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Metodický sešit pro učitele

Pﬁedmluva
Odborná instalace mûdûn˘ch trubek prezentovaná uãebnicí
„V˘ukov˘ program“, broÏurami „Se‰it ﬁe‰ení“ a „Metodick˘
se‰it pro uãitele“ pﬁedstavuje moderní pojetí uãebnice, vhodné
pro studenty uãÀovského ‰kolství a také i pro studenty stﬁedních
odborn˘ch ‰kol.
V˘ukov˘ program podporuje základní teoretické a praktické
profesní vzdûlávání. Je moÏné vyuÏít jej i pro dal‰í vzdûlávání
a rekvalifikaci dospûl˘ch pracovníkÛ. Jedná se o osvûdãen˘
prostﬁedek k pﬁípravû na zkou‰ky. Jasná struktura umoÏÀuje
i slab‰ím ÏákÛm individuální pokrok v uãení. Je v˘sledkem
pouÏívání pﬁedchozích, podobn˘ch v˘ukov˘ch programÛ ve
více neÏ pûtadvacetileté pedagogické praxi na mezinárodní
úrovni. Uvedením celého tohoto souboru bychom chtûli
pﬁispût ke vût‰í rozmanitosti vzdûlávání a poskytnout také
pomÛcku pro individuální studium doma.
Po odborné stránce jsou do uãebnice zaﬁazeny pouze osvûdãené
metody, odpovídající souãasn˘m moderním trendÛm, souãasnému
stavu techniky a platné evropské a národní normalizaci.
Pﬁejeme v‰em, kteﬁí s na‰ím v˘ukov˘m programem zaãnou
pracovat, úspû‰né studium. Budeme vdûãni za v‰echny postﬁehy
které nám pﬁedáte, abychom se mohli i v budoucnu optimálnû
pﬁizpÛsobit poÏadavkÛm kladen˘m na moderní v˘uku.

Hungarian Copper Promotion Centre
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Strukturální a didaktické poznámky

V˘ukov˘ program „Odborná instalace mûdûn˘ch trubek“
se obsahovû ãlení na ãtyﬁi kapitoly a didakticky vÏdy na dva
díly, urãující jeho strukturu. Po kaÏdém odborném
v˘kladu tedy následuje rozsáhl˘ katalog otázek.
Poãet ãtyﬁ kapitol vypl˘vá z logiky zpracování trubek,
pﬁiãemÏ sled jednotliv˘ch témat je v duchu technologického postupu pﬁi provádûní rozvodÛ jednotliv˘ch
médií mûdûn˘mi trubkami.
Nov˘ v˘ukov˘ program nabízí nûkolik informaãních
úrovní. DÛleÏité informace jsou zdÛraznûny ãervenû.
Novû zavedené roz‰iﬁující informace (symbol lupy) mají
oslovit zejména zdatnûj‰í studenty, aniÏ by ménû zdatní
Ïáci byli znev˘hodnûni, protoÏe tyto roz‰iﬁující informace
nejsou souãástí úkolÛ. Nov˘ v˘ukov˘ program zavr‰uje
o nûco nároãnûj‰í kapitola o solární technice, která
získává stále vût‰í v˘znam.
Uãební proces na zaãátku spoãívá v pﬁijímání a zpracování
informací a konãí vypracováním kontrolních otázek.
Kontrolní otázky se vztahují na dÛleÏité informace,
strukturují obsahy a jsou formulovány tak, aby odpovûdi
vypl˘valy z technologick˘ch rozhodnutí a ne z logiky
jazyka. Vypracování otázek umoÏÀuje adresné zpracování
vyuãované problematiky a kontrolu úspû‰nosti v˘uky.
Îák je konfrontován s vût‰ím podílem textu. V˘sledkem
je intenzivní proces pﬁejímání poznatkÛ. MnoÏství
a struktura textu vypl˘vá z postupÛ a návodÛ bûÏn˘ch
v praxi.
Úspû‰nost v˘uky lze celkovû provûﬁit v závûreãné ãásti.
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PouÏití v˘ukového programu
Texty jsou koncipovány tak, aby bylo moÏné broÏuru
pouÏít k individuálnímu studiu nebo k vyuãování ve
skupinû ÏákÛ. Kromû toho je moÏné vyuÏit ji jako zdroj
informací ve vzdûlávacích projektech. Obrázkov˘
a v˘kresov˘ materiál vytváﬁí návaznost k praxi a znázorÀuje
komplexní obsahy. Nov˘ v˘ukov˘ program vûdomû nabízí
voln˘ prostor pro osobní poznámky Ïáka.
V tomto metodickém se‰itû pro uãitele je obsaÏeno
nûkolik doporuãení, jak koncipovat konkrétní vyuãování.
Kromû nabídky doprovodn˘ch experimentÛ se zde nachází
podnûty pro komplexnûj‰í organizaci v˘uky, které nebylo
moÏné zahrnout do samotné broÏury, protoÏe mají
zejména stimulovat individuální uãení. Následující cviãení
a pokusy mají b˘t chápány jako podnûty. Uãitele a Ïáky
vyz˘váme, aby cviãení a pokusy upravili podle dané
v˘ukové situace nebo studijní skupiny. DoplÀující
a podrobnûj‰í návrhy na zlep‰ení a roz‰íﬁení vydavatel
rád pﬁivítá.

1. Základy

1.1 Pokus tepelné vodivosti
Tﬁi kovové prouÏky, po jednom z hliníku, Ïeleza a mûdi
o stejném rozmûru a tvaru (cca 110 x 20 mm, tlou‰Èka
1 mm), hvûzdicovitû umístíme tak, Ïe jedním koncem jsou
v‰echny nad víceotvorov˘m hoﬁákem. Na vnûj‰í konec
kaÏdého kovového prouÏku poloÏíme sirku. Sirka, která
leÏí na mûdûném prouÏku, se zapálí jako první.
Závûr pokusu: Sirka, leÏící na mûdûném prouÏku se
zapálila jako první, protoÏe mûì má z pouÏit˘ch materiálÛ
nejlep‰í tepelnou vodivost.

1.2 Demonstraãní pokus oh˘bání mûkké mûdûné trubky
Kousek mûkké mûdûné trubky (prÛmûr 18 mm nebo
12 mm) ohneme o 180°.
Nûkterého ze ÏákÛ necháme, aby trubku ohnul zpût.
V˘sledek: trubka se více ohne vedle oblouku; je nutné
vynaloÏit znaãnou sílu, aby se oblouk opût narovnal.
Závûr pokusu: Mûì oh˘báním tvrdne.
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2. Dûlení a oh˘bání

2.1 Nácvik dûlení pomocí odﬁezávaãky trubek a kalibrace
a) Dûlení odﬁezávaãkou trubek, odstranûní otﬁepu
a kalibrace se nacviãuje v mal˘ch skupinách. Uãitel
provede úvod o poﬁadí pracovních krokÛ, druhu
a tvoﬁení otﬁepu a opravû tvaru kalibrací.
b) Îáci oddûlí trubku odﬁezávaãkou a vyzkou‰ejí si
dÛsledky pﬁíli‰ vysoké pﬁísuvné síly. Kontrolují vnitﬁní
otﬁep a hodnotí zúÏení prÛﬁezu. Provedou sraÏení
vnitﬁní a vnûj‰í hrany trubky. Pﬁipraví a pﬁekontrolují
si kalibrovací nástroje. Provedou zkalibrování – nejprve
narazí do trubky trn a po jeho vyjmutí narazí na konec
trubky kalibrovací krouÏek. Po odejmutí krouÏku
zhodnotí zkalibrovan˘ konec trubky

2.2 Oh˘bání mûdûné trubky
Uãitel si provûﬁí krátk˘mi otázkami znalosti ÏákÛ t˘kající se:
•
•
•
•
•

moÏností oh˘bání trubek dle jejich pevnosti
polomûru ohybu
oh˘bacích nástrojÛ
neÏádoucích deformací
chyb pﬁi oh˘bání

Îáci oh˘bají mûkkou a polotvrdou mûdûnou trubku
stejného rozmûru pomocí oh˘baãky a bez ní. Pﬁi tom si
také jednou zkusí (rukou) ohyb pﬁi men‰ím polomûru
ohybu neÏ je dovolen. Uãitel provede rozbor v˘sledkÛ
práce.

2.3 Rozmûrovû pﬁesné oh˘bání
Pﬁed cviãením se zopakují rozmûry a polomûry ohybu
trubek oh˘bateln˘ch zastudena. Pﬁipravíme oh˘baãku.
Provedeme ohyb polotvrdé mûdûné trubky vhodn˘m
oh˘bacím segmentem (napﬁ. prÛmûr 15 mm, osov˘
rozmûr 300 mm).
Kontrolujeme:
• Polomûr ohybu na oh˘baãce a na oblouku
• Pomocí vzorce k urãení napﬁímené délky provedeme
kontrolu pﬁesnosti ohybu
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2.4 Oh˘bání zatepla s pískovou náplní
Uãitel upozorní na nebezpeãí úrazu pﬁi pouÏití vlhkého
písku jako plniva a ukáÏe správné zacházení s hoﬁákem.
Úkol zadá vnûj‰ím prÛmûrem, osov˘m rozmûrem
a polomûrem ohybu (napﬁ. vnûj‰í prÛmûr 42 mm,
osov˘ rozmûr 600 mm, polomûr ohybu 252 mm).
Îáci stanoví a provedou následující pracovní kroky:
•
•
•
•
•

oznaãí osov˘ rozmûr a nahﬁívací délku
trubku napûchují pískem a uzavﬁou druh˘ konec
ohﬁejí trubku
provedou oh˘bání
zkontrolují kvalitu ohybu

2.5 Zhotovení oblouku trubky podle náãrtku
Uãitel nejprve vysvûtlí v˘poãet napﬁímené délky. Îáci si
tento v˘poãet provedou podle stanoveného zadání.
Provedou si jednoduch˘ náãrt a v‰e správnû a pﬁehlednû
zakótují.
Zhotoví ohyb stanoven˘m náﬁadím.
Provedou kontrolu - porovnání zhotoveného oblouku
se sv˘m náãrtem. Pﬁi rozdílném v˘sledku provedou spolu
s uãitelem anal˘zu chyb.

3. ZpÛsoby spojování

3.1 Demonstraãní ukázka kapilarity
Dvû sklenûné tabulky se nastojato sv˘mi konci potopí
do nádoby s obarvenou vodou. Potom se skla pﬁitisknou
tûsnû na sebe, takÏe vznikne úzká ‰tûrbina. Voda mezi
sklenûn˘mi tabulkami stoupá vzhÛru.
Hlavní pokus:
Dva krátké, oãi‰tûné kusy mûdûné trubky natﬁené
na jednom konci tavidlem (12 x 1 mm, délka 20 mm)
se postaví na rovnûÏ oãi‰tûn˘ mûdûn˘ plech tak, aby se
trubiãky navzájem dot˘kaly. Do jedné z trubiãek se vloÏí
kousek mûkké pájky (prÛmûr cca 3 mm a délka 8 mm).
Pﬁi zahﬁívání plechu a trubiãek je moÏné pozorovat, jak
pájka v dÛsledku kapilarity spojuje trubiãky navzájem
a jak je spojuje také s plechem.
DoplÀkov˘ pokus:
Pokus proveìte bez tavidla.

Pozorované efekty:
• kapilarita
• pájka nepﬁeteãe pﬁes hranu trubky dovnitﬁ tvarovky
Varianta:
Studenti provedou dva pájené spoje ve svislé poloze,
a to jednou odzdola nahoru, podruhé odshora dolÛ.
Následnû se pájené místo rozﬁíznou a zkontrolují jak
pájka zatekla. (Pﬁi správném postupu pájení musí b˘t
zateãení pájky v obou pﬁípadech stejné, rovnomûrné
rozloÏené po pájen˘ch plochách

3.3 Tvrdé pájení s tvarovkami
Studenti mají po provedeném v˘cviku v mûkkém a tvrdém
pájení porovnat spoj pájen˘ namûkko a natvrdo podle
tûchto hledisek
•
•
•
•
•
•
•

3.2 Pájení namûkko s tvarovkami
Tato kontrola kvality pájeného spoje navazuje na odborn˘
v˘cvik pájení namûkko, provádûn˘ podle postupu, kter˘ je
uveden ve v˘ukovém programu.
Pﬁi provádûní odborného v˘cviku pájení namûkko musí
b˘t dodrÏeny v‰echny normy, bezpeãnostní a poÏární
pﬁedpisy.
Pájen˘ spoj po vychladnutí rozﬁeÏeme ve smûru osy trubky
na dvû poloviny. Jednu polovinu vezmeme a zaãneme
pÛlkruhov˘ profil trubky a tvarovky na ocelové podloÏce
kladivem vyrovnávat na ploch˘ plech. Tím dojde k rozpojení pájen˘ch ploch. Na nich pak provedeme posouzení,
zda pájka opravdu dobﬁe smoãila obû plochy, zda
nezÛstala nûkterá místa vynechaná.

nástroj
pracovní teplota
tavidlo
nanesení pájky
pevnost pájeného místa
zmûny materiálu
pájení bez tvarovek

3.4 Zhotovení hrdla trubky
Proveìte nejdﬁíve ukázku v˘roby trubkového hrdla
expandérem. Teprve potom nechejte studenty tuto
operaci cviãit. Polotvrdé trubky Ïíhejte namûkko.
Upozornûte na hloubku zasunutí. Îáci zkontrolují,
zda jsou pﬁi pouÏití nástrojov˘ch nástavcÛ dodrÏeny
stanovené hloubky zasunutí pro mûkké a tvrdé
pájení(podle TPG 700 01). Hrdla pájejte jak namûkko,
tak natvrdo. Rozeberte poÏadavek pájení namûkko
a zákaz mûkkého Ïíhání do 28 mm vãetnû v instalacích
pitné vody.

3.5 Zhotovení odboãky, v˘roba lemu trubky
UkaÏte správné seﬁízení vrtáku pro vyvrtání otvoru
v prÛbûÏné trubce. Vysvûtlete studentÛm, Ïe nemá cenu
vrtat vysok˘mi otáãkami.Upozornûte na v˘‰ku lemu (3 x s).
UkaÏte cel˘ pracovní postup. NezapomeÀte je upozornit,
Ïe lemovák má snahu vyboãovat a vyskoãit tak ze zábûru.
UkaÏte také, jak se na zasouvané trubce omezuje hloubka
zasunutí omezovacími kle‰tûmi. Provûﬁte si rovnûÏ, zda
Ïáci ví, Ïe se tento spoj mÛÏe pájet pouze natvrdo.
Teprve potom nechejte Ïáky pracovat samostatnû.
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4. Instalaãní techniky

4.1 Demonstrace pﬁenosu zvuku
Oblíben˘m pokusem k pﬁenosu zvuku jsou hrací hodiny,
nebo budík, kter˘ nejprve pﬁi jeho zvukovém projevu
drÏíme ve vzduchu a potom jej postavíme na stÛl.
Posuzujeme s Ïáky zmûnu vnímané zvukové intenzity.
Îáci se tak nauãí pojmy zvuk ‰íﬁící se vzduchem a zvuk
‰íﬁící se tûlesem a pojem zvukov˘ mÛstek. Upozornûte
na v˘znam zamezení zvukov˘ch mÛstkÛ v praxi.

4.4 Cviãení k tepelné roztaÏnosti ã. 3
Pokud je v dílnû dostatek místa a teplovodní pﬁípojka,
pﬁipravíme s Ïáky rovn˘ potrubní úsek 5 nebo 10 metrÛ
a opatﬁíme jej hadicov˘mi pﬁípojkami.
Trubku pevnû upneme jen na jedné stranû, zbytek její
délky uloÏíme pouze posuvnû. Na druhou stranu pﬁipojíme
mûﬁidlo, kter˘m bude moÏné mûﬁit délkovou zmûnu
pﬁi pﬁepravû teplé vody a také teplomûr.
Îáci mohou plnit tyto úkoly:

4.2 Cviãení k tepelné roztaÏnosti ã. 1
Mûdûnou trubku o délce cca 1 m upneme na jednom
konci do svûráku. Proti volnému konci svisle postavíme
ocelov˘ pás (plocháã) tak, aby se dolní ãástí opíral o trubku
(viz obr.). Trubku zahﬁíváme víceotvorov˘m hoﬁákem
pohyby sem a tam. Trubka se ohﬁevem prodlouÏí a ocelov˘
pás pﬁevrhne.

• vybrat vhodná zavû‰ení trubky pro její pﬁípadné
uchycení ke stropu a ke stûnû
• mûﬁení teploty
• úspora tepla pﬁi pﬁepravû teplé vody
• mûﬁení délkové zmûny
• poãetní kontrola koeficientu délkové roztaÏnosti

4.5 Kombinace mûdi a oceli
K tomuto tématu nelze provést jednoduché pokusy.
Aby bylo moÏné vysvûtlit pozadí moÏn˘ch korozních
jevÛ, je pﬁedpokladem znalost sloÏit˘ch chemickofyzikálních souvislostí, coÏ nelze od ÏákÛ oãekávat.
Je tedy vhodné vyuÏít pouze ukázky správnû proveden˘ch kombinovan˘ch spojÛ s vyuÏitím tvarovek
z pﬁechodového materiálu.

4.3 Cviãení k tepelné roztaÏností ã. 2
Prohlídka staveni‰tû
Nav‰tívíme staveni‰tû, kde lze dobﬁe rozpoznat rozvody
instalací. Îáci dostanou za úkol hledat a dokumentovat
moÏnosti tepelné roztaÏnosti. Kromû toho lze zadat úkol
poãetnû ovûﬁit moÏnosti tepelné dilatace pro pﬁedpokládané provozní podmínky.

4.6 Projektová v˘roba rozvádûãe
Zadáme v˘robu jednoduchého rozvádûãe podle v˘kresové
dokumentace, kterou si Ïáci pﬁipraví v teoretickém
vyuãování. Klademe dÛraz na to, aby si napsali svÛj
technologick˘ postup v˘roby a prodiskutujeme jej
individuálnû s nimi. Dbáme, aby vyuÏili v‰ech vhodn˘ch
metod a postupÛ, se kter˘mi byli seznámeni.Provedeme
s nimi zhodnocení jejich pﬁipravené technické dokumetace
také podle tûchto hledisek:
•
•
•
•
•
•

náklady na materiál a pracovní dobu
aspekty bezpeãnosti práce a poÏární ochrany
vyuÏití nástrojÛ a zaﬁízení firmy
spotﬁeba energie
poÏadovaná pevnost v tlaku (provozní tlak média)
meze pouÏití

Následuje v˘roba rozvádûãe v dílnû.
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Závûreãn˘ test

Závûreãn˘ test se skládá ze dvou ãástí a to z otázek
a z listu ﬁe‰ení. Svoje odpovûdi na testové otázky
zaznamenejte prosím pouze do listu ﬁe‰ení.
Pﬁeãtûte si proto nejprve níÏe uveden˘ pﬁíklad a podívejte
se, jak jsou odpovûdi zapsány do listu ﬁe‰ení.
Pﬁíklad
Jaká oznaãení musejí mít polotvrdé mûdûné trubky
podle âSN EN 1057 ?
A Rozmûry vnûj‰ího prÛmûru a tlou‰Èky stûny
B V˘robní postup
C Pevnostní vlastnosti
D Znaãku v˘robce
Nyní tímto zpÛsobem vyﬁe‰te úkoly 1-20. Správn˘ch mÛÏe
b˘t i nûkolik odpovûdí.

3. Která z následujících slitin mûdi se pouÏívá
na tvarovky?
A âerven˘ bronz
B Bronz
C Slitina mûdi a hliníku
D Tombak (mosaz s vysok˘m obsahem mûdi)

4. Jak˘ je správn˘ postup pﬁi dûlení pomocí odﬁezávaãky
trubek s ﬁezn˘m koleãkem?
A Silnû utáhnout odﬁezávaãku, aby se ﬁezací
koleãko zaboﬁilo do trubky, pak otáãet
B Naﬁíznout trubku pilkou, pak ﬁez dokonãit
odﬁezávaãkou.
C Nasadit odﬁezávaãku ﬁezacím koleãkem na rysku
na trubce, jemnû utáhnout, otáãet, jemnû utáhnout,

OTÁZKY – ÚKOLY:
1. Oznaãte oblasti pouÏití mûdûn˘ch trubek
v instalacích:
A Elektroinstalace
B Instalace plynu a zkapalnûného plynu
C Instalace potrubní po‰ty
D Instalace studné pitné vody

otáãet atd.

5. Které z následujících vût jsou správnû?
A Kalibrovat znamená: Obnovení rozmûrové
pﬁesnosti
B Po odstranûní otﬁepu se nejprve kalibruje
trnem, potom krouÏkem.

E Instalace teplé pitné vody

C Poﬁadí pﬁi kalibraci je libovolné.

F Instalace odpadní vody

D Pﬁed kalibrací není nutné odstraÀovat otﬁep.

G Instalace topného oleje
H Instalace vytápûní
I

Stlaãen˘ vzduch

J

Solární technika

2. Oznaãte tﬁi hlavní vlastnosti mûdi, které jsou
dÛleÏité pro instalaci:
A Mûì je dobr˘ elektrick˘ vodiã
B Mûì je pevn˘, ale dobﬁe tvárn˘ kov
C Mûì je kov s vysokou Ïivotností
D Mûì je dobr˘ tepeln˘ vodiã
E Mûì není magnetizovateln˘ kov

6. Které z tûchto vût jsou správnû?
A Polotvrdé mûdûné trubky lze oh˘bat zastudena
ruãnû (polomûr ohybu má b˘t vût‰í neÏ 4 da).
B Mûkké mûdûné trubky lze oh˘bat zastudena
ruãnû (polomûr ohybu má b˘t vût‰í neÏ 6 da).
C Mûkké mûdûné trubky lze oh˘bat zastudena
oh˘baãkou (polomûr ohybu cca 3 da).
D Mûkké mûdûné trubky nelze oh˘bat ruãnû

Závûreãn˘ test

7. Jak˘ je správn˘ postup pﬁi oh˘bání za tepla?
A Vyznaãit osov˘ rozmûr a nahﬁívanou délku,

10. Jak˘ typ tavidla se pouÏívá k pájení natvrdo?
A Typ 3.1.1

naplnit such˘ písek, zahﬁát do tmavoãerveného

B Typ 3.1.2

Ïáru, oh˘bat a zkontrolovat, odstranit písek.

C FH 10

B Vyznaãit osov˘ rozmûr a nahﬁívanou délku,

D Typ 2.1.2

zahﬁát, oh˘bat a zkontrolovat.
C Naplnit písek, nahﬁát, oh˘bat, odstranit písek,
zkontrolovat
D Vyznaãit osov˘ rozmûr a nahﬁívanou délku,

11. V jak˘ch pﬁípadech pouÏití je nutné pájet natvrdo?
A Instalace zemního plynu

oh˘bat a zkontrolovat, naplnit such˘ písek,

B Instalace teplé pitné vody

zahﬁát (tmavoãerven˘ Ïár), odstranit písek.

C Instalace zkapalnûného plynu
D Topenáﬁské instalace s pﬁívodní teplotou
nad 110 °C

8. Které z uveden˘ch operací jsou správné pro pájení
namûkko?
A Tavidlem natﬁít pouze konec trubky.

12. Které z následujících vût jsou správnû?

B Mechanicky oãistit pouze konec trubky.

A V‰echny tvrdé pájky se pouÏívají bez tavidla

C Pájené místo zahﬁát právû tak, aby se pájka

B Pﬁi pájení natvrdo se pájka taví v neutrálním

roztavila bez pﬁímého pÛsobení plamene.
D Pájku pomalu tavit v plameni.
E Pájené místo ohﬁát tak, aby pájka okamÏitû
kapala.
F Mûkká mûdûná trubka se pﬁed pájením
namûkko kalibruje.

9. Jaké je správné poﬁadí pﬁi pájení namûkko:
A Oãistit pájené místo, kalibrovat trubku, konec
trubky natﬁít tavidlem.
B Mechanicky oãistit konec trubky a hrdlo tvarovky,
tavidlem natﬁít konec trubky, nasunout tvarovku

plameni.
C Pﬁi pájení natvrdo je pracovní teplota vy‰‰í
neÏ pﬁi pájení namûkko.
D Existují tvrdé pájky (CP 105, CP 203),
pro které u dvojice materiálÛ mûì/mûì není nutné
tavidlo.

13. Které z tûchto pájek jsou mûkké pájky?
A CP 105
B S-Sn97Cu3
C S-Sn97Ag3
D L-Ag2P

a pájené místo ohﬁát na pracovní teplotu. Pájku
roztavit bez pﬁímého pÛsobení plamene.
C Zasunout trubku do tvarovky, nanést tavidlo,
ohﬁát pájené místo, pájku roztavit pﬁi odvráceném
plameni.
D Roztavit pájku, nanést tavidlo, nasunout tvarovku,
místo oãistit

14. Jaké zvlá‰tnosti platí pro svaﬁování mûdûn˘ch
trubek?
A V˘vody ve tvaru T a ‰ikmé v˘vody je nutné
zhotovovat s tvarovkami
B Není nutné pouÏívat tavidlo
C KvÛli vysoké tepelné vodivosti mûdi je nutné
pouÏít vût‰í hoﬁáky neÏ pro ocel.
D Pro svaﬁování mûdûn˘ch trubek pro rozvody
plynu je nutné sloÏit speciální zkou‰ku.

15. Které v˘razy oznaãují pﬁím˘ kontakt holé mûdûné

19. Jak zní u pitné vody pravidlo smûru proudûní

trubky se stavebním tûlesem?

pﬁi pouÏití mûdûn˘ch a ocelov˘ch trubek?

A Pevn˘ bod

A Mûì ve smûru proudûní aÏ po oceli

B Zvukov˘ most

B Ocel ve smûru proudûní aÏ po mûdi

C Kluzné vedení
D Tepeln˘ most
20. Jaké v˘jimky existují pro pravidlo smûru proudûní
u instalací mûdûn˘ch trubek?
16. Jaká je správná zásada pro instalaci teplovodních
mûdûn˘ch trubek?
A Po dilataãním prvku potrubí, kter˘ umoÏÀuje
jeho prodlouÏení, musí následovat pevn˘ bod.
B Pevné body a dilataãní prvky se musejí stﬁídat.
C Mezi dvûma pevn˘mi body je vÏdy nutné pouÏít
dilataãní prvek, kter˘ umoÏÀuje prodlouÏení
potrubí.

17. Jaká pravidla platí pro instalaci teplovodních trubek
v rozvodech z mûdi?
A Dilataãní uspoﬁádání není moÏné pevnû zakr˘t
omítkou
B Nelze provést dilataãní uspoﬁádání
C Tepelnou dilataci lze zachytit pomocí odboãek
a obloukÛ.
D Pﬁíchytky musejí mít dostateãnou vzdálenost
od obloukÛ a odboãek, které zachycují dilataci.

18. Kter˘ prvek je urãen k zachycení tepelné dilatace
pro stoupací potrubí?
A Vlastnoruãnû zhotoven˘ U kompenzátor
B Odboãka
C Axiální kompenzátor
D T-kus
E BûÏnû prodávan˘ U kompenzátor (dilataãní oblouk)
F Provzdu‰Àovaã trubek
G Tﬁmen na trubky

A U ohﬁívaãÛ vody z oceli není nutné dodrÏovat
pravidlo smûru proudûní
B U vytápûcích soustav není nutné dodrÏovat
pravidlo smûru proudûní
C U ohﬁívaãÛ vody z nerezové oceli není nutné
dodrÏovat pravidlo smûru proudûní

Jméno ................................................................
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