednoznačně zkontroluje, zda
je spojení již lisované.
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