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PRUŽNÉ SPOJKY
PRO KANALIZACE, ODPADY,
DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU
V
Výýhhooddyy pprruužžnnýýcchh ssppoojjeekk
Od poloviny 80. let platí pružné stahovací spojky za hlavní alternativu integrovaných spojovacích systémů kanalizačních,
drenážních, odpadních a dalších nízkotlakých trubek. V praxi se vyskytuje velké množství situací, kdy běžné spoje hrdlodřík ani tvrdé (rigidní) spojovací kroužky či přesuvky nelze použít:

•
•
•

spojování trubek s odříznutým hrdlem (kamenina, beton, korugované a žebrované trubky)
propojování odlišných typů a rozměrů trubek (omezený sortiment rigidních přechodek)
výměna a opravy poškozených sekcí nainstalovaného potrubí (nedostatek manipulačního
prostoru, znečištění, deformace)

•

•
•

•
•
•
•

•

montáž potrubí se silně narušeným povrchem (běžné spoje nezaručují těsnost)
montáž v silně znečištěném nebo vodou zatopeném prostředí
nutnost eliminace tvarových a montážních nepřesností (přesazení os, ovalita atd.)
nutnost eliminace účinků tepelné roztažnosti
odstranění přenosu vibrací, rázů nebo elektrického náboje
zvýšené nároky na rychlost montáže a těsnost spojů
požadavky rychlé demontáže a výměny částí potrubí (chemický, petrochemický a farmaceutický
průmysl, energetika, strojírenství, stavba lodí, laboratorní armatury atd)

specifické a extrémní nároky na chemickou a tepelnou odolnost spojů

Spolehlivost, cenová dostupnost a variabilita pružných spojek přispěla k faktickému zákazu spojování kanalizačních
trubek pomocí obetonování, bandážování nebo lepení – viz EN 1610, EN295-4 a řada provozních předpisů a doporučení
výrobců. Z těchto důvodů nyní nabízí pružné spojky prakticky všichni významní výrobci a dodavatelé gravitačního
potrubí, kteří tak řeší stále neefektivní výrobu stále rostoucího počtu kombinací spojovaných trubek a malé sériovost
zejména u průměrů nad DN 300.
Stávající sortiment pružných spojek pokrývá rozměry DN 20 až 3000 mm s provozními tlaky do 2 barů (0,2 MPa)
při teplotách -20 až 80°C. (Pružné spojky pro vyšší provozní tlaky nabízíme např. pod značkou ARPOL.)
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P
Poouužžiittíí pprruužžnnýýcchh ssppoojjeekk
o
o
o
o
o
o
o

kanalizace a odpady
drenáže
vzduchotechnické armatury
laboratorní, chemické a petrochemické armatury
lodní stavitelství
strojírenství – např. zemědělské stroje, vagony,
letecká technika
energetika – např. kondenzační a odpadní potrubí

M
Maatteerriiáállyy
TĚSNÍCÍ RUKÁVEC
Základem konstrukce spojek FLEX-SEAL a MÜCHER je masivní profilovaný rukávec ze syntetické pryže EPDM nebo SBR
podle normy EN 681-1 a ISO4633:1986. Vlastní rukávec se vyrábí lisováním nebo svařováním pásového profilu, jehož
nosná část má tvrdost 60 IRHD pro dostatečnou tuhost a tlakovou odolnost, zatímco těsnící břity mají nižší tvrdost 40
IRHD, zajišťující dokonalé přilnutí i k velmi hrubému povrchu. Oba typy syntetické pryže mají vynikající dlouhodobou
odolnost proti účinkům tepla, UV záření, působení ozonu i oxidace způsobované chemikáliemi, běžně se vyskytujícími ve
splaškových vodách a půdě.
UPOZORNĚNÍ: V případě zvýšeného obsahu uhlovodíkových sloučenin (ropné produkty – oleje, benzín, nafta, maziva)
je nutné použít spojky zhotovené z nitrilové pryže (NBR). Nitrilovou pryž je vhodné použít i tehdy,
pokud splaškové vody trvale obsahují velké množství živočišných tuků, jejichž rozkladem vzniká
například kyselina sírová a další agresivní látky.
Maloprůměrové spojky a tvarovky FERNCO jsou vyráběny ze speciálního termoplastického elastomeru na bázi
měkčeného PVC. Rovněž tento materiál má výbornou dlouhodobou odolnost proti oxidaci, ozonu, UV záření a tepelným
účinkům srovnatelnou s EPDM nebo SBR. Ve srovnání se syntetickou pryží má obecně poněkud horší elasticitu.
Pro velmi agresivní prostředí jsou dodávány speciální chemické spojky – viz níže.

STAHOVACÍ PÁSKY A VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
Upevňovací pásky a prstence všech typů spojek a tvarovek jsou vyráběny z austenitické korozivzdorné oceli 1.4301 (AISI
304) nebo 1.4306 podle EN 10088-2, které obsahují minimálně 17% chromu a 8% niklu. Oxidací chromu vzniká tvrdá
povrchová vrstva, která brání postupu koroze. V případě dlouhodobého působení agresivního prostředí se může časem
objevit povrchová koroze ve formě trhlinek nebo bodů, provedené výzkumy i dlouhodobé zkušenosti s tímto typem ocelí
však prokázaly dlouhodobou odolnost proti korozi ve všech typech běžných půd.
Pokud je koncentrace chloridů (např. NaCl) v okolní půdě nebo spodní vodě vyšší jak 1000 ppm (např. průsak mořské
vody), může se u výše uvedených ocelí projevit sklon k výrazné korozi. V takových případech jsou dodávány spojky
v provedení z austenitické oceli 1.4401 (AISI 316), která obsahuje navíc nejméně 2% Molybdenu. Možným řešením je i
dodatečná ochrana základního typu oceli speciálními nátěry nebo obaly, takové řešení však bývá obvykle značně
nákladné.

UPOZORNĚNÍ:
Ve většině zemí, včetně kontinentální Evropy je mimo oblasti s průsakem mořské nebo solemi silně nasycené minerální vody
vyžadována ocel 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4306, pouze v USA, Japonsku, Australasii a oblasti Skandinávie je důsledně vyžadována ocel
1.4401 i ve vnitrozemí.
V extrémně agresivním prostředí (např. pouště oblasti Perského zálivu), kde koncentrace iontů Cl- přesahuje 2000 ppm a
měrný odpor půdy je menší jak 8 ohmů/cm je nutné i ocel stupně 1.4401 chránit vhodným obalem (Denso Tape) nebo povrchovou
úpravou.
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K
Koonnssttrruukkccee ssttaahhoovvaaccííhhoo m
meecchhaanniissm
muu
Aby byla zajištěna odolnost spojky proti vnitřnímu i vnějšímu
hydrostatickému tlaku a prorůstání kořenů, je nutné dosáhnout určitého
kontaktního tlaku (P1) mezi spojkou a trubkou. K dosažení maximální
životnosti spojky nesmí být tento tlak příliš vysoký, jinak časem dojde ke
ztrátě elasticity rukávce. Tento kontaktní tlak závisí na tlaku (P2)
vyvíjeného napětím (T) ve stahovací pásce při dotahování svorky kroutícím
momentem (N). Stahovací tlak je funkcí nejen kroutícího momentu (N), ale
závisí i na šířce stahovací pásky a průměru potrubí.
V závislosti na
mechanismu:

průměru

spojky

se

používají

3

typy

stahovacího

1. Maloprůměrové spojky zhruba do Ø150 mm s pracovním
tlakem 0,5 – 0,6 barů používají šnekový stahovací mechanismus pro střední zátěž Medium Duty Worm Drive
Clamps.
2. Spojky do Ø620 mm s pracovním tlakem 1,0 – 2,0 bary používají šnekový stahovací mechanismus pro vysokou
zátěž Hi Torque Worm Drive Clamps, od DN 180 mm dvojitý.
3. Spojky Ø620 až 3000 mm používají speciální dvojité svorky s T-šroubem a maticí, které navíc umožňují rychlé
nasazení a sejmutí upevňovacích pásků a vyrovnávacího prstence. Závit šroubů je pokryt speciálním mazivem s
kovovou bází, které snižuje tření a zabraňuje tendenci pohyblivých součástek z nerezavějící oceli k zadrhávání.

P
Prroovvoozznníí ppaarraam
meettrryy
PROVOZNÍ TLAK:
standardní spojky SC:

Ø < 620 mm
1,0 bar (bez ohledu na materiál potrubí)
Ø < 620 mm
2,0 bary (neplatí pro hrubý beton a další hrubé povrchy)
Ø > 620 mm
0,6 barů
extra široké SC/LC-W, opravné WRC, drenážní DC, chemické CC, přechodové AC/AR
a maloprůměrové spojky, stahovací koncovky
0,6 barů
Eurospojky TC, speciální a přechodové spojky CM
0,5 baru
průchozí těsnící příruby do zdi:
Ø < 315 mm
3,0 bary
Ø > 315 mm
2,0 bary
pružná napojovací sedla FA
0,5 baru
vnitřní spojky K-PREMA
16 barů (vnější 5 barů)

ÚHLOVÉ VYCHÝLENÍ VE SPOJI:
Většina pružných spojek je schopná absorbovat výrazně větší úhlové vychýlení spoje, než je tomu u běžných
spojovacích systémů, je však důležité rozlišovat mezi průhybem, který může následně nastat například sedáním půdy, a
průhybem předem nastaveným před dotažením spojky.
vnější Ø trubky
SC/LC
Následný průhyb sedáním:
Ø 100 – 250
8°
Ø 251 – 600
6°
Ø 601 – 1000
4°
Ø > 1001
2°
Předem nastavený průhyb:
Ø 100 – 250
15°
Ø 251 – 600
10°
Ø 601 – 1000
5°
Ø > 1001
3°

SC/LC-W

TC, SC/LC s vložkou BC

DC

AC/AR

10°
6°
3°

6°
5°
3°
1°

15°
10°
-

15°
10°
-

15°
8°
5°

6°
5°
3°
1°

20°
15°
-

20°
15°
-

ŽŽiivvoottnnoosstt pprruužžnnýýcchh ssppoojjeekk
Řada výzkumů i dlouhodobých zkušeností s použitými materiály prokázaly provozní životnost pružných spojek v běžných
podmínkách přesahující 100 let, což plně koresponduje s životností jakýchkoli kanalizačních trubek a jejich spojů.
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11.. S
Sttaannddaarrddnníí ssppoojjkkyy S
SC
C//LLC
C ((ttyypp 22B
B))

Ø100 – 3400 mm

Standardní spojky jsou základním typem vhodným pro
veškeré typy a rozměry gravitačních a nízkotlakých trubek.
Masivní středový prstenec slouží ke srovnání os
spojovaných trubek, krajní stahovací pásky zajišťují
utěsnění. Vypouklý nebo břitový profil pod stahovacími
pásky zajišťuje dokonalé přilnutí pryžového rukávce i k silně
znečištěnému nebo narušenému povrchu.
Standardní spojky jsou vhodné i pro korugované a žebrované trubky,
použít je lze i na spojování oválných a vejčitých profilů, nesmí však mít
ostré rohy. Norma EN 295-4 pro kameninové trubky je uvádí jako typ 2B.

SC xxx

takto jsou označovány standardní spojky Ø100 až 620 mm
se šířkou 100 až 185 mm, tloušťkou pryže 7 až 9 mm a
rozsahem spojovaných průměrů 15 až 30 mm podle
velikosti spojky;

LC xxx(x) jsou standardní spojky Ø600 až 3400 mm s tloušťkou pryžového rukávce 9 mm, které se vyrábí
svařováním profilovaného pásu na míru podle požadavků zákazníků s jednotnou šířkou 190 mm a
rozsahem spojovaných průměrů 30 mm ;
Standardní spojky SC/LC v kombinaci s vyrovnávacími vložkami BC se používají i jako přechod mezi
trubkami odlišných průměrů. Při spojování trubek větších jak DN 300 je toto řešení obvykle jediným
možným.
UPOZORNĚNÍ: Při rozdílu vnějších průměrů spojovaných trubek menším jak 14 mm lze použít standardní
spojky SC/LC bez vložek. Pokud je rozdíl spojovaných trubek větší jak 14 mm je nutné
použít pružné přechodové spojky AC (Ø≤457) nebo vyrovnávací vložky BC (Ø≤457).
Při objednávání spojek LC je nutné vždy uvést průměr spojovaných trubek. Všechny velikosti standardních spojek lze dodat i
v provedení z nitrilové pryže NBR s odolností proti ropným látkám a oceli 1.4401 (AISI 316) pro zasolené půdy.

22.. E
Exxttrraa ššiirrookkéé ssppoojjkkyy S
SC
C--W
W//LLC
C--W
W

Ø 200 – 3400 mm

Extra široké spojky jsou vlastně standardní spojky se šířkou
zvětšenou na 300 mm. Používají se proto na spojování trubek
s velkou a nerovnou spárou nebo narušenými okraji. Typické je
použití u betonových rour nebo trub velkého průměru zkracovaných
na stavbě, kdy řez může být velmi nerovný. Další možností jsou
opravy zborcených úseků nebo spojování odlomených trub, používají
se také na překrytí vad.
Díky šířce 300 mm je možné u spojek SC-W/LC-W nastavit poměrně
velký úhel (až 15° podle průměru), jsou tedy vhodné do velmi
nestabilních podmínek (tekuté písky, bažiny) nebo nastavení úhlů,
kdy již nelze využít běžný vestavěný spoj a vhodná tvarovka je příliš
drahá nebo nedostupná.

SC xxx W

extra široké spojky Ø200 až 620 mm šířky 300 mm, tloušťka pryžového rukávce 9 mm, rozsah
spojovaných průměrů 25 až 30 mm podle velikosti spojky;

LC xxx(x) W extra široké spojky Ø600 až 3400 mm, tloušťka pryžového rukávce 9 mm, se vyrábí svařováním
profilovaného pásu na míru podle požadavků zákazníků s rozsahem spojovaných průměrů 30 mm ;
Standardní spojky SC/LC v kombinaci s vyrovnávacími vložkami BC lze použít jako přechod (redukci).
UPOZORNĚNÍ: Při rozdílu vnějších průměrů spojovaných trubek menším jak 14 mm lze použít extra
široké spojky SC/LC bez vložek. Pokud je rozdíl spojovaných trubek větší jak 14 mm je
nutné použít pružné přechodové spojky AC (Ø≤457) nebo vyrovnávací vložky BC (Ø≤457).
Při objednávání spojek LC je nutné vždy uvést průměr spojovaných trubek. Všechny velikosti standardních spojek lze dodat i
v provedení z nitrilové pryže NBR s odolností proti ropným látkám a oceli 1.4401 (AISI 316) pro zasolené půdy.
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33.. O
Opprraavvnnéé ssppoojjkkyy ((m
maannžžeettyy)) W
WR
RC
C

Ø 300 – 2100 mm

Opravné manžety (patent č.2314393) mají dělený pryžový rukávec, který
umožňuje montáž bez rozpojení potrubí. To výrazně snižuje náklady na opravy
lokální vad a zlomů bez velkých výkopů, řezání a manipulace s těžkými břemeny.
Speciální klip umožňuje provést opravu jediným pracovníkem během několika
minut. Pro tyto vlastnosti se opravné manžety WRC používají na následující lokální
opravy:
-

překrytí lokálních vad – trhlin a prasklin
opravy zlomů potrubí
vyztužení potrubí při riziku jeho roztržení

Tloušťka 9 mm pryžového pásu zaručuje dokonalou přilnavost a vodotěsnost i na
hrubém, zkorodovaném nebo znečištěném povrchu starších betonových trub.
Šířka spojky 190 mm umožňuje spolehlivé překrytí vad o
rozměrech maximálně 120 mm ve směru podélné osy
potrubí.
Při překrývání děr nebo podélných trhlin je nutné umístit pryžovou
manžetu tak, aby její spoj byl v poloze 180° od této lokální vady.
Lokální vady i příčné trhliny a zlomy musí být uprostřed spojky.
Umístění pryžového pásu a jeho spoje je vhodné vyznačit ještě
před montáží křídou nebo tužkou. Stahovací mechanismus
středového výztužného pásu se umísťuje přímo nad vadu (180° od
spoje manžety), stahovací mechanismy krajních těsnících pásků se
umísťují v poloze 90° od mechanismu středového pásu.
Lepidla ani tmely nejsou obecně nutné, pouze u velmi silných poškození je vhodné vyplnit případné otvory vhodným
tmelem.
Při objednávání opravných manžet WRC je nutné vždy uvést průměr spojovaných trubek.

44.. V
Vlloožžkkyy B
BC
C nnaa vvyyrroovvnnáánníí pprrůům
měěrrůů ssppoojjoovvaannýýcchh ttrruubbeekk
Vložky řady BC se používají obvykle se standardními spojkami SC/LC na hrubé
vyrovnání (±12 mm) vnějších průměrů spojovaných trubek. Běžné je rovněž použití
jako adaptéru u sedel se stahovacím hrdlem – viz sedla pro dodatečné kanalizační
přípojky. Vyrábí se ze syntetické pryže EPDM nebo SBR lisováním nebo svařováním.
Pro vyrovnání velkých rozměrových rozdílů se skládá několik vložek BC vhodných
tloušťek a průměrů na sebe, u spojů s úhlovým vychýlením je však nutné zajistit
vložky proti sesmeknutí betonem.
Podle technologie výroby a rozměrů se vyrovnávací kroužky BC dělí na:

SVAŘOVANÉ jejich omezený sortiment vychází z nejčastěji se vyskytujících
případů kombinací kanalizačních a odpadních trubek

LISOVANÉ vyrábí se na míru svařováním pryžového profilu tloušťky 4, 8, 12,
16, 24 nebo 32 mm, s jejich pomocí lze propojit jakékoliv trubky
průměrů 200 až 1470 mm
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Vyrovnávací vložky BC lze dodat i v provedení z nitrilové pryže NBR s odolností proti ropným produktům.

55.. D
Drreennáážžnníí ssppoojjkkyy D
DC
C

Ø 50 – 275 mm

Od standardních spojek SC se liší prakticky pouze absencí
středového ocelového prstence, který slouží ke srovnání a
udržení souososti spojovaných trubek. Pracovní tlak spojek DC
je omezen na 0,6 baru (0,06 Mpa).
Drenážní spojky se proto používají na potrubí, kde nehrozí vlivem střižných sil
(nestejnoměrné sedání půdy, seismické vlivy) k oddálení os spojených trubek a tím
vytváření ostrých přechodových hran, které mohou zachytávat hrubé nečistoty a
způsobit zhoršenou průchodnost nebo i ucpání potrubí:
-

odvodnění mostních konstrukcí
drenážní systémy
extrakce plynů z půdy
vzduchotechnika
chemické a petrochemické armatury

UPOZORNĚNÍ: Při rozdílu vnějších průměrů spojovaných trubek menším jak 14 mm lze použít spojky DC
jako adaptér při větším rozdílu je nutné zvolit přechodové spojky AC nebo vložky BC.
Všechny velikosti drenážních spojek lze dodat i v provedení z nitrilové pryže NBR s odolností proti ropným látkám a oceli 1.4401 (AISI
316) pro zasolené půdy.

66.. E
Euurroossppoojjkkyy TTC
C ((22A
A))

Ø 120 – 590 mm

Řada TC byla vyvinuta jako součást normy EN 295-4 - spojovací systém 2A
pro spojování hladkých konců kameninových trubek – pro pracovní tlak PN
≤ 0,6 bar.
Z hlediska rozměrů odpovídá řada TC všem vyráběným rozměrům kameninových
trubek DN 100 až DN 500 mm podle EN 295, lze je však použít i na jakékoliv ostatní
trubky s hladkým vnějším povrchem – KG plasty, sklolaminát, ocel i litinu.
Konstrukčně se liší od standardních spojek SC (2B) tenčím 7 mm pryžovým rukávcem,
nižší tlakovou odolností a speciálním klipovým zajištěním ocelového prstence a
stahovacích pásků (patent č.9511120.9), který pomáhá udržet integritu relativně
subtilní spojky TC během manipulace a montáže.
Hlavní výhodou spojek Eurospojek TC (2A) je nižší cena.
V kombinaci s vyrovnávacími vložkami BC lze Eurospojky TC (2A) použít i jako přechod (redukci).
UPOZORNĚNÍ: Eurospojky TC (2A) nejsou vhodné na spojování betonových
s profilovaným (korugovaným, žebrovaným) vnějším profilem.

77.. C
Chheem
miicckkéé ssppoojjkkyy C
CC
C

trub

ani

trubek

Ø 100 – 1000 mm

Chemické spojky se dodávají jako standardní nebo doplňkový pružný
spoj do provozů pracujících s vysoce agresivními chemikáliemi,
například:
-

chemické laboratoře a provozy
farmaceutický a chemický průmysl
petrochemický průmysl
speciální strojírenské provozy (výroba zbraní, jaderná energetika)

Běžná konstrukce standardní spojky je opatřena speciální vložkou z polymeru fluoru (FEP) a dvěma těsnícími kroužky
z expandovaného PTFE (patent č.2227068), který odolává působení většiny chemikálií s výjimkou roztavených
alkalických kovů, fluoru při zvýšené teplotě a některým komplexním halogenovým sloučeninám. Při vysokých teplotách
kolem 205°C, mohou 80% roztok hydroxidu sodného, hydridy kovů, chlorid hlinitý, amoniak a určité aminokyseliny (RNH2) narušovat povrch vložky a těsnění podobně jako roztavené alkalické kovy.
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Pro použití
požadovat
uvedených
odolnost až

v extrémně oxidačním nebo redukčním prostředí je možné
provedení specifických testů, přestože s výjimkou výše
chemikálií, provedené zkoušky prokázaly velmi dobrou
netečnost proti širokému spektru chemických látek.

Před objednáním je vhodné konzultovat podmínky použití s technickým
oddělením FLEX-SEAL prostřednictvím obchodního zástupce.

Chemické spojky CC se dodávají v rozměrech podle požadavků
zákazníka.

88--99.. P
Přřeecchhooddoovvéé ssppoojjkkyy A
AC
C//A
AR
R//FFeerrnnccoo

Ø 35 – 457 mm

Pokud je rozdíl vnějších průměrů spojovaných trubek ∆Ø > 14 mm,
nelze již použít běžné přímé spojky a musí se použít vhodný přechod.
Pružné přechodové spojky nahrazují a doplňují omezený sortiment
„tvrdých“ redukcí a adaptérů v případech, kdy jsou nedostupné nebo
příliš drahé. „Tvrdé“ redukce navíc nelze použít na trubky silně
znečištěné, zkorodované, mírně deformované nebo v omezeném
manipulačního prostoru. Pružné přechodové spojky (redukce) se proto
používají především v následujících případech:
-

prostá redukce trubek stejného typu ale odlišného DN
propojení trubek odlišného typu ale shodného DN
propojení typově i rozměrově odlišných trubek (včetně korugovaných a žebrovaných)
napojování nového potrubí na staré (napojení domovních přípojek při rekonstrukcích veřejné kanalizace)
výměny vadných sekcí potrubí při nahrazení původního typu potrubí jiným
kompenzátory hluku, chvění, elektrického náboje, tvarových nebo úhlových deformací
napojování deformovaných, znečištěných, zkorodovaných nebo narušených trubek
spoje s extrémně vysokými nároky na spolehlivost a snadnou údržbu

Konstrukčně se přechodové spojky s pracovním tlakem 0,6 barů (0,06 MPa) dělí do několika skupin:

Přechodové spojky AC:
Základní řada přechodových spojek se souose redukovaným těsnícím rukávcem
ze syntetického polymeru EPDM nebo SBR a dvojicí těsnících pásků
z austenitické korozivzdorné oceli. Spojky s excentrickým napojením jsou
označeny o/s (/off st) používají se však velmi výjimečně na srovnání den při
toku z větší trubky do menší (v praxi obvykle obráceně).

Přechodové spojky AR:
Speciální přechodové spojky pro propojení plastových trubek s profilovanou
vnější stěnou (korugované a žebrované) na hladké trubky se od řady AC liší
širokým stahovacím páskem na jedné straně. Nejčastěji se používají pro
propojení trubek Ultra Rib a kameniny DN 150, 200 a 300 mm.

Přechodové spojky Fernco:
Na rozdíl od spojek AC/AR používají namísto syntetické pryže speciální
termoplastický elastomer na bázi PVC. Ten sice vykazuje velmi podobné
vlastnosti jako syntetické pryže EPDM a SBR, odpůrci plastových veřejných
kanalizací v Evropě jej však mnohdy nevidí rádi.

Pro přechody trubek větších průměrů (DN 400 a větší) je podle EN 1610 možné
realizovat pouze 3 způsoby:
•
•
•

pružnou spojkou SC/LC a jedním nebo více vyrovnávacími
kroužky BC
dodatečnou šachtou
zakázkou na výrobou speciálního přechodu u výrobce trubek

Přechodové spojky lze dodat i v provedení z nitrilové pryže NBR s odolností proti ropným látkám.
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1100.. S
Sppeecciiáállnníí cchheem
miicckkéé ppřřeecchhooddoovvéé ssppoojjkkyy
Tyto spojky se vyrábí na objednávku podle individuálních požadavků zákazníka.
Vyznačují se masivní stahovací objímkou z nerezavějící oceli na celou šířku spojky
s dvojicí šnekových stahovacích mechanismů.
Většinou jde o spojky menších průměrů pro speciální gravitační nebo nízkotlaké
armatury (PN ≤ 2,0 bary) a požadavkem vysoké chemické a tepelné odolnosti.
Použití:

laboratoře
chemický, petrochemický a farmaceutický průmysl
jaderná energetika

1111.. S
Sttaahhoovvaaccíí kkoonnccoovvkkyy FFeerrnnccoo

Ø 43 – 364 mm

Stahovací koncovky slouží k dočasnému nebo trvalému bezpečnému uzavření konců potrubí.
Jejich konstrukce umožňuje odolávat trvalému tlaku 0,5 baru (0,05 MPa), krátkodobý
zkušební tlak je 0,75 baru (0,075 MPa). Jejich konstrukce s vnitřním vyztuženým kuželem a
stahovací páskou z korozivzdorné oceli umožňuje mnohonásobné použití.
Používají se v následujících případech:
- dočasné uzavření konců domovních přípojek
- krátkodobé uzavření za účelem zkoušek těsnosti
- uzavření konců potrubí při přerušení výstavby
- zaslepení potrubí při rekonstrukcích, opravách nebo
čištění
Pro použití na zkoušky těsnosti potrubí mohou být stahovací koncovky opatřeny niplem pro napouštěcí ventilek.

1122.. N
Náássttrrččnnéé kkoonnccoovvkkyy FFLLE
EX
X--S
SE
EA
ALL

Ø 125 – 182 mm

Na rozdíl od stahovacích koncovek nemají nástrčné koncovky stahovací mechanismus, jejich
trvalá tlaková odolnost je tedy pouze 0,2 bary (0,02 MPa). Používají se nejen jako ochrana
obnažených konců potrubí, ale i na zkoušky těsnosti vzduchem nebo vodou.
Nástrčné koncovky se vyrábí z polypropylému (PP) s těsněním ze syntetické pryže EPDM.
Pro použití na zkoušky těsnosti potrubí jsou stahovací koncovky opatřeny niplem pro napouštěcí
ventilek.

1133.. S
Sppoojjkkyy pprroo ttrruubbkkyy K
KW
WH
HW
Weehhoolliittee

Ø 350 – 2300 mm

Tyto spojky byly vyvinuty jako standardní spojovací systém navíjených
plastových trubek KWH Weholite, lze je však použít i pro ostatní typy
gravitačních trubek. Na první pohled se od standardních spojek SC/LS liší
zvětšenou šířkou:

šířka 300 mm je standardní šířkou pro vnější průměry 350 až 1599 mm
(DN300 až DN1400), lze ji však dodat i pro větší průměry,
tloušťka pryžového rukávce 9 mm

šířka 400 mm standardní šířka pro Ø1600 až 230 mm, lze ji však dodat i
pro menší průměry, tloušťka pryžového rukávce 9 mm
V případě použití spojek LC xxxx KWH jako přechodu mezi trubkami KWH Weholite a trubkami jiného typu (v kombinaci
s vyrovnávacími vložkami BC nebo bez) je žádoucí seříznout šikmý zámek trub Weholite nebo vzniklou mezeru vyplnit
vhodným tmelem.
Při objednávání spojek LC xxx KWH je nutné vždy uvést průměr spojovaných trubek. Všechny velikosti spojek lze dodat i v provedení
z nitrilové pryže NBR s odolností proti ropným látkám a oceli 1.4401 (AISI 316) pro zasolené půdy.
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1144.. V
Vnniittřřnníí oopprraavvnnéé m
maannžžeettyy K
K--P
PR
RE
EM
MA
A

Ø 500 – 3000 mm

Od všech ostatních spojek se vnitřní opravné manžety (spojky) KPREMA liší převrácenou konstrukcí a montáží zevnitř potrubí. Pro jejich
aplikaci jsou tedy vhodná pouze potrubí přístupná zevnitř, tedy
minimálně DN 500 mm. Lze je přirozeně použít i pro vejčité profily.
Výhody:
•

rychlá montáž bez potřeby výkopových prací s minimem
výbavy
vysoká tlaková odolnost (PN 16 barů, vnější tlak max. 5
barů)
díky malé výšce a minimu výstupků nedochází
k omezení průtočného profilu

•
•

Konstrukčně se vnitřní opravné manžety sestávají z celistvého pryžového
rukávce EPDM šířky 280, 330 a 480 mm (na přání i 180 a 230 mm) a 4 až 12
půlkruhových listových pružin ze speciální korozivzdorné oceli tloušťky 5 až 8
mm, které slouží k zajištění pryžového rukávce a vyztužení potrubí. Ve středu
pryžového rukávce je ventil k odpuštění přebytečného vzduchu po montáži.
Použití na opravy vadných spojů, příčných zlomů, lokálních vad
(maximální délka vady v podélném směru 400 mm) a vyztužení kruhových,
oválných nebo vejčitých potrubních profilů:
-

kanalizace
vodovody (max. PN 16 barů)
kolektory (provozní teplota -20 až +80°C)
tunely z kruhových prefabrikátů

K montáži jsou nutné hydraulické kleštiny s ruční pumpou a sada
rozpěrných klínů. Možno i zapůjčit. Klíny slouží k zajištění rozpěrných
pružin po jejich roztažení hydraulickými kleštinami a jsou tedy spotřebním
materiálem. V závislosti na průměru je ke každé manžetě přibalena sada 2 až 6
rozpěrných klínů.

Další navazující výrobky pro potrubní systémy naleznete v katalozích nebo cenících
na webových stránkách www.rexcom.cz společnosti REXCOM pod označením:
Sedla
pro
přípojky

dodatečné

kanalizační

Pružné spojky, tvarovky a další příslušenství pro
vnitřní odpady a vzduchotechniku

Pružné spojky pro tlaková potrubí

Těsnící kroužky pro průchozí potrubí, kanalizační
přípojky a spojování trubek

Technologie bezvýkopových oprav potrubí
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Montáž přímých spojek (SC/LC, SC/LC-W, TC, DC, CC):
1.
2.
3.
4.

Tužkou si na koncích obou spojovaných trub označte ½ délky spojky.
Nasuňte spojku přes konec již instalované (fixované) trubky
Přisuňte druhou trubku, šíře spáry by měla být s ohledem na dilataci, sedání a
úhlové napojení co nejmenší.
Spojku přesuňte přes spáru mezi značky, které jste udělali na obou koncích trub, a
postupně dotáhněte svorky doporučeným momentem. Kvůli riziku sesmeknutí a
krčení těsnění se doporučuje dotahovat všechny svorky postupně nejprve po
několika otáčkách, později po jedné otáčce a nakonec po půlotáčce.

Montáž přímých spojek (SC/LC, SC/LC-W, TC, DC, CC) při vkládání nové sekce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pomocí řezačky nebo úhlové brusky vyřízněte potřebný úsek potrubí a odstraňte jej.
Vyříznutý úsek by měl být o zhruba 20 mm delší než je délka nově vkládaného úseku nebo odbočky.
Povolte svorky spojek a navlečte spojky na oba obnažené konce potrubí. Žádný kluzný prostředek není nutný.
Vložte nový úsek nebo odbočku.
Tužkou vyznačte ½ šířky spojky od obou konců vloženého úseku nebo odbočky.
Přesuňte obě spojky přes spáry až po vyznačené značky.
Utáhněte svorky doporučeným momentem, doporučuje se utahovat svorky postupně z jedné strany nebo nejprve
středové svorky pak svorky vnější.
Pečlivě upěchujte zeminu (zásyp) pod vloženou částí.

Spojování odlišných průměrů pomocí standardní spojky SC/LC a vložek BC:
1.
2.
3.
4.

Navlečte vložku na konec menší trouby. Povolte svorky a nasuňte spojku na konec větší trouby. (Vložek může být i
několik na sobě.)
Přisuňte obě trubky k sobě.
Přesuňte spojku přes spáru mezi oběma troubami tak, aby vložka nepřečnívala ven ze spojky a dotáhněte nejprve
vnitřní svorky a pak i svorky vnější.
Pečlivě upěchujte zeminu (zásyp) pod spojkou i potrubím.
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Spojování odlišných průměrů pomocí přechodových spojek AC/AR/Fernco:
1.
2.
3.
4.

Nasuňte spojku na větší trubku až na doraz.
Tužkou si na menší trubce označte ½ délky spojky.
Zasuňte menší trubku do spojky po vyznačenou délku.
Dotáhněte svorky na obou stranách spojky.

Instalace opravné spojky (manžety) WRC:
1.
2.
3.
4.
5.

Přiložte pryžový pás přes vadu tak, aby spoj byl kvůli pohodlí montáže na horní straně
potrubí, ale nebyl v místě vady.
Speciálním klipem zajistěte pryžový pás v místě spoje.
Nainstalujte středový stahovací pás se spoji v pozici zhruba 180° od místa spoje
pryžového pásu.
Nainstalujte vnější stahovací pásky se spoji v pozici zhruba 90° od místa spoje
pryžového pásu.
Pečlivě upěchujte zeminu (zásyp) pod místem opravy.

Montáž vnitřních opravných manžet (spojek) K-PREMA:
1.
2.

3.

4.

Jeden pracovník umístí pryžovou manžetu do místa spoje nebo vady,
tak aby spára nebo vada byla ve středu pásu.
Druhý pracovník vezme pryžovou obruč a nasadí ji do drážek
v pryžové manžetě. Pokud se obruč sestává ze dvou polovin, umístí
nejprve spodní díl a pak přiloží horní díl. První pracovník případně
pomůže držet obruče na místě.
Pomocí hydraulických kleštin a pákové pumpy roztáhne konce, nasadí
vhodný klínek a zatluče pomocí kladiva. Je-li obruč ze dvou dílů, je
vhodné vložit klínek do obou spojů.
Stejně postupuje i u druhé obruče, případně i dalších (u větších
průměrů). Obruče musí sedět velmi pevně.
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Montážní nástroje:
Pro spojky < 300 mm:
pro spojky 300 až 600 mm:
Pro spojky > 600 mm:
Vnitřní manžety K-PREMA

8 mm nástrčný klíč nebo šroubovák
8 mm řehtačkový klíč
13mm nástrčkový klíč (dodáván se spojkami zdarma)
ruční hydraulická souprava (hydraulická ruční pumpa, kleštiny a sada kínků)
sada 58 ks rozpěrných klínků 5 mm z korozivzdorné oceli
sada 58 ks rozpěrných klínků 8 mm z korozivzdorné oceli

Doporučené utahovací momenty pro dosažení maximální životnosti spojek:
GRAF 1 - Velikost spojky / utahovací moment pro šnekové stahovací svorky
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GRAF 2 - velikost spojky / utahovací moment pro svorky se šroubem a maticí
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