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1. PROFIL PODNIKU

Sertubi „ Inovácia a maximálna kvalita“

Sertubi má sídlo v Trieste a je jediný výrobca rúr z tvárnej liatiny pre vodovodné a kanalizačné systémy v Taliansku.
Podnik SERTUBI, a.s., je riadený spoločnosťou Duferco Italia Holding, a.s., ktorá je súčasťou skupiny Grupp0 
Duferco, vyrába v Terste potrubie z tvárnej liatiny na dopravu a rozvod pitnej, úžitkovej a zavlažovacej vody a na spá-
dovú, alebo tlakovú dopravu odpadových vôd kanalizačnými systémami. 
Závod Terst s osvedčením ISO 9001:2000 sa rozprestiera na ploche 49 000m2, z toho 16 000m2 je zastrešených 
a zamestnáva 250 pracovníkov v trojsmennej prevádzke.Kvalita výrobkov, dodávky presne na čas, flexibilita a spoľa-
hlivosť pred a po predaji ako aj predĺžená splatnosť umožňuje mať veľký podiel na Talianskom a zahraničnom trhu.

Cieľom firmy je presadiť nový produkt AZZURRO popri už existujúcich produktoch. Produkt AZZURRO pre vodo-
vodné systémy je výslovne vyvinutý pre lepšiu odolnosť proti korózií. S produktom AZZURRO a s talianskou značkou 
AQUA GS dosiahol Sertubi ďalší ambiciózny cieľ, kvalitu a reakciu na požiadavky trhu.

Podnik vlastní certifikáty a osvedčenie o zhode výrobkov s normami EN 545/EN 598 a certifikáty o hygienickej 
nezávadnosti, ktoré sú požadované v hlavných európskych krajinách a komponentov systémov pre dopravu pitnej 
vody.
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2. CHARAKTERISTIKA RÚR

RÚRY Z TVÁRNEJ LIATINY

Potrubie je vyrábané odstreďovaním. Pružné spoje umožňujú:
  priebežné ukladanie potrubia, jednoduché prispôsobenie zmene smeru potrubia 
      a terénnym nerovnostiam a tým aj úspora tvaroviek
  vyššia odolnosť voči nestabilite terénu
  vyššia bezpečnosť pre prípadu seizmických otrasov 

Pre vodovod
Zhoda s normami EN 545 / ISO 2531
Rozsah výroby: DN od 60 do 800
Vnútorná výstelka cementovou maltou nanesená odstreďovaním v zhode s normou ISO 4179, umožňuje:
  zníženie drsnosti a úbytku tlaku
  ochrana pred koróznymi účinkami vody
  zabránenie tvorby ferrobaktérií
Vonkajšie obloženie metalickým zinkom a syntetickým lakom podľa normy ISO 8179-1 vytvára účinnú a trvanlivú 
protikoróznu ochranu.

Pre kanalizáciu
Zhoda s normami EN 598 / ISO 7186
Rozsah výroby: DN od 100 do 800
Vnútorná výstelka hlinitanovým cementom nanesená odstreďovaním v zhode s normou 
ISO 4179, umožňuje:
  zníženie drsnosti a úbytku tlaku
  ochrana pred koróznymi účinkami tečúcej odpadovej vody
  odolnosť proti korózii spôsobenej stojatou odpadovou vodou
Vonkajšie obloženie metalickým zinkom a červeným syntetickým lakom na povrchu a vnútri hrdla, podľa normy 
ISO 8179-1 vytvára účinnú a trvanlivú protikoróznu ochranu.

Vyrábané rozmery: DN 60, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, 
DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800  v dĺžkach 6 m
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2. CHARAKTERISTIKA RÚR

3.1 TRIEDA RÚR K9

3. RÚRY Z TVÁRNEJ LIATINY

LuP

D
B

D
E

s c

1

DN

Rozmery Typ spojov
PRE VODU PRE KANALIZÁCIU

Priemerná váha Priemerná váha

DE DB P1 Lu
AJ TJ

potrubie meter potrubie meter

mm mm mm m kg kg kg kg

60 77 145 77 6.0 X 69.0 11.5

80 98 168 80 6.0 X X 90.0 15.0 Na požiadanie

100 118 189 82 6.0 X X 111.0 18.5 96.0 16.0

125 144 216 85 6.0 X X 138.0 23.0 120.0 20.0

150 170 243 88 6.0 X X 165.0 27.5 141.0 23.5

200 222 296 94 6.0 X X 222.0 37.0 189.0 31.5

250 274 353 94 6.0 X X 288.0 48.0 243.0 40.5

300 326 410 95 6.0 X X 366.0 61.0 306.0 51.0

350 378 465 98 6.0 X X 483.0 80.5 402.0 67.0

400 429 517 100 6.0 X X 573.0 95.5 474.0 79.0

450 480 575 103 6.0 X X 678.0 113.0 561.0 93.5

500 532 630 105 6.0 X X 786.0 131.0 648.0 108.0

600 635 739 110 6.0 X X 1020.0 170.0 840.0 140.0

700 738 863 135 6.0 X X 1308.0 218.0 1194.0 199.0

800 842 974 135 6.0 X X 1602.0 267.0 1464.0 244.0

Tlakové rúry z tvárnej liatiny s hrdlom, cementovou výstelkou. Rúry sú pozinkované minimálne 200g/m2, povrcho-
vo upravené čiernym bitumeránovým nástrekom.
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3.2. TRIEDA RÚR C40

Označenie rúr

Označenie v hrdle rúry podľa normy ISO 2531/ EN 545

       STR - označenie výrobcu                      GS - tvárna liatina                          
       DN 100 - nominálny priemer                00 - rok výroby                                   
  
     AJ - druh spoja

DN

Rozmer Vrstva Spoj Váha

DE
mm

DB
mm

P1
mm Liatina Cement AJ TJ Rúra Meter

80 98 168 80 4,8 4 x

Podľa 
dopytu

78 13,0

100 118 189 82 4,8 4 x 96 16,0

125 144 216 85 4,8 4 x 117 19,5

150 170 243 88 5 4 x 144 24,0

200 222 296 94 5,4 4 x 201 33,5

250 274 353 94 5,8 4 x 267 44,5

300 326 410 95 6,2 4 x 336 56,0

DN PFA / bar PMA / bar PEA / bar

80 64 77 82

100 64 77 82

125 64 77 82

150 62 74 79

200 50 60 65

250 43 51 56

300 40 48 53

                                                     

DN 100 AJ
GS 00

❶ Svetlomodrý syntetický lak
❷ Zinok - alumínium 400g/m2

❸ Tvárna liatina
❹ Hlinitanový cement

Prípustný prevádzkový tlak AZZURRO ( C40 )   ❶

❷

❸

❹

Rúry C4 „Azzurro“ majú mimoriadne dlhšiu životnosť. Ochranná vrstva modrej farby je zložená zo zliatiny zinku s 
hliníkom 400g/m2 a povlaku svetlomodrého syntetického laku, ktorý je výsledkom vývoja kvalitnejších materiálov. 
Nový produkt AZZURO je vyvinutý pre lepšiu ochranu proti korózií. Je dokázané, že rúra z tvárnej liatiny má mimori-
adne dlhú životnosť a vonkajší 400g povlak zo zinok - alumínia dáva  garanciu pre ešte dlhšiu životnosť.
Existujú rôzne druhy pôd, s neobyčajným odporom  medzi 500 a 2500 Ohm/cm, čo si vyžaduje lepší vonkajší po-
vlak, s väčším odporom proti korózií. Bežné riešenia majú obvykle ťažkú inštaláciu (PE - fólie, PE - izolácia).
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DN PFA / bar PMA / bar PEA / bar

80 64 77 82

100 64 77 82

125 64 77 82

150 62 74 79

200 50 60 65

250 43 51 56

300 40 48 53

                                                     

Prípustný prevádzkový tlak AZZURRO ( C40 )   

4. MANUÁL PRE MONTÁŽ

4.1 BALENIE 

Za účelom zaručenia vyššieho stupňa bezpečnosti a lepšieho využitia dopravných prostriedkov ako aj za účelom 
lepšieho manévrovania sú produkty účelne zabalené.  

4.1.1 Balenie rúr

Rúry s nominálnym priemerom ≤ 350 sú balené; zloženie a rozmery jednotlivých balíkov sú uvedené v tabuľke:  
Pozn.: Balenie rúr DN (nominálny priemer) od 60 do 350

DN

Balenia DN 60-350

Spôsob uloženia Rozmery
Hmotnosť 

balíka 
v kg

Počet rúr 
v jednej 
vrstve

Počet 
vrstiev

Počet rúr 
v balení

Dĺžka
v mm

Šírka
v mm

Výška
v mm

60 6 4 24

6330

530 496 1656

80
5

3

15 560 444 1350

100 15 661 505 1665

125
4

12 648 584 1656

150 12

6300

753 663 1980

200 3

2

9 740 820 1998

250

2 4

627 667 1152

300 736 776 1464

350 843 883 1932

4.1.2 Balenie spojov  
Spoje, protikusy a príruby, príslušenstvo: 
Podľa objednaného množstva sú spoje a príslušenstvo uložené na palete a následne zavinuté 
do plastickej fólie, alebo sú balené do dební resp. balíkov, paliet a podobne.
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4.2. PREMIESTŇOVANIE

Na üvod je potrebné upresniť, že prostriedky na presúvanie tovaru musia byť na to určené a musia umožňovať 
nutné fixovanie a ukotvenie nákladu, bezpečné otáčanie s nákladom a zaručiť bezpečnosť pri manévrovaní (do-
statočné okraje, upevňovacie háky, dostatočná dĺžka). 
Pri nakládke a vykládke je potrebné postupovať s maximálnou opatrnosťou a vyhnúť sa každému
kontaktu s kovom rúr.  
Pri operáciách premiestňovania a manévrovania musia byť rešpektované platné bezpečnostné normy.  
Počas transportu je potrebné zabezpečiť stabilitu nákladu, rovnako aj vo všetkých medzifázach 
nakládky a vykládky. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať fáze odstraňovania väziva.

4.3. SKLADOVANIE

4.3.1 Uskladnenie rúr  
Zónu uskladnenia materiálu je potrebné starostlivo vybrať, pretože musí spĺňať kritériá stability a bezpečnosti, aby 
sa uľahčila práca pri manévrovaní dopravných prostriedkov, a aby sa zaručila bezpečnosť personálu a materiálu 
pri jednotlivých operáciách. Taktiež je nutné v skaldovacej zóne zabezpečiť riadny odvod vody, aby sa predchád-
zalo možnému zaplaveniu. 
 
Pri prijímaní na sklad musí byť materiál podrobený kontrole, aby sa zistili eventuálne anomálie a odchýlky, ktoré 
musia byť odstránené ešte pred uskladnením.  

Je potrebné starostlivo ustrážiť akýkoľvek kontakt materiálu so zemou; z tohto dôvodu sú na 1m od oboch kon-
cov rúr umiestnené drevené podperné brvná / kliny s rozmermi minimálne 80 x 80 mm (80 x 120 mm pre rúry so 
špeciálnym obložením). 
V prípade uskladňovania rúr dodávaných v balíkoch sa odporúča prekladať drevenými brvnami aj jednotlivé na 
seba naukladané balíky a nikdy neprekračovať výšku maximálne 3 balíkov alebo 2,5 metrov. Je potrebné často 
kontrolovať stav železnej (baliacej) pásky, ktorá nikdy nesmie byť napnutá. 
 
Pozn. Každá vrstva rúr musí byť upevnená na to určenými klinmi, aby sa predišlo nebezpečnému 
rozkotúľaniu rúr. 
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Maximálny počet vrstiev pri jednotlivých typoch vŕšenia rúr

DN - nominálny priemer Typ A Typ B Typ C

60

Materiál dodaný v balíkoch. 
Navŕšiť na seba maximálne 3 balíky. 
Neprekročiť maximálnu výšku 2,5m.

80

100

125

150

200

250

300

350 18 12 12

400 16 11 11

450 14 10 10

500 12 8 8

600 10 7 7

700 7 5 5

800 6 4 4

4.3.2 Uskladnenie spojov 
Zariadiť sa ako v prípade rúr, takisto je potrebné zabrániť permanentnému kontaktu s podlahou skladu. 
 

4.3.3 Uskladnenie tesnení 
Tesnenia musia byť uskladnené a konzervované pri maximálnej teplote 25°C. Pred použitím sa ich teplota musí 
znížiť na 20°C (ak by teplota v mieste uskladnenia bola príliš nízka, namočte tesnenia na niekoľko hodín do vlažnej 
vody, nikdy ich však nedávajte na priamy oheň, ale zohrievajte ich vo vodnom kúpeli).  
Vo všeobecnosti sa elastoméry majú chrániť pred ultrafialovými lúčmi a pred ozónom. Na ich najlepšiu konzervá-
ciu slúžia tmavé a stredne vlhké priestory.  
Limity pre používanie tesnení  
Ak sú tesnenia uskladnené podľa indikácií a v súlade s normami, môžu sa používať až do šiestich rokov od 
dátumu výroby. Pred použitím je však vždy potrebné overiť či materiál pri ohýbaní nevykazuje praskliny alebo iné 
závady.

Typ A Typ B Typ C

4.4 KLADENIE

4.4.1 Kladenie kanalizácie  
Pred zahájením výkopových prác sa vykoná operácia zoradenia jednotlivých rúr pri okraji budúceho výkopu. Rúry 
sa zoradia na náprotivnej strane vzhľadom k okraju, na ktorom sa bude akumulovať zemina pochádzajúca z výko-
pu. Hrdlá rúr sa umiestňujú v smere postupu prác. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo poškodeniu 
obloženia rúr.  Jednotlivé operácie je potrebné vykonávať podľa popisu, ktorý je uvedený v kapitolách týkajúcich  
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sa ukladania jednotlivých typov materiálu. Pre prípad možného zaplavenia 
vodou počas kladenia kanalizácie nezabúdajte zabezpečiť rúry proti voľné-
mu plávaniu na hladine.

4.4.2 Výkop 
Výkop je nutné realizovať primeranými a vhodnými prostriedkami, apliko-
vať normované šírky výkopu a zabezpečiť po stranách rúry indikatívny lem 
v šírke 20-30 cm, ktorý je potrebný na pohodlnú realizáciu spoja.  Pri reali-
zácii prác musia byť rešpektované všetky normy a predpisy pre bezpečnosť 
pri práci.  

4.4.3 Hĺbka kanalizácie  
Európska norma UNI EN 545 v (informatívnej) prílohe G uvádza limity, 
v rámci ktorých nie sú potrebné dodatočné kontroly.

4.4.4 Podložie kanalizácie  
Je dobrým pravidlom zabezpečiť rúram súvislé a pravidelné oporné podložie. V prípade voľného podložia stačí 
zabezpečiť, aby sa nevznikol kontakt medzi rúrou a kamením; taktiež treba zabrániť kontaktu rúry s organickými 
prvkami (drevo, trávnaté hrudy atď.). V prípade skalnatého terénu bude potrebné zabezpečiť podložie kanalizácie, 
ktoré bude aspoň do výšky 10 cm realizované pomocou voľného materiálu: piesok, jemný štrk, preosiata zemina. 
Je dobrým pravidlom realizovať podporu minimálne s nasledovnými parametrami: 
  20° pre DN ≤ 300 
  45° pre DN od 350 do 450 
  60° pre DN ≥ 500. 

4.4.5 Zasypanie výkopu  
Na zakrytie výkopu je potrebné použiť až do výšky 20 cm nad hornou tvoriacou čiarou rúry ten istý materiál, ktorý 
bol použitý na podložie (podľa princípu homogenity materiálu, ktorý je v styku s vedením), pričom treba dávať 
pozor, aby boli vykonané všetky predpísané operácie (opäť je nutné zabrániť styku s organickými prvkami ako sú 
korene, drevo, trávnaté hrudy atď.)  Na definitívne vyplnenie výkopu je možné použiť samotný materiál z výkopu, 
ak takýto postup nie je v rozpore so zmluvnými podmienkami alebo nie sú námietky zo strany miestnych úradov. 
Ďalšie detaily o realizácii podložia pre kanalizáciu ako aj o zasypaní výkopu vyplývajú z analýzy statiky zakopanej 
rúry. (pozri 7.2.5). 

4.4.6 Hydraulická kolaudácia  
V prípade, že nie je relevantný iný predpis, všetky potrebné informácie nájdete v medzinárodnej norme ISO 
10802, ktorá sa špecificky zaoberá touto témou.  

4.4.7 Dĺžka skúšobných úsekov  
Dĺžka jednotlivých úsekov by nemala prekročiť maximálnu dĺžku 1500 m. 

4.4.8 Ukotvenie  
Každá zmena smeru vedenia a/alebo odbočka, ako napríklad zákruty, 
redukcie či rozvetvenia, musia byť pred spustením skúšobnej prevádzky 
riadne ukotvené prostredníctvom upevňovacích blokov alebo zariadení, 
ktoré zabránia tomu, aby sa jednotlivé kusy rozpojili.  Pri dimenzovaní 
týchto zariadení je nutné brať do úvahy skúšobný tlak. Izolácia torza rúry 
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musí byť realizovaná so slepými prírubami, ak sa z praktických dôvodov používajú ventily ako zariadenia slúžiace 
na hydraulickú izoláciu, nesmú sa prekročiť limity ich prevádzkového tlaku. Toto riešenie však nemôžeme veľmi 
odporučiť, nakoľko treba brať do úvahy aj prijateľné straty takýchto zariadení.  

4.4.9 Čiastočné naplnenie výkopu pred spustením skúšobnej prevádzky  
Ak je možné, vykonajte tlakovú skúšku s nezakrytými spojmi, postarajte sa však o to, aby zostávajúce časti kaž-
dej rúry boli riadne zakryté. V prípade, že sú použité spoje s anti-rozpo-
jovacím zariadením, dimenzovanie úsekov, na ktorých sa vykonáva ukot-
venie musí byť zvýšené o faktor rovnajúci sa 3/2, aby sa bral do úvahy 
efekt nezakrytých spojov. Ďalšie detaily týkajúce sa realizácie podložia 
kanalizácie a zasypania výkopu vyplývajú z analýzy statiky zakopanej rúry.  

4.4.10 Naplnenie kanalizácie  
Je vhodné vykonať túto operáciu smerom od najnižšieho bodu skúšobnej 
rúry. Rýchlosť napĺňania nesmie byť vysoká (neprekračujte 10% nosnosti, 
ktorú predpokaldá plná prevádzka) a takisto sa postarajte o to, aby boli 
použité zariadenia na vypúšťanie vzduchu na najvyšších bodoch. Rúry s 
vnútorným obložením z betónu vyžadujú po naplnení určitý čas, aby oblo-
ženie riadne vstrebalo vodu.  

4.4.11 Skúšky pod tlakom  
Metodika skúšok, ktorá je popísaná v nasledujúcom texte, je aplikovateľná výlučne pre hydrostatické skúšky;  
v žiadnom prípade nie je použiteľná pre skúšky pod tlakom vzduchu, a to z dôvodu vážnych bezpečnostných rizík.  
Po naplnení vedenia uveďte tlak na prevádzkovú hodnotu a udržte túto hodnotu počas dostatočne dlhej doby na 
stabilizáciu vedenia. Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých spojov, kĺbov, zakotvení a zistite eventuálne závady. Ak 
je vizuálna kontrola uspokojivá, postupne zvyšujte tlak až kým nedosiahnete skúšobnú hodnotu, ktorá musí zod-
povedať nasledovným náležitostiam:  
a) V najnižšom bode vedenia skúšobný tlak nesmie byť nižší ako najvyššia doleuvedená hodnota:  
  pre prevádzkový tlak (bez údera baranidlom) nižší alebo rovnajúci sa 10 barom: 1.5 –krát prevádzkový tlak; 
  pre prevádzkový tlak (bez údera baranidlom) vyšší ako 10 barov: prevádzkový tlak plus 5 barov; 
  maximálny prevádzkový tlak (prevádzkový tlak plus úder baranidlom). 
b) Skúšobný tlak nesmie prekročiť:  
  maximálny skúšobný tlak predpísaný normou aplikovanou na rúry, kĺby a príslušenstvo; 
  kalkulovaný tlak pre ukotvovacie zariadenia. 
c) V najvyššom bode torza rúry, ktoré je podrobované skúške, tlak nesmie byť nižší ako prevádzkový  
    tlak v tomto bode.  
Udržujte skúšobný tlak konštantne na hodnote ± 0,1 barov, v trvaní aspoň 1 hodiny.  
Skúška pod klesajúcim tlakom  
Izolujte pumpu a zabezpečte, aby do systému nevnikala voda počas doby uvedenej v tabuľke A.  
Na konci uvedeného obdobia zmerajte tlak na skúšobnom torze, určite stratu vody jednak meraním množstva vody 
(± 5%) spotrebovanej na stanovenie skúšobného tlaku (± 0,1 bar), jednak opätovným ustanovením skúšobného 
tlaku a zmeraním množstva vody, ktoré je potrebné odčerpať zo skúšobnej rúry, aby sa dosiahol ekvivalentný po-
kles tlaku.  
Skúška pod stálym tlakom  
Udržiavajte konštantný skúšobný tlak ± 0,1 barov pomocou pumpy, počas doby uvedenej v tabuľke A, zmerajte 
množstvo použitej vody (± 5%). 

4.4.12 Stanovenie prijateľnosti  
Ak je strata, určená jednou z dvoch opísaných metód, vyššia ako prijateľná strata, skúška musí byť zopakovaná tak, 
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aby sa zaručila stabilizácia vedenia. Ak je skúška negatívna, straty musia byť lokalizované a závady odstránené až 
kým sa nedosiahnu nižšie výsledky ako sú prijateľné limity. Výnimkou sú eventuálne iné dohody. 

4.4.13 Skúška hotovej kanalizácie 
Po zapojení jednotlivých častí vedenia, ktoré boli podrobované skúške, sa odporúča vykonať dodatočnú skúšku na 
kompletnom vedení za účelom kontroly ešte neskúšaných častí vedenia.  

4.4.14 Kritériá prijateľnosti  
Strata vody nesmie prekročiť 0,001 litrov za hodinu na km vedenia na milimeter nominálneho priemeru na bar 
statického tlaku (priemerný tlak skúšaného torza rúry). Táto hodnota zodpovedá prijateľnej strate 1 liter za hodinu 
na kilometer vedenia pri nominálnom priemere 100 pri skúške na 10 barov. V prípade, že je výškový profil vedenia 
veľmi zaťažený, berie sa do úvahy tlak na priemernú hmotnosť.

4.5. MONTÁŽ PRVKOV KANALIZÁCIE

4.5.1 Montáž rúr a / alebo spojovacích kĺbov s automatickým spojom “AJ” 
        alebo technickým spojom “TJ” 
Odporúča sa začať montáž vsunutím hladkej časti rúry do vyústenia predchádzajúcej 
uloženej rúry (ústie je vždy v smere montáže). 
Čistenie ústia  
Ústie rúry musí byť riadne vyčistené, pomôžte si pri tom vhodnými nástrojmi. Vnútorná 
strana ústia, najmä tá časť, ktorá je v styku s tesnením, musí byť starostlivo očistená aj 
od eventuálnych zvyškov laku alebo nánosov hliny.  

Umiestnenie tesnenia  
Ohnite tesnenie (hermetickú upchávku) do tvaru srdca a zapracujte ho na miesto ur-
čenia, pričom venujte mimoriadnu pozornosť tomu, aby vonkajší prstenec správne do-
sadol. V prípade, že by sa vyskytli ťažkosti pri umiestnení, môže sa tesnenie ohnúť ešte 
druhý krát, na náprotivnej strane. Tesnenie musí byť riadne uložené na svojom mieste 
a musí držať pozdĺž celého obvodu, nesmie vykazovať prietrže alebo vystupujúce časti.  

Nízke teploty  
V prípade nízkych teplôt, pred použitím je potrebné tesnenia ohriať na 20°C, ponoriac 
ich na niekoľko minút do vlažnej vody vo vodnom kúpeli, nikdy nie na priamom ohni.  

Aplikácia lubrikačnej pasty 
Na uložené tesnenie aplikujte vrstvu lubrikačnej pasty a rovnomerne ju rozložte po po-
vrchu tesnenia.  

Upozornenie:  
Nepoužívajte iné druhy lubrikantov ako napríklad masti, minerálne oleje atď. Ak vedenie nie je určené na pitnú 
vodu, môže sa použiť priemyslená vazelína. 

Čistenie hladkej časti rúr 
Starostlivo očistite hladký koniec rúry, ktorý sa má spojiť s ďalším kusom, venujte pritom 
mimoriadnu pozornosť odstráneniu akéhokoľvek eventuálneho povlaku alebo usadenín. 
Uistite sa, či je koncová časť rúry riadne zaokrúhlená (túto operáciu je potrebné vykonať 
vždy, pri rúrach rezaných priamo na stavbe). 
Overte si, či je na produkte uvedený údaj o hĺbke vniknutia; v prípade, že to tak nie je, pou-
žite vhodný kaliber a vyznačte si líniu jednoduchej krajnej hranice, ktorá zodpovedá hĺbke 
ústia mínus 5-10 mm (táto vzdialenosť slúži na to, aby sa zabránilo elektrickej kontinuite 
medzi rúrami a aby sa mohli realizovať eventuálne uhlové odchýlky).  
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Montáž 
Vsuňte rúru hladkým koncom do druhej a skontrolujte vycentrovanie a vyrovnanie. 
Skorigujte eventuálne odchýlky tým, že modifikujete oporu rúry o dno výkopu. Na rea-
lizáciu spoja môžu byť použité rôzne metódy: páka, Tirfor, lopata rýpadla...  V prípade, 
že na realizáciu spoja použijete lopatu rýpadla, je nutné, aby medzi lopatou a čelom 
ústia rúry bolo vložené drevené brvno, ktoré má zabrániť poškodeniu ústia; operáciu 
je nutné vykonávať pomaly a s maximálnou obozretnosťou, najmä v počiatočnej fáze, 
aby guma mala čas prirodzene sa zdeformovať.  Hĺbka vniknutia je indikovaná medzi 
špeciálnymi vrubmi vrezanými na konci každej rúry. Po ukončení operácie skontrolujte 
pomocou hmatadla pozdĺž celého obvodu, či tesnenie riadne prilieha. Eventuálna uh-
lová odchýlka musí byť stanovená, až keď je montáž skompletizovaná, je potrebné mať 
na pamäti, aby sa neprekračovali povolené relatívne limity podľa typu použitého spoja. 
Pre spoje AJ, TJ, MJ sú horeuvedené limity uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
DN od 150 do 300: TIRFOR 516 – Remeň a hák s ochranou  DN od 350 do 600: TIR-
FOR 532 – Remeň a hák s ochranou  
DN 700 a 800 : 2 TIRFOR 532 - 2 remene a 2 háky s ochranou

DN a
R
m

S
cm

60÷150 5 69 52.3

200 ÷ 300 4 86 41.9

350 ÷ 600 3 115 31.4

700 - 800 2 172 20.9

4.5.2 Montáž spojov 

4.5.2.1 Montáž spojov s mechanickým kĺbom “MJ” 
Očistite časti, ktoré budete spájať rovnakým postupom ako pri automatických spojoch. Vykopte pod ústím rúry 
priehlbinu dostatočnej veľkosti, aby ste mohli manévrovať dynamometrickým kľúčom pri zaťahovaní skrutiek. Na 
rúru najskôr umiestnite protikus – prírubu a následne tesnenie (hermetickú upchávku), 
pričom dávajte pozor na ich smerovanie: skos tesnenia sa montuje proti ústiu rúry. 
Vsuňte rúru do predpísanej hĺbky, pričom stale kontrolujte centrovanie a korigujte even-
tuálne nedostatky. Umiestnite tesnenie na určené miesto, postupujte pozdĺž obvodu 
rúry. Priblížte prírubu, naskrutkujte skrutky a postupne ich zaťahujte podľa uvedeného 
postupu.  

4.5.2.2 Montáž spojov s nasmerovateľnou prírubou 
Spoje s nasmerovateľnou prírubou, ktoré sú indikované do nominálneho priemeru DN 
600, umožňujú montáž spoja v polohe nezávislej od príruby, uľahčujúc tak aj poloho-
vanie eventuálnych prístrojových zariadení. Okrem toho sa na celom spoji môžu použiť 
nasmerovateľné príruby s rozličnými rozmermi. Postupujte nasledovne:  
Umiestnite polovicu krúžku na druhú časť príruby, s ktorou má tvoriť pár. Upevnite vrch-
nú prírubu len z jednej strany, preklopiac ju pritom smerom von. Umiestnite spoj tak, 
aby sa hrdlo tesnenia zasunulo do drážky vo vnútri spodnej polovice príruby. Umiest-
nite do príslušnej polohy hornú polovicu príruby a – jemne zodvihnúc spoj – vložte 
tesnenie. Túto operáciu vykonávajte s maximálnou opatrnosťou. Pokračujte postupným 
zaťahovaním skrutiek podľa uvedenej schémy. 
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4.5.3 Delenie rúr na stavbe  
Často sa stáva, že niektoré operácie delenia rúr sa musia vykonávať na stavbe, či už 
je to kvôli komplikovanému prevážaniu cez obývané zóny alebo preto, že je potrebné 
fixovať niektoré odchylné body vedenia alebo prístrojové zapojenie. V prípade, že je 
potrebné pristúpiť k deleniu rúry na stavbe, je potrebné postupovať nasledovne: 
Výber rúry 
Pripomíname, že pre rúry s nominálnym priemerom DN 2 300 sú rozmery pre párovanie 
rúr zabezpečené na 2/3 dĺžky hladkých koncov. Takže ak by mal rez pripadnúť na tú časť 
rúry, ktorá nie je kalibrovaná, je vhodné preventívne overiť pomocou kalibru či je meraný 
vonkajší priemer nižší ako DE + 1 mm (DE pozri v tabuľke). V prípade rúr s DN > 300 
bude potrebné použiť “kalibrované” rúry alebo zmerať rúry, ktoré máte k dispozícii. 
Okrem toho pripomíname, že v takomto prípade nie je zaručená dokonalá oblosť za 
zónou spoja. Merania vonkajšieho priemeru realizované príslušným meračom musia byť 
nižšie ako DE + 1 mm (DE pozri v tabuľke). 
Predkreslenie 
V prípade, že sa aplikujú metódy rezu so samocentrovacími zariadeniami, postačí ak sa 
zakreslí rezný znak pozdĺž celej dĺžky rezu. V prípade, že chcete použiť diskovú rezač-
ku, čo je veľmi praktický, pohodlný a rozšírený spôsob rezania priamo na stavbe, bude 
potrebné vyznačiť rezný znak pozdĺž celého obvodu; aby sa garantovala pravouhlosť 
rezacieho znaku, môžete použiť vopred pripravenú pásku.  
Vykonanie rezu  
Nezabudnite starostlivo zvážiť umiestnenie rúry, ktorú idete rezať a eventuálnu reakciu 
voľnej časti.  
Obnovenie skosu  
V prípade použitia automatických spojov je nutné obnoviť skosenie hrany koncovej časti 
rúry.  
Odstránenie oválneho tvaru   
V prípade, že rúry vykazujú oválny tvar, predtým ako pristúpite k montáži je potrebné 
opätovne “zaokrúhliť” tvar rúry pomocou vhodných prístrojov. Tieto prístroje sa potom 
odstraňujú až po skompletizovaní montáže a overení jej správnosti. 

4.5.4 Uloženie rúr s plášťom z polyetylénu  
Rúry zo sferoidálnej zliatiny dodávané s externým plášťom zo zinku plus lak, zhodné s 
normou UNI EN 545, môžu byť aplikované vo väčšine terénov, obmedzenia sú uvedené  
v paragrafe 10.2.1. V prípade takýchto obmedzení alebo aj pri prítomnosti bludných 
prúdov či zdrojov korózie pochádzajúcich z vonkajších kovových štruktúr, odporúča sa 
prejsť k dodatočnej ochrane z polyetylénového plášťa alebo – ak to bude potrebné – aj k 
iným typom ochrany. Výhody ochrany z polyetylénového plášťa sú nasledovné:  
  nezaberajú veľa miesta  
  poskytujú možnosť disponovať ochranným prostriedkom s plášťom, ktorý je možné 
      použiť 
za nepredvídaných okolností (ložiská korozívneho ílu, blízkosť priekop s neošetreným 
biologickým odpadom atď.). 
Upozornenia pre uloženie polyetylénového plášťa:  
Keď sa rozhodnete pristúpiť k ochrane kanalizácie pomocou polyetylénového plášťa je 
nutné:  
  použiť polyetylén zodpovedajúci norme ISO 8180 
  nepoužívajte plášte s viditeľnými vadami  
  sklady/preklady umiestnite vždy v hornej časti rúry. 
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Malé vady a trhlinky sa môžu opraviť pomocou lepiacej pásky, väčšie vady musia byť vyspravené záplatami z PE 
alebo v prípade potreby aj výmenou plášťa. Rúry a spoje musia byť čisté a podľa možnosti aj vysušené predtým 
ako ich obalíte PE plášťom. PE plášť musí byť čo najviac priľnavý. Obloženie spojov musí byť vykonané tak, aby sa 
garantovala kontinuita ochrany. Podložie a zem na zasypanie výkopu nesmú obsahovať kamene, ktoré by mohli 
poškodiť PE plášť. 

Veľmi spoľahlivý a ľahko montovateľný mechanicky istený spoj proti posuvu s návarkom. Môže sa zároveň monto-
vať na rúry z tvárnej liatiny alebo tvarovky s hrdlovým spojom

4.5.5 Mechanické spoje s efektom proti rozpojeniu  
Pre montážne návody systémov s efektom proti odpojeniu odkazujeme na príslušné technické karty.

❶ ❸

❹

❻

❺

❼

❷

4.6. PRACOVNÝ POSTUP SPÁJANIA RÚR S NÁVARKOM 

     „MECHANICKY ISTENÝ SPOJ PROTI POSUNU MR-AJ, MR-TJ“

MRS003

istiace skrutky z tvárnej liatiny

zaisťovacia príruba
 z tvárnej liatiny

zámkový kónický
krúžok

návarok

AJ alebo TJ tesniaci krúžok
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4.6.1 Technické údaje

MR pružný spoj sa môže použiť na rúry z tvárnej liatiny a tvarovky s hrdlovým spojom vyrobenými v zhode s EN 
545, EN 598 a ISO 2531, s násuvným hrdlovým spojom. Hrdlo musí byť vybavené vonkajšou hranou pre spojenie 
so zaisťovacou prírubou pomocou istiacich skrutiek z tvárnej liatiny.

MR systém sa skladá z návarku na hladkom hrdle rúry a kónického krúžku namontovaného za návarok a zaisťova-
cej príruby, ktorá drží o hranu na hrdle a zo sady upevňovacích skrutiek spájajúcich zaisťovaciu prírubu s hrdlom.

Kontaktná plocha medzi kónickým krúžkom a zaisťovacou prírubou je guľovitého tvaru kvôli zabezpečeniu uhlové-
ho vychýlenia pri použití AJ a TJ tersniacich krúžkov.

MR systém bol testovaný a vyhovel EN 545 a ISO 10804-1. Tabuľka, viď nižšie, ukazuje prístupné hodnoty tlaku 
(pri použití rúr s označením K9), maximálne rozmery zmontovaného systému, identifikáciu a váhu jednotlivých 
komponentov.

DN
PFA 
(bar)

PMA 
(bar)

PEA 
(bar)

Dmax
(mm)

Hmotnosť
zaisťovacej 
príruby (kg)

Hmotnosť 
krúžku

(kg)

Hmotnosť
skrutiek

(kg)

Celková 
hmotnosť

(kg)

Kód
(Bitumentová 

farba)

100 64 77 96 258 5.5 0.7 1.8 8.8 MR10-X2B

125 64 77 96 285 6.5 0.9 2.7 10.1 MR12-X2B

150 55 66 71 312 7.5 1.0 2.7 11.2 MR15-X2B

200 44 53 58 365 10.5 1.3 3.6 15.4 MR20-X2B

250 39 47 52 454 24.0 3.1 5.1 32.2 MR25-X2B

300 37 44 49 514 30.0 3.6 6.8 40.4 MR30-X2B

350 30 36 41 565 33.0 5.0 7.65 45.7 MR35-X2B

400 30 36 41 618 42.0 5.5 10.2 57.7 MR40-X2B

450 30 36 41 677 50.8 6.6 11.9 69.3 MR45-X2B

500 30 36 41 732 55.0 9.0 15.3 79.3 MR50-X2B

600 27 32 37 843 69.0 11.0 18.7 98.7 MR60-X2B

700 23 28 33 968 105.0 13.7 26.9 145.8 MR70-X2B

800 20 24 29 1080 123.0 17.0 30.75 170.7 MR80-X2B

PFA: povolený prevádzkový tlak, bez hydraulického rázu
PMA: Maximálny povolený tlak, s hydraulickým rázom
PEA: Povolená hodnota testovacieho tlaku
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4.6.2 Použitie

Mechanický istený systém umožňuje riešenie niekoľkých techniských problémov:

  ukotvenie hydraulického tlaku v jednotlivých bodoch rúry (ako napr. ohyby, konce, redukcie), ako alternatíva
pre kotvenie pomocou betónových blokov

  ukotvenie potrubia na vysokých svahoch
  zabezpečenie stability potrubia v nestabilnej pôde

4.6.3 Odôvodnenie

Technické výhody:

  montáž nevyžaduje špecifické kvalifikácie
  rýchla a jednoduchá montáž
  systém sa dá jednoducho demontovať a znova použiť bez následných rizík
  vhodný pre všetky „STR“ štandardné výrobky s hrdlovým spojom typu AJ alebo TJ
  istenie proti posunu nezávislé od tesniacej funkcie
  nevyžaduje si žiadne špeciálne náradie
  vyžaduje iba malý priestor pre montáž
  časť potrubia sa môže okamžite vystaviť tlaku bez potreby čakania na vytvrdnutie betónu
  dočasné kotvenie nie je nutné pri vykonávaní tlakových skúšok
  vyhnete sa používaniu ukotvovacích blokov a s nimi spojenými nevýhodami,

     ako napríklad:	zväčšenie výkopu
    vačšie množstvo vykopaného materiálu
    zostrojovanie debnenia
    betonáž
    čakanie na vytvrdnutie betónu
Charakteristika:

  MR je vysokovýkonný systém, ktorý prekonal tradičné kovové vložkové systémy a iné systémy založené na báze  
návarkov, ale je obmedzené jeho možné použitie pri nekovových krúžkoch

  dobre znáša odchýlky tlaku
  umožňuje uhlové odchýlky na hrdlovom spoji
  umožňuje uhlové odchýlky pre spoje AJ alebo TJ

Ekonomické výhody:

  šetrí čas
  zvýšené náklady iba na časti, ktoré si vyžadujú kotvenie
  mierne zvýšenie nákladov na miestach neplánovaných prekážok, ktoré si vyžadujú ukotvenie
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4.6.4 Montáž mechanicky isteného pružného spoja

MR spoj je možné použiť so všetkými AJ a TJ potrubiami a tvarovkami, s vonkajšou hranou na hrdle.
Okrem AJ alebo TJ tesniacich krúžkov, typických pre použitý spoj, MR doplnky potrebné pre montáž spojov sú 
identické s dvoma typmi MR-AJ a MR-TJ:

  návarok
  MR zaisťovacia príruba
  kónický krúžok z tvárnej liatiny (monolitický alebo z montovaných častí)
  istiace skrutky z tvárnej liatiny

4.6.5 Spôsob montáže kónického krúžku

Spôsob montáže kónického krúžku závisí od typu:
DN 100 - 250: Kónický krúžok sa dodáva v dvoch alebo troch častiach spojených pomocou pružných „O“ 
krúžkov. kónický krúžok sa navlečie na zúžené hrdlo a vďaka elasticite spojovacích „O“ krúžkov sa dá cez 
návarok prevliecť.

DN 300 - 600: Kónický krúžok je monolitický s prerušením, ktoré umožňuje zväčšenie v elastickej fáze pri použití 
kovového klinu. Krúžok sa navlečie na hladké hrdlo a prevlečie sa cez zvar zatlačením kovového klinu do preru-
šenej časti krúžku. Po prevlečení cez návarok sa krúžok, hneď po odstránení klinu, vďaka svojej elasticite sám 
uzavrie.

Návarok sa realizuje na hladkej časti hrdla montovanej rúry. V prípade celej rúry sa návarok vyhotovuje vo výrob-
nom závode. V prípade rúr rezaných na mieste sa návarok, ako aj zaoblenie reznej hrany realizujú na mieste.

Pokyny pre prípravu spoja sú rovnaké ako pre neistú verziu spoja, vrátane čistenia dosadaccej plochy tesnenia, 
montáže tesniacceho krúžku a mazania.

MR-AJ MR-TJ

Pred montážou sa odporúča skontrolovať čistotu kontaktných plôch kónického 
krúžku a istiacej príruby. Následne sa istiaca príruba a kónický krúžok musia 
umiestniť na hladkú časť hrdla. Kónický krúžok sa vyrába v prevedení, pozostavu-
júcom z dvoch alebo troch častí spojených pomocou pružných „O“ krúžkov pre 
DN od 100 do 250, monolitický pre DN 300 až 600, a znova z troch častí pre DN 
700 a 800, pričom sa spojenie oboch častí vykonáva istiacimi skrutkami.
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DN 700 - 800: Kónický krúžok sa dodáva v troch častiach a montuje sa pomocou napínacích skrutiek. Krúžok sa 
namontuje na hladké hrdlo hneď za návarkom. Keď je krúžok umiestnený na správnom mieste s plochou stranou 
smerom k návarku, sa pritiahne istiacimi skrutkami. Kovový krúžok musí byť vždy správne umiestnený a uzamknutý 
akonáhle priľne k hrdlu.

Keď je kónický krúžok správne umiestnený, môže sa AJ alebo TJ spoj namontovať podľa bežného návodu a pri-
čom je nutné skontrolovať nasmerovanie moontovaných častí.

Po namontovaní spoja znova skontrolujte správne umiestnenie kónického krúžku, vedľa návarku a uzamknite zais-
ťovaciu prírubu o hrdlo pomocou istiacich skrutiek.

Na zabezpečenie určitej uhlovej odchýlky AJ a TJ spojov slúži radiálna tolerancia medzi isti-
acou prírubou a hladkým hrdlom. Kvôli váhe istiacej príruby má tendenciu táto tolerancia byť 
nulová na hornej oosi hladkého hrdla a zdvojnásobená na spodnej osi.

Je dôležité zabezpečiť, aby istiaca príruba a hladká časť hrdla boli v jednej osi, ak je nuutné 
použite vyrovnávacie podložky a uistite sa, že tolerancia medzi zaisťovacou prírubou a hrdlom 
je rovnaká po celom obvode, po zarovnaní.

Po správnom umiestnení zaisťovacej príruby, vložte liatinové skrutky a utiahnite ich pomocou 
momentového kľúča, aby sa dodržal správny uťahovací moment, viď nasledujúca tabuľka

Certifikáty:
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SUNOB, spol. s r.o.
Vodná 27
949 01 Nitra
Tel.: 037/692 15 20, 692 13-22
Fax: 037/741 12 43


