
Montážní návod pro trouby 

a tvarovky z tvárné litiny 

se zámkovým BLS© – násuvným

hrdlovým spojem

vonRoll hydro
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DN 80 – 500
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Složení spoje
DN 80 – 500

Čištění

Jistící komora

Těsnění TYTON®

Hrdlo
Levý segment

Pryžová 
pojistka

Pravý segment Násuvný hladký konec trouby

Rozsah platnosti

Tento návod k montáži se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné
litiny podle ČSN EN 545 s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji
BLS jištěnými vůči působení podélných (axiálních) sil. Při montáži
trub a tvarovek s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji BLS jiště-
nými proti podélnému posuvu, je bezpodmínečně nutné dodržovat
montážní návody pro spoj TYTON®, jako i návodů pro montáž trub
s vnější zesílenou a speciální dodatečnou ochranou návlekem poly-
ethylenovou PE-fólií, obalem z cementové malty OCM/ZMU, popř.
polyuretanovým povlakem PUR.

Při velmi vysokém vnitřním tlaku (např. zasněžovací zařízení) a při
bezvýkopových technologiích pokládky (např. metoda „horizontál-
ního vrtání“ nebo „berstlining“ apod.) je třeba použít navíc přídav-
ný segment pro vysoká zatížení (viz. bod: Přídavný segment pro
vysoká zatížení).

Počet jištěných spojů je třeba stanovit dle DVGW-návod GW 368.

Šipkou označenou těsnící plochu, plochu přídržné drážky, plochu
jistící komory a segmenty je třeba vyčistit a popřípadě z nich odstra-
nit nahromaděný nátěr.
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Čištění hladkého násuvného konce trouby

Poloha vkládacích hrdlových oken v trubním výkopu

DN 80 – 250 DN 300 – 500

K uložení jistících segmentů, respektive k sešroubování jistícího
svě racího kroužku doporučujeme polohu  vkládacích hrdlových
oken tak, jak je znázorněna na obrázku. U tvarovek vyplývá jejich
poloha ze si tua ce při montáži.

Montáž spojů

Vložení těsnění TYTON®

Podle montážního návodu pro násuvné hrdlové spoje TYTON®.

Násuvný hladký konec s návarkem

Očištěný násuvný hladký konec a zejména zkosení, natřete kluz-
ným prostředkem a potom zasuňte nebo vtáhněte až k základu hrd-
la (dorazit). Trouby nesmějí být při osazování segmentů odkloněny
z osy.

1. „Pravý“ segment (1) vložte do vkládacího hrdlového okna a po -
suňte doprava až na doraz.

2. „Levý“ segment (2) vložte do vkládacího hrdlového okna
a posuňte doleva až na doraz.

3. Pryžovou pojistku (3) vtlačte do vkládacího hrdlového okna.

K čištění přídržné drážky používejte škrabku,
např. zahnutý šroubovák.
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2

3

Zdvíhací zařízení odstraňte až po dokončení spoje.

Od DN 300 je nutno provádět postup dle bodů 1 až 3 dvakrát, pro-
tože jsou použity 2 x 2 segmenty.

Násuvný hladký konec trouby bez návarku

1. Vkládání děleného jistícího svěracího kroužku. Obě poloviny svě-
racího 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 trou-
by.

3. Zasuňte nebo vtáhněte násuvný hladký konec. Očištěný násuv-
ný hladký konec natřete kluzným prostředkem, zejména na zaob-
lení, a potom vsuňte až po základ hrdla (na doraz). Trouby při
nasazování nesmějí být odkloněny z osy. Značka provedená na
násuvném hladkém konci by se po nasunutí měla téměř krýt
s čelem hrdla.

4. Svěrací kroužek táhněte co nejvíce směrem k čelu hrdla a násled-
ně utáhněte šrouby silou minimálně 50 Nm.
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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 trou-
ba, do jejíhož hrdla se teprve poté zasune hladký konec bez návar-
ku.

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 kon-
zultovat s naším technickým oddělením.

V těchto případech by se svěrací kroužky neměly použít. Potřebné
kratší trouby by měly být opatřeny návarkem (viz.bod: Krácení trub).

Návarek 
od výrobce

Řez provedený 
na stavbě

Směr pokládky

Spoj s jistícími segmenty
(s návarkem)

Spoj s jistícím svěracím 
kroužkem (bez návarku)

Spoj s jistícími segmenty
(s návarkem)

Spoj s jistícím svěracím kroužkem
(bez návarku)

Nekrácená celá trouba
s návarkem
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Zajištění

Troubu vytáhněte popřípadě vytlačte z hrdla např. montážním zaří-
zením až segmenty dosednou a vzepřou se v jistící komoře.

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

Odklonění

Po dokončení montáže spoje lze trouby odklonit z osy:

DN  80 – 150 – 5°

DN 200 – 300 – 4°

DN 400 a 500 – 3°

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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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).

Krácení trub

Krácení trub věnujte pozornost.

Všechny trouby do DN 300 včetně lze krátit do vzdálenosti 1 m před
hrdlem. Od DN 400 jsou trouby určené ke krácení označeny bílou
podélnou čarou, případně je na čele hrdla natištěno „SR“. Počet
těchto trub specifikujte v objednávce.

Pokud se musí trouby na stavbě krátit, je třeba je opatřit návarkem
pro násuvné hrdlové spoje BLS, a sice pomocí elektrody přede-
psané výrobcem. Provedení svářecích prací musí odpovídat postu-
pu navařování návarků od výrobce trub.

Vzdálenost návarku od násuvného hladkého konce a velikost návar-
ku je třeba dodržet podle následující tabulky. 

Typ elektrody: např. ESAB OK 92.60.

Poloha po prodloužení

Poloha po montáži

45°

DN 80 100 125 150 200 250 300 400 500

a 86�4 91�4 96�4 101�4 106�4 106�4 106�4 115�5 120�5

b 8 8 8 8 9 9 9 10 10
c 5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 6 6
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Měděná šablona b a

c

K zajištění rovnoměrného dosednutí jistících segmentů se musí při-
pevnit na násuvný konec v určené vzdálenosti (viz. tabulka) mědě-
ná šablona k provedení návarku v rovině kolmé k ose potrubí.

Místo navařování musí být kovově čisté. Nečistoty, případně  zbyt-
ky zinku se musí odstranit zbroušením.

Po odstranění měděné šablony se očistí návarek a podle původní-
ho provedení originálního hladkého konce trouby se upraví hrana
řezu zkosením. Tato místa, zejména zkosená hrana trouby a náva-
rek, se nakonec opatří odpovídajícím ochranným povlakem.

Demontáž

Troubu zasuňte až na doraz do hrdla. Vyndejte pojistku z vkládací-
ho hrdlového okna. Posuňte segmenty a vyjmete je z vkládacího
okna. Pokud je použit segment pro vysoké zatížení, vysuňte seg-
ment plochým předmětem (např. šroubovákem) k vkládacímu oknu
a vyndejte.

Demontáž spoje s jistícím svěracím kroužkem

Troubu zasuňte až na doraz do hrdla.

Po odstranění utahovacích šroubů se uvolní kladivem poloviny jis-
tícího svěracího kroužku. Během demontáže je třeba dávat pozor,
aby poloviny svěracího kroužku byly stále uvolněné (pokud je tře-
ba, zopakujte postup během vytahování zásuvného konce). Vsu-
nutím čtyřhranu mezi upínací části svěracího kroužku lze rovněž pře-
dejít zaseknutí násuvného konce při demontáži.

V žádném případě netlučte kladivem do hrdla ani povrchu trouby.
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Přídavný segment pro vysoká zatížení

Při velmi vysokém vnitřním tlaku (např. u zasněžovacích systémů,
turbínových přivaděčů apod.) a bezvýkopových technologií poklád-
ky (např. metoda, "berstlining", "technologie horizontálního vrtání“,
„raketový pluh“, „vtahování a zatlačování“) je třeba použít přídav-
ný segment pro vysoká zatížení.

Segment pro vysoké 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 pryžovou pojistkou.

Na obrázku dole je zobrazeno kompletně smontované BLS-hrdlo
včetně segmentu pro vysoká zatížení.

Pojistka

Levý segment

DN 80 – 250

Přídavný segment
pro vysoká zatížení

Pravý segment
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DN 600 700 800

n 9 10 10

Rozsah platnosti

Tento návod k montáži se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné
litiny podle ČSN EN 545 s násuvnými zámkovými hrdlovými spoji
BLS jištěnými vůči působení podélných (axiálních) sil.

Při montáži trub a tvarovek s násuvnými zámkovými hrdlovými spo-
ji BLS jištěnými proti podélnému posuvu je bezpodmínečně nutné
dodržovat montážní návody pro spoj TYTON®, jako i návodů pro
montáž trub s  vnější zesílenou a speciální dodatečnou ochranou
návlekem polyethylenovou PE-fólií, obalem z  cementové malty
OCM/ZMU, popř. polyuretanovým povlakem PUR.

Počet jištěných spojů je třeba stanovit dle DVGW-návod 
GW 368.

Pohled X

Hrdlo

Jistící komora
Návarek

Těsnění TYTON®

X

Vkládací hrdlové okno

Jistící blokovací 
segment

Násuvný hladký konec

n – počet segmentů
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Čištění

Šipkou označenou těsnící plochu, plochu přídržné drážky, jistící
komory a pro segmenty je třeba vyčistit a popřípadě z nich odstra-
nit nahromaděný nátěr.

K čištění přídržné drážky používejte škrabku, např. zahnutý šrou-
bovák.

Čištění hladkého násuvného konce trouby.

Montáž spoje

Vložení těsnění TYTON®

Podle montážního návodu pro násuvné hrdlové 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.
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Vkládání jistících blokovacích segmentů

Při vkládání jistících blokovacích segmentů nesmí být trouby ve spo-
ji 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.

Vystouplé hrany 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 neklepat kladivem na hrdlo nebo na povrch trou-
by!

Zajištění

Všechny segmenty povytáhněte zpět až na doraz proti šikmé plo-
še jistící komory. Troubu zavěšenou na popruhu vytahujte podélně
(např. pomocí blokovací objímky) tak daleko ze spoje, až dosedne
návarek k segmentům.

V přímé neodkloněné poloze musejí být vzdálenosti jistících bloko-
vacích segmentů k čelu hrdla přibližně stejné.
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Poloha po prodloužení
45°

Poloha po montáži

Odklonění

Po zajištění spoje mohou být trouby odkloněny od osy:

DN 600 – 2,0°

DN 700-1000 – 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 půso-
bením vnitřního tlaku 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).
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DN 600 700 800

a 1170
-2 1350

2 1440
-2

b 8�1 8�1 8�1

c 5+1,5
0 5+1,5

0 5+1,5
0

Krácení trub

Krácení trub věnujte pozornost.

Trouby, určené ke krácení jsou označeny bílou podélnou čarou, pří-
padně je na čele hrdla natištěno „SR“. Počet těchto trub specifi-
kujte v objednávce.

Pokud se musí trouby na stavbě krátit, je třeba je opatřit návarkem
pro násuvné zámkové hrdlové spoje BLS, a sice pomocí elektrody
předepsané výrobcem. Provedení svářecích prací musí odpovídat
postupu navařování návarků od výrobce trub

Vzdálenost návarku od násuvného hladkého konce a velikost návar-
ku je třeba dodržet podle následující tabulky. 

Typ elektrody: např. ESAB OK 92.60.

K zajištění rovnoměrného dosednutí jistících segmentů se musí při-
pevnit na násuvný konec v určené vzdálenosti (viz. tabulka) mědě-
ná šablona k provedení návarku v rovině kolmé k ose potrubí.

Místo navařování musí být kovově čisté. Nečistoty, případně  zbyt-
ky zinku se musí odstranit zbroušením.

Po odstranění měděné šablony se očistí návarek a podle původní-
ho provedení originálního hladkého konce trouby se upraví hrana
řezu. Tato místa, zejména zkosená hrana trouby a návarek, se nako-
nec opatří odpovídajícím ochranným povlakem.

b a

c
Měděná šablona
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Kombinace tvarovek jiných systémů spojů se spoji BLS

Případnou kombinaci hladkých konců trub s hrdlovými spoji BLS
s tvarovkami jiných systémů spojů doporučujeme konzultovat
s našim technickým oddělením.

Demontáž

Troubu nasuňte v ose 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 použití u potrubí shybek,
konzultujte s naším technickým oddělením.

Potrubí na strmých svazích se mohou pokládat shora dolů. Potru-
bí 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 poškození jištěných zámko-
vých spojů vlastní tíhou velké délky potrubí zabránilo.

Jistící blokovací segmenty je nutno v těchto případech upevnit na
troubu pomocí upínacího pásku.

Upínací pásek:

např. souprava Porty 12 mm SZ

nebo obdobný výrobek
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Kontakty

vonRoll hydro (cz) s.r.o.
pro Českou a Slovenskou republiku
Růžová 1386
252 19 Rudná
Česká republika
T +420 311 611 356
technicke.oddeleni@vonroll-hydro.world
www.duktus.cz
www.vonroll-hydro.world
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