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Rozsah platnost
Tento montážní návod platí pro trouby a tvarovky z tvárné litiny dle 
ČSN EN545 a DIN 28 650 s násuvným hrdlovým spojem TYTON®, podle DIN 
28 603. Pro montáž a pokládku trub z tvárné litiny s obalem z cementové malty 
(OCM) nebo s jinou speciální vnější ochranou pro spoje jištěné proti podélné-  
mu posunu existují další montážní návody.

Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku viz začátek kapitoly 10.
Montážní zařízení a pomůcky viz kapitola 8.

Konstrukce spoje  

0001 ND ža 007 ND 006 ND ža 08 ND 

Čištění

Šipkou označené plochy těsnícího kroužku a přídržné drážky je třeba vyčistit a od-
stranit případné nahromadění nátěru. 

K čištění přídržné drážky použít škrabku např. ohnutý šroubovák.

těsnění

hladký konec trouby
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Rozsah platnost
Tento montážní návod platí pro trouby a tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN545
s nejištěnými TYTON® - násuvnými hrdlovými spoji dle DIN 28 603. Pro montáž
a pokládku trub z tvárné litiny s vnější zesílenou a speciální dodatečnou ochra-
nou návlekem polyethylenovou PE-fólií, obalem z cementové malty OCM/ZMU,
popř. polyuretanovým povlakem PUR stejně tak jako pro jištěné BRS a jištěné
zámkové BLS spoje existují další montážní návody.
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Hladký násuvný konec vyčistit až po označení čárami.

Pouze na těsnicí plochu označenou rastrem pečlivě a tence nanést dodaný kluz-
ný prostředek.

Montáž spoje
Vkládání těsnícího kroužku

Těsnicí kroužek TYTON® vyčistit a zmáčknout do srdcovitého tvaru.

Těsnicí kroužek TYTON® vložit do hrdla tak, aby vnější hrana z tvrdé pryže se 
zasunula do přídržné drážky hrdla. 

Pak smyčku zatlačit a tlakem uhladit.
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Pokud s uhlazením smyčky vznikají problémy, pak se na protilehlé straně vytá-
hne druhá smyčka. Tyto dvě smyčky se pak bez námahy dají uhladit.

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

 ěnvárps 

špatně

Na těsnění TYTON® nanést tenkou vrstvu kluzného prostředku.
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832 832

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

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

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

Zvedací zařízení odstranit
teprve po vytvoření spoje

Dotyková měrka
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Odklonění
Po zhotovení spoje lze trouby vychýlit z přímého směru:

do DN 300 – 5°
 DN 400 – 4°
 DN 1000 – 3°

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

Krácení trub 
Při krácení trub je nutné také dbát oddíl Krácení trub.
Krácené trouby musí mít řeznou plochu upravenou podle zásuvného konce 
originální trouby.

Zaoblení, úkos musí být proveden shodně s obrázkem.

Řezná plocha je natřena.

Na krácenou troubu se přenese označení z originálního hladkého konce trouby.

DN 80-600

lehce zakulatit lehce zakulatit

DN 700-1000
20-22

5-6

        

    
    
    

                
           

  
Při krácení trub je nutné také dbát oddíl Krácení trub.
Krácené trouby musí mít řeznou plochu upravenou podle zásuvného konce 
originální trouby.

Zaoblení, úkos musí být proveden shodně s obrázkem.
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Krácení trub
Krácení trub věnujte pozornost.

Všechny trouby do DN 300 včetně lze krátit do vzdálenosti 1 m před hrdlem. Od
DN 350 jsou trouby, které lze krátit, označeny bílou podélnou čarou, případně je
na čele hrdla natištěno „SR“.
Počet těchto trub specifikujte v objednávce.

Zaoblení, úkos řezné hrany musí být proveden shodně s obrázkem.

Označení čárami z originálního násuvného konce přeneste na hladký konec zkrá-
cené trouby.

Zaoblená hrana trouby se opatří odpovídajícím ochranným povlakem.
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Demontáž spoje

Montážním nářadím

Pomocí objímky a hřebenového zvedáku

Nově smontované trouby a tvarovky lze demontovat bez zvláštních pomůcek, 
nebo k tomu lze použít montážní přípravek, příp. troubou nebo tvarovkou 
pohybovat sem a tam pod tahem.
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Potrubí s hrdlovým spojem TYTON©, která jsou už delší dobu položená, lze
demontovat následujícím způsobem:
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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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