Nácvikový kurz svařování
a montáž plastového
potrubí
Systém Ekoplastik PPR
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CÍL:
Cílem nácvikového kurzu svařování plastového potrubí je podrobně
seznámit žáky s jednotlivými body kurzu, kde bude brán zřetel hlavně
na vlastní postup svařování, ale i na seznámení s jednotlivými druhy
spojovaného materiálu a jeho montáží. Dalším cílem je seznámit žáky
se základy bezpečnosti práce při svařování plastů a ekologickou
likvidací zbytků plastového potrubí.
Nácvikový kurz bude zakončen zadáním zkušebního testu na ověření
teoretických znalostí a praktickou zkouškou svařování plastů.
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Pro informace o specifikaci materiálu byl zvolen výrobce WAVIN
Ekoplastik s.r.o. - Kostelec n/L pro rozsáhlou dostupnost technických
informací o jejich výrobcích.

NÁCVIKOVÝ KURZ
SVAŘOVÁNÍ A MONTÁŽ PLASTOVÉHO POTRUBI

Systém Ekoplastik PPR
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CHARAKTERISTIKA A VÝHODY SYSTÉMU
plastový potrubní systém pro vnitřní rozvody studené a teplé vody, pro
podlahové a ústřední vytápění, rozvody vzduchu, eventuelně jiné použití
v průmyslu a zemědělství
hygienicky nezávadný
nekoroduje a nezarůstá
mimořádně dlouhá životnost při zachování vysoké užitné hodnoty
bezproblémový a méně hlučný provoz
menší ztráty třením než u tradičních materiálů
menší hmotnost než u tradičních materiálů
rychlá, snadná a čistá montáž

EKOLOGICKÉ HLEDISKO
plně recyklovatelný výrobek; při výrobě ani při aplikaci se nepoužívají toxické
ani jinak škodlivé látky

VYRÁBĚNÝ SORTIMENT
trubky

- celoplastové PN 10, PN 16, PN 20 - potrubí EKOPLASTIK PPR
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- sendvičové PN 20 (plast +Al folie uvnitř plastu) - potrubí
EKOPLASTIK STABI
tvarovky

- celoplastové (shodně pro všechny tlakové řady v PN 20)
- kombinované (plast + poniklovaná mosaz - PN 20)

DEKLAROVANÉ POUŽITÍ
pro dopravu studené a teplé vody, podlahové a ústřední vytápění, doprava
vzduchu
PN 10 - rozvody studené vody, podlahové vytápění
PN 16 - rozvody studené vody s vyšším tlakem a TUV s nižším tlakem
PN 20 - rozvody teplé vody, ústřední vytápění

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
materiál - statistický kopolymer polypropylenu (Random - kopolymer) pro
zpracování vstřikováním a vytlačováním s vynikající svařitelností,
u kombinovaných tvarovek poniklovaná mosaz
technologie výroby - trubky vytlačováním (extruze), tvarovky vstřikováním
popis tvaru - trubky v tyčích nebo kotoučích
kompletace - skladba výrobků pokrývá potřeby potrubí vnitřních vodovodů a
potrubní trasy vytápění; sortiment podrobně v kapitole katalog
přechod na jiný materiál potrubí - realizuje se mechanickými závitovými
spoji (tj. kombinovanými přechodkami) nebo přírubovým spojem

spojování - standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky
větších průměrů svařováním na tupo, shodně pro potrubí EKOPLASTIK PPR i
EKOPLASTIK STABI
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povrchová úprava - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy
- volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná
- na povrchu potrubí je černý identifikační potisk

TECHNICKÉ ÚDAJE
rozměry - vnější průměr potrubí - 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 a 110
mm; tlakové řady PN 10, PN 16 a PN 20

FYZIKÁLNÍ ÚDAJE
hmotnost - 0,9 kg/m3
koeficient tepelné roztaţnosti - pro potrubí EKOPLASTIK PPR 0,12mm/mK
koeficient tepelné roztaţnosti - pro potrubí EKOPLASTIK STABI
0,05mm/mK
kombinace teplotního a tlakového zatížení dle pevnostních křivek v montážním
předpisu
tepelná vodivost 0,22 W/mK, požární klasifikace - třída C3
odolnost proti chemikáliím - potrubní systém z PPR je určen především pro
dopravu vody (pitné studené, teplé užitkové, závlahové atd.) - je možné je
použít i pro dopravu jiných medií, přičemž konkrétní použití se řídí normou DIN
8078 Bb 1 - možno konzultovat u výrobce
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STAVEBNÍ REALIZACE
vedení potrubí

- volně ve žlabech
- na konzolách
- v plastových nebo kovových objímkách
- ve volných drážkách ve zdivu
- podél stavební konstrukce v krytech
- v podlaze

nutnou podmínkou je respektování montážního předpisu!
nedoporučuje se svařovat s jiným plastovým systémem
doporučená izolace pěněným polyetylénem, polyuretanem, polystyrenem.

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE
balení - trubky v polyetylenových rukávcích, tvarovky v polyetylenových pytlích
nebo smršťovací fólii v počtech dle katalogu, malé kombinované tvarovky
v kartonech, počet kusů v balení udán v katalogu
skladování - kryté sklady (temperované, čisté, ochrana před sluncem,
mrazem) skladování odděleně od těkavých a mastných látek

MONTÁŽNÍ FIRMY
u instalatérských firem je materiál běžně používán
pro uplatnění záručních podmínek nutný platný svářečský průkaz, nebo
certifikát pro svařování plastů (průkaz svářečského dělníka)!
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Trubky

TRUBKA PN 10
Potrubí je určeno pro studenou a pitnou vodu, podlahové vytápění, klimatizaci a průmyslové rozvody.

TRUBKA PN 16
Potrubí je určeno pro studenou a pitnou vodu, podlahové vytápění, teplou užitkovou vodu s omezenou
teplotou, klimatizaci a průmyslové rozvody.

TRUBKA PN 20
Potrubí je určeno pro studenou a pitnou vodu s vyšším tlakem, podlahové vytápění, teplou užitkovou
vodu a ústřední vytápění.

TRUBKA STABI PN 20
Použití jako u potrubí PN 20, výhodou je omezená dilatace a větší průtočnost.

TRUBKA V KOLE
Dodávána v tlakové řadě PN 10, PN 16 a PN 20 a v kolech o délce 100 a 200 m, potrubí je určeno pro
vedení připojovacích potrubí ve stavební konstrukci a pro podlahové vytápění.

TRUBKA PN 10
Potrubí je určeno pro studenou a pitnou vodu, podlahové vytápění, klimatizaci a průmyslové rozvody.

D
[mm]

t
[mm]

l
[mm]

kód

balení
[m]

hmotnost
[kg/m]

20

2,3

4000

STR020P10X

100

0,128

8

25

2,3

4000

STR025P10X

60

0,193

32

2,9

4000

STR032P10X

40

0,260

TRUBKA PN 16
Potrubí je určeno pro studenou a pitnou vodu, podlahové vytápění, teplou užitkovou vodu s omezenou
teplotou, klimatizaci a průmyslové rozvody.

D
[mm]

t
[mm]

l
[mm]

kód

balení
[m]

hmotnost
[kg/m]

16

2,3

4000

STR016P16X

160

0,099

20

2,8

4000

STR020P16X

100

0,148

25

3,5

4000

STR025P16X

60

0,230

32

4,4

4000

STR032P16X

40

0,370

Trubky od průměru 20 - 32 mm (včetně) dodáváme i v délce 3000 mm.

TRUBKA PN 20
Potrubí je určeno pro studenou a pitnou vodu s vyšším tlakem, podlahové vytápění, teplou užitkovou
vodu a ústřední vytápění.

D
[mm]

t
[mm]

l
[mm]

kód

balení
[m]

hmotnost
[kg/m]

16

2,7

4000

STR016P20X

160

0,109
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20

3,4

4000

STR020P20X

100

0,172

25

4,2

4000

STR025P20X

60

0,264

32

5,4

4000

STR032P20X

40

0,427

Trubky od průměru 16 - 40 mm (včetně) dodáváme i v délce 3000 mm.

TRUBKA V KOLE
Dodávána v tlakové řadě PN 10, PN 16 a PN 20 a v kolech o délce 100 a 200 m, potrubí je určeno pro
vedení připojovacích potrubí ve stavební konstrukci a pro podlahové vytápění.

D
[mm]

P

t
[mm]

l
[mm]

kód

kód

100 m

200 m

role
[ks]

hmotnost
[kg/ks]

16

16

2,3

100 / 200

STRK016P17

STRK016P16

1

0,099

20

10

2,3

100 / 200

STRK020P11

STRK020P10

1

0,128

20

16

2,8

100 / 200

STRK020P17

STRK020P16

1

0,148

16

20

2,7

100 / 200

STRK016P21

STRK016P20

1

0,109

20

20

3,4

100 / 200

STRK020P21

STRK020P20

1

0,172

1

0,165

Trubka Stabi v kole
16

20

2,3

100

STRSK016P2

Celoplastové tvarovky
KOLENO 90°
Určeno pro změnu potrubní trasy.

KOLENO 45°
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Určeno pro změnu potrubní trasy.

KOLENO 90° VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ
Určeno pro změnu potrubní trasy u tvarovky.

KOLENO 45° VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ

KOLENO TROJCESTNÉ NOVÉ
Určeno pro větvení potrubní trasy.

T - KUS JEDNOZNAČNÝ
Určeno pro větvení potrubní trasy.

T - KUS REDUKOVANÝ
Určeno pro větvení potrubní trasy s odlišnými průměry.

KŘÍŢ
Určeno pro větvení potrubní trasy.

NÁTRUBEK
Určeno pro spojování potrubí.

REDUKCE HRDLOVÁ
Určeno pro změnu průměru potrubí.

REDUKCE VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ
Určeno pro změnu průměru potrubí u tvarovky.

ZÁSLEPKA
Určeno pro ukončení potrubí.

ZÁSLEPKA VNITŘNÍ
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Určeno pro ukončení potrubí u tvarovky.

KŘÍŢENÍ
Určeno pro řešení detailu křížení potrubí.

KOMPENZAČNÍ SMYČKA
Určeno pro kompenzaci délkových změn.

LEMOVÝ NÁKRUŢEK
Společně s volnou kovovou přírubou určeno pro potrubní spojení.

PŘECHODKA S PLASTOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM „dG“
Určeno pro provizorní závitové spojení.

OBLOUK NOVÉ
Určeno pro změnu potrubní trasy - minimální tlakové ztráty.

Kombinované tvarovky
PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM „dGK“
Určeno pro napojení na vnitřní závit.

PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM „dGK“
Určeno pro napojení na vnější závit.

PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM „dGK“ S KŘÍŢEM
Určeno pro napojení na vnější závit v lehkých konstrukcích.

PŘECHODKA KOV S PŘEVLEČNOU MATICÍ
Určeno pro rozebíratelné napojení na vnější závit.
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KOLENO 90° S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM
Určeno pro závitové spojení při změně trasy.

KOLENO 90° S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM
Určeno pro závitové spojení při změně trasy.

NÁSTĚNNÉ KOLENO
Určeno pro napojení výtokových armatur.

NÁSTĚNNÉ KOLENO VNITŘNÍ
Určeno pro napojení výtokových armatur za tvarovkou.

NÁSTĚNNÉ KOLENO PRO SÁDROKARTON
Určeno pro napojení výtokových armatur při instalaci pod sádrokarton.

PRŮCHOZÍ NÁSTĚNKA
Určeno pro napojení výtokových armatur v místě souběhu potrubí.

UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ KOMPLET
Určeno pro napojení výtokových armatur s možností nastavení rozteče.

T - KUS S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM
Určeno pro závitové spojení v místě dělení trasy.

T - KUS S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM
Určeno pro závitové spojení v místě dělení trasy.

NAVAŘOVACÍ SEDLO
Určeno pro vytvoření odbočky.

NAVAŘOVACÍ SEDLO S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM
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Určeno pro vytvoření odbočky s přechodem na závitový spoj.

NAVAŘOVACÍ SEDLO S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM
Určeno pro vytvoření odbočky s přechodem na závitový spoj.

NÁTRUBEK S VÝPUSTNÝM VENTILKEM VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ
Určeno pro vypouštění potrubí.

VENTIL PŘÍMÝ PLASTOVÝ
Určeno pro uzavírání potrubí.

KOHOUT KULOVÝ PLASTOVÝ
Určeno pro uzavírání potrubí.

PODOMÍTKOVÝ VENTIL PŘÍMÝ
Určeno pro uzavírání potrubí s ovládáním nad úrovní povrchu stavební konstrukce, krytka je plastová
pochromovaná.

PODOMÍTKOVÝ VENTIL LUX PŘÍMÝ S KOVOVOU RUKOJETÍ
Určeno pro uzavírání potrubí s ovládáním nad úrovní povrchu stavební konstrukce, krytka je plastová
pochromovaná.

PODOMÍTKOVÝ KOHOUT KULOVÝ
Určeno pro uzavírání potrubí s ovládáním nad úrovní povrchu stavební konstrukce, krytka je plastová
pochromovaná.

VENTIL PŘÍMÝ PLASTOVÝ S VÝPUSTNÝM VENTILKEM
Určeno pro uzavírání a vypuštění potrubí.

PLASTOVÉ HRDLO S PŘEVLEČNOU MATICÍ
Určeno pro rozebíratelné závitové spojení, není určeno pro vytápění a horkou vodu.

PŘECHODKA PLASTOVÁ S PŘEVLEČNOU MATICÍ
Určeno pro rozebíratelné závitové spojení, není určeno pro vytápění a horkou vodu.
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KOLENO 90° PŘECHODKA PLASTOVÁ S PŘEVLEČNOU MATICÍ
Určeno pro rozebíratelné závitové spojení, není určeno pro vytápění a horkou vodu.

T - KUS PŘECHODKA PLASTOVÁ S PŘEVLEČNOU MATICÍ
Určeno pro rozebíratelné závitové spojení, není určeno pro vytápění a horkou vodu.

ROZEBÍRATELNÝ SPOJ
Určeno pro rozebíratelné závitové spojení, není určeno pro vytápění a horkou vodu.

ROZEBÍRATELNÝ SPOJ PLAST – KOV
Určeno pro rozebíratelné závitové spojení.

ŠROUBENÍ VNITŘNÍ
Určeno pro rozebíratelné závitové spojení.

ŠROUBENÍ VNĚJŠÍ
Určeno pro rozebíratelné závitové spojení.

ELEKTROSPOJKA
Určeno pro spojování potrubí elektrosvařováním.

ZPĚTNÁ KLAPKA

FILTR

Ostatní výrobky
VOLNÁ PŘÍRUBA
Společně s lemovým nákružkem určeno pro přírubové spojení.
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DRŢÁK NÁSTĚNEK
Plastová podložka pro montáž nástěnných kolen.

OBJÍMKA KOVOVÁ (S VRUTEM)
Určeno pro uchycení potrubí.

OBJÍMKA KOVOVÁ (ŠROUB / MATKA)
Určeno pro uchycení potrubí.

PŘÍCHYTKA PLASTOVÁ
Určeno pro uchycení potrubí.

DVOUPŘÍCHYTKA PLASTOVÁ
Určeno pro uchycení potrubí.

ŢLAB POZINKOVANÝ
Určeno pro podepření potrubí.

ŢLAB PLASTOVÝ
Určeno pro podepření potrubí.

VÍKO ŢLABU PLASTOVÉ
Určeno pro zakrytí žlabu.

ZÁTKA KRÁTKÁ
Určeno pro uzavření potrubí v místě s vnitřním závitem.

ZÁTKA DLOUHÁ
Určeno pro uzavření potrubí v místě s vnitřním závitem.

TĚSNÍCÍ TMEL SISEAL
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Určeno pro těsnění závitů.

TĚSNÍCÍ TEFLONOVÁ NIT
Určeno pro těsnění závitů.

Pomůcky, nářadí

SVÁŘEČKA TRNOVÁ (pro nepárové nástavce)
Určeno pro polyfúzní svařování.

SVÁŘEČKA ZRCADLOVÁ (pro párové nástavce)
Určeno pro polyfúzní svařování.

SVAŘOVACÍ KOMPLET
Kompletní sestavy svářeček se svařovacími nástavci a nůžkami.

OPRAVÁRENSKÁ SADA
Speciální polyfúzní nástavec a opravné trny pro opravu provrtané trubky.

NÁHRADNÍ OPRAVNÉ TRNY
Samostatné opravné trny pro opravárenskou sadu, pro opravu provrtané trubky.

ELEKTROSVÁŘEČKA
Určeno pro elekrosvařování.

NÁSTAVCE PÁROVÉ
Určeno pro polyfúzní svařování ke svářečce zrcadlové.

NÁSTAVCE NEPÁROVÉ
Určeno pro polyfúzní svařování ke svářečce trnové a úhlové.

NÁSTAVCE NA NAVAŘOVACÍ SEDLA
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Určeno pro ploché svářečky ke svařování navařovacích sedel.

MONTÁŢNÍ PŘÍPRAVEK
Určeno pro svařování větších průměrů.

TEPLOMĚR DOTYKOVÝ - DT METR
Určeno pro kontrolu teploty na svařovacích nástavcích.

NŮŢKY
Určeno pro úpravu délky potrubí.

UTAHOVACÍ KLÍČ S PÁSKOU
Určeno pro utahování závitových přechodek, které nejsou opatřeny vícehranem.

ŘEZÁK KRUHOVÝ
Určeno pro délky potrubí větších průměrů.

VRTÁK PRO NAVAŘOVACÍ SEDLA
Určeno k vyvrtání otvoru pro navařovací sedlo.

OŘEZÁVAČ NA STABI TRUBKY
Určeno pro přípravu stabi potrubí pro svařování (odstranění vnější plastové a vnitřní Al vrstvy).

Svařování
Postup polyfúzního svařování
1. Potřebné nářadí
1. Elektrická svářečka pro polyfúzní svařování, opatřená svařovacími nástavci
potřebné dimenze, včetně pohyblivého elektrického přívodu (šňůry).
2. Dotykový teploměr.
18

3. Speciální nůžky nebo řezák (tj. čelist s řezacím kolečkem), v případě nouze
pilka na železo.
4. Ostrý kapesní nůž s krátkou čepelí.
5. Hadr z nesyntetického materiálu.
6. Líh nebo Tangit.
7. Metr, značkovač.
8. Při svařování profilů nad 50 mm škrabku a montážní přípravek pro svařování.
9. Ořezávač potrubí při spojování potrubí EKOPLASTIK STABI.
2. Příprava nářadí
Nejprve na svářečku pevně uchytíme nahřívací nástavce (pomocí šroubů - záleží na
typu svářečky). Svářečku pomocí regulátoru nastavíme na teplotu 250° - 270°C a
zapojíme do sítě. Doba ohřevu svářečky se řídí podmínkami okolního prostředí. V
zahřátém stavu vyčistíme nahřívací nástavce od nečistot z předchozího svařování
hadříkem z nesyntetického materiálu, aby nedošlo k poškození teflonové vrstvy. Se
svářečkou můžeme začít pracovat, až se pomocí LED-diody a dotykového teploměru
ujistíme, že je svářečka dostatečně nahřátá. Dotykový teploměr slouží k doregulování
teploty na 260°C.
Správnou funkci speciálních nůžek nebo řezacího kolečka zkontrolujeme jedním
nebo dvěma kontrolními úřezy zkušební trubky. Při kontrolním řezání nesmí dojít ke
zmáčknutí vnějšího průměru trubky. Pokud k tomu dojde, musíme nářadí upravit, tj.
nabrousit.
3. Příprava materiálu
Veškerý materiál důkladně prohlédneme před započetím práce. U prvků nesmí být
jakýmkoliv způsobem zeslabena stěna, u uzavíracích prvků před montáží prověříme
funkčnost a závity zkontrolujeme protikusem. Svařovací hrdla a části trubek
k zasunutí do hrdla očistíme a odmastíme.
Tvarovky nasuneme na trn a zkontrolujeme, zda nejsou na trnu příliš volné.
Tvarovky, které se na trnu viklají, vyřadíme!!!

4. Vlastní postup svařování
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1. Naměříme potřebnou délku trubky a trubku
odřízneme. Musíme-li při tom použít pilku na
železo, nožem očistíme odříznutý okraj trubky od
otřepů. Pokud spojujeme potrubí EKOPLASTIK
STABI, ořezávačem odstraníme vrchní plastovou a
střední hliníkovou vrstvu v délce zasutí do hrdla
tvarovky. Se vzniklou plastovou trubkou pracujeme
stejně jako s celoplastovou trubkou EKOPLASTIK
PPR.
Dále se doporučuje nožem nebo speciálním
přípravkem srazit pod úhlem 30 - 45° vnější okraj
konce trubky určený pro nahřátí, a to především
u průměru nad 40 mm. Tím se zabrání hrnutí
materiálu při zasouvání konce trubky do tvarovky.
2. Při svařování větších profilů (nad 40 mm) je velmi
důležitá kontrola ovality a je nezbytně nutné před
svařováním provést oškrábání zoxidované vrstvy
(tl. 0,1mm) na povrchu trubky v délce zasunutí.
Zoxidovaná vrstva má nepříznivý vliv na kvalitu
svaru.
3. Fixem nebo značkovačem se doporučuje označit
na trubce délku zasunutí konce trubky do tvarovky
podle hloubky navařovací objímky tvarovky. Přitom
je třeba vzít v úvahu, že konec trubky nesmí být
dotlačen až k dorazu v objímce tvarovky. Musí
zůstat volná mezera min. 1 mm pro shrnutý
materiál, který by zužoval průřez tvarovky v místě
svaru.
4. Dále se doporučuje označit pozici svaru na trubce i
na tvarovce, tím se zabrání pootočení trubky vůči
tvarovce po zasunutí. K tomuto účelu lze využít
montážní rysky na tvarovkách.
5. Po označení je nutné svařované plochy očistit a
odmastit. Bez tohoto odmaštění nemusí dojít
k ideálnímu propojení natavených vrstev! Nyní
přistoupíme k vlastnímu nahřívání.
6. Nejprve nasuneme na nahřátý trn tvarovku, která
má silnější stěnu než trubka a prohřívá se déle a
zkontrolujeme, zda není na trnu příliš volná.
Tvarovku, která nedosedá po celém povrchu na
trn, vyřadíme, protože nerovnoměrné nahřívání
vede k nekvalitnímu svaru. Po tvarovce zasuneme
do nahřívacího trnu trubku. Pro těsnost zasunutí
platí totéž, co pro tvarovku.
7. Obě části nahříváme po dobu stanovenou
v tabulce č.1. Doba prohřívání se měří od chvíle,
kdy jsou trubka i tvarovka nasunuty na polyfúzním
nástavci v plné délce, která byla vyznačena. Při
špatném zasouvání trubky a tvarovky na trn je
možné mírné pootáčení obou dílů (max. 10°) než jsou nasunuty v požadované délce.
Během prohřívání není dovoleno žádné pootáčení, aby nedošlo ke shrnování
materiálu.
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8. Po uplynutí nahřívací doby vyjmeme z nástavců tvarovku i trubku a spojíme tak, že
trubku mírným pomalým stejnoměrným tlakem zasuneme bez pootočení osově do
objímky tvarovky až po hloubku zasunutí. Zkontrolujeme osové spojení trubky
s tvarovkou.
Tabulka č.2 udává časy od sejmutí z nástavce po zasunutí trubky do tvarovky.
V případě překročení uvedené doby hrozí nebezpečí ochlazení natavené vrstvy a
vytvoření nekvalitního studeného spoje.
Čerstvý spoj je třeba fixovat po dobu 20-30 s, než dojde k částečnému zchladnutí
spoje, který již nedovolí povyjetí trubky z tvarovky, způsobené svařovacím tlakem, a
změnu polohy tvarovky vůči trubce.

Napuštění potrubí vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení sváru.
Doporučení pro svařování velkých průměrů:
Trubky do profilu 40 mm je možno svařovat v ruce. U větších profilů od 50 mm
včetně se doporučuje používat strojní svářečky, popř. svařovací přípravek z důvodu
zajištění potřebných tlaků a dodržení souososti potrubí.
I. Příprava potrubí
- oškrabání

II. Svařování
- upnutí do přípravku a vycentrování,
poté nahřívání

- odhranění

- přestavení po nahřátí

tab. č. 1

- hotový svar po vychladnutí

tab. č. 2
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D [mm]

nahřívací doba [s]

D [mm]

nahřívací doba [s]

D [mm]

čas pro přetavení [s]

16

5

50

18

16, 20, 25

4

20

5

63

24

32, 40, 50,

6

25

7

75

30

63, 75, 90

8

32

8

90

40

110

10

10

12

110

50

22

