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Rozsah platnosti 

 

Tento návod k montáži se vztahuje na trouby a tvarovky z tvárné litiny 
podle norem ISO 2531, EN 15655, EN 15189 a EN 545 (vodovodní trouby 
ECOPUR) s násuvnými hrdlovými spoji s těsněním TYTON®, jištěnými 
spoji TYTON®-SIT-PLUS® a se spoji BLS®. 

 

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

 

Použití u potrubí shybek a u mostních potrubí, při pokládání ve 
svažitých terénech, v chráničkách, v kolektorech nebo v nestabilních 
půdách je třeba konzultovat s naším technickým oddělením. Ve většině 
těchto případů je doporučeno použití spoje BLS® s návarky. Dbejte 
našich doporučení pro transport, skladování a montáž. 

 

Trouby DN 80-400 jsou standardně dodávány s dvoukomorovým 
hrdlem, trouby DN 500-700 se spojem BLS®. U trub DN 80-400 se 
spojem BLS® postupujte podle návodu pro jištěné spoje BLS®. Trouby 
DN 80 - 400 se spojem BLS lze dodat na základě zvláštní objednávky. 
Nejedná se o standardní výrobek. 

 

Dvoukomorový spoj pro DN 80-400 

 

 
 

 

Spoj BLS® pro DN 500-700 

      DN 500      DN 600 - 700 
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Těsnící kroužky 

 

TYTON® dodávaný 
společně s troubou 

 

 

 TYTON®-SIT-PLUS® 
dodávaný samostatně 

 

 

 

 

Čištění spoje 

 

Hladký násuvný konec vyčistit až po označení čárami.  

 

 

 
 

Drážku „B“ určenou pro montáž těsnícího kroužku je třeba vyčistit a 
odstranit případné nahromadění nátěru. K čištění přídržné drážky 
používejte škrabku, např. zahnutý šroubovák. 

 

 
  

  DN 80 – 400 
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Vložení těsnícího kroužku 

 

Těsnicí kroužek vyčistit, zmáčknout do srdcovitého tvaru a vložit do 
hrdla tak, aby vnější hrana z tvrdé pryže se zasunula do přídržné drážky 
(B) hrdla. Pak smyčku zatlačit a tlakem uhladit. Pokud s uhlazením 
smyčky vznikají problémy, pak se na protilehlé straně vytáhne druhá 
smyčka. Tyto dvě smyčky se pak bez námahy dají uhladit. 

 

 

 
 

 

Těsnící kroužek je nutné vložit vnitřní komory (B) hrdla dle obr. 

Vnější komora A zůstává vždy prázdná! 

 

 
 

 

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

 

 
       správně              špatně  

  

  DN 80 – 400 
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Umístění těsnícího kroužku TYTON® nebo zakusovacího 
těsnícího kroužku TYTON®-SIT-PLUS®  

Použití označovacího kroužku TYTON®-SIT-PLUS® 

Pro trvalé označení hrdlového spoje jištěného proti podélnému posuvu 
těsněním TYTON®-SIT-PLUS® dodáváme profilovaný gumový kroužek s 
bílým pruhem na vnější ploše. Nasunutí označovacího kroužku na hladký 
konec trouby proveďte před montáží spoje. Umístění kroužku je 
znázorněno na obrázku. 

 

Namazání hladkého konce a hrdla trub a nasunutí 

Hladký konec a osazené těsnění se rovnoměrně natřou mazadlem  

 

 
 

Pomůcky: 

Smetáček, čistící hadr, ocelový kartáč, špachtle, škrabka (např. 
ohnutý šroubovák), štětec, kluzný prostředek a dotyková měrka. 

Dotyková měrka 

 

 

 

Po zhotovení spoje zkontrolujte uložení těsnění dotykovou měrkou 
mezi segmenty po celém obvodu. 
  

  DN 80 – 400 

TYTON® 

 
TYTON®-SIT-PLUS® 
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Montáž spoje DN 80-400 

Nasuňte rovně konec trubky do hrdla, aby první čárku již nebylo vidět. 
Trubky musí být před montáží dokonale vyrovnány. Pro montáž 
jištěného násuvného spoje s těsněním TYTON®-SIT-PLUS® od DN 350 
používejte řetězový zvedák viz strana 15! 

 

Při použití jištěného těsnění TYTON®-SIT-PLUS® troubu po zasunutí 
povytáhněte až k záběru ocelových segmentů. U tvarovek zasunujte 
troubu až na doraz do hrdla tvarovky (kromě EU kusů). 
 
Odklonění 

Po zhotovení spoje lze trouby vychýlit z přímého směru pro spoje 
s kroužkem TYTON® DN 80-300 až o 5° a DN 400 o 4°. Jištěné spoje 
s kroužkem TYTON®-SIT-PLUS® až o 3°. 

Vychýlení z přímého směru o 1° znamená u délky trouby 6 m 
odklonění 10 cm od osy dříve položené trouby nebo tvarovky.  

 

Poznámka k montáži 

Při montáži kolen je nezbytné respektovat skutečnost, že vlivem 
působení vnitřního tlaku a dovolených tolerancí spojů může docházet 
k prodloužení potrubí až o cca 8 mm na jeden spoj. S ohledem na 
prodloužení potrubí při natlakování, nastavují se spoje v obloucích s 
maximálně přípustným negativním odkloněním (proti působící síle). 

 
  

  DN 80 – 400 
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Krácení trub 

Všechny trouby lze krátit do vzdálenosti 1 m před hrdlem. 

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

                  lehce zakulatit        lehce zakulatit 

 

Demontáž spoje s těsněním TYTON®-SIT-PLUS® 

Troubu zasuňte do hrdla až na doraz. Odjišťovací plechy natřete 
kluzným prostředkem a pomocí narážecí dílu zatlučte kolem dokola do 
spáry hrdla. Následně demontujte spoj pomocí montážního zařízení 
nebo demontážního třmenu. 

 
Odjišťovací plechy se musí 
podsunout pod vnitřní litinovou 
hranu oddělující přední a zadní 
komoru hrdla. 

POZOR, narážecí plechy nenarážet 
až do konce, aby nedocházelo 
k jejich deformaci. 

 

Demontážní prostředek se skládá z narážecího dílu a odjišťovacích 
plechů. Jejich počty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Narážecí díl 
 

 

DN 80 100 125 150 200 250 300 400 

Počet 
kusů 

4 4 5 6 8 10 12 16 

 

POZOR, těsnění po demontáži znovu nepoužívat!  

 
 

 

 

 

 

  DN 80 – 400 
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Složení spoje DN 500 
 

 

 

Složení spoje DN 600 – 700 

 

 
 

 
 

 

  

Vkládací hrdlové okno                      Jistící blokovací segment 

  DN 500 – 700 



10 

     

 

Čištění 

Šipkou označenou těsnící plochu, plochu přídržné drážky, jistící 
komory a pro segmenty je třeba vyčistit a popřípadě z nich odstranit 
nahromaděný nátěr. K čištění přídržné drážky používejte škrabku, např. 
zahnutý šroubovák. 

 

 

Čištění hladkého násuvného konce trouby. 

 

 

Poloha vkládacích hrdlových oken v trubním výkopu 

 

DN 500 - k uložení jistících segmentů, respektive 
k sešroubování jistícího svěracího kroužku 
doporučujeme polohu vkládacích hrdlových 
oken tak, jak je znázorněna na obrázku. U 
tvarovek vyplývá jejich poloha ze situace při 
montáži. 

 

DN 600 a 700 - vkládací okno pro vložení segmentů na přední straně 
hrdla musí být zásadně na vrcholu trouby. Pomocí montážního zařízení 
se zasune trouba až na doraz do hrdla již položené trouby. 

 

 

 

 

  

  DN 500 – 700 
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Montáž spoje BLS pro DN 500 (80-400) 

Při vkládání těsnění postupujte podle návodu na straně 4. Očištěný 
násuvný hladký konec a zejména zkosení, natřete kluzným 
prostředkem a potom zasuňte nebo vtáhněte až k základu hrdla 
(dorazit). Trouby nesmějí být při osazování segmentů odkloněny z osy. 

1. „Pravý“ segment (1) vložte do vkládacího hrdlového okna a 
posuňte 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.  

 

Zdvíhací zařízení odstraňte až po dokončení spoje. Postup je nutno 
provést postup dle bodů 1 až 3 dvakrát, pro každou komoru zvlášť. 

 
Násuvný hladký konec trouby bez návarku 

1. Vkládání děleného jistícího svěracího kroužku. Obě poloviny 
svěracího 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 trouby. 

3. Zasuňte nebo vtáhněte násuvný hladký konec. Očištěný násuvný  
hladký konec natřete kluzným prostředkem, zejména na zaoblení, 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 následně 
utáhněte šrouby silou minimálně 50 Nm.  

 
  

  DN 500 
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Krácení trub – DN 500 

Krácení trub věnujte pozornost. Trouby, je možné krátit 1 m od kraje 
hrdla. Zaoblení a úkos řezné hrany proveďte dle instrukce na str. 8. 

 

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 trouba, do jejíhož hrdla se 
teprve poté zasune hladký konec bez návarku.  

 

 

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 
konzultovat s naším technickým oddělením. V těchto případech by se 
svěrací kroužky neměly používat.  

 

svěrací kroužek  

  DN 500 
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Montáž spoje BLS pro DN 600-700 

Při vkládání jistících blokovacích segmentů nesmí být trouby ve spoji 
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 trouby! 

 

Zajištění 

Všechny segmenty povytáhněte zpět až na doraz proti šikmé ploše 
jistící komory. Troubu zavěšenou na popruhu vytahujte podélně 
(např. pomocí blokovací objímky) tak daleko ze spoje, až dosedne 
návarek k segmentům. Vytažené segmenty stáhnout upínacím 
pásem nebo kovovou páskou (objímkou). 

 

V přímé neodkloněné poloze musejí být vzdálenosti jistících 
blokovacích segmentů k čelu hrdla přibližně stejné.  

  DN 600 – 700 
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Krácení trub – DN 600 a 700 

Pro krácení platí stejná pravidla jako pro trouby DN 80-400 (strana 8). 
U DN 600 a 700 dojde při krácení k odříznutí návarku a nelze použít 
spoj BLS®. Spoj BLS® se musí v daném místě nahradit v případě 
nutnosti opěrným blokem. Viz katalog Systémy potrubí z tvárné litiny 
pro pitnou vodu, kapitola Dimenzování betonových opěrných bloků.  

 

Odklonění 

Po zajištění spoje mohou být trouby odkloněny od osy:  

DN 500 – 3,0° 

DN 600 – 2,0° 

DN 700 – 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. 

 

 

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. Pozor, Těsnění po demontáži znovu 
nepoužívat.  

  DN 500 – 700 



15 

     

 

Montážní zařízení  

Montážní páka do DN 125 

 

 
Montážní zařízení do DN 400 

 

 

1) Pro jištěný BRS® násuvný hrdlový spoj od DN 350 používejte 
řetězový zvedák 

 
Řetězový zvedák DN 350-700 

 

 



16 

     

 

 

vonRoll hydro 
 
 
 
 
 

 
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 
 


