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Legenda
Správné odpovûdi jsou oznaãeny ãerven˘m
krouÏkem
Chybné odpovûdi zÛstávají nevyplnûny

1. Základy

1. ZakﬁíÏkujte tﬁi hlavní vlastnosti mûdi,
které jsou dÛleÏité pro vodovodní instalace:

5. ZakﬁíÏkujte oblasti pouÏití mûdûn˘ch trubek v instalaci:
Elektroinstalace

Mûì je dobr˘ elektrick˘ vodiã
Instalace plynÛ a kapalin
Mûì je pevn˘, ale dobﬁe tvárn˘ kov
Instalace potrubní po‰ty
Mûì je kov s vysokou Ïivotností
Instalace de‰Èové vody
Mûì je dobﬁe recyklovatelná
Instalace pitné vody studené
Mûì se dá dobﬁe oh˘bat
Instalace topení
2. Proã je mûì z hlediska recyklace velice
dobr˘ materiál?

Solární technika
Instalace topného oleje

Mûì lze díky její malé hmotnosti snadno pﬁepravovat
Instalace pitné vody teplé
Mûdûn˘ ‰rot se sbírá plo‰nû
Pneumatická zaﬁízení
Recyklovaná mûì má tutéÏ jakost jako mûì získaná
z rudy
6. Uveìte tvar a délky mûdûn˘ch trubek
pﬁi jejich dodávce:
3. Jmenujte tﬁi pevnostní stupnû mûdûn˘ch trubek:
Mûkká trubka

svitky (kruhy), 25 m nebo 50 m

Polotvrdá trubka

tyãe, 5 m

Tvrdá trubka

tyãe, 5 m

mûkká
polotvrdá
tvrdá

4. Je moÏné pevnost mûdi ovlivnit?

7. Jak byste odpovûdûli, kdyby se Vás zákazník
ptal na zobrazenou znaãku?

Ano, tváﬁením zastudena
Ano, mûkk˘m Ïíháním
Ne, pevnost mûdi nelze bûhem v˘roby ovlivnit

Trubka má sníÏenou tlou‰Èku stûny
Trubka splÀuje urãité jakostní podmínky a byla
kontrolována podle speciálních kontrolních pﬁedpisÛ
Jedná se o znaãku urãitého v˘robce
Jedná se o tvrdou mûdûnou trubku
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8. Co znamená nati‰tûn˘ údaj 15 x 1?

11. Jak se jmenují zobrazené spojovací kusy?

Den v˘roby: 15. leden
Vnûj‰í prÛmûr trubky a tlou‰Èka stûny v mm
Vnitﬁní prÛmûr trubky a tlou‰Èka stûny v mm
âíslo v˘robce a stupeÀ kvality

9. MÛÏete následující trubku v praxi pouÏít
na plynovodní potrubí?
Tvarovky (vlevo tvarovky z ãerveného bronzu,
vpravo mûdûné kapilární pájecí tvarovky)

V¯ROBCE

EN 1057

28 • 1

12. Co znamená zkratka DVGW:
DIN pro plynovou a vodní instalaci
Nûmecké sdruÏení plynaﬁÛ a vodaﬁÛ
Nûmecké záruãní sdruÏení

Ano, protoÏe má znaãení podle âSN EN 1057
Ne, protoÏe rozmûrovû nesouhlasí s TPG 700 01
Ano, v‰echny mûdûné trubky je moÏné pouÏít
na plynovodní potrubí

13. Jak velk˘ je vnitﬁní prÛmûr tûchto trubek?

15 x 1

13 mm

28 x 1,5

25 mm

54 x 2,0

50 mm

108 x 2,5

103 mm

133 x 3,0

127 mm

10. Zvolte správn˘ symbol pro polotvrdé trubky:

@

5
45
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2. Dûlení a oh˘bání

1. Máte oddûlit mûkkou mûdûnou trubku 22 x 1 mm.
Jak˘ nástroj zvolíte?
Odﬁezávaãku trubek, protoÏe pak není nutné
odstraÀovat otﬁep

6. Na ãem závisí nejmen‰í polomûr ohybu pﬁi oh˘bání
mûdûn˘ch trubek?
Na pevnosti trubky
Na znaãce oh˘bacího nástroje

Obloukovou pilu na Ïelezo, protoÏe pak vznikne
jen slab˘ otﬁep, kter˘ lze snadno odstranit

2. Proã je nutné odstranit vnûj‰í otﬁep?

Na vnûj‰ím prÛmûru trubky

7. Jaké následky má v˘bûr pﬁíli‰ malého polomûru
ohybu:

Aby se o otﬁep nûkdo nezranil
Na stûnû trubky leÏící uvnitﬁ se mohou tvoﬁit záhyby
ProtoÏe s vnûj‰ím otﬁepem není moÏné správné
spojení s tvarovkou

Stûna trubky leÏící vnû se ztenãí

Vnûj‰í otﬁep je nutné odstraÀovat pouze
u lisovací tvarovky
8. Na co se vztahuje osov˘ rozmûr?
3. Proã je nutné odstranit vnitﬁní otﬁep?
1000

ProtoÏe vnitﬁní otﬁep brání proudûní
ProtoÏe s vnitﬁním otﬁepem by trubka ne‰la
nasunout do tvarovky
ProtoÏe vnitﬁní otﬁep mÛÏe zpÛsobit znaãnou
tlakovou ztrátu
1000

4. Co znamená kalibrace trubky?
Obnovení rozmûrové pﬁesnosti prÛmûru trubky
Odstranûní tﬁísek ve vnitﬁku trubky
Odstranûní vnitﬁního otﬁepu

5. V jakém poﬁadí je nutné kalibrovat?

1000

Nejprve se kalibruje trnem, potom krouÏkem
Poﬁadí pﬁi kalibraci je libovolné
Nejprve se kalibruje krouÏkem, potom trnem
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9. Lze ruãnû oh˘bat mûdûnou trubku 15 x 1 mm
s polomûrem ohybu 60 mm?

12.Jak se naz˘vají oznaãené prvky?
A Nahﬁívaná délka

Ano
B Osov˘ rozmûr
Ne
C Polomûr ohybu
10. Lze oh˘bat mûkkou mûdûnou trubku 18 x 1 mm
s polomûrem r = 40 mm?
Ano, ruãnû
Ano, nástrojem
Ne

11. Polotvrdá mûdûná trubka 18 x 1 má s nejmen‰ím
polomûrem ohybu zachovat osov˘ rozmûr 1200 mm.
Urãete…
a) polomûr ohybu
70 mm
b) délku kusu trubky pﬁed obloukem
(od zaãátku osového rozmûru po zaãátek oblouku)
1130 mm
13. Mûkká mûdûná trubka 12 x 1 mm se má takto
ohnout. Potﬁebujeme k tomu oh˘bací nástroj?
Ano
Ne

14. Napi‰te vzorec pro nejmen‰í polomûr ohybu
pﬁi oh˘bání mûkk˘ch mûdûn˘ch trubek rukou.
r = 6 x da
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15. Které z následujících v˘rokÛ jsou správné?

19. Kdy není mûkké Ïíhání a oh˘bání zatepla pﬁípustné?

Polotvrdé mûdûné trubky lze oh˘bat ruãnû

V plynovodních potrubích

Polotvrdou trubku 15 x 1 mm lze oh˘bat
s polomûrem ohybu r = 45 mm

V topn˘ch potrubích

JestliÏe Ïíháme tvrdé mûdûné trubky namûkko,
je moÏné je oh˘bat pﬁesnû tak jako mûkké trubky
Polotvrdé trubky lze oh˘bat zastudena
aÏ do rozmûru 28 x 1,5 mm

16. Jakou úlohu má písková náplÀ pﬁi oh˘bání zatepla?
Zaji‰Èuje rovnomûrné rozloÏení tepla pﬁi mûkkém
Ïíhání

V potrubích na pitnou vodu do 28 x 1,5 mm
V potrubích na pitnou vodu do 18 x 1,5 mm

20. Jaké pracovní kroky patﬁí k mûkkému Ïíhání
a následnému oh˘bání tvrd˘ch mûdûn˘ch trubek
zastudena?
Naplnit písek
Oznaãit rozmûry na trubce

Pﬁi oh˘bání udrÏuje konstantní prÛﬁez trubky

Îíhat

ZabraÀuje vnikání kyslíku

UdrÏovat teplotu

17. Jaké metody oh˘bání existují pro tvrdé mûdûné
trubky?

Zchladit trubku
Oh˘bat

A mûkké Ïíhání, zchlazení, oh˘bání
B oh˘bání za tepla s pískovou náplní
18. Zakreslete na úseku trubky nahﬁívanou délku l
pro osov˘ rozmûr S = 100 mm a polomûr ohybu
r = 40 mm.
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3. ZpÛsoby spojování

1. Jmenujte dva rozebíratelné a dva nerozebíratelné
spoje:
Rozebíratelné: spojení svûracím krouÏkem,
spoj ‰roubením, pﬁírubov˘ spoj
Nerozebíratelné: spojení pájením namûkko
a natvrdo, lisovan˘ spoj, zástrãn˘ spoj

5. Do jakého prÛmûru trubky je nutné pájet instalace
pitné vody namûkko?
aÏ do 28 x 1,5 mm

6. Jaké znaãky by mûla mít tvarovka ke kapilárnímu
pájení?
rozmûry

2. ZakﬁíÏkujte prosím: Kapilarita se vyskytuje…
pﬁi stoupání sloupce rtuti v teplomûru

znaãka v˘robce
(znaãka kvality RAL)

v petrolejové lampû pﬁi stoupání petroleje v knotu
v ústﬁedním topení pﬁi stoupání topné vody
do vy‰‰ích pater

7. ZakﬁíÏkujte, zda se u následujících pájek jedná
o mûkkou nebo tvrdou pájku:
mûkká pájka tvrdá pájka

pﬁi stoupání vody ve stromû od koﬁenÛ aÏ po listy
AG 104
3. Dvû z následujících vût jsou správné. ZakﬁíÏkujte je!
CP 105
Pﬁi pájení namûkko je pracovní teplota niÏ‰í
neÏ teplota tavení pájky
Pﬁi pájení namûkko je pracovní teplota niÏ‰í
neÏ pﬁi pájení natvrdo
Pﬁi pájení natvrdo je rozmezí tavení pájky pod 450 °C
Pﬁi pájení natvrdo je pracovní teplota nad 450 °C

4. Posuìte, zda je nutné v následujících pﬁípadech
pájet natvrdo:
plynov˘ pﬁívod k plynovému kotli
teplovodní potrubí od zásobníku s pitnou vodou
ke spr‰e

AG 106
S-Sn97Cu3

8. Které v˘roky jsou správné?
Mûkké pájky pro mûdûné trubky mají rozmezí tavení
pod 250 °C
S-Sn97Ag3 se hodí pro teplovodní instalace
S-Sn97Cu3 se pﬁednostnû pouÏívá k pájení
plynovodních potrubí

9. Které prvky mohou obsahovat pájky pro instalace
mûdûn˘ch trubek:

topné potrubí ústﬁedního topení na dálkové teplo
(pﬁívodní teplota pﬁes 110 °C)

mûkká pájka tvrdá pájka

pﬁívodní potrubí k olejovému hoﬁáku

mûì

potrubí na zkapalnûn˘ plyn od nádrÏe k hoﬁáku

fosfor

studenovodní potrubí ke spr‰e

stﬁíbro
cín
zinek
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10. ZakﬁíÏkujte, jak˘ úãinek má tavidlo:

16. Napi‰te následující pracovní kroky pﬁi pájení
kruhové trubky na mûkko ve správném poﬁadí:

Kov lze rychleji ãistit
Tavidlo udrÏuje pájené plochy pro pájení bez oxidu
Vyãi‰tûn˘ kov oxiduje a tvoﬁí ochrannou vrstvu
Pájka mÛÏe smáãet ãist˘ kov, roztavit se do pájecí
kapilární mezery a spojit se s kovem.

A
B
C
D
E
F
G

11. Jaká tavidla lze pouÏít pﬁi mûkkém pájení
s kapilárními pájecími tvarovkami?

Pájené místo vyãistit vlhk˘m hadrem
Mechanicky oãistit konec trubky a hrdlo
tvarovky
Kalibrovat konec trubky
Tavidlem potﬁít pouze konec trubky
Pájku roztavit bez pﬁímého pÛsobení plamene
Trubku zasunout do tvarovky a pájené místo
ohﬁát
Trubku zbavit uvnitﬁ a zvnûj‰ku otﬁepu
G, C, B, D, F, E, A

3.1.1
17. Jakou dvojici materiálÛ lze pájet natvrdo bez tavidla?
3.1.2
2.1.2

mûì – ãerven˘ bronz ve spojení s pájkou obsahující
stﬁíbro
mûì – mûì ve spojení s pájkou obsahující fosfor

12. ZakﬁíÏkujte prosím správné vûty:
Tavidla k mûkkému pájení pro instalace
pitné vody…
si lze vyrobit sám ze zinku a kyseliny solné

mûì – ãerven˘ bronz ve spojení s pájkou obsahující
fosfor
mûì – mûì ve spojení s pájkou obsahující stﬁíbro

mají mít znaãku DVGW
musejí b˘t rozpustná ve vodû

13. Jaké oznaãení má tavidlo, která se pouÏívá k pájení
natvrdo?
FH 10

14. Jaké pájecí pﬁístroje se pouÏívají pﬁi pájení
namûkko?
hoﬁák propan – vzduch

18. Jak˘ v˘rok oznaãuje podstatn˘ rozdíl v pracovním
postupu mezi pájením natvrdo a pájením namûkko?
Mûkké mûdûné trubky není nutné pﬁi pájení natvrdo
kalibrovat
Pﬁi pájení natvrdo se pájka nasadí na zahﬁáté spojované
místo a roztaví v nutrálním plameni
Konec trubky a tvarovky není nutné k pájení natvrdo
mechanicky ãistit
Pﬁi pájení natvrdo se pájka nasadí na zahﬁáté spojované
místo a roztaví pﬁi odvráceném plameni

elektrick˘ odporov˘ pájecí pﬁístroj

15. Jaké pájecí pﬁístroje se pouÏívají pﬁi pájení natvrdo?
hoﬁák acetylen – kyslík
hoﬁák propan – kyslík

11

19. Která z následujících vût je správnû:
Pájet natvrdo je moÏné s tvarovkami ﬁemeslnû
i továrnû vyroben˘mi
Pájet namûkko je moÏné s tvarovkami ﬁemeslnû
i továrnû vyroben˘mi

24. Jak minimálnû vysok˘ musí b˘t pﬁi v˘robû odboãky
lemov˘ okraj?
2 mm
minimálnû 5 mm
2 x 5 mm

Pájet natvrdo je moÏné jen s tvarovkami továrnû
vyroben˘mi

20. Instalujete topné zaﬁízení (pﬁívodní teplota niÏ‰í
neÏ 110 °C) s polotvrdou mûdûnou trubkou.
BohuÏel Vám do‰ly tvarovky. Jaké spoje mÛÏete
vytvoﬁit pájením namûkko i bez tvarovek?
Îádné
Hrdlové spoje

3 x tlou‰Èka stûny v˘vodní trubky

25. Pﬁi ﬁemeslné v˘robû odboãky bez tvarovek musí…
mít odboãující trubka men‰í prÛmûr neÏ hlavní trubka
se musí na odboãující trubce zhotovit otvor
se musí na odboãující trubce vyznaãit hloubka
zasunutí

Odboãky

21. Které z následujících vût jsou správnû:
Pﬁi plynov˘ch instalacích je nutné odboãky provádût
ﬁemeslnû
Odboãky je nutné u plynov˘ch instalací provádût
s tvarovkami

22. Kter˘ v˘raz popisuje práci expandéru na v˘robu
hrdla?
ﬁezání závitÛ
roz‰iﬁování
zúÏování

26. Z mûdûné trubky 42 x 1,5 mm se má ﬁemeslnû vyrobit
odboãka pro trubku 22 x 1 mm. S jak˘m prÛmûrem
se smí maximálnû vyvrtat otvor do hlavní trubky?
22 mm
16 mm
12 mm

27. Jaké nástroje se pouÏívají ke zhotovení hrdla?
expandér
kalibraãní trn
hasák
lemovací trn a kladivo

23. Z trubky s vnûj‰ím prÛmûrem 28 mm se má vytvoﬁit
odboãka bez tvarovek pomocí expandéru.
Jak˘ prÛmûr mÛÏe mít v˘vodní trubka?
28 mm
22 mm
18 mm
35 mm
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roztahovací kle‰tû
elektrick˘ odporov˘ pﬁístroj
hoﬁák acetylen-kyslík
ﬁehtaãkov˘ klíã

28. Od jaké tlou‰Èky stûny lze svaﬁovat mûdûné trubky?

33. Proã se u lisovan˘ch spojÛ pﬁed lisováním vyznaãuje
hloubka zasunutí?

od 1,5 mm
Abychom okamÏitû poznali, zda trubka bûhem
montáÏe ponûkud nevyklouzla z tvarovky.
29. Ke svaﬁování mûdi se pouÏívá svaﬁování plamenem
nebo svaﬁování v ochranné atmosféﬁe. Jakou funkci
má pﬁi tom ochrann˘ plyn?

34. Jaké jsou oblasti pouÏití zástrãn˘ch spojení?

Ochrann˘ plyn se pouÏívá z dÛvodÛ poÏární ochrany

pitná voda studená

OchraÀuje svaﬁované místo pﬁed vniknutím
vzdu‰ného kyslíku

plyn a zkapalnûn˘ plyn
topení do 110 °C

30. Jaké jsou zvlá‰tnosti pﬁi svaﬁování mûdi v porovnání
s ocelí?

pitná voda teplá
topn˘ olej

Vy‰‰í tepelná vodivost mûdi vyÏaduje vy‰‰í pﬁívod
tepla
Mûì nemá rozmezí tavení, ale bod tavení; proto
vyÏaduje udrÏení teploty tavení dÛkladn˘ v˘cvik
svaﬁeãe

vyuÏití de‰Èové vody

35. Jaké v˘razy charakterizují spoje svûracím krouÏkem
jako spojky v potrubích?
nerozebíratelné spojení

31. Jaké oznaãení musí mít lisovací tvarovka
pro plynové instalace?

kovovû tûsnící

Datum v˘roby

rozebíratelné spojení

Oznaãení Ïlutou barvou

tûsnûní ze speciálního plastu

Oznaãení materiálu
36. Jaké dva typy tûsnûní rozli‰ujeme u spojení trubek
‰roubením?
32. Instalace topení s pﬁívodními teplotami nad 110 °C
se má provést pomocí lisovacích tvarovek.
Na co je nutné dbát?

plo‰nû tûsnící
kónicky tûsnící

Lisovací tvarovky musejí mít znaãku GT
Lisovací tvarovky musejí b˘t v˘robcem schváleny
pro toto teplotní rozmezí
Je nutné dodrÏovat údaje v˘robce
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4. Instalaãní techniky

1. Vypoãítejte pro následující instalaci délku pﬁíﬁezu
L podle metody rozmûru Z. Vzdálenost osov˘ch ãar
ãiní 2500 mm.

4. Proã musejí mít pﬁipevÀovací tﬁmeny vÏdy izolaãní
vloÏku?
KvÛli zvukové izolaci

Rozmûry Z:

oblouk: Z = 26,4 mm
T-kus: Z = 15,0 mm

KvÛli tepelné roztaÏnosti

L = 2500 – 26,4 – 15,0 = 2458,6 mm
5. Uveìte k symbolÛm správné v˘razy pevn˘ bod
popﬁ. kluzné vedení!
Déka pﬁíﬁezu L

pevn˘ bod

kluzné vedení
Vzdálenost os M

6. Na obrázku jsou zakrouÏkována nûkterá místa
rozvodu teplé vody. ZakﬁíÏkujte ta z nich,
která pﬁedstavují pevn˘ bod!

2. Proã se horká potrubí tepelnû izolují?
Aby se zabránilo tvorbû kondenzaãní vody
ProtoÏe je to ze zákona povinné
Ke sníÏení energetick˘ch ztrát a tím k úspoﬁe
energie

3. Kdy u potrubí dochází k tvorbû kondenzaãní vody?
V zimû
7. Na ãem závisí velikost tepelné roztaÏnosti potrubí?
Pﬁi studeném povrchu trubky, teplém okolním
vzduchu a vysoké vlhkosti vzduchu
Pﬁi teplém povrchu trubky, studeném okolním
vzduchu a vysoké vlhkosti vzduchu

Na materiálu (koeficient roztaÏnosti)
Na prÛmûru trubky
Na délce potrubí
Na teplotním rozdílu
(maximální – minimální provozní teplota)
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8. Rozvodné topné potrubí (mûdûné trubka, 42 x 1,5 mm)
je vedeno ve sklepû v délce pﬁes 20 m. Maximální
provozní teplota je 75 °C, teplota pﬁi montáÏi ãiní
15 °C. (K odpovûdi pouÏijte graf na stranû 70).

10. Jaká rizika hrozí u zde znázornûné instalace, jestliÏe
se potrubí roztáhne ve smûru ‰ipky?
Nehrozí Ïádné nebezpeãí, oblouk roztaÏení zachytí

Jak velk˘ je teplotní rozdíl?

Pﬁíchytka se mÛÏe vytrhnout

60 stupÀÛ

MÛÏe dojít k tvoﬁení trhlin v trubce nebo tvarovce

Kolik mm ãiní prodlouÏení trubky?
21 mm

9. Zakreslete ãárkovanou ãarou, jak znázornûn˘ oblouk
a odboãka zachycují tepelné roztaÏení:

11. Která vûta je správná?
Dva pevné body smûjí následovat za sebou
Po jednom pevném bodu musí dal‰í závûs umoÏÀovat
roztaÏení

12. U které z obou topn˘ch instalací chybí moÏnosti
roztaÏení?
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13. Jaká opatﬁení se pouÏívají u podlaÏních rozvodn˘ch
potrubí, aby se zachytila tepelná roztaÏnost?
VyuÏití radiátorÛ, ohﬁívaãÛ a armatur jako pevn˘ch
bodÛ
Dostateãná vzdálenost pﬁíchytek od obloukÛ
a odboãek, takÏe tepelné roztaÏení nezpÛsobí ‰kodu.

14. Jaká opatﬁení se vyuÏívají u dlouh˘ch, rovn˘ch
potrubí, aby se zachytila tepelná roztaÏnost?

17. Urãete z tabulky na str. 75 délku ramene A
pro tyto pﬁípady:
∅ 15 mm, roztaÏení do 5 mm

A = 530 mm

∅ 18 mm, roztaÏení do 10 mm

A = 820 mm

∅ 28 mm, roztaÏení do 5 mm

A = 725 mm

∅ 54 mm, roztaÏení do 10 mm

A = 1420 mm

∅ 108 mm, roztaÏení do 15 mm

A = 2465 mm

PouÏití „U“ kompenzátorÛ nebo axiálních
kompenzátorÛ
Umístûní pevn˘ch bodÛ v kaÏdém patﬁe

15. Zákazník reklamuje ‰kodu znázornûnou na obrázku:
Co mÛÏe b˘t pﬁíãinou?

18. Urãete správnou vzdálenost A pro tuto instalaci
(teplotní rozdíl ãiní 60 stupÀÛ):
Pﬁíli‰ teplá stûna
A = 1423 mm
Horké potrubí instalované pod omítkou nebylo
dostateãnû vypolstrováno

16. Kter˘ materiál se pﬁi zahﬁátí nejvíce roztáhne?
Mûì
Ocel
Plast
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19. Jaké prodlouÏení mÛÏe zachytit U kompenzátor
znázornûn˘ vpravo? (PouÏijte tabulku str. 75)
Zji‰tûné zachycení roztaÏení Δ I: 50 mm

20. Jakou souãást lze pouÏít, aby se vyrovnalo tepelné
roztaÏení u stoupacího potrubí, jestliÏe nelze (kvÛli
velkému rozmûru) pouÏít U kompenzátor?
Kompenzátor osov˘ (axiální)

21. Oznaãte kﬁíÏkem dva náãrtky, u kter˘ch jsou pevné
body a moÏnosti roztaÏení rozmístûny nejlépe:
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22. Jak zní pravidlo o smûru proudûní?

25. Proã je nutné chránit ohﬁívaã pitné vody z oceli,
na kter˘ se napojuje cirkulaãní potrubí z mûdi?

mûì ve smûru proudûní (pitné vody)
aÏ po oceli

Aby se nezniãila mûdûná trubka
Aby se nezniãil ohﬁívaã pitné vody z oceli

23. V jak˘ch pﬁípadech je nutné instalaci provádût
podle pravidla smûru proudûní.

Aby se dodrÏelo pravidlo smûru proudûní

Teplovodní ústﬁední topení
26. Jakou funkci má hoﬁãíková tyã v ohﬁívaãi pitné
vody?

Potrubí na studenou pitnou vodu
Plynová instalace

Dezinfekce

Potrubí pro teplou pitnou vodu

Zv˘‰ení kvality vody obohacením minerály
Obûtní anoda

24. Rozvod pitné vody je proveden z trubek ocelov˘ch
pozinkovan˘ch a z trubek mûdûn˘ch. Do rámeãku
vÏdy oznaãte, které ãásti jsou mûdûné trubky (Cu)
a které jsou ocelové (Oc), jestliÏe se domníváte,
Ïe se zde instalovalo podle pravidla smûru proudûní
(‰ipky udávají smûr toku).

27. Uveìte dva pﬁíklady ochranné vrstvy zásobníku
na pitnou vodu.
smalt
plast

Oc

Cu

Cu

28. Uveìte materiál, ze kterého se mÛÏe skládat
ohﬁívaã pitné vody, aby nebyla nutná ochranná
opatﬁení, jestliÏe se nedodrÏí pravidlo smûru
proudûní:
mûì nebo u‰lechtilá (nerezová) ocel

Cu

Oc
Cu
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29. Oznaãte kﬁíÏkem, ve které z následujících instalací
(vÏdy s ohﬁívaãem pitné vody z oceli) je dodrÏeno
pravidlo smûru proudûní?

30. Proã je moÏné v uzavﬁen˘ch topn˘ch zaﬁízeních
bez problémÛ kombinovat ocelové radiátory
a mûdûné trubky?
ProtoÏe je dodrÏeno pravidlo smûru proudûní
ProtoÏe se do topné vody nedostane nov˘ kyslík

31. Jakou funkci má membránová expanzní nádoba?
Membránová expanzní nádoba tlumí hluk
Membránová expanzní nádoba zachycuje roztaÏení
vody pﬁi zahﬁívání
Membránová expanzní nádoba zabraÀuje tomu,
aby se do topné vody dostaly neãistoty

32. Popi‰te, co se stane, jestliÏe zvolíme pﬁíli‰ malou
expanzní nádobu u topného nebo solárního
zaﬁízení:
Pﬁi zahﬁívání expanzní nádoba nejprve pojme
rozpínání topné vody resp. teplonosného média,
aÏ je maximálnû naplnûna. Pﬁi dal‰ím zv˘‰ení teploty
jiÏ expanzní nádoba nemÛÏe pojmout dal‰í kapalinu:
Tlak v zaﬁízení stoupá, aÏ se pﬁi maximálním tlaku
otevﬁe bezpeãnostní ventil a topná voda resp.
teplonosné médium vyteãe. JestliÏe se zaﬁízení opût
ochladí, tato kapalina chybí a mÛÏe docházet
k nasávání vzdu‰ného kyslíku.
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