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1 OBRÁBĚNÍ

Stroj (sklíčidlo, hrot)
Obráběná plocha
Řezná plocha

1.1 ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ

Obrobená plocha

Obrobek
Nástroj

1.2 SOUSTRUŽENÍ
1.3 FRÉZOVÁNÍ
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1.5 VRTÁNÍ

MPZ 2 – ÚVOD DO OBRÁBĚNÍ

1.1 ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ
Obrábění definujeme jako technologický proces, při kterém požadovaný tvar a rozměr
součásti vzniká postupným odebíráním materiálu z výchozího polotovaru. Materiál
se odebírá většinou ve formě třísek, které jsou oddělovány jedním nebo několika břity
nástroje.

DRUHY OBRÁBĚNÍ
• ruční – řezání, pilování, vrtání…
• strojní – soustružení, vrtání, frézování, broušení, hoblování, obrážení, protahování,
protlačování…

ZÁKLADNÍ POJMY

Stroj (sklíčidlo, hrot)
Obráběná plocha
Řezná plocha
Obrobená plocha

Obrobek
Nástroj
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Obrobek – obráběný nebo obrobený předmět.
Obráběná plocha – část povrchu, kde je odebírán materiál.
Obrobená plocha – část plochy řezu, která zůstává trvale na obrobku.
Řezná plocha – plocha vznikající za břitem nástroje.
Břit – pracovní (řezná) část nástroje ve tvaru klínu. Klín je tvořen plochami, které
nazýváme čelo a hřbet.
Řezný pohyb – vzájemný pohyb mezi obrobkem a nástrojem:
• hlavní řezný pohyb,
• vedlejší řezný pohyb (zpravidla kolmý na směr hlavního pohybu) – posuv,
• přísuv – vzájemný pohyb mezi nástrojem a obrobkem, je zpravidla kolmý na
obráběnou plochu (nastavení hloubky řezu h).
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soustružení

vrtání

1

3

2
3
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frézování

hoblování
1

1
2

3
2

broušení

1) hlavní řezný pohyb, 2) vedlejší řezný pohyb (posuv), 3) přísuv
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3 (2)

2 (3)

obrážení

1

Rychlost hlavního pohybu (řezná rychlost – v) pro otáčivý pohyb:

v = π × D × n [m.min–1]
D… průměr obrobku nebo nástroje (m)
n… otáčky vřetena (min–1)

U přímočarého pohybu je řezná rychlost dána rychlostí pracovního stolu nebo smýkadla.

TVORBA TŘÍSKY
Vytvoření třísky předchází plastická deformace v odřezané vrstvě materiálu. Druh třísky
závisí na plasticitě obráběného materiálu.

Druhy třísek:
• Plynulá – na straně nástroje je hladká, na straně vnější je drsná. Tvoří pásky nebo se
stáčí.
• Článkovitá – na straně nástroje hladká, na straně vnější je členitá až pilovitá.
Soudržnost jednotlivých elementů je menší a snadno se láme.
• Elementární – je tvářena částečně nebo vůbec.

GEOMETRIE NÁSTROJE
Řezný nástroj vniká břitem do materiálu obrobku a odděluje z něho částice ve tvaru
třísky. Skládá se z části:
• upínací (tělo nástroje),
• pracovní (břit ve tvaru klínu tvořený čelem, hřbetem a vedlejším hřbetem).
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sklíčidlo
(sboj)

plocha řezu

obrobená plocha

obrobek

obráběná
plocha
nástroj

Geometrie břitu

sklíčidlo
(sboj)

α – úhel hřbetu,

plocha řezu

obrobená plocha

κ – úhel nastavení,

obrobek α

κ‘

β

R

δ – úhel řezu,

κ

γ – úhel čela,

γ

β – úhel břitu,
ε

δ

ε – úhel špičky ostří,
λ – úhel sklonu ostří.
obráběná
Správná volbaplocha
geometrie břitu má podstatný význam pro práci nástroje. Ovlivňuje

produktivitu práce a hospodárnost, určuje trvanlivost nástroje, má přímý vliv na jakost
nástroj
obráběného povrchu.

α

β
δ
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κ‘

R

κ

γ

Úhly nástroje:

ε

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Vysvětlete princip obrábění.
Vyjmenujte základní druhy obrábění a určete hlavní a vedlejší řezné pohyby.
Na čem závisí druh třísky?
Vysvětlete geometrii soustružnického nože.
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1.2 SOUSTRUŽENÍ
Soustružení je třískové obrábění jednobřitým nástrojem – soustružnickým nožem.
Soustružením se zhotovují především součásti kruhového průřezu. Hlavní rotační pohyb
vykonává obrobek, vedlejší pohyby nůž – podélný a příčný posuv.

Hrotový soustruh

Řezná rychlost v je obvodová rychlost obrobku:
π – pí (3,14)

v = π × D × n [m·min–1]

D – průměr obrobku
n – otáčky

SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE
Rozdělení:
• podle tvaru tělesa na přímé, ohrnuté, stranové;
• podle směru posuvu na pravé, levé a souměrné;
• podle způsobu obrábění na ubírací, zapichovací, upichovací, vyvrtávací, tvarové,
automatové;
• podle charakteru obrábění na hrubovací, hladicí.
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Základní soustružnické nože radiální

Břity soustružnických nožů se vyrábějí z rychlořezné oceli, slinutých karbidů, keramických
materiálů a diamantu. Tělo nože je z oceli. Břitové destičky se upevňují pájením,
svařováním, lepením nebo mechanicky.

Nože s vyměnitelnými břitovými destičkami

UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ
Nože se upínají pomocí upínek různých konstrukcí nebo pomocí nožových hlav.
Nožová hlava je otočná a slouží k upnutí čtyř nástrojů. Nožové hlavy jsou řešeny i jako
revolverové. Nože se upínají do zvláštních držáků, které umožňují jejich seřízení i mimo
soustruh.
Dbá se na to, aby špička břitu nože ležela vždy v ose soustružení. Proto se musí základna
nože vypodkládat podložkami nebo aretovacími šrouby. Pokud tomu tak není, změní
se nepříznivě geometrie břitu vedoucí brzy k jeho otupení. Pro správné upnutí se volí
přiměřená utahovací síla, aby nedošlo k deformaci tělesa držáku nože, a aby naopak
utahování příliš malou silou nevedlo k posunutí či vypadnutí nože během obrábění.
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Nožová hlava					

Upínací sklíčidlo pro upínání materiálu

UPÍNÁNÍ OBROBKU
Základní způsoby upínání obrobku:
a) Mezi hroty – vhodné pro obrábění dlouhých součástí. Do obrobku jsou navrtány
středicí důlky, ve vřetenu soustruhu je pevný hrot, v koníku hrot otočný.

b) Pomocí univerzálního sklíčidla – vhodné pro kratší součásti. Sklíčidla jsou tří nebo
čtyřčelisťová.

c) Pomocí kleštin – dokonalé upnutí obrobku u soustruhů znamená možnost využívání
všech optimálních řezných podmínek daného obráběcího stroje. Dokonalé upnutí
obrobku má i podstatný vliv na konečnou přesnost obrobeného dílce. Kleštiny
se používají pro tyčový materiál malých průměrů na revolverových soustruzích
a automatech. Používají se také pro upínání materiálu přímo do vřetene soustruhu.
Kleštiny mají průměr stopky 15 mm, průměr hlavy 23 mm, celkovou délku 67 mm.
Sada obsahuje větší množství kusů kleštin s vnitřními průměry: 3; 3,5; 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5;
7; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 mm.
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d) Pomocí lunety – dlouhé obrobky menších průměrů se při soustružení podepírají
opěrkami – lunetami, které zamezí průhybu materiálu při obrábění. Podle rozměrů
a tvaru obrobku můžeme použít různé druhy lunet, například posuvnou, pevnou nebo
samostředicí.

Posuvná luneta 			

Pevná luneta 				

Samostředicí luneta

DRUHY SOUSTRUHŮ
Hrotové soustruhy
Používají se pro obrábění vnějších a vnitřních rotačních ploch. Dělí se na univerzální
a speciální (např. kopírovací).
Univerzální hrotové soustruhy se používají v kusové a malosériové výrobě. Jejich velikost
je dána točným průměrem a točnou délkou.
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Části soustruhu:
• vřeteník – slouží k uložení vřetena na ložiscích a obsahuje zařízení ke změně rychlosti
a smyslu otáčení vřetena;
• vřeteno – uloženo ve vřeteníku, obsahuje sklíčidlo, které slouží k upínání obrobku;
• suport – zajišťuje příčný i podélný posuv nože; skládá se z podélných saní se
suportovou převodovkou a z příčných saní, na kterých jsou upevněny otočné nožové
saně. Podélný a příčný pohyb nožových saní lze provádět ručně nebo strojně, pomocí
vodicí tyče a posuvové skříně vřeteníku. Suportem též prochází vodicí šroub, který
přes vodící matici v suportu umožňuje řezání závitů nožem;
• posuvová skříň – je součástí vřeteníku a obsahuje posuvovou převodovku, pohánějící
vodicí tyč a dále též převodovku pro vodicí šroub;
• koník – obsahuje v dutině hrotovou objímku, která je souosá s vřetenem. Do kužele
této objímky se upínají nástroje k vrtání, řezání závitů, k vystružování, hroty k upínání
součástí atd.;
• rám stroje – jsou na něm uloženy všechny části stroje včetně vodicích ploch,
elektromotoru a ostatní příslušenství. Rám stroje musí být dostatečně tuhý v krutu
i ohybu, protože zachycuje všechny upínací i řezné síly.
				Vřeteník 			Vřeteno se sklíčidlem 		Koník

				Posuvová skříň 		Rám stroje 			Suport
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Revolverové soustruhy
Používají se k obrábění malých a středních součástí v sériové výrobě. Na jedno upnutí
obrobku mohou, díky revolverové hlavě, provádět více úkonů. Podle otáčení revolverové
hlavy se dělí na revolverové soustruhy se svislou a vodorovnou osou otáčení.

Svislé soustruhy
Používají se pro obrábění velkých a těžkých obrobků. Podle velikosti upínací desky jsou
konstrukčně řešeny jako jednostojanové nebo dvoustojanové.
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Automatické soustruhy
Jsou vhodné pro hromadnou výrobu složitých součástí. Pracovní cyklus nástrojů, přísun
a upínání obrobku jsou plně automatizovány.

Soustruhy s počítačovými řídicími systémy (CNC)
Řídicí systémy soustruhů a ostatních obráběcích CNC strojů jsou vybaveny volně
programovatelným mikropočítačem, který se zadanými daty provádí výpočty a řídí stroj.
Vlastnosti počítačového řídicího systému jsou dány programem, kterým se řídí činnost
mikropočítače v jednotlivých režimech – tedy softwarově. Vnějšími znaky CNC stroje
jsou obrazovka, klávesnice a programová paměť. Celý program je zadáván před vlastním
obráběním.
CNC stroje jsou hospodárnější při výrobě složitých součástí.
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Bezpečnostní pokyny pro obsluhu soustruhu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je zakázáno pracovat na soustruhu osobám, které k tomu nejsou oprávněny.
Soustruh smí být používán výhradně pro práce, které jsou pro něj určené a odpovídají jeho typu, velikosti a výkonu.
Na soustruhu se smí pracovat jen podle návodu k obsluze stroje.
Pracoviště, na němž se soustruh nachází, musí být udržováno v čistotě a v pořádku.
Před zahájením práce musí obsluha zkontrolovat jednotlivé části soustruhu, zejména jeho ochranná a ovládací
zařízení.
Před uvedením soustruhu do chodu je třeba zkontrolovat, zda je obrobek a nůž řádně upnut, zda je obrobek
řádně podepřen hrotem a zda je koník pevně utažen v loži.
U obrobků přečnívajících obvod upínacího zařízení musí obsluha zkontrolovat, zda jejich dráha nepřesahuje
největší dovolený oběžný průměr.
Každé poškození nebo závadu na soustruhu musí obsluha ihned ohlásit svému vedoucímu.
Soustruh se nesmí přetěžovat nad stanovené hodnoty.
Při výměně nástrojů, kontrole jakosti obrábění, měření, upínání a snímání obrobků se musí zastavit vřeteno
a nástroj se musí odsunout do bezpečné vzdálenosti.
Je zakázáno vyřazovat z provozu ochranná zařízení soustruhu.
Je zakázáno odstraňovat rukou za chodu soustruhu z jeho nebezpečného prostoru třísky a jiný odpad.
Je zakázáno sahat do nebezpečného pracovního prostoru soustruhu mezi nástroj a obrobek.
Je zakázáno čistit, seřizovat, mazat nebo opravovat pohyblivé části soustruhu za chodu.
Používané nástroje musí být nepoškozené, udržované v řádném stavu, správně volené a nastavené.
Po skončení práce musí obsluha uvést pracoviště do pořádku, zejména musí ze soustruhu odstranit třísky a zbytky
řezné kapaliny.
Obsluha musí používat určený pracovní oblek bez volně vlajících částí, obsluha s delšími vlasy musí používat
určenou pokrývku hlavy.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyjmenujte a vysvětlete základní pojmy používané při obrábění.
Nakreslete a popište řezné úhly na soustružnickém noži.
Jak se rozdělují soustružnické nože a z jakých materiálů se vyrábějí?
Popište upínání nástrojů a obrobků.
Jaké znáte druhy soustruhů, jejich hlavní části a použití?
Popište zásady bezpečnosti práce při soustružení.
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1.3 FRÉZOVÁNÍ
Jedná se o obrábění rovinných i tvarových ploch vícebřitým nástrojem – frézou.
Fréza vykonává hlavní řezný pohyb, jedná se o pohyb otáčivý. Obrobek je upnutý na
pracovním stole frézky a vykonává vedlejší pohyb. Vedlejší pohyb je obvykle přímočarý.

DRUHY FRÉZOVÁNÍ
Frézování se rozděluje podle vzájemného pohybu nástroje a obrobku na:
a) nesousledné – fréza se otáčí proti smyslu pohybu obrobku, tloušťka třísky se zvětšuje,
obrobená plocha je poněkud nerovná;
b) sousledné – fréza se otáčí ve smyslu pohybu, tloušťka třísky je na začátku záběru
zubu největší, na konci nejmenší, velký záběr na zub frézy, výhodou je hladší povrch
obrobku.
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a) Nesousledné frézování

b) Sousledné frézování

FRÉZY
Fréza je vícebřitý nástroj a koná hlavní řezný pohyb.
Podle polohy osy frézy k obráběné ploše dělíme frézy na:
a) válcové – osa frézy je rovnoběžná,
b) čelní – osa frézy je kolmá, materiál je odebírán břity na obvodu i čele.
Podle tvaru obrábění se frézy dělí na:
• kotoučové
• drážkovací
• úhlové
• tvarové
• na výrobu ozubení apod.
Samostatnou skupinu tvoří frézovací hlavy s vyměnitelnými břity.
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Základní rozdělení fréz:
a)

b)

d)

c)

e)

g)

f)

h)

i)

a) válcová fréza, b) úhlová fréza, c) kotoučová fréza, d) čelní fréza, e) frézovací hlava, f) tvarová fréza,
g) čelní válcová fréza, h) kopírovací fréza, i) drážkovací fréza

UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ
Frézy stopkové se upínají do vřetena frézky přímo nebo prostřednictvím trnů,
redukčních kuželů a upínacích pouzder.
Frézy nástrčné se upínají na frézovací trny.
Frézovací hlavy se upínají pomocí středicího trnu a šroubů.

UPÍNÁNÍ OBROBKŮ
Obrobky se upínají podle velikosti a tvaru:
• do svěráku na stůl frézky,
• pomocí upínek přímo ke stolu frézky,
• do speciálních upínacích přípravků.
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DRUHY FRÉZEK
Frézky se rozdělují:
a) podle polohy vřetena na vodorovné, svislé a univerzální;
b) podle konstrukce na:
• konzolové – pro rovinné tvarové plochy,
• rovinné – pro frézování velkých obrobků,
• speciální – např. na ozubení, na závity, kopírovací apod.
elektromotor

vřeteno

vřeteník
vřeteno

konzola
stojan
základna
Konzolové frézky

stojan
základna

ovládací
zařízení
pracovní stůl

Stojan a tělo frézky – slouží pro uložení asynchronního elektromotoru, převodovky a el.
instalace, základna je dutá pro uložení chladicí kapaliny.
Frézovací hlava, odborně vřeteník – slouží pro uložení vřetene, možnost natočení.
Konzola – nese křížový stůl a posuvové skříně.
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c) podle druhu řízení:
• ruční,
• ruční s číslicovým odměřováním (NC – numeric control),
• počítačem řízené (CNC – computer numeric control) – tento druh frézek se také
nazývá obráběcí centra, jelikož počítačová podpora umožňuje na těchto strojích
provádět i jiné operace, nejen frézování.

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu frézky:
Před seřizováním stroje je nezbytné:
• zabezpečit, aby používané nástroje byly ostré, správně voleny, udržovány a nastavovány podle instrukcí výrobců
nástroje
• odpojit stroj od zdroje energie,
• používat vložky stolu k uzavření mezery mezi stolem a vřetenem na nejmenší možnou míru,
• používat pro seřizování, kde je to možné, speciální zařízení, např. měrky, věnovat zvýšenou pozornost manipulaci
s nástroji.
Vedení obrobku
Aby bylo zajištěno odpovídající vedení obrobku, je nezbytné používat:
• kdekoliv je to možné, pomocné pravítko k minimalizaci mezery mezi nástrojem (nástroji) a pravítkem,
• při ručním posuvu posouvací pomůcku nebo posouvací přípravek nebo, je-li to možné, demontovatelné přídavné
strojní posouvací zařízení,
• podpěrné stojánky s válečkem nebo prodloužené stoly k podepření dlouhých obrobků.
Otáčky
Nejdůležitější je, aby se nástroje, kterými je stroj vybaven, otáčely ve správném smyslu a aby obrobek byl, kdykoliv je
to možné, posouván k nástroji proti smyslu otáčení vřetena.
Je důležité zabezpečit, aby zvolené otáčky byly vhodné pro použitý nástroj.
Obsluha stroje, volba a nastavení ochranného krytu
Protože u svislých frézek může být prováděna široká škála pracovních operací, nemůže být jeden typ ochranného
krytu použit pro všechny pracovní operace. Každá operace má být uvažována samostatně a má být zvolen
nejvhodnější ochranný kryt. Minimální rozměr otvoru ve stole se určí podle typu nástroje, přesahu nožů a výšky, na
kterou je nástroj seřízen.
Frézování podél pravítka
Aby byl zamezen přístup k nástroji při frézování podél pravítka, je nezbytné používat společně s pravítkem buď
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demontovatelné přídavné strojní posouvací zařízení, nebo svislé a vodorovné přítlačné patky, opatřené speciálními
botkami v závislosti na rozměrech obrobku.
Frézování mezi narážkami
Aby byl zamezen přístup k nástroji při frézování mezi narážkami, je nezbytné používat společně s pravítkem svislé
a vodorovné přítlačné patky opatřené speciálními botkami v závislosti na rozměrech obrobku.
Aby bylo zamezeno zpětnému vrhu, je nezbytné používat narážky nebo čelní koncové dorazy upevněné k pravítku,
stolu nebo prodlouženému stolu.
Pokud není obrobek dostatečně dlouhý, doporučuje se používat bezpečný a odpovídající přípravek držený rukama.
Frézování oblouků
K zamezení přístupu k nástroji při frézování oblouků je užitečné používat, kromě pevného vodicího prstenu (vodicího
zařízení), šablonu ve spojení s nastavitelným ochranným krytem (ochrana ruky).
Frézování úkosů
Aby byl zamezen přístup k nástroji při frézování úkosů, je důležité, kromě pravítka a demontovatelného přídavného
strojního posouvacího zařízení nebo přítlačných patek, zajistit pevnou podpěru obrobku, použitím speciálního
přípravku nebo nastavitelného naklápěcího pravítka.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Popište princip a druhy frézování.
Popište druhy a upínání fréz.
Jak rozdělujeme frézky?
Jaké jsou zásady bezpečnosti při práci na frézkách?
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1.4 BROUŠENÍ
Broušení je dokončovací způsob obrábění, při kterém obrobky získají požadovanou
přesnost a hladký povrch. Nástroj – brusný kotouč je mnohobřitý, břity jsou tvořeny zrny
brusiva. Brusný kotouč koná otáčivý pohyb, obrobek koná pohyb posuvný nebo otáčivý.

Řezná rychlost – obvodová rychlost brusného kotouče.
Řezná rychlost je velmi vysoká a uvádí se v m/s.
Při strojním broušení vzniká vysoká teplota, a proto je nutné správné chlazení.

NÁSTROJE
Brusný nástroj se skládá ze zrn brusiva (korund, karbid křemíku, karbid boru, diamant)
a pojiva (keramické, silikátové, z umělé pryskyřice, magnezitové). Druh pojiva určuje
tvrdost kotouče.
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Tvrdost kotouče je dána odolností zrn brusiva proti vylomení z pojiva.
Kotouče dále charakterizuje jejich zrnitost a struktura.
Brusné látky se třídí podle velikosti zrna, menší číslo odpovídá hrubšímu zrnu. Před
nepříznivým účinkem tepla, které vzniká při broušení, chráníme kotouč i obrobek
chlazením.

Příklad řezného kotouče pro úhlovou brusku

Uprostřed je uvedena identifikace řezného kotouče IN12510 a napravo max. povolená
obvodová rychlost 80 m/s. V levé části je uvedeno, pro jaký materiál je řezný kotouč
určený, a jeho rozměry 125 × 1,0 × 22,23 mm.

MPZ 2 – BROUŠENÍ

Rozměry
(200 – průměr, 12 – šířka, 32 – díra)

Keramický brousicí kotouč

Druh pojiva
(V – keramické)

Typ brusiva
(57C – karbid křemíku zelený)
Zrnitost
(80 – jemná)

Tvrdost
Struktura
(K – měkká) (6 – otevřená)

Označování a specifikace brousicích kotoučů

Tvary nástrojů

Plochý

Jednostranně kuželový

Oboustranně kuželový 		

S oboustranným vybráním		

Prstencový		

Oboustranně zkosený		

Talířový

S jednostranným vybráním

Hrncový s malým otvorem 		

Miskový

Upínání nástrojů
Brousicí kotouč je třeba podrobit před upevněním zvukové zkoušce poklepem. K tomu
se kotouč přidržuje v otvoru a zlehka se na něj klepne např. kouskem tvrdého dřeva.
Zvuk musí být jasný.
Příruby musí mít správnou velikost. Mezi brousicí nástroje a upínací příruby je třeba vložit
vrstvu z pružného materiálu (např. pryž, papír, plsť). Tím se mají vyrovnat nerovnosti na
povrchu kotouče.
Brousicí kotouč se musí dát lehce nasunout na vřeteno, tzn. s určitou vůlí.

MPZ 2 – BROUŠENÍ

U jednoduché stojanové brusky ustavujeme opěrku na broušené součásti a nástroje
s malou vůlí. Při opotřebení kotouče ji přistavíme na tuto vůli.
Je třeba dodržovat maximální otáčky. Na brusném kotouči je uvedena maximální
obvodová rychlost.
Před spuštěním brusky je třeba dbát na to, aby nemohly být nástroje brousicím
kotoučem zachyceny.
Po každém novém upnutí necháme kotouč běžet naprázdno pět minut při maximální
přípustné frekvenci otáčení.
Při výměně brousicího kotouče nutno zkontrolovat dle štítku na kotouči, zda se může
použít na příslušné brusce, dále prohlídkou a lehkým poklepem (dřevěnou paličkou)
zjistit jeho neporušenost.
Neoznačené brousicí kotouče je zakázáno používat. Ochranné kryty brousicích kotoučů
se nesmí odstraňovat.
Po upnutí kotouče na vřeteno brusky a opětovném namontování ochranných krytů
nutno uvést kotouč do zkušebního chodu při pracovních otáčkách na dobu nejméně
5 minut, při této zkoušce musí pověřený zaměstnanec stát mimo rovinu rotace
brousicího kotouče.
K orovnávání brousicích kotoučů musíme používat vhodné nástroje (kladkové, trubkové
orovnávače s rukojetí).

Různé druhy orovnávačů brusných kotoučů – hranol, diamantový hrot, kolečkový orovnávač
s náhradními kolečky.

Při broušení je třeba nosit ochranné brýle!

Při broušení se pracuje s vysokými obvodovými rychlostmi, a proto také s vysokými
frekvencemi otáčení. U nevyvážených kotoučů je třeba přitom počítat s příslušnou
odstředivou silou.

Upínání obrobků
Upínání obrobku závisí na způsobu broušení a konstrukci stroje.
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Válcové plochy se upínají mezi hroty, do sklíčidla nebo do pouzdra. Dlouhé hřídele se
podepírají lunetou.
Rovinné a tvarové plochy se upínají do svěráku, upínek nebo přímo na stůl stroje.
Při bezhrotém broušení je obrobek mezi kotouči a opírá se o plochu pravítka.

BRUSKY
Podle pohonu rozeznáváme brusky ruční nebo strojní.

Ruční broušení
Používáme je převážně při montážních pracích, na dílnách, při údržbě a opravách a tam,
kde není možné z různých důvodů brousit na stojanových a jiných pevně umístěných
bruskách. Ručním broušením nahrazujeme zdlouhavé a málo produktivní pilování,
řezání. Ruční bruskou se můžeme při broušení dostat při obrábění i do míst, kde bychom
s pilníkem neuspěli (např. svarové spoje apod.). Broušení jako takové je jedinou metodou,
kde můžeme obrábět – brousit, rozbrušovat (tzn. dělit či řezat) – i předměty tepelně
zpracované, např. zakalené. Vlastní nástroje tvořené brusným materiálem, pojivem,
případně i výztuhou jsou ploché, prstencové nebo hrncovité brusné kotouče menších
velikostí (jsou určeny pro ruční brusky), také brusná tělíska na stopkách atp.
Brusný kotouč se na hřídeli ruční brusky může otáčet vzhledem k ose brusky radiálně
nebo axiálně.
Zásadním bezpečnostním pravidlem při ručním broušení je neodstraňovat ochranný kryt
brusného kotouče, neboť rozměr ochranného krytu určuje maximální průměr brusného
kotouče, který můžeme pro brusku použít. Na každém brusném kotouči musí být štítek
a mimo jiných informací, jako jsou zrnitost, druh brusiva, pojivo, struktura, tvrdost
kotouče, sloh kotouče atp. musí být uvedena i maximální povolená obvodová rychlost
(v m/s). Pokud bychom odstranili (na jakékoliv brusce) ochranný kryt a připevnili na
hřídel brusný kotouč o větším průměru, se vší pravděpodobností by při spuštění došlo
k destrukci brusného kotouče z důvodu překročení maximální povolené obvodové
rychlosti.
Brusné kotouče pro úhlové brusky, nebo slabostěnné řezací kotouče, bývají vyztužené
mřížkou ze speciálních vláken, která má za úkol zpevnit tyto brusné kotouče při práci
a pro případ poškození. Nicméně i přes toto vyztužení nesmíme kotouč při práci
vyvracet, musíme jej držet stále v ose řezu a nesmí nám na něj bruska upadnout!
Poškozený kotouč nesmíme používat.
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Malá úhlová bruska						Velká úhlová bruska

Stopková bruska pro malá brusné kotoučky mívá až 30 000 otáček za minutu.
Obecně platí – čím menší průměr brusného kotouče nebo brusného tělíska, tím bývají
větší otáčky motoru brusky, aby se dosáhlo vhodné obvodové rychlosti pro broušení.
Složí k vybrušování malých otvorů.

Strojní broušení
Podle účelu a způsobu práce se strojní brusky dělí na:
a) Dvoukotoučová bruska
Slouží jednak k ostření jednoduchých nástrojů, např. sekáčů a dlát, a jednak k hrubému
obrušování odlitků a výkovků. Vřeteno, na jehož obou koncích jsou upevněny brusné
kotouče, je poháněno elektromotorem. Nástroje nebo obrobky držíme v ruce a opíráme
je o opěrku za současného přitlačování k brusnému kotouči.
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Při broušení v ruce je třeba používat stavitelných podpěr (opěrek, stolků); správným
nastavením podpěry vůči brousicímu kotouči snižujeme nebezpečí zaklínění broušeného
předmětu.
Pravidelným odstraňováním prachu, nečistot u brusky a čištěním odsávacího zařízení
trvale zlepšujeme pracovní prostředí.
U jednoduché stojanové brusky ustavujeme opěrku na broušené součásti a nástroje
s malou vůlí. Při opotřebení kotouče ji přistavíme na tuto vůli. Je třeba dodržovat
maximální otáčky. Na brusném kotouči je uvedena maximální obvodová rychlost.
b) Brusky hrotové
Používají se pro obrábění vnějších i vnitřních válcových ploch a kuželových ploch.
Obrobek je upnut mezi dva hroty. Hrotovou brusku tvoří: lože, brousicí vřeteník,
pracovní vřeteník, stůl, koník a příslušenství. Rozeznáváme hrotové brusky:
• S posuvným pracovním vřetenem (pro malé součásti – pracovní stůl s obrobkem 		
vykonává posuv, kotouč se otáčí a přisouvá).
• S posuvným brousicím vřetenem (pro velké a těžké součásti – brousící vřeteník
vykonává podélný a příčný pohyb směrem k obrobku, obrobek koná pouze rotační
pohyb).
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c) Brusky bezhroté
Mají dva kotouče (brousicí a podávací). Každý vřeteník má svůj elektromotor (brousicí
– konstantní otáčky, podávací – měnitelné otáčky). Obrobek je umístěn mezi brousicím
a podávacím kotoučem. Podávací kotouč se točí menší rychlostí než brousící. Podávací
kotouč se posouvá po vedení ve směru kolmém k ose obrobku. Podávacím kotoučem
lze natáčet tak, aby osy obou kotoučů byly mimoběžné => vyvození posuvného pohybu
obrobku.

Hrotová bruska							Bezhrotová bruska

d) Brusky rovinné
Na těchto bruskách lze brousit kromě rovinných ploch také plochy tvarové a vodicí. Tyto
brusky mají většinou dva stojany, což zajišťuje jejich dostatečnou tuhost. Mají jeden až
dva brousicí vřeteníky.
• Podle způsobu práce se rozdělují na stroje: pracující obvodem a čelem brousícího
kotouče.
• Podle polohy je dělíme na stroje: vodorovné a svislé.
e) Brusky na díry
• S otáčejícím se obrobkem – Pro souměrné součásti s vnějším rotačním posuvem.
Pracovní posuv vykonává nástroj nebo obrobek podle rozměru a hmotnosti obrobku.
• Planetové brusky – K broušení děr v rozměrných obrobcích nepravidelného tvaru.
Všechny pohyby vykonává nástroj. Je to rotační pohyb kolem vlastní osy a kolem
daného průměru a zároveň vykonává posuv, který je rovnoběžný s osou otvoru.
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f) Brusky speciální
Pro ostření nástrojů a na ozubená kola. Universální – k broušení různých nástrojů.
Speciální – k broušení pouze jednoho typu nástroje.

PŘEHLED ZPŮSOBŮ BROUŠENÍ
Broušení vnějších válcových ploch:

Podélné									Zapichovací

Broušení vnitřních válcových ploch:

S podélným posuvem 							Planetové

Broušení bezhroté:

Podélné 									Zapichovací

Broušení rovinných ploch:

Čelem kotouče								Obvodem kotouče
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Bezpečnost práce při broušení:
• Upínat brousicí kotouč na brusku smí jen pověřený, zkušený, zacvičený zaměstnanec.
• Při výměně brousicího kotouče nutno zkontrolovat dle štítku na kotouči, zda se může použít na příslušné brusce,
dále prohlídkou a lehkým poklepem (dřevěnou paličkou) zjistit jeho neporušenost.
• Neoznačené brousicí kotouče je zakázáno používat. Ochranné kryty brousicích kotoučů se nesmí odstraňovat.
• Po upnutí kotouče na vřeteno brusky a opětovném namontování ochranných krytů nutno uvést kotouč
do zkušebního chodu při pracovních otáčkách na dobu nejméně 5 minut, při této zkoušce musí pověřený
zaměstnanec stát mimo rovinu rotace brousicího kotouče.
• Při broušení v ruce je třeba používat stavitelných podpěr (opěrek, stolků), správným nastavením podpěry vůči
brousicímu kotouči snižujeme nebezpečí zaklínění broušeného předmětu.
• Včasným přisunutím hradítka co nejblíže ke kotouči se snižuje množství odletujících prachových částic a snižuje
se nebezpečí vylétnutí úlomků roztrženého kotouče z ochranného krytu.
• Při broušení nebo orovnávání brousicího kotouče musí obsluha používat k ochraně očí ochranné pracovní brýle
nebo ochranný obličejový štít proti mechanickému, tepelnému riziku – vlivu.
• K orovnávání brousicích kotoučů musíme používat vhodné nástroje (kladkové, trubkové orovnávače s rukojetí).
• Pravidelným odstraňováním prachu, nečistot u brusky a čištěním odsávacího zařízení trvale zlepšujeme pracovní
prostředí.
• Nepoužívané brousicí kotouče bezpečně ukládáme na určená místa do skříně nebo regálů.
• Nepoužívané brousicí kotouče je zakázáno ponechávat volně na podlaze nebo je opírat o stroje.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Popište složení a značení brusného kotouče.
Vyjmenujte jednotlivé druhy brusek a určete jejich účel.
Jak se upínají při broušení nástroje a obrobky?
Popište zásady bezpečnosti práce při broušení.
Vysvětlete hlavní a vedlejší pohyb při broušení.
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1.5 VRTÁNÍ
Vrtání je zhotovování otvorů kruhového průřezu do plného materiálu nástrojem –
vrtákem, který při práci koná všechny řezné pohyby současně, tzn. otáčení vrtáku
a současný pohyb proti materiálu v ose rotace vrtáku. Vrtáme jen menší průměry děr.
Vrták na větší díru, např. již jen o průměru 100 mm, by byl příliš těžký a drahý. Proto větší
díry vypichujeme, soustružíme a používáme i jiné technologie.

NÁSTROJE
Jedná se o vrtáky různého tvaru (kopinaté, šroubovité, hlavňové) s různou stopkou. Pro
zlepšení rozměrové a geometrické přesnosti děr se používají výhrubníky a výstružníky.

Vrták s kuželovou stopkou
Vrtáky s kuželovou stopkou mají zpravidla větší průměry. Unášení a držení vrtáků se děje
třením kuželové stopky ve vnitřním kuželu vřetene – tzv. Morse kužel. Unašeč vrtáku
neslouží k unášení, ale k vyrážení vrtáku z vřetene pomocí vyrážecího klínu. Kuželové
redukční pouzdro slouží k redukci od nejmenšího až po největší průměr Morse pouzdra
skládáním do sebe až na potřebnou velikost.
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Vrták s válcovou stopkou
Bývá u malých průměrů vrtáků cca do 20 mm, ale to nevylučuje, že by malé průměry
vrtáků nemohly mít upínací stopku kuželovou. Vrtáky s válcovou upínací stopkou se
upínají do sklíčidel dvou nebo tříčelisťových.

Středicí vrták
Slouží k navrtávání středicích důlků v obrobku, nejčastěji na soustruhu, např. pro
umístění podpěrného otočného hrotu, nebo jako vodítko šroubovitého vrtáku, aby díra
byla vyvrtána přesně v místě, kde potřebujeme.

MATERIÁL VRTÁKŮ
Může to být uhlíková nástrojová ocel nebo rychlořezná ocel, popřípadě mohou být
špičky vrtáků opatřeny plátky ze slinutých karbidů. Šroubovité vrtáky s válcovou stopkou
do průměru 13 mm se vyrábějí celé z rychlořezné oceli a vrtáky nad průměr 13 mm se
vyrábějí nejčastěji svařováním (stopka je z levnější konstrukční oceli). Těla šroubovitých
vrtáků s břitovými destičkami ze slinutých karbidů se vyrábějí zpravidla z konstrukční
oceli uhlíkové nebo slitinové oceli o minimální pevnosti 700 MPa.

UPÍNÁNÍ VRTÁKŮ
Vrtáky s válcovou stopkou se upínají do sklíčidel dvou nebo tříčelisťových. Vrtáky,
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záhlubníky, výhrubníky, výstružníky upínáme do vřetene vrtačky, do kuželové dutiny
přiměřené velikosti s otvorem pro unašeč. Těchto dutin je 7 velikostí očíslovaných
od 0 (nejmenší) do 6 (největší). Vrtáky s kuželovou stopkou příslušné velikosti se do
dutiny nasazují přímo, kdežto vrtáky s menší stopkou potřebují redukční vložku,
která vyrovnává rozdíl velikostí. Vrták je pak unášen vřetenem, a to třením na sebe
dosedajících kuželových ploch. Dosedací plochy kužele vrtáku i dutiny vřetene musí být
čisté. K uvolnění nástroje z vřetene se používá vyrážecího klínu.
V kusové výrobě se při vrtání používá univerzálního upínacího nářadí, tj. svěráků,
upínek, podložek se zářezy, úhelníků a svěrek. Při vrtání průchozích děr se obrobek musí
podložit buď dřevěnou podložkou, nebo tak, aby vrták měl volný průchod materiálem
a nepoškodil pracovní stůl vrtačky.

VRTAČKY
Vrtačka je obráběcí stroj určený k obrábění rotačních otvorů, například pomocí vrtáků,
výhrubníků, výstružníků, závitníků, záhlubníků atd. Nejčastěji se do vrtačky upínají
nástroje pomocí sklíčidla nebo Morse kužele ve vřetenu vrtačky. Původně byly vrtačky
poháněny ručně, jednalo se o ruční nástroje. Dnešní vrtačky jsou poháněny zpravidla
elektromotory, vzácněji mají pneumatický nebo hydraulický pohon.
Dělení podle pohonu – ruční vrtačky, strojní vrtačky.
Dělení podle polohy vřetene – vertikální vrtačky, horizontální vrtačky.

Ruční elektrická vrtačka
Přívod proudu elektrickým kabelem 230 V. Jsou přenosné, různé velikosti i výkonu (W).
Používají se při montážních pracích profesionálů i v domácnostech pro vrtání ve všech
polohách a pro různé materiály, mohou mít mechanický nebo pneumatický příklep.

Akumulátorové vrtačky
Přenosná akumulátorová vrtačka, používá se tam, kde není přístupný elektrický proud.
Pro montáže nebo jenom proto, že je to pohotový a lehký pomocník. Výkon je omezený
pro malé průměry vrtáků. Používá se i jako elektrický šroubovák.
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Stolní vrtačky
Vrtáme díry do průměru 16 mm, otáčky vřetene lze měnit od 350 do 2 800 ot./min.
Používá se v kusové výrobě v údržbářských dílnách.

Vrtačka stolní řadová je určena pro vrtání, vystružování a řezání závitů s reverzační
hlavou především v sériové výrobě. Konstrukci tvoří litinová základní deska, ze které
vychází 3 ocelové sloupy, na nichž jsou otočně upevněny vřeteníky. Vřeteníky jsou
svisle přestavitelné a otočné kolem osy o 360 stupňů. Pohon rychlostní skříně je
proveden klínovým řemenem od elektromotoru s možností napínání řemene. Stroje
jsou vybaveny 15 stupni otáček. Změny otáček se zajišťují dvěma ručními pákami
v kombinaci s řemenem. Čtyři stupně strojních posuvů se řadí ruční pákou. Rovněž
pákou je provedeno zapínání a vypínání automatické spojky posuvu. Automatická spojka
též zajišťuje samočinné vypnutí posuvu, které se určuje při seřízení. Toto automatické
vypnutí posuvu se uvede v činnost při nadměrném otupení či zalomení nástroje. Posuv
je možné kdykoliv vypnout ručně. Hloubka vrtání se nastavuje na milimetrové stupnici.
Vřetena jsou uložena v kuličkových ložiscích, jejich vrácení do horní polohy je zajištěno
pomocí vratné pružiny.
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Sloupové vrtačky
Vrtání do průměru 40 mm, vřeteník je výškově přestavitelný po stojanu, který má tvar
sloupu. Stůl je výškově přestavitelný a otočný kolem sloupu.

Stojanové vrtačky
Vrtání otvoru do průměru 80 mm, od sloupových se liší většími rozměry a skříňovým
tvarem stojanu.
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Radiální vrtačky (otočné)
Mají vrtací vřeteno výškově přestavitelné. Hodí se proto k vrtání většího počtu děr do
velkých a těžkých obrobků, které nelze snadno přestavovat.

Vyvrtávačky
Vodorovné (horizontální) vyvrtávačky – Slouží k vrtání, vyhrubování, vystružování,
vyvrtávání a řezání závitu, popřípadě i k frézování.
Vodorovná NC vyvrtávačka řízená pravoúhlým systémem vyhovuje všem novodobým
technologickým požadavkům. Je určena pro přesné souřadnicové vrtání, vyvrtávání
a frézování deskových a skříňových tvarů.
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Bezpečnost práce při vrtání:
• Vrtačky s posuvným vřetenem musí být zajištěny proti samovolnému posunu vřetena do dolní polohy.
• Přidržovat obrobek rukou je zakázáno a vrtaný předmět musí být zajištěn proti pootočení.
• U vrtaček, které nemají brzdicí zařízení vřetena, nesmí obsluha brzdit dobíhající vřeteno rukou nebo v ruce
drženým předmětem; při výměně nástroje musí být vřeteno vrtačky v klidu.
• Vrtačky nesmí obsluhovat zaměstnanec, který má na ruce obvaz, ochranný kožený prsteník, prsteny, náramky,
náramkové hodinky apod., například šály, vázanky, řetízky.
• Při práci na vrtačkách je zákaz používání rukavic, práce v plátěné obuvi, sandálech; zaměstnanci s delšími vlasy
musí používat určenou pokrývku hlavy proti možnosti jejich navinutí – skalpování; tento ochranný prostředek
nesmí mít volně vlající cípy.
• Zaměstnanci (obsluha) musí používat určený pracovní oděv bez volně vlajících části.
• Pro odstraňování třísek (špon) a při úklidu se musí používat pouze předepsaných pomůcek, je zákaz odstraňovat
třísky holou rukou, v rukavicích nebo ofukováním ústy.
• Upínání, snímání obrobku, který pro svou hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňuje bezpečnou ruční manipulaci
a jeho bezpečné ustavení, musí být zajištěno použitím vhodného zařízení pro manipulaci nebo pomocí dalšího
zaměstnance.
• Při kontrole povrchu, při upínání (snímání) obrobku, měření (není-li toto prováděno automaticky) se musí
zastavit vřeteno a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti.
• Na řadových vrtačkách se třemi nebo čtyřmi vřeteny smějí současně pracovat max. dvě osoby, na řadových
vrtačkách se dvěma vřeteny smí pracovat jen jedna osoba.
• Nástroj nebo pomocné upínací zařízení se nesmí z vřetena uvolňovat jinak než vyrážecím klínem nebo zvláštním
zařízením instalovaným přímo na stroji.
• Vyrážecí klín se nesmí v žádném případě ponechávat ve vřetenu a nesmí být jakýmkoliv způsobem připevněn
k obráběcímu stroji.
• Obrobek se musí upnout do strojního svěráku nebo přípravku (případně upínkami a upínacími šrouby) na stůl či
upínací desku stroje tak, aby při obrábění nemohlo dojít k jeho pootočení nebo našroubování na nástroj řezným
odporem.
• Při srážení hran a vrtání otvorů menších průměrů nebo při obrábění součástí, jejichž hmotnost je dostatečně
velká, aby zamezila pootočení obrobku v důsledku vzniklého řezného odporu, nemusí být obrobek upnut,
stačí, je-li řádně zajištěn proti otočení a zvednutí při eventuálním zaseknutím nástroje (například opřením
o zarážkovou lištu).
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Popište části a způsoby upínání vrtáků.
Podle čeho dělíme vrtačky?
Jaké zásady bezpečnosti se musí při vrtání dodržovat?
Jaké druhy vrtáků používáme?
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2.1 VLASTNOSTI TOPNÝCH PLYNŮ
Topné plyny (plynná paliva) jsou látky, jejichž spalováním získáme technicky využitelné
teplo za ekonomicky a ekologicky přijatelných podmínek. Pro popis stavu plynů
používáme základních fyzikálních veličin, tj. tlaku, teploty a hustoty, které souvisejí
s dopravou, kompresí, regulací a měřením množství plynů.

ZÁKLADNÍ DRUHY TOPNÝCH PLYNŮ
Svítiplyn
Jedná se o umělý plyn vyráběný nejčastěji karbonizací uhlí nebo jeho tlakovým
zplyňováním. Je jedovatý (obsahuje CO), je lehčí než vzduch. Jeho výroba byla ukončena
v roce 1996.

Zemní plyn
Přírodní plyn, jehož hlavní složkou je metan (CH4 – přes 90 %). Nachází se v ložiskových
horninách‑kolektorech velmi často společně s ropou nebo černým uhlím. Je lehčí než
vzduch, není jedovatý a je bez zápachu (musí se odorizovat).

Kapalný topný plyn (propan‑butan)
Propan (C3H8)-butan (C4H10) se získává při těžbě zemního plynu nebo při rafinaci ropy.
Dopravuje se v tlakových nádobách, protože je lehce zkapalnitelný. Je nejedovatý, těžší
než vzduch a bez zápachu (proto se odorizují).
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FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TOPNÝCH PLYNŮ
Tlak
Hlavní jednotkou tlaku (p) je Pascal (Pa), což je síla jednoho Newtonu (N) působící na
plochu jednoho metru čtverečního. Atmosférický tlak je tlak vzdušného obalu Země. Tlak
plynu v uzavřeném prostoru, který svou hodnotou přesahuje hodnotu atmosférického,
se nazývá přetlak, pokud je hodnota nižší, nazývá se podtlak.
Přičtením atmosférického tlaku k přetlaku nebo podtlaku dostáváme hodnotu tlaku
absolutního.
Při měření tlaku záleží na tom, zda se měří v klidu (bez odběru), nebo při odběru
(průtoku). Podle toho rozeznáváme tlak statický nebo dynamický.
Rozdíl mezi tlaky je tlak diferenční.

Teplota
Ovlivňuje objem, tlak a hmotnost plynu, a proto má vliv na přisávání vzduchu při
spalování. K měření teploty je nutné definovat teplotní stupnici. Používáme dvě základní
stupnice: Celsiovu stupnici a Kelvinovu stupnici.
• Celsiova stupnice (t) – Základními stavy jsou teplota směsi vody a ledu (0 °C)
a teplota par unikajících z vroucí vody za normálního tlaku (100 °C). Úsek mezi nimi je
rozdělen na sto dílů.
• Kelvinova stupnice (T) – Tato mezinárodní stupnice definuje jako jednotku
termodynamické teploty (T) Kelvin se značkou K, jako 1/273,16 termodynamické
teploty trojného bodu vody. Současně definuje i teplotu (t) ve stupních Celsia (°C) jako
t [°C] = T [K] – 273,15.

Objem
Objem plynu se mění v závislosti na tlaku a teplotě. Objem plynu je v praxi standardně
vyjadřován v m3, a to při hodnotách teploty +15 °C a tlaku 101,325 kPa. V případě, že je
plyn dodáván s jiným přetlakem a v jiné teplotě, provádí se přepočet.

Mezi teplotou, tlakem a objemem platí stavová rovnice ideálního plynu:

p·V
— = konst.
T
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Hustota
Hustota (ρ) je hmotnost látky (kg) na jednotku objemu (m3). Hustota plynu za normálních
podmínek má význam pro rozvod plynu, pro směšování plynu se vzduchem, ale také
pro chování plynu při případném úniku a jeho pohyb v prostoru. Vyjadřuje se v kg.m-3 za
daných (stavových) podmínek – např. při teplotě t = 0 °C a tlaku p = 101,325 kPa.

Hutnota (relativní hustota)
Je poměr hmotnosti daného objemu plynu ke hmotnosti stejného objemu vzduchu, tedy
poměr vzájemných hustot za stejných stavových podmínek. Jde o bezrozměrné číslo.
Výpočet hutnoty:
		
hustota plynu
h=
hustota standardního plynu (vzduchu při T = 288,15 K a p = 10 1325 Pa)

Absolutní vlhkost
Hmotnost vodní páry obsažené v 1 m3 topného plynu.

Rosný bod
Nejnižší možná teplota plynu, při které vodní pára obsažená v plynu (vzduchu, spalin
apod.) ještě nekondenzuje.

Viskozita plynů
Je mírou odporu, který klade plyn proti pohybu vlivem mezimolekulárních sil. Viskozita je
kinematická a dynamická.

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Spalné teplo
Spalné teplo (Qs) je teplo uvolněné dokonalým spálením jednotkového množství plynu
s teoretickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku a teploty, přičemž
všechny produkty spalování jsou v plynném stavu kromě vodní páry, která zkondenzuje na
vodu.

Výhřevnost
Výhřevnost (Qi) je definována jako spalné teplo, s tím rozdílem, že všechny produkty
včetně vody jsou v plynném stavu.

Kondenzační teplo
Je rozdíl mezi spalným teplem a výhřevností, přibližně 10 %.
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Zápalná teplota
Je minimální teplota, při které dochází ke vznícení hořlavé směsi.
Např. :

metan CH4 – 650 °C

		propan C3H8 – 500 °C
		butan C4H10 – 480 °C

Dolní mez výbušnosti (zápalnosti, Ld)
Je nejnižší koncentrace hořlavého plynu ve směsi se vzduchem, při které směs ještě hoří.

Horní mez výbušnosti (zápalnosti, Lh)
Je nejvyšší koncentrace plynu a vzduchu při které směs ještě vybuchuje.

SPALOVÁNÍ TOPNÝCH PLYNŮ
Spalováním rozumíme chemickou reakci probíhající při vyšších teplotách a vyznačuje se
rychlým okysličováním hořlavých složek. Při této reakci se vyvíjí teplo a vnějším projevem
je obvykle viditelný plamen. Rozlišujeme spalování dokonalé a spalování nedokonalé.

Dokonalé spalování
Při dokonalém spalování topných plynů vzniká z hořlavých složek kysličník uhličitý (CO2)
a vodní pára. Dokonalé spalování je podmíněno dostatečným přístupem vzduchu, stálým
tlakem a stálými spalovacími vlastnostmi topného plynu, vhodným odtahem spalin,
konstrukcí hořáků a jejich správným seřízením.
Spalovací rovnice pro stechiometrické (teoretické) spalování:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Skutečná spotřeba vzduchu je proti teoretické hodnotě zvýšená. Zvýšený obsah
vzduchu, který je nutný pro zajištění dokonalého spalování zhoršuje tepelnou účinnost
spalování. Vystižení míry dokonalosti spalování se provádí pomocí koeficientu spotřeby
vzduchu n.
U zemního plynu se n = 1,15–1,25 (15 až 25 % přebytečného množství vzduchu proti
teoretickému).
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Nedokonalé spalování
Při nedokonalém spalování vzniká z hořlavých složek plynu, obsahujících atomy uhlíku,
jedovatý kysličník uhelnatý (CO). Ve spalinách se tedy vedle kysličníku uhličitého,
vodní páry a dusíku vyskytuje i určité množství tohoto jedovatého plynu. Nedokonalé
spalování bývá zapříčiněno nedostatečným přísunem vzduchu, nedostatečným
promísením paliva se vzduchem, nízkou teplotou hoření apod.

2CH4 + O2 = 2CO + 4H2

Difuzní a kinetické spalování
Podmínkou správného spalování je dostatek vzduchu a správné smísení s plynem.
Z tohoto hlediska můžeme definovat 2 základní druhy způsobu přípravy směsi plynu se
vzduchem.

Kinetické spalování
Kinetické spalování je charakterizováno spalováním předem připravené směsi plynu se
vzduchem. Směs se vytváří ve směšovači, který je součástí plynového hořáku.

Difuzní spalování
Do ústí hořáku jsou přiváděny odděleně proud plynu a proud vzduchu a teprve za ústím
hořáku dochází k jejich vzájemnému promíšení.
V praxi existuje mnoho variant přechodného spalování s převážně kinetickým nebo
převážně difuzním průběhem. Klasickým příkladem jsou atmosférické hořáky kde si
nejprve v injektorovém směšovači nízkotlaký plyn přisaje primární směs (60–70 %
vzduchu) a zbytek vzduchu si bere z okolní atmosféry.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Popište základní vlastnosti topných plynů.
Co způsobuje kysličník uhelnatý?
Vysvětlete účel hutnoty.
Porovnejte propan-butan a zemní plyn z hlediska jejich vlastností.
Napište spalovací rovnice butanu.
Část plynovodu z oceli má vnější průměr 108 mm, tloušťku stěny 4 mm a délku 90 m. Jaký je jeho objem?
Jakou hmotnost má vzduch v místnosti o objemu 36 m3 (hustota vzduchu je 1,28 kg.m-3)?
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2.2 DOPRAVA PLYNU K ODBĚRATELI

HISTORIE PLYNÁRENSTVÍ
Plynárenství ve většině zemí prošlo dvěma etapami – první byla éra svítiplynu.
Plyn se vyráběl ohříváním uhlí bez přístupu vzduchu. Tato etapa trvala až do
druhé poloviny 20. století, kdy se začal stále více uplatňovat zemní plyn. Dnes je
distribuován odběratelům výhradně zemní plyn. Významnou úlohu svítiplynu pro
rozvoj plynárenství ale nelze v žádném případě opominout. Za necelé dvě stovky let se
v plynárenství odehrála řada významných událostí, které ovlivnily řadu dalších oborů. Za
nejvýznamnější je nutné považovat rozvoj automobilismu – na jeho počátku stála vozidla
poháněná plynovými motory.
Před více než 160 lety se začala historie českého plynárenství. Zpočátku byl odběratelům
dodáván svítiplyn vyráběný z uhlí karbonizací, který byl od padesátých let tohoto
století postupně nahrazován svítiplynem vyráběným zplyňováním uhlí nebo štěpením
uhlovodíků. Po zprovoznění Tranzitního plynovodu začal postupný převod všech
odběratelů na zemní plyn. Výroba svítiplynu byla ukončena v průběhu roku 1996.
Od toho roku je odběratelům v České republice dodáván hlavně zemní plyn z Ruska
a Norska.
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PŘEPRAVNÍ PLYNOVODNÍ SOUSTAVA V ČR
Přepravní plynovodní soustava ČR je tvořena soustavou tranzitní a vnitrostátní. Tranzitní
soustava zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu pro zahraniční obchodní
partnery a současně přepravu zemního plynu pro zásobování ČR.
S postupným nárůstem požadavků na přepravní kapacitu byly jednotlivé větve postupně
rozšiřovány.
Pohyb plynu, resp. jeho přeprava je zajišťována na principu rozdílu tlaků, který
obstarávají kompresní stanice, umístěné přibližně každých 100 km na jednotlivých
větvích plynovodu. Součástí větve „střed“ jsou kompresní stanice Kralice n. Oslavou
a Kouřim, větve „jih“ stanice Břeclav, Hostim, Veselí n. Lužnicí a Strážovice.
Jednotlivé plynovody jsou vzájemně propojeny v kompresních stanicích a navíc ještě
potrubím DN 700 na trasových uzávěrech v cca poloviční vzdálenosti mezi kompresními
stanicemi.

Existují celkem 4 hraniční body pro vstup (výstup) zemního plynu na území České
republiky. V těchto místech je zemní plyn přejímán a předáván, tzn. objemově
a kvalitativně měřen. Na území ČR se nachází hraniční předávací a měřicí stanice
v Lanžhotě a na Hoře Svaté Kateřiny, na území Spolkové republiky Německo jsou to
hraniční předávací a měřicí stanice Waidhaus a Olbernhau.
Vnitrostátní přepravní soustava je připojena na tranzitní soustavu přes 6 vnitrostátních
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předávacích stanic. Z vnitrostátní přepravní soustavy je zemní plyn předáván přes 75
předávacích stanic do distribučních soustav jednotlivých regionálních distribučních
společností a tzv. přímým odběratelům. Do distribučních soustav jednotlivých
regionálních distribučních společností je zemní plyn dodáván i přímo z tranzitní
soustavy, a to prostřednictvím 14 vnitrostátních předávacích stanic. Na všech
předávacích stanicích je instalováno obchodní měření množství zemního plynu, kvalita
plynu je měřena na 15 uzlových místech soustavy.
Zemní plyn zaujímá v energetické bilanci ČR v posledních letech zhruba 18–20% podíl.
Je využíván jako vysoce efektivní a ekologický zdroj energie v průmyslu, terciární sféře
i domácnostech. Ve výhledu poroste jeho užití i ve výrobě elektřiny, CZT a dopravě.
Bezpečnost dodávky ZP je posilována dlouhodobými kontrakty na jeho dodávku
a uskladňováním plynu v zásobnících pro potřeby pokrytí ve špičkách, období
plánovaných odstávek či výpadku jeho dodávek.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jakým způsobem byl vyráběn svítiplyn?
Čím je tvořena přepravní soustava ZP v ČR?
Popište vnitrostátní přepravní soustavu ZP.
Kde jsou hraniční body rozvodu ZP v ČR?
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2.3 PODZEMNÍ ZÁSOBNÍKY PLYNU (PZP)

HLAVNÍ DŮVODY SKLADOVÁNÍ PLYNU V PODZEMNÍCH
ZÁSOBNÍCÍCH
• Sezónní vyrovnávání – dorovnání zvýšené spotřeby plynu v zimním období jeho
těžbou ze zásobníku, do něhož se plyn ukládá v letním období, kdy je nižší spotřeba
• Efektivita – nákup plynu za nižší ceny, jeho uskladnění a následná těžba ze zásobníku
v období s vyššími cenami
• Pokrytí špiček spotřeby – na neočekávané zvýšení spotřeby plynu lze rychle
reagovat jeho těžbou ze zásobníku
• Podpora přepravní flexibility – zásobníky lze využít pro kompenzaci výkyvů
v mezinárodní přepravě plynu
• Bezpečnostní zásoby – udržování rezervních zásob pro případ omezení nebo
přerušení dodávek plynu ze zahraničí
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Spotřeba plynu
Těžba

Podzim

Vtláčení

Zima

Jaro

Léto

PODZEMNÍ ZÁSOBNÍKY PLYNU
Podzemním zásobníkem se rozumí veškerá podpovrchová a povrchová zařízení
nutná pro skladování. Pro skladování zemního plynu se využívají přírodní nebo
umělé prostory v podzemních geologických souvrstvích. Několik podpovrchových
skladovacích horizontů nebo kaveren přitom může být propojeno technologicky do
jednoho společného skladovacího objektu, který je označován jako lokalita podzemního
zásobníku plynu.
Řízení, kompresory,
zpracování plynu

Potrubí ze zásobníku do přepravní sítě

Vtlačecí
a těžební sondy
Nepropustné nadloží
Plyn uložený
v porézní hornině
Voda
Nepropustné podloží

Druhy podzemních zásobníků
• vytěžená ložiska zemního plynu nebo ropy, nevytěžená ložiska zemního plynu,
např. Dolní Dunajovice, Tvrdonice (Hrušky), Štramberk (Příbor),
• ve vodonosných horninách – aquiferové zásobníky, např. Lobodice (původně na
svítiplyn),
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• ve vytěžených uhelných, rudných nebo solných dolech – kavernový zásobník,
např. Háje.

PODZEMNÍ ZÁSOBNÍK – POUŽITO VYTĚŽENÉ LOŽISKO
Podzemní zásobník plynu se nachází 6 km severně od Mikulova pod východním úpatím
Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní Dunajovice, Horní Věstonice a Březí. Je
největším zásobníkem plynu v České republice. Hned prvním vrtem byla v roce 1973
zjištěna významná akumulace zemního plynu. Již během primární těžby zemního
plynu bylo rozhodnuto, že po odtěžení cca 50 % zásob zde bude vybudován podzemní
zásobník plynu.

Podzemní část
Drenážní pórovitou horninu plynového ložiska, uloženou v hloubce 1 050 m pod
povrchem, tvoří pískovce až prachovce, uložené místy až v sedmi vrstvách částečně
oddělených nepravidelnými proplástky jílovců, takže tvoří jeden hydrodynamický celek.
Do tohoto prostoru se vtláčí plyn pomocí kompresorů. Vrchol struktury tvoří věstonický
zlom o výšce 150 m v úrovni vápenců. Nadloží plynonosného horizontu tvoří vápnité
jílovce.

Nadzemní část
Podzemní zásobník plynu má technologii jak pro vtláčení plynu v letním období, tak i pro
těžbu plynu v zimním období, přičemž část technologie pro vtláčení i těžbu je společná.
Součástí PZP jsou čtyři sběrná střediska. Zásobník je napojen na plynovody přepravní
soustavy DN 700 mm.
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• Technologie pro vtláčení se skládá z dále uvedených základních částí:
Vstupní filtry pro čištění plynu, měření množství plynu před vtláčením do zásobníku, čtyři
boxerkompresory s elektropohonem, chladiče plynu, odlučovače oleje pro odloučení
oleje z plynu, sběrná střediska s měřicími a regulačními tratěmi sond, provozní sondy,
plynovody s propojovacími kolektory.
• Technologie pro těžbu se skládá z dále uvedených základních částí:
Provozní sondy a zařízení pro nástřik metanolu, sběrná střediska s měřicími a regulačními
tratěmi sond, zařízení pro separaci (odvodnění ložiskové vody) a ohřev plynu (zvýšení
teploty plynu před snížením jeho tlaku), sušení plynu (odstraněním vodních par z plynu)
a regenerace glykolu, výstupní filtry pro čištění plynu, měření množství plynu před jeho
expedicí do přepravní soustavy, plynovody s propojovacími kolektory.
Pro sledování a řízení veškeré technologie podzemního zásobníku se používá řídicí
systém. Z hlediska operátora zajišťuje funkce: přehledné zobrazení stavu řízení
technologického procesu, umožnění ručního zásahu operátora do řízení a archivaci
průběhu řízení včetně varovných a havarijních hlášení.

KAVERNOVÉ ZÁSOBNÍKY ZEMNÍHO PLYNU
Jsou provozovány dosud pouze v solných kavernách a v opuštěných uhelných dolech.
Kavernový zásobník Háje je první komerčně využívaný zásobník v České republice.
Na konci sedmdesátých let se začal hledat způsob, jak vykrýt superšpičky ve spotřebě
zemního plynu v zimním období v průmyslových centrech a velkých městech, jako
je Praha. Jelikož moravské zásobníky jsou vzdáleny od velkých průmyslových center
v Čechách, začala se hledat vhodná lokalita pro umístění podzemního zásobníku plynu.
Skladovací prostor pro zemní plyn byl vytvořen ražením a těžením horniny z podzemí.
Byl vyražen v jednom horizontu se spádem 5 ‰ v hloubce od 961 metrů u ústí pěti
těžebních sond, po hloubku 955 m na druhém konci zásobníku ve vzdálenosti cca 1 350
metrů. Soustava chodeb s profilem 12 až 15 m2 o celkové délce 45 km vytváří prostor
pro skladování zemního plynu. Vyražené chodby byly ponechány bez povrchové úpravy,
pouze v místech, kde hrozilo zavalení chodby, byly postaveny trvalé výztuže. Místa
s průsaky vody puklinami ve skalním masivu byla dotěsněna injektáží.

Podzemní část
Důležitou částí spodní stavby je tlaková uzávěra uzavírající dva dopravní překopy,
které zajišťují přístup plynu do prostoru zásobníku. Před zahájením výstavby zátek
byla v přístupové chodbě provedena zkušební zátka. Tlaková uzávěra sestává ze čtyř
tlakových zátek, na každém překopu jsou dvě. Tělesa tlakových zátek jsou vybudována
technologií stříkaného betonu. Každá tlaková zátka je betonové těleso o celkové délce
10 m. Střední část zátky je po celém obvodu kuželovitě zapuštěna na hloubku 1,2 m do
okolní horniny. Okrajové úseky zátky vyplňují stávající profil překopů. Betonová tělesa
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jsou z obou stran ohraničena ocelovými pancíři uzavírajícími celý profil překopu. Princip
utěsnění skalního masivu spočívá ve vytvoření tlakové vodní clony kolem zátek na straně
plynu. Pro vytvoření vodní tlakové clony proti unikání plynu kolem zátek jsou na předpolí
na vodní straně těchto zátek vyvrtány dva vějíře zavodňovacích vrtů, které jsou vedeny
kolmo na obrys překopů. Tlaková voda z mezizátkového prostoru a zavodňovacích vrtů
proniká do puklin a trhlin v okolním horninovém masivu a působí proti tlaku plynu.

Plyn uložený
v kaverně
Sůl

Druhým technologickým vrtem je odvodňovací vrt, který je zaveden do nejnižšího
místa v zásobnímu. V tomto místě je jímka, do které stéká voda z celého zásobníku.
Vrt je vystrojen pažnicí, čerpacími trubkami a ejektorovým čerpadlem, které slouží na
odčerpávání vody z podzemí.
Podzemní skladovací prostor pro zemní plyn je s povrchovou technologií spojen pěti
odběrovými sondami. Konstrukce sond je řešena s přihlédnutím k zadání a skutečnosti,
že sondy musí bezporuchově sloužit po celou dobu životnosti zásobníku. V oblasti
podzemního zásobníku je provozována lokální seizmická síť. Sedm monitorovacích
stanic umožňuje registraci lokálních i regionálních seizmických dějů. Síť současně
monitoruje obsah metanu v půdních vrstvách a je rozmístěna ve stejných bodech jako
seizmické stanice.

Nadzemní část
Režim vtláčení do podzemí – zemní plyn se nejprve předehřeje a následně je jeho tlak
zredukován na tlak v kaverně. Před vstupem do kaverny je měřeno jeho množství. Není‑
-li již možné vtláčet plyn vlastním tlakem z plynovodu, plyn se po změření množství vede
do kompresorovny a teprve po kompresi a případném chlazení do kaverny.
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Těžba plynu – po výstupu z kaverny se plyn nejprve zbaví nečistot na separátorech.
Potom následuje sušení plynu. Dále se plyn podle potřeby předehřeje, jeho tlak je
redukován na tlak v plynovodu a ještě před vstupem do plynovodu je změřeno jeho
množství. Odběrem plynu z kaverny postupně klesá ložiskový tlak. Těžba je automaticky
řízena z velínu podzemního zásobníku. Pokud k těžbě nestačí ložiskový tlak, zapojí se
kompresory. Po úpravě je plyn předán do rozvodné soustavy.

ŘÍZENÍ PROVOZU ZÁSOBNÍKU
Je umožněno na dvou úrovních. První je na lokální úrovni, kdy se ovládání akčních
členů provádí místně na rozvaděčích nebo skříňkách místního ovládání. Druhá je
z operátorského pracoviště na velínu. Na této úrovni je řízení umožněno dvěma způsoby.
Individuální ovládání jednotlivých akčních členů povely z operátorského pracoviště,
kdy povely jsou vykonány jen při splnění podmínek zajišťujících bezpečný stav a provoz
zařízení, a automatické řízení, kdy systém na základě povelů a dalších zadaných vstupů
zajistí předepsané sekvence pro přechody mezi jednotlivými provozními stavy. Na
základě potřeb plynárenské soustavy a informací o stavu zařízení zásobníku jsou žádané
hodnoty předány řídicímu systému zásobníku.

Řídící systém podzemního zásobníku

TECHNOLOGIE SUŠENÍ ZEMNÍHO PLYNU TĚŽENÉHO Z PODZEMNÍCH
ZÁSOBNÍKŮ
Zemní plyn se v podzemních zásobnících nasytí vodou a znečistí mechanickými
příměsemi. Po odtěžení musí být plyn pro další distribuci zbaven mechanických nečistot
a sušen na normou stanovený rosný bod. Jednotky jsou navrhovány dle individuálních
požadavků zákazníka, obvykle s kapacitou 100 000 až 200 000 Nm3/h sušeného zemního
plynu.
Před sušicími jednotkami ZP jsou instalovány filtry – separátory na odlučování volné
vody a nečistot, které přicházejí ze sond. Návrhy a dodávky samostatných filtračních
stanic nebo filtračních elementů pro separaci pevných částic i oleje za kompresory se
provádí na základě požadavku zákazníka.
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Separátory
K čištění plynů jsou určeny separátory pevné i kapalné fáze. Dle potřeby zákazníka jsou
navrženy a dodány jednostupňové nebo dvoustupňové separátory s vnitřní vestavbou
tvořenou cyklonem, případně separačními vložkami. Separátory jsou vybaveny odvodem
kondenzátu.
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Základní požadavky na bezpečnost:
• Podzemní uskladňování plynu v přírodních horninových strukturách se považuje, ve smyslu horního zákona,
za zvláštní zásah do zemské kůry a platí pro něj předpisy státní báňské správy. Státní odborný dozor nad
dodržováním předpisů při této hornické činnosti vykonává státní báňská správa místně příslušnými obvodními
báňskými úřady.
• Provozovatel musí zabezpečit ochranu komplexu PZP stanovením chráněného území pro zvláštní zásahy do
zemské kůry.
• Provozovatel musí zpracovat pro každý PZP havarijní plán pro zdolávání závažných provozních nehod a musí zřídit
havarijní sklad.
• Provoz PZP musí být v souladu s projektem pro podzemní uskladňování plynu a rozhodnutím o povolení hornické
činnosti místně příslušným obvodním báňským úřadem. Nejvyšší a nejnižší provozní ložiskový tlak stanoví
dokumentace k žádosti o povolení hornické činnosti a technologický postup nebo projekt podle geologicko
‑ložiskových podmínek.
• K zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu PZP ve všech směnách je provozovatel povinen zajistit
inspekční službu.
• Údržbu, kontrolu, revize, zkoušky, prohlídky a opravy zařízení PZP zajišťuje provozovatel na základě zpracovaného
a schváleného ročního řádu prohlídek, údržby a zkoušek pracovníky s předepsanou odbornou kvalifikací.

Kontrolní otázky:
1. Vysvětlete význam podzemních zásobníků.
2. Popište strojní zařízení pro vtláčení zemního plynu a odběr zemního plynu z podzemního zásobníku.
3. Které jsou naše nejvýznamnější podzemní zásobníky zemního plynu?
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2.4 REGULAČNÍ STANICE

Účelem regulační stanice (RS) je redukce tlaku plynu v přenosové soustavě.

UMÍSTĚNÍ RS
• musí být snadno přístupné i vozidly po komunikacích v každém ročním období,
• nesmí být v záplavových oblastech,
• nesmí být tam, kde hrozí nebezpečí klesání půdy,
• je třeba dbát na hygienické požadavky (hluk, odfuk plynu),
• VTL musí být oploceny (min. 3 m od stanice a plot výšky 1,6 m).
Vzdálenost od objektů:
• B2 – 20 m (vysokotlak 40–100 bar),
• B1 – 10 m (vysokotlak 16–40 bar),
A3 – 10 m (vysokotlak 4–16 bar),
• A2 – 4 m (pokud se nejedná o strojní zařízení umístěné v přístavku nebo ve výklenku;
středotlak 0,05–4 bar).
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ROZDĚLENÍ RS
• podle regulačních řad na jednořadé a víceřadé,
• podle počtu regulačních stupňů na jednostupňové a vícestupňové,
• podle počtu výstupů na RS s jedním a více výstupy,
• podle účelu použití na veřejný rozvod a průmyslové RS,
• podle vstupního přetlaku.
Řada: Regulační stanice jsou jednořadé, dvouřadé, ale i víceřadé. Regulátory jsou vedle
sebe, napojené na společné vstupní a výstupní potrubí.
Stupeň: Regulační stanice mohou být jednostupňové, dvoustupňové, maximálně
třístupňové. Regulátory u dvoustupňové a třístupňové RS jsou zapojeny za sebou.
Na vstupním potrubí je umístěný předehřev plynu. Mohou být vybaveny měřením
odebíraného množství plynu na výstupu. Vstupní potrubí má vždy menší průměr potrubí.

STAVEBNÍ ČÁST RS
Chrání strojní zařízení před povětrnostními vlivy, zásahy nepovolaných osob a tlumí hluk
zařízení při provozu. Regulační stanice mohou být ve zděné budově, kioskového typu, ve
skříni, ve výklenku, v přístavku nebo podzemního typu.

Regulační stanice kiosková
Má půdorysné rozměry 5 × 3 m. Kiosek je dodáván jako kompletní prostorový prvek
opatřený osazenými zámečnickými výrobky, střešní krytinou včetně oplechování
a ostatních klempířských výrobků a s definitivní úpravou vnějšího povrchu.
Střecha se používá sedlová, valbová nebo pultová s oplechováním po obvodu.
Odvodnění střechy je řešeno pomocí PVC žlábků a svodů. Typ a barva střešní krytiny se
řídí přáním zákazníka.
Při výstavbě RS jsou nabízena široká a variabilní řešení v různých tlakových stupních
(VTL, STL) o výkonech od 25 do 500 000 m³/hod. Je zabezpečena komplexní dodávka
stavby a jsou provedeny návrhy řešení, projekce, výroba a montáž včetně funkčních
a tlakových zkoušek, revizí, stavebních úprav a dokumentace potřebné k předání díla.
RS se na místo montáže dodává kompletně umístěná na rámu, je nutno propojit vstupní
a výstupní potrubí plynu.
RS může být vybavena odorizačním zařízením, a to typem dle požadavků odběratele.
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Regulační stanice ve zděné budově
Regulační stanice musí být přístupná po zpevněné cestě v každém ročním období.
RS nesmí hlukem, vibracemi ani únikem plynu ohrožovat okolí. RS VTL musí být
minimálně 20 m od budov, musí být zajištěna proti vstupu a manipulaci nepovolanými
osobami oplocením. Výška oplocení musí být minimálně 1,6 metru, hranice plotu je
doporučena 3 metry od regulační stanice. Střecha budovy musí být lehká, slouží jako
výfuková plocha při havárii. Vstupní dveře musí být otevíratelné ven z budovy. Stanice
se zajišťuje přirozeným větráním otvory vedoucími přímo do volného ovzduší. Průřez
větracích otvorů musí být alespoň 1 % plochy podlahy a musí být zajištěn proti vniknutí
předmětů ochrannými síty. Na stanici musí být provedena ochrana proti účinku blesku
a strojní zařízení musí být vodivě propojeno a připojeno na uzemnění. Nad střechu
budovy je vyvedeno odfukovací potrubí od bezpečnostních zařízení, které je rovněž
uzemněno. Vnitřní rozměry RS se volí tak, aby mezi stěnou budovy a strojním zařízením
zůstal manipulační prostor nejméně 0,8 metru. Výška vnitřního prostoru se doporučuje
nejméně 2,8 metru.
Jednotlivé stavební prvky musí být z nehořlavého materiálu, podlaha z drsného
materiálu. Dveře zajistitelné v otevřené poloze a uzamykatelné (šířka 1,45 m,
výška 1,95 m). Okna otevíratelná z úrovně podlahy, zajistitelná v otevřené poloze.
Výklenky a přístavky musí být oddělené od sousedních objektů protipožární zdí, dveře
mají stejný požadavek jako u budov.
Skříně musí být tepelně izolovány, vnitřní i vnější stěny chráněny proti korozi.
Prostor RS musí být trvale větrán. Pro elektr. zařízení RS platí ČSN (nebezpečí výbuchu,
ochrana proti blesku). Práci na elektr. zařízení mohou provádět jen osoby odborně
způsobilé (vyhl. 50/1978 Sb.).
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Regulační stanice plynu podzemní
Podzemní regulační stanice je možno využít jako posilovací RS pro městské plynovodní
sítě, jako samostatné RS pro malé lokality nebo jako regulační zařízení pro větší
odběratele. Jedná se o středotlakou stanici pro zemní plyn, se vstupním přetlakem
50 kPa až 400 kPa a výstupním přetlakem 2,1 kPa, umístěnou ve vodotěsné plastové
skříni z nehořlavého materiálu o tloušťce 15 mm. Výklopný poklop skříně je vodotěsně
zabezpečen gumovým profilem s plastovými sponami. Nad tímto poklopem je krycí víko,
zabezpečující RS před působením mechanických vlivů provozu. Pomocí hydrauliky nebo
pneumatiky umožňuje snadný přístup obsluhy ke strojnímu zařízení.
Kompletní skříň vybavená strojním zařízením je uložena na betonové základové desce.
Odvětrání je zajištěno dvěma větracími otvory vyúsťujícími nad úrovní terénu.
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1) Hlavní uzávěr plynu na vstupu, 2) Strojní zařízení RS, 3) Hlavní uzávěr na výstupu, 4) Odfukovací
potrubí, 5) Nosná základová deska
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STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Složení strojního zařízení je závislé na:
• vstupním a výstupním přetlaku plynu,
• velikosti odběru,
• druhu, teplotě a jakosti plynu.

1) uzavírací armatura na vstupu, 2) filtr, 3) předehřev – používá se pouze u vyšších tlaků, 4) bezpečnostní
rychlouzávěr, 5) impulzní potrubí, 6) regulátor tlaku, 7) uzavírací armatura na výstupu, 8) uzávěr,
9) pojistný ventil membránový

Armatury uzavírací
Slouží k uzavírání a otevírání přívodu plynu. Montují se na začátku každé regulační
stanice, na začátku a na konci každé řady a před pojistným ventilem. V současné době je
tendence k používání protipožárních uzávěrů, které se při požáru automaticky uzavírají.
Musí být plynotěsné, jednoduché, se snadnou obsluhou a malým odporem při otevření.
Musí na nich být poloha stavu otevření nebo uzavření. Na RS se používají uzavírací
armatury s ručním ovládáním nebo armatury s mechanickým, elektrickým nebo
pneumatickým pohonem.
Hlavní uzávěry musí být umístěny na vstupním potrubí mimo stavební část RS, nejdéle
do vzdálenosti 20 m od objektu RS.
Kulové uzávěry
Kulové uzávěry se používají pro všechny tlaky. Uzavření nebo otevření se dosáhne
otočením vnitřního tělesa o 90°.
Ovládání tělesa:
1. ručně pomocí páky,
2. elektrickým servopohonem.

MPZ 2 – REGULAČNÍ STANICE

V případě výpadku elektrické energie je možno uzávěr ovládat ručně.

Kulový uzávěr

Šoupátka
Na RS musí být instalována pouze šoupátka se stoupajícím vřetenem, aby bylo poznat,
které je otevřené a které zavřené.

Šoupátko

Ventil uzavírací přímý třmenový
Velmi důležitou vlastností ventilů je jejich schopnost regulace průtoku plynu. Touto
vlastností předčí kohouty i šoupata. Proto se na RS používá na obtoku pro ruční regulaci
tlaku plynu.
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Ventil uzavírací přímý třmenový

Uzavírací přírubová klapka
S dvojnásobnou excentricitou disku ovládání samosvorným převodem, s nastavitelnými
koncovými dorazy, s mechanickým ukazatelem otevření, převod nevyžaduje údržbu a je
plynotěsný do 0,03 MPa.

Těleso a disk je z tvárné litiny, těsnicí kroužek vyměnitelný bez demontáže talíře, těsnicí
plocha tělesa s návarem niklu jemně opracovaná.
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Armatury filtrační (filtry)
Slouží k čištění protékajícího plynu od mechanických nečistot a prachu. Konstrukčně
a materiálově se liší podle provozního přetlaku. Montují se vždy před regulační zařízení,
u kterých by nečistoty a prach mohly negativně ovlivnit jejich funkci. Filtry se vyrábějí
v různých velikostech. Filtrační vložky mohou být například drátěné, žíněné nebo
keramické. Filtr se musí po uplynutí předepsaného času vyčistit nebo se vymění vložka.
Jednoduchý filtr
Po výměně vložky jednoduchého filtru musíme po montáži horního krytu provést
zkoušku těsnosti.

Velkoobjemové filtry
Před čištěním nebo výměnou vložky filtru musíme uzavřít uzávěr před a za filtrem. Podle
polohy vřetene poznáme, který filtr je odstavený z provozu. Na dně filtru je osazen
odkalovací uzávěr se zátkou, kterým můžeme vypustit kondenzát. Znečištění prachových
filtrů se měří jako tlaková ztráta diferenčními manometry.

1. uzávěr na vstupu
2. filtr
3. uzávěr na výstupu
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Předehřev plynu
Při snižování tlaku plynu za regulátorem dochází současně ke snížení teploty
dopravovaného plynu. Snížení teploty je závislé na velikosti rozdílu vstupního
a výstupního tlaku plynu. Při velkém snížení teplot by vodní páry obsažené v plynu
začaly namrzat a RS by mohla být poškozena. Předehřívání plynu se montuje pouze
v regulačních stanicích s vysokým tlakem na vstupu. Na RS ze STL na NTL by byl naprosto
zbytečný, vzhledem k nízkému poklesu teploty za regulátorem.
Pomocí teplovodního kotle
Zdrojem tepla může být například plynový kotel THERM 20 kW TURBO. Kotel je řízen
pomocí regulátoru. Jištění teplovodního okruhu je zabezpečováno otevřenou expanzní
nádobou, umístěnou v místnosti regulační stanice se samostatným odfukem přes střechu
do atmosféry. Sledování hladiny nemrznoucího média je zabezpečeno ukazovacím
manometrem pod expanzní nádobou, na které je vyznačeno maximální a minimální
množství kapaliny. Doplňování kapaliny je řešeno čerpadlem.
Předehřívač plynu s elektrickým ohřevem
V horním krytu jsou zavěšená 2 topná tělesa, zapojená přívodním kabelem přes
vývodku. Na tělese předehřívače je z boku umístěno ovládací zařízení ohřevu, ve
kterém je instalován termostat a tepelná pojistka. Termostat slouží jako první vratný
stupeň jištění teploty a je nastaven na rozpínací teplotu 30 °C. Tepelná pojistka slouží
jako druhý nevratný stupeň jištění a je nastavená na rozpínací teplotu 70 °C. Opětovné
zapojení lze provést stiskem spínacího kolíku umístěného v hlavici. Automatické řízení
je řešeno pomocí elektronického spínání napájecího okruhu. Četnost spínání je řízena
elektronickým regulátorem. Čidlo teploty se umísťuje na výstupu regulační stanice.
Udržování výstupní teploty zajišťuje elektronická regulace s přesností 1 °C. V předehřívači
je během provozu inertní prostředí, které zabraňuje vznícení a výbuchu plynu.

Teplota plynu na výstupu z regulátoru musí být alespoň o 2 °C vyšší, než je teplota
rosného bodu plynu.
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Zabezpečovací zařízení
Zabezpečovací zařízení se musí automaticky uvést do činnosti, pokud hodnota tlaku
za regulátorem překročí přípustné meze. Bere se v úvahu i přesnost nastavení a doba
reakce. Funkce instalovaných zařízení musí zaručit dostatečnou ochranu proti překročení
nejvyššího výstupního provozního přetlaku.
Bezpečnostní rychlouzávěr (BR)
Usazuje se obvykle jako samostatný člen před regulátor nebo je k regulátoru funkčně
připojen. Je-li BR společný pro první a druhý regulační stupeň, je první stupeň jištěn proti
vzestupu tlaku a druhý stupeň proti vzestupu i poklesu.
BR se při zvýšení nebo snížení předepsaných hodnot tlaku za regulátorem uzavře, po
odstranění závady je do provozu uveden ručně.
Monitor – druhý regulátor
Monitor jako zabezpečovací zařízení se obvykle používá pro následné zabezpečení
výstupního provozního tlaku v případě, kdy výkonný regulátor zůstane při poruše trvale
v otevřené poloze. Při následném vzestupu výstupního provozního tlaku převezme
regulační funkci. Monitor pak reguluje výstupní provozní tlak na vyšší tlakové úrovni
(podle seřízení), než jaká byla při funkci výkonného regulátoru. Pro zabezpečení horní
hranice tlaku (MIPd) se k monitoru obvykle připojuje bezpečnostní rychlouzávěr.

Armatury regulační
Regulátory přetlaku plynu: zajišťují regulaci vstupního přetlaku na požadovanou
hodnotu výstupního přetlaku.
Dělíme je na:
a) přímočinné – na membránu působí přímo tlak plynu (použití pro menší provozní
tlaky),
b) nepřímočinné – přetlak plynu působí na membránu řídicího regulátoru,
prostřednictvím rozdělovače řídí přetlak pracovního média na pracovní membránu,
která ovládá kuželku (média – olej, voda, stlačený vzduch).
Zařízení pro regulaci tlaku plynu musí bezpečně a spolehlivě zajišťovat hodnotu
výstupního provozního tlaku v požadovaných mezích tak, aby jeho nastavená hodnota
nepřekročila přípustnou mez nejvyššího výstupního provozního tlaku. Nedovoluje
se používat regulátory, které nezaručují těsnost při nulovém odběru. Vzhledem
k dynamickým vlastnostem regulačního systému se při změně regulované veličiny
připouští, že provozní tlak může tuto nastavenou hodnotu překročit, nejvíce však
o špičkové hodnoty.
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Regulátor přetlaku plynu

Armatury pojistné
Jako odfukující zabezpečovací zařízení se používá kontrolní pojistný ventil
s redukovaným průtokem, jehož odfukované množství plynu odpovídá způsobu použití
tohoto zabezpečovacího zařízení. Kontrolní pojistný ventil se umísťuje na výstupním
potrubí z regulátoru každé řady nebo může být společný pro obě řady, umístěný na
výstupním potrubí z regulátoru provozní nebo záložní řady. Odfukované množství
plynu kontrolním pojistným ventilem by mělo být minimální. Mezi kontrolní pojistný
ventil a výstupní potrubí z regulátoru může být osazena uzavírací armatura, která
umožní kontrolu pojistného ventilu bez nutnosti přerušení provozu regulační stanice.
Tato uzavírací armatura musí být při provozu regulační řady v otevřené poloze, přičemž
poloha „otevřeno–zavřeno“ musí být zřetelná.

Odfukové potrubí
Pojistné armatury a regulátory jsou napojeny na odfukové potrubí vedené mimo prostor
RS. Vyústění musí převyšovat střechu objektu nejméně o 0,5 m, vždy však musí být výše
než 2 m nad terénem.

Obtoky
Obtoky slouží k:
• vyrovnávání tlaku plynu před a za hlavní armaturou,
• řízenému přepouštění plynu okolo hlavní armatury,
• odtlakování, odvzdušnění, odplynění a případně dalším operacím,
• vedení plynu při opravách strojního zařízení.
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Měřicí zařízení
Pro měření tlaku a teploty musí být RS vybavena nejméně těmito přístroji:
a) Přístroje ukazovací:
• tlakoměr vstupního provozního tlaku,
• tlakoměr výstupního provozního tlaku,
• tlakoměr na každém regulačním stupni,
• teploměr na zařízení pro měření průtoku plynu.
Před tlakoměr vstupního a výstupního provozního tlaku se doporučuje osadit třícestný
uzávěr pro připojení nezávislého zdroje tlaku, používaného pro zkoušky strojního
zařízení.
Pokud není VTL RS vybavena zařízením pro měření průtoku plynu nebo je toto zařízení
instalováno na vstupní straně strojního zařízení, musí být osazen teploměr na výstupním
potrubí za regulátorem.
b) Přístroje pro záznam:
• tlakoměr výstupního provozního tlaku,
• tlakoměr na mezistupni, není-li na měřicím zařízení průtoku plynu,
• teploměr na vstupu RS,
• teploměr na výstupu za regulačním stupněm,
• teploměr na zařízení pro měření průtoku plynu,
• plynoměr.
Měření množství protékajícího plynu lze uskutečnit turbínovým nebo rotačním
plynoměrem umístěným na výstupu. Teplota je měřena pomocí stonkových teploměrů
o rozsahu od –35 do +50 °C, a to na vstupu a obou měřicích řadách za plynoměrem,
jímka pro teplotní impuls záznamníku je na společném výstupu.
Tlak plynu je měřen pomocí deformačních manometrů průměru 160 mm, umístěných na
vstupním potrubí, výstupním potrubí, mohou být před a za filtrem, před plynoměrem, na
ochozu, za regulátorem a na regulační řadě pro kotelnu.
Tlaky na vstupu a výstupu jsou registrovány záznamníkem. Pro přepočet naměřených
hodnot slouží přepočítávač.

Protikorozní ochrana
Potrubí na povrchu v RS je natřeno antikorozní základní barvou. Pro vrchní nátěr potrubí
a armatur se používá akrylátový nátěr. Na potrubí je šipkou znázorněn směr proudění
plynu. Před a za regulační stanici se montuje izolační spoj na ochranu před bludnými
proudy.
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ZKOUŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
Zkouška pevnosti a těsnosti
Celé zařízení musí být podrobeno zkoušce pevnosti a těsnosti. Hodnoty zkušebního tlaku
se stanovují dle platných norem. Zkušebním médiem může být vzduch, inertní plyn nebo
voda. Zařízení nesmí vykazovat žádnou netěsnost.

Funkční zkouška
Jedná se o komplexní vyzkoušení funkce RS, jednotlivé armatury se nastaví na parametry
dané projektem.
Bezpečnostní rychlouzávěry se zkoušejí na těsnost při uzavření. Funkce zařízení při
nejmenších a největších hodnotách výstupního tlaku při poruše zařízení (vzestup, pokles)
se zkoušejí nejméně třikrát. Těsnost je vyhovující, není-li po dobu 5 minut zřejmý nárůst
tlaku za regulátorem.
Funkčnost regulátorů se zkouší přes odvzdušňovací armatury, v souladu s pokyny
výrobce. Regulátory se zkoušejí na těsnost při nulovém odběru, dále na min. 10 %
výkonu regulační stanice. Kontrolu funkčnosti regulátoru na min. 10 % výkonu je možné
provést, po dohodě s provozovatelem regulační stanice, při dosažení potřebných odběrů.
Pojistné ventily se přezkoušejí nejméně 3×, odpouštějí-li spolehlivě vyšší tlaky, než je
nastavený tlak, a uzavírají-li se opět při poklesu tlaku pod nastavenou hodnotu.
Dále se ověří správnost funkce tlakoměrů, ovládacích a uzavíracích armatur. Přezkouší se
funkce předehřevu plynu, prověří se funkce dálkového přenosu dat atd.
Po ukončení se opět provede zkouška těsnosti při provozu.
Zařízení musí být uvedeno do provozu do 6 měsíců, jinak se zkoušky opakují.

PROVOZ A ÚDRŽBA RS

VIDEO

Základní činnosti:
• dohled, provozní kontrolu a revize zajišťuje provozovatel RS,
• údržbu a opravy zajišťuje provozovatel RS na základě předchozích kontrol,
• pro provoz vypracuje provozovatel místní provozní řád,
• provozovatel vede technickou a provozní dokumentaci. Jedná se o doklady
veřejnoprávní, projektové, stavební a dokumentaci o veškerých činnostech
prováděných na RS.
Vlastní prostředí pracoviště se musí při provádění prací po celou dobu nepřetržitě
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kontrolovat vhodným detekčním přístrojem, a dojde-li v průběhu prací ke zvýšení
koncentrace plynu nad 10 % dolní meze výbušnosti, dojde k aktivaci akustické a optické
signalizace, a po dosažení 20 % dolní meze výbušnosti (náhlý výron plynu apod.) musí
být tyto práce okamžitě zastaveny. Práce mohou být znovu zahájeny až po poklesu
koncentrace pod uvedenou hodnotu a důsledném opětovném překontrolování
pracoviště.
RS musí být vybavena výstražnými tabulkami „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“,
„Nebezpečí výbuchu Zóna 2“, „Nepovolaným vstup zakázán“ a názvem provozovatele
s uvedením telefonického spojení pro nouzové případy. Tabulky se umisťují u všech
vstupů do stavební části RS a v místě vstupu na oplocený pozemek.

Schéma regulační stanice:
a) hlavní uzávěr plynu na vstupu, b) obvodová konstrukce stavební části regulační stanice nebo
plynotěsná stěna, c) připojovací příruba strojního zařízení, d) hlavní uzávěr plynu na výstupu
(alternativně), e) odfukovací potrubí, f) odvzdušňovací potrubí, g) uzavírací armatura na vstupu strojního
zařízení, h) uzavírací armatura na výstupu strojního zařízení, i) střešní plášť, j) filtr, k) výměník tepla,
l) bezpečnostní rychlouzávěr, m) regulátor s integrovaným bezpečnostním rychlouzávěrem, n) kontrolní
pojistný ventil
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VIDEO REGULAČNÍ STANICE

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Vysvětlete účel RS a popište druhy RS.
Popište stavební část RS.
Nakreslete schéma jednořadé jednostupňové vysokotlaké RS.
Popište funkci a účel strojního zařízení RS.
Jaké bezpečnostní zásady se musí při provozu RS dodržovat?
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2.5 ODORIZACE PLYNU
Odorizace topných plynů je jedním z nejmladších oborů plynárenského průmyslu.
Zemní plyn, ale ani plyny vyrobené krakováním uhlovodíků nebo tlakovým zplyňováním
uhlí nemají prakticky žádný zápach. Topný plyn musí mít dostatečný zápach, čichově
nezaměnitelný s jinými zápachy.

Odorizace se provádí nejpozději před vstupem plynu do plynovodů místní sítě.
Plyn musí být odorizován tak, aby nejpozději při dosažení koncentrace, která odpovídá
20 % dolní meze výbušnosti (odorizovaného plynu ve vzduchu, tj. 1 % obj.), bylo
dosaženo výstražné intenzity. Odorizace musí varovat osoby při náhodném úniku
topného plynu a zabránit tak nebezpečí požáru, výbuchu, zadušení nebo otravy.

ODORANTY
Jsou těkavé, ve vodě nerozpustné kapaliny, lehce zápalné a velmi reaktivní. Páry jsou
mnohem těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušnou směs.
Požadavky na odoranty:
• Odoranty musí mít pronikavý a nápadný zápach, kterým se odlišují od ostatních,
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běžně se vyskytujících zápachů.
• Zápach odorantů musí být takový, aby zůstal citelný, dokud příčina unikání plynu není
zjištěna a závada na technickém zařízení odstraněna. To znamená, že návyk na odorant
a tím i snížená vnímavost musí být minimální a odorant musí mít takový účinek, který
vede k ochrannému jednání.
• Odorant ani jeho produkty spalování nesmí být jedovaté ani dráždivé v koncentracích,
ve kterých se mohou vyskytnout v ovzduší.
• Odoranty musí být dostatečně chemicky stálé, neměly by reagovat s ostatními
složkami plynu ani s materiálem potrubí.
• Za provozního přetlaku a teploty nesmí odoranty kondenzovat.
• Při jejich spalování nesmí docházet ke vzniku pevných částic.
• Musí mít minimální sklon k adsorpci v zemině.
• Důležitým požadavkem je jejich snadná dostupnost a přijatelná cena.

Typy odorantů
V plynárenství se používají sirné sloučeniny:
• merkaptany (thioly) R – SH,
• sulfidy (thioétery) R – S – R,
• heterocykly obsahující síru, z této řady se používá tetrahydrothiofen C4H8S.

Přeprava odorantů a jejich skladování
Pro přepravu odorantů platí Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných
věcí – ADR. Přeprava odorantů je prováděna na základě jednotných a předem známých
podmínek. Přepravu odorantů, zařazených do třídy 3, hořlavé kapaliny, lze zajišťovat
cisternami, kontejnery, cisternovými kontejnery nebo v sudech.
Sklady odorantů musí být suché, chladné, s přirozeným nebo nuceným větráním. Budují
se v nadzemním provedení mimo provozní a obytné budovy v oploceném prostoru.
Prázdné a plné obaly s odorantem musí být skladovány odděleně. Objekty skladů musí
být vybaveny nepropustnou vanou, která je součástí havarijní jímky, ze které by bylo
možno vyčerpat rozlitý odorant nebo asanační oplach do přepravních nádob.

ZPŮSOBY ODORIZACE
Odorizační zařízení, včetně nádrží na odoranty, jsou součástí plynárenského rozvodného
zařízení.
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Z hlediska konstrukce a vývoje se odorizační zařízení dělí na:
• dávkování knotové,
• dávkování do dílčího proudu topného plynu,
• dávkování kapacím zařízením,
• dávkování čerpadlem.
V současné době převládá odorizace plynu pomocí vstřikovacího čerpadla.

Odorizační zařízení absorpční obtokové
Clona, která je vložena do potrubí, vytváří rozdílné tlakové poměry, které umožňují
části plynu proudit oklikou přes nádobu obsahující odorant. Tento odorizovaný plyn se
vrací zpět do plynovodu. Regulační ventil je seřízen tak, aby umožňoval přiměřenému
množství plynu proudit zásobníkem odorantu v závislosti na tlaku, objemu a teplotě
plynu. Aby činnost odorizačního zařízení byla efektivní, jsou zásobníky obvykle
zakopávány do země. Proudící plyn je tímto opatřením vystaven malým výkyvům teploty.
Pro sledování množství odorantu v zásobníku je zařízení vybaveno stavoznakem.
4
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1) plynovod, 2) clona, 3) zásobník odorantu, 4) regulační ventil, 5) plnicí ventil, 6) stavoznak, 7) odtokový
ventil

Dávkování čerpadlem
Kapalný odorant je u tohoto typu odorizačního zařízení vnášen do potrubí pomocí
dávkovacího čerpadla. Čerpadlo je řízeno elektronickým systémem na základě údajů
o průtoku plynu. Tento princip je využíván pro průtoky topných plynů nad 		
5 000 m3/hod. a umožňuje velmi přesné dávkování. U jednodušších zařízení se
zabudovaným plynoměrem byla potřebná energie pro pohon dávkovacího čerpadla
odebírána z hlavního proudu topného plynu a otáčivý pohyb plynoměru pak poháněl
dávkovací čerpadlo.
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1) plynovod, 2) clona, 3) bezpečnostní nádrž,
4) regulační ventil, 5) plynoměr, 6) přívod odorantu, 7) čerpadlo

ODORIZAČNÍ STANICE (OS)
Odorizační stanice jsou umísťovány do ocelových skříní nebo samostatných místností
v objektech regulačních stanic a tvoří je: nádrž na odorant s elektronickým nebo
optickým stavoznakem, dávkovací čerpadlo, havarijní jímka, řídicí mikroprocesorová
jednotka, odvětrávací systém, příslušné armatury a plnicí zařízení.
Odorizační stanici lze dovybavit systémem dálkového sledování provozu. Pro provoz
každé odorizační stanice musí být vypracován místní provozní řád. Obsluhu a opravy
musí provádět současně minimálně dvě osoby.
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KONTROLA ODORIZACE
Kontrola odorizace má zaručit bezporuchové a spolehlivé funkce odorizačních stanic.
Má prokázat dostatečnou koncentraci odorantu na kontrolních místech plynárenské
rozvodové sítě.

Kontrola funkce odorizační stanice
Jedenkrát za týden provádět látkovou bilanci.
Nepřetržitě měřit koncentraci odorantu přístrojem pro analýzu – plynovým
chromatogramem, instalovaným za odorizační stanicí.
Provádět namátková kontrolní měření koncentrace odorantu mobilními přístroji, jejichž
princip je založen na elektrochemické detekci.

ZJIŠŤOVÁNÍ INTENZITY ZÁPACHU (dle TPG 918 01)
Úroveň odorizace je ověřována stanovením zápachovosti v kontrolních místech
plynovodní sítě. Zápachovost topných plynů se vyjadřuje v procentech objemu topného
plynu ve vzduchu při výstražné intenzitě zápachu, tj. intenzitě zápachu, která vyvolá
obranné jednání. Hodnota intenzity zápachu se vyjadřuje v čichových stupních:
• stupeň 0 – bez zápachu,
• stupeň 1 – velmi slabý zápach, mez postřehu zápachu,
• stupeň 2 – slabý, ale zřetelný zápach,
• stupeň 3 – střední zápach,
• stupeň 4 – silný zápach,
• stupeň 5 – velmi silný zápach,
• stupeň 6 – extrémně silný zápach.

Přístroje pro měření intenzity zápachu – odorimetry
Měření intenzity zápachu je založeno na přímém stanovení síly zápachu lidským nosem.
Používané odorimetry mají tyto hlavní součásti: průtokoměr na topný plyn a vzduch,
směšovací zařízení a čichací nástavec. Při měření musí být teplota okolí vyšší než +5 °C.
V současnosti jsou plynárenskými společnostmi používány přístroje, kde mohou být tato
data, po doplnění, vytištěna ve formě „protokolu o zkoušce zápachovosti plynů“.
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NÁRAZOVÁ ODORIZACE
Nárazová odorizace je cílené, jednorázové dvoj až trojnásobné zvýšení dávkování
odorantu do topného plynu oproti normálnímu provoznímu stavu. Jejím cílem je ověřit
technický stav plynárenského rozvodného a odběrného plynového zařízení, a to většinou
před zimním obdobím. Na provádění nárazové odorizace se musí upozornit veřejnost
v místě obvyklými sdělovacími prostředky.

ASANACE ODORANTU
Provádí se pomocí pilin a speciálního oleje s příjemnou vůní. Při větším úniku se používají
vhodná pojiva, např. rašelina, piliny. Nasáklé pojivo se musí uložit do speciálních nádob
a nakládá se s nimi jako s nebezpečným odpadem.
Prostředky k likvidaci musí být k dispozici v každé OS a dopravním prostředku pro OS.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zaměstnanci provádějící obsluhu a údržbu odorizačních stanic a manipulaci s odorantem se musí podrobovat
pravidelně 1× za rok lékařským prohlídkám a musí být každé 2 roky proškoleni a přezkoušeni.
Nejvyšší přípustné koncentrace par odorantů v pracovním ovzduší nesmí být překročeny v žádném případě.

Osobní ochranné a pracovní prostředky
Zaměstnanci musí být dovybaveni nad rámec základního vybavení o:
•
•
•
•
•
•

rukavice kyselinovzdorné,
zástěru kyselinovzdornou,
ochranný štítek nebo brýle,
holinky gumové,
oblek pracovní se sníženou hořlavostí (2× pro případ potřísnění odorantem),
dýchací přístroj (vzduchový, kyslíkový, dálkový), s jehož obsluhou musí být zaměstnanec prokazatelně seznámen.

Opatření první pomoci
•
•
•
•

Vyrozumět lékaře,
postiženého vynést z nebezpečného pásma, přitom dbát na vlastní ochranu,
sledovat případný šokový stav otráveného,
uvolnit oděv,
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• odstranit z těla potřísněný oděv a zbytky toxické látky,
• postiženého v bezvědomí se zřetelným dýcháním a hmatatelným tepem uložit do stabilizační polohy,
• postiženého udržovat v klidu a teple, přivodit mu zvracení, vyprázdnit střevní trakt podáním neolejovitého
projímadla,
• toxické látky vázat na aktivní uhlí, podat 5–10 tablet a zapít vodou,
• popáleniny opatřit ochranným sterilním obvazem,
• při zástavě dýchání provádět umělé dýchání a vnější masáž srdce.

Zásady první pomoci při práci s odorantem
• Při zasažení oka – vymýt proudem čisté vody, zajistit lékařskou pomoc,
• při potřísnění a zasažení pokožky – svléknout zasažený oděv, kůži omýt mýdlem a vodou, ošetřit ochrannou
mastí a v případě nutnosti zajistit lékařské ošetření,
• při nadýchání – dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zabránit podchlazení, zajistit klid a v případě, že
postižený nedýchá, zavést umělé dýchání z úst do úst, až do příchodu lékaře,
• při nahodilém požití – dát vypít 0,5 litru vody, vyvolat zvracení a přivolat lékařskou pomoc,
• při popálení – před poskytnutím první pomoci přiložit na ústa a nos popáleného roušku (šátek, kapesník),
abychom zabránili druhotné infekci. Na popáleniny v obličeji a končetinách přikládáme studené obklady, na
ostatní popáleniny přiložíme sterilní obvaz. Oděv postiženého svlékneme pouze tehdy, je-li nutno ošetřit jiná
poranění (zastavení krvácení). Přiškvařené části oděvu neodstraňujeme. Zasažené oči se proplachují borovou
nebo studenou vodou. Na popáleniny nikdy nedáváme olej, masti, tuky a podobně. Zajistíme co nejrychlejší
odvoz postiženého k odbornému lékařskému ošetření.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Proč se provádí odorizace plynu?
Jaké jsou způsoby odorizace plynu?
Jaké je vybavení pracovníků při práci s odorantem?
Jaké jsou zásady první pomoci při práci s odorantem?
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2.6 MĚŘICÍ STANICE
Pro hospodárnou a operativní distribuci topných plynů je nutná znalost naměřených
hodnot z jednotlivých míst plynovodů. Měří se hlavně průtok, tlak, teplota, složení plynu,
spalné teplo a vlhkost plynu. Měření závisí na:
• účelu,
• přesnosti,
• velikosti tlaku,
• umístění MS.

MĚŘENÍ OBCHODNĚ BILANČNÍ
Jsou měřena všechna vstupní a výstupní místa v určitém systému, provádí se rozbor
velikosti odběru. Důležitý je požadavek maximální přesnosti, zvláště při velkých tlacích.
Proto se měří i ostatní stavové veličiny a provádí se přepočet na standardní hodnoty.

DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ
Pro tato měření je nutné znát množství údajů z různých míst soustavy. Každé měřicí
místo je vybaveno různými měřidly. Druh plynoměru závisí na tlaku v plynovodu.
Proteklé množství se vyhodnocuje za určité časové období.
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Podmínkou přesnosti měření je:
• čistota plynu,
• laminární proudění,
• uspořádání armatur, potrubí a druh plynoměru.

DRUHY MĚŘIDEL
1) plynoměry – clony,
			– rychlostní sondy,
			– turbínové rychloměry,
			– ultrazvukové plynoměry,
			– vírové plynoměry,
			– membránové plynoměry,
2) tlakoměry,
3) teploměry,
4) analyzátory,
5) kalorimetry,
6) vlhkoměry,
7) přepočítávače množství – automatický přepočet objemu plynu z provozních na
stavové podmínky,
8) měřidla provozní hustoty.

MĚŘENÍ ODBĚRU PLYNU V MĚŘICÍCH PŘEDÁVACÍCH STANICÍCH
Česká republika je zásobována plynem z Ruska a Norska. Energetický obsah plynů
může mít různou kvalitu. Spotřeba v objemových jednotkách nemusí tedy vyjadřovat
energetický obsah. Objemové jednotky se také musí přepočítávat na standardní
podmínky. Přechod z m3 na kWh byl velmi náročný z hlediska vybudování a vybavení
měřicích stanic.

ZAŘÍZENÍ MS
• procesní chromatograf s řídicí jednotkou,
• měřič vlhkosti zemního plynu,

MPZ 2 – MĚŘICÍ STANICE

• uživatelský terminál (PC a dvě tiskárny),
• tlakovou láhev s héliem (nosný plyn pro měřicí systém),
• tlakovou láhev s kalibračním plynem o známém spalném teple,
• zařízení pro filtraci, rozvod a dopravu měřeného plynu do chromatografu,
• klimatizační zařízení,
• analyzátor výskytu plynu v ovzduší,
• elektrorozvodná zařízení,
• řídicí a telemetrický systém včetně softwarového zařízení.

Chromatograf
Jedná se o zařízení, které určuje složení plynu. V plynovém chromatografu se nejprve
odebere vzorek plynu o stanoveném objemu. Ten je spolu s nosným plynem přiveden
do kolony, kde se při průchodu absorbentem dělí podle rychlosti průchodu kolonou na
jednotlivé složky. Ty postupně vystupují z kolony a jsou přivedeny na detektor (nejčastěji
tepelně vodivostní). Výstupní napětí detektoru tvoří charakteristické vrcholy. Poloha
vrcholu určuje druh analyzované látky, současně lze integrací plochy pod křivkou získat
množství této látky ve vzorku.

Odběrová sonda
s tlakovým
regulátorem

Sériový port

Servisní
notebook
Helium,
nosný plyn
Vyhřívané
impulsní
potrubí

SKADA

Protokoly

Filtry
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Kalibrační
plyn

Vlhkoměr
Vlhkoměr měří vlhkost plynu, obvykle udávanou jako teplotu rosného bodu. Hlavní částí
je sonda s elektrodou potaženou vrstvou oxidu hlinitého. Tato vrstva absorbuje vodní
páry, dochází ke změně el. odporu. Tato změna se vyhodnocuje a převádí na výstupní
signál.

Řídicí a telemetrický systém
Jedná se o programovatelný automat se subsystémem pro vstupní a výstupní moduly
pro napojení signálů. Aktuální údaje jsou získávány v hodinových intervalech. Přenášené
hodnoty:
• metan (%)
• vyšší uhlovodíky a jejich součet (%)
• dusík (%)
• oxid uhličitý (%)
• spalné teplo (kWh/m3)
• hutnota
• hustota (kg/m3)
• Wobbeho index (kWh/m3)
• rosný bod (°C)
Údaje ze stanic jsou předávány na hlavní dispečink, jednotlivým regionálním
distribučním společnostem a předávacím stanicím.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Podle jakých hledisek dělíme měřicí stanice?
Jaká měřidla se používají v různých typech měřicích stanic?
Vysvětlete princip chromatografu.
Jaké základní údaje o plynu se zjišťují v měřicí stanici?
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2.7 MĚŘIDLA TOPNÝCH PLYNŮ – PLYNOMĚRY
Mezi nejdůležitější měřidla používaná v plynárenství patří plynoměry, tlakoměry
a teploměry.
Plynoměry jsou majetkem dodavatele plynu a slouží k měření množství odebraného
plynu pro následnou fakturaci. Pro každé odběrné místo se osazuje samostatný
plynoměr. Plynoměr je přístroj na měření objemu a zjišťování spotřeby topných plynů.
Objem protékaného plynu zaznamenává v m3 v závislosti na pracovním přetlaku.
Plynoměry jsou jedinou součástí rozvodu plynu v budovách, která se nepočítá mezi
odběrná plynová zařízení.

PLYNOMĚRY OBJEMOVÉ
Jsou měřicí přístroje založené na principu naplňování a vyprazdňování přesně
stanovených odměrných prostorů. Počet naplnění a vyprázdnění je mechanickým
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systémem převeden na číselník počítadla, které pak již udává průtok plynu přímo
v objemových jednotkách. Vyrábějí se jako suché‑membránové nebo mokré‑bubnové
plynoměry.

Membránové

VIDEO

Princip měření spočívá v periodickém naplňování a vyprazdňování měrných komůrek
plynem. Hlavním měřicím prvkem jsou dvě odměrné komory předělené pružnými
membránami. Komory se střídavě plní a vyprazdňují. Posuvný pohyb membrán se
převádí na rotační pohyb počitadla a zároveň přesouvá řídicí šoupátka, která otevírají
a uzavírají v příslušném pořadí přívod a vývod plynu u jednotlivých komor. Celý systém je
zabudovaný v plynotěsné skříni.
Montáž membránových plynoměrů – dříve se montáž prováděla pomocí tří kolen,
dnes se již tato metoda nepoužívá. Vhodná montáž viz. „Další příklady montáží
membránových plynoměrů“.
přívod plynu

šoupátka

odvod plynu

membrány

I

II

III

IV

Další příklady montáží membránových plynoměrů

Skříňka s regulátorem
Skřínka s regulátorem
S výstupní armaturou
Pomocí flexibilní kovové
a výstupní armaturou
s rohovým kulovým
Mesura B10 (montáž
s rohovým kulovým
hadice.
pro dva plynoměry).
kohoutem.
kohoutem.
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Při montáži plynoměrů je nutné vždy zabudovat rozpěrku (vodivé propojení) s plynule
stavitelnou roztečí, zamezující přenášení sil ze vstupního a výstupního potrubí na skříň
plynoměru a zajišťující elektricky vodivé propojení připojeného plynoměru.
Rozdělení membránových plynoměrů:
• S nepájenou skříní – plynoměry s ocelovou nebo hliníkovou skříní spojenou šrouby,
nýty, sponou nebo lemovým spojem, jejíž hrdla jsou přivařena nebo odlita jako
součást jedné části skříně.
• S pájenou skříní – plynoměry se skříní z ocelového plechu, jejíž spoje jsou pájeny
měkkou pájkou.
• Dvouhrdlové – plynoměry se samostatným vstupním a výstupním hrdlem nebo
přírubou.
• Jednohrdlové – plynoměry s jedním hrdlem, ve kterém je přívod a vývod plynu
oddělen vnitřním mezikružím.
Obtok plynoměru – pro obchodní měření povoluje v odůvodněných případech
(např. nemocnice, závodní kuchyně, pekárny a podobně) dodavatel plynu obtokové
potrubí. Musí být opatřeno uzávěrem, který je za normálního provozu zaplombován
v uzavřené poloze plombou dodavatele plynu. Při výměně plynoměru otevřeme
ochozový uzávěr a potom uzavřeme uzávěr na vstupu a na výstupu.
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Umísťování membránových plynoměrů
Plynoměry se umisťují na dobře přístupná větraná nebo větratelná místa a nesmí být
ohroženy povětrnostními podmínkami nebo mechanickým poškozením. Pro umisťování
plynoměrů jsou vhodné stejné prostory jako pro hlavní uzávěry plynu a regulátory
– tj. ve výklencích, přístavcích, sloupcích nebo skříňkách. Při umísťování plynoměrů
do výklenků musí být dodrženy minimální rozměry dané normou v závislosti na DN
potrubí – viz tabulka. Pro každé odběrné místo se osazuje samostatný plynoměr pro
obchodní měření – například samostatný plynoměr pro každý byt, jeden plynoměr pro
jednoho uživatele celé budovy apod. Odběratel plynu může odebírat plyn až po osazení
plynoměru plynárenskou společností.
Plynoměry pro odběratele v domácnostech a provozovnách se přednostně umísťují
mimo tyto prostory do chodeb, sklepů, prostoru schodišť, výklenků v obvodové zdi
nebo na ohradní zdi apod. Pro vyloučení zásahu nepovolaných osob se doporučuje
uložit plynoměr včetně uzávěru do uzavíratelného prostoru – např. skříňka s dvířky.
Číselník plynoměru má být ve výšce od 0,5 m a nesmí být výš než 1,8 m nad podlahou.
Plynoměry (sestavy) musí být umístěny na místech dobře přístupných, větratelných nebo
přímo či nepřímo větratelných, a chráněných před nepříznivými vlivy. Plynoměr se do
rozvodu osazuje tak, aby vstup do plynoměru byl vždy z levé strany z pohledu číselníku.
Na vstupu musí být osazen uzávěrem. Dodavatel plynu opatřuje plynoměr a jeho
připojovací šroubení plombami. Provoz plynoměru s porušenou plombou je považován
za neoprávněný odběr plynu, na který jsou stanoveny zákonné sankce. Plynoměry se
nesmí umístit do chráněných únikových cest, větracích šachet, v blízkosti zdrojů tepla
nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru.
Plynoměry musí být periodicky cejchovány, aby jejich měření nevykazovalo přílišné
odchylky od skutečné hodnoty proteklého plynu.

Bubnové
Mají odměrné komory, které se otáčejí ve skříni z poloviny vyplněné vodou. Jsou velmi
přesné, proto se využívají tam, kde je tato přesnost nezbytná (např. laboratoře, cejchovny
plynoměrů apod.).

ROTAČNÍ PLYNOMĚRY
Jsou používány pro měření přesného průtoku plynu v uzavřených potrubních systémech.
Tlaková diference mezi vstupní a výstupní stranou plynoměru produkuje hnací krouticí
moment, který pohání rotační písty ve tvaru osmičky. V okamžiku, kdy tento krouticí
moment překoná moment setrvačnosti rotorů, uvedou se rotory do pohybu ve směru
proudění označeném šipkou. V průběhu rotace se dutinky vytvořené mezi rotory
a tělesem vyplní dopravovaným plynem, a proto je přímá závislost mezi počtem otáček
rotorů a množstvím protékajícího plynu. Otáčky jsou převáděny pomocí upraveného
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převodu do počítadla, které zaznamenává objemový průtok plynu v metrech
krychlových. Rotory se otáčí velmi lehce, protože nedochází k žádnému vzájemnému
kontaktu jednotlivých častí v prostoru měřicí komory. Měření začíná při tlaku 1 kPa.

RYCHLOSTNÍ PLYNOMĚRY
Turbínové plynoměry s oběžnými lopatkovými koly
Prouděním plynu se otáčí lopatkové turbínové kolo a jeho otáčky se přenášejí soukolím
na číselník. Tento druh plynoměru není příliš velký, ale vyžaduje delší úsek rovného
potrubí. Hřídel s rotorem – turbínou může být vodorovná (axiální) nebo svislá (radiální).
Jsou méně přesné než objemová měřidla.

rotor
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DYNAMICKÉ PLYNOMĚRY – CLONOVÉ PRŮTOKOMĚRY
Jsou založeny na jednoduchém principu měření rozdílného tlaku před a za clonou.
Čím větší je průtok plynu, tím větší je rozdíl tlaku před a za clonou. Tyto plynoměry
se používají pro měření většího množství proteklého plynu (např. na dálkových
plynovodech). Průtok je pak určen z naměřených hodnot tlakové diference, ze známých
vlastností proudícího plynu a podmínek umístění clony.

PLYNOMĚRY ULTRAZVUKOVÉ
Měření je založeno na měření času potřebného k průchodu měřícího paprsku měřeným
plynem. Ultrazvukové signály jsou pomocí měřicích převodníků střídavě vysílány ve
směru a v protisměru průtoku. Rychlost průtoku měřeného média je přesně definována
rozdílem v časech průchodu obou měřících paprsků. Tímto rozdílem lze určit množství
protékajícího plynu.
Diference v časech průchodu obou měřících paprsků stanovuje průměrnou rychlost toku.

CORIOLISOVY PRŮTOKOMĚRY
Využívají Coriolisových setrvačných sil, které působí na kmitající potrubí. Jedná se
o hmotnostní průtokoměr. Při umístění nepotřebuje rovné úseky a filtry.
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VÍROVÉ PRŮTOKOMĚRY
Princip měření je založen na vzniku Karmánových vírů při obtékání tělesa vloženého
do proudícího plynu. Frekvence vzniklých Karmánových vírů je přímo úměrná rychlosti
proudění. Snímání vírů je složité. Výhodou je, že tyto plynoměry nemají žádnou
pohyblivou část. Jsou vhodné pro velké průtoky, ale potřebují dlouhé usměrňovače
potrubí.

PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU
Jsou určeny pro přepočet objemu plynu měřeného při provozních podmínkách (teploty,
tlaku a relativní vlhkosti) na objem plynu při vztažných podmínkách. Přepočítávače se
dělí na:
• stavové – přepočítávají objem na základě stavových veličin (teploty a tlaku),
• hustotové – přepočítávají objem na základě hustoty plynu za provozních a vztažných
podmínek.
Přepočítávač množství plynu ELCOR-2 je určen k přepočtu objemu plynu za provozních
podmínek na objem za vztažných podmínek. Provádí přepočet provozního objemu
plynu na normovaný objem na základě změřeného provozního tlaku a teploty.
Informace o protékajícím objemu plynu je snímána prostřednictvím impulsních výstupů
plynoměru, teplotu a tlak plynu měří digitálními převodníky. Stupeň kompresibility
plynu vypočítává přístroj podle běžných metod nebo používá konstantní hodnotu.
Komunikace může probíhat po pevné lince, telefonním GSM nebo GPRS modemem
nebo radiomodemem.

MPZ 2 – MĚŘIDLA TOPNÝCH PLYNŮ – PLYNOMĚRY

VIDEO MONTÁŽ PLYNOMĚRU

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Kontrolní otázky:
1. Vysvětlete princip jednotlivých druhů plynoměrů.
2. Popište montáž a umístění plynoměrů.
3. Pro určité tlaky vyberte vhodný plynoměr a svoji volbu zdůvodněte.
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2.8 MĚŘIDLA TOPNÝCH PLYNŮ – MANOMETRY
Manometr (též tlakoměr) je libovolné měřidlo tlaku v plynu nebo v kapalině. Speciální
druhy manometrů mohou mít své vlastní názvy, např. barometr, barograf, aneroid.

Manometry mohou být založeny na různém principu:
1. otevřené kapalinové manometry – porovnávají hydrostatický tlak kapaliny
s atmosférickým tlakem nebo jiným tlakem plynu,
2. uzavřené kapalinové manometry – porovnávají hydrostatický tlak kapaliny v trubici
s tlakem plynu,
3. kovové manometry – porovnávají deformaci kovu (pružiny, tenkostěnného pásku
nebo krabičky) s atmosférickým tlakem nebo jiným tlakem plynu.

KAPALINOVÉ MANOMETRY
Jsou většinou založeny na rovnováze měřeného tlaku a silového účinku sloupce
kapaliny. Svou konstrukcí a principem jsou vhodné pro měření malých tlaků a pro měření
diferenčních tlaků. Jako náplň se používá: voda, rtuť, ethylalkohol, benzol, petrolej.

Trubice U
Nejjednodušší tlakoměrný přístroj.
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Otevřený kapalinový U manometr
Můžeme použít pro měření tlaku plynu. Pro měření tlaku nízkotlakých plynovodů
se používá nemrznoucí kapalina, na středotlakých plynovodech rtuť. Jedna strana
U manometru je otevřená, na kapalinu působí atmosférický tlak. Druhá strana je
napojena na plynovod, tlak plynu tlačí na kapalinu. Změřením rozdílu výšky kapaliny na
stupnici zjistíme tlak plynu. Např. u NTL plynovodů 100 mm vodního sloupce je 1 kPa.

Uzavřený barometr rtuťový
Rtuťový barometr je přístroj k měření atmosférického tlaku vzduchu, používaný
k určování počasí. Jedná se o speciální druh tlakoměru.
Digitální koncepce barometru s mikroprocesorem zajišťuje dlouhodobou stabilitu
parametrů, má teplotní čidla tlaku a signalizaci poruchových stavů. Snímač
atmosférického tlaku je vybaven vysoce přesným senzorem absolutního tlaku.

MPZ 2 – MĚŘIDLA TOPNÝCH PLYNŮ – MANOMETRY

POUŽITÍ – kontrola atmosférického tlaku vzduchu ve výrobních technologiích,
v laboratořích, v meteorologických stanicích a v letectví.

Plovákový manometr
Princip U trubice. Pohyb hladiny v nádobě sleduje plovák, jehož dřík je opatřen
mechanickým převodem pro převod pohybu plováku na ukazatel, popřípadě je vybaven
indukčním převodníkem.

Schéma plovákového manometru
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DEFORMAČNÍ MANOMETRY
Základem deformačních manometrů je pružný element, schopný pružné deformace
při zatížení působícím tlakem. Manometry se vzájemně liší konstrukcí a uložením
deformačního členu. Proti kapalinovým mají mnoho výhod. Jsou méně závislé na
pracovní poloze, více přetížitelné, konstrukčně jednodušší, v provedení pro těžké
provozní podmínky, pro velké rozsahy tlaku (od setiny až po stovky MPa).
Jako deformační členy se používají membrány, vlnovice nebo tzv. Bourdonova trubice,
která se zhotovuje z mosazi nebo pro vyšší tlaky z oceli.

a) Bourdonova trubice		b) membrána			c) krabice				d) vlnovec

Deformační manometr s trubicí
Bourdonova trubice je trubice eliptického průřezu stočená do spirály. Jeden konec je
spojen se vstupem tlaku a druhý uzavřen a spojen přes převodové ústrojí s ukazatelem
na stupnici. Při působení tlaku má trubice tendenci se narovnávat a eliptický průřez
změnit na kruhový.

Manometr s manometrovou smyčkou a uzávěrem

Manometr průměr 60 mm, 100 mm a 160 mm
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Vnitřní část manometru s Burdonovou trubicí

Membránový manometr
Tlaky působí na dvě tlakové komory, oddělené elastickou membránou. Rozdíl tlaků
vzniklý v těchto tlakových komorách vede k axiálnímu vychýlení membrány proti tlakové
pružině a vytváří měřicí cestu.
Ta se přenáší táhlem na ukazatel. Diferenční tlak je přímo indikován ukazatelem. Díky
umístění membrány na kovových opěrných plochách se dosahuje oboustranného jištění
proti přetlaku do 25 barů.

membrána

Aneroid
Aneroid neboli pérový barometr pracuje na základě měření deformace plechových
krabiček, které jsou uvnitř vzduchoprázdné. Aneroid vynalezl v roce 1843 Lucien Vidie.
Původní název barometre anéroide znamená „tlakoměr bez kapaliny“.
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1

2

3

1) výškoměr, 2) velká výška, 3) malá výška

MONTÁŽ MANOMETRU
Před každým manometrem musí být uzávěr s atestem na předepsaný tlak, může
to být kohout nebo ventil. Mezi manometrem a uzávěrem je manometrová spojka
s levým a pravým závitem. Uprostřed spojky je malý otvor, kterým při uzavření uzávěru
a demontáži manometru vypustíme tlak z manometru. K utěsnění závitových spojů
používáme manometrové těsnění.
U vysokotlakých plynovodů se před manometrový uzávěr usazuje manometrová smyčka,
aby nedošlo k velkému rázu při uvedení do provozu a poškození manometru.
V plynárenství se používají manometry s rozsahem:
• Nízkotlaké plynovody: 0–6 kPa
• Středotlaké plynovody: 0–160 kPa
• Vysokotlaké plynovody skupiny B1: 0–4 MPa
• Vysokotlaké plynovody skupiny B2: 0–10 MPa
Rozsah manometru se volí podle maximálního provozního tlaku a měl by být vždy vyšší
přibližně o jednu třetinu než provozní tlak.
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Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží manometr?
2. Uveďte a popište základní druhy manometrů.
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2.9 MĚŘIDLA TOPNÝCH PLYNŮ – TEPLOMĚRY
Teploměr je zařízení sloužící k měření teploty. Většinou je princip teploměru založen na
tepelné roztažnosti jednotlivých látek, kdy je objem měrné látky závislý na její teplotě.
Tyto teploměry se pak nazývají dilatační. V současnosti však existují i další metody
zjišťování teploty.
Obor zabývající se měřením teploty se nazývá termometrie.

DRUHY TEPLOMĚRŮ
Podle funkčního principu
V současnosti se používají tyto druhy teploměrů:
• Kapalinový teploměr – teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá teplotní
roztažnosti teploměrné kapaliny (rtuť, líh apod.).
• Bimetalový teploměr – teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá bimetalový
(dvojkovový) pásek složený ze dvou kovů s různými teplotními součiniteli délkové
roztažnosti. Při změně teploty se pásek ohýbá a tento pohyb se přenáší na ručku
přístroje.
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Teploměr se zadním vývodem 		

Jímka teploměru		

Teploměr na měření spalin

• Plynový teploměr – teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá závislosti tlaku
plynu na teplotě při stálém objemu plynu, popř. závislosti objemu plynu na teplotě při
stálém tlaku.
• Odporový teploměr – teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá závislost
elektrického odporu vodiče nebo polovodiče na teplotě.
• Termoelektrický teploměr (také termočlánek) – teploměr, ve kterém se k měření
teploty využívá termoelektrický jev (elektrony, které jsou nositeli elektrického proudu,
se významně podílejí na vedení tepla). Změnou teploty spoje dvou různých kovů se
mění vzniklé termoelektrické napětí.
• Radiační teploměr (infrateploměr) – teploměr určený k měření vysokých teplot
založený na zákonech tepelného záření. Měří záření vysílané tělesy do okolí (na
stejném principu pracují i světelná infračidla či naváděné střely).
Speciální teploměry:
• Kontaktní teploměr – sepne kontakt při dosažení nastavené teploty. Používá se
v regulaci a automatizaci, např. termostat pro klimatizaci nebo akvárium.
• Maximo‑minimální teploměr – teploměr ve tvaru „U“, který si pamatuje maximální
a minimální dosaženou teplotu za sledované období (od posledního nulování).
Používá se např. v meteorologii.

Kontrolní otázky:
1. Na jakých principech pracují teploměry a tlakoměry?
2. Uveďte rozdíly mezi kapalinovým a bimetalovým teploměrem.
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2.10 KOMPRESNÍ STANICE
Kompresní stanice (KS) slouží ke zvyšování tlaku plynu buď v rámci přepravního řetězce,
kdy kompenzují tlakovou ztrátu plynu proudícího potrubím plynovodu, nebo při
uskladňování plynu do podzemních zásobníků.

ZAŘÍZENÍ KOMPRESNÍ STANICE
Kompresní stanici tvoří soustava vzájemně propojených zařízení, která je možno rozdělit
do dvou skupin:
• zařízení sloužící vlastní kompresi plynu a zařízení pro úpravu plynu:
– kompresory,
– pohony kompresorů,
– potrubní rozvody,
– filtry,
– chladiče plynu.
• zařízení obslužná:
– energetické hospodářství,
– olejové hospodářství,
– protipožární zařízení.
Potrubní rozvody kompresních stanic jsou budovány ze stejných trub jako liniová část,
používají se však větší tloušťky stěny trub. Mezi kompresními jednotkami a chladiči

MPZ 2 – KOMPRESNÍ STANICE

plynu je třeba vést potrubí nad zemí a používat takové izolace, které odolávají i poměrně
vysokým teplotám, okolo 70 °C (epoxidové izolace).

DRUHY STANIC
KS na dálkovodech
Kompresní jednotka je definována průtokem (přepočteným na standardní podmínky
101,325 kPa a 20 °C) a kompresním poměrem, poměrem výstupního tlaku ke vstupnímu.
Na plynovodech je třeba eliminovat pokles tlaku plynu způsobený třením plynu (tření
plynu o stěny potrubí, tření částic plynu o sebe). Kompresní jednotky tedy pouze
„doplňují“ pracovní tlak v potrubí o hodnotu, o níž se tlak snížil v úseku plynovodu
před kompresní stanicí. Pracují se sacími tlaky na úrovni desítek barů, s velmi vysokými
průtoky na úrovni až desítek milionů krychlových metrů za den a s poměrně nízkým
kompresním poměrem, zpravidla do hodnoty 1,5 u kompresních stanic osazených
turbokompresory, nebo do hodnoty 2 u kompresních stanic osazených pístovými stroji.

KS na podzemních zásobnících
Zde je plyn odebírán z vysokotlakého plynovodu (tedy s přetlakem mezi 20 a 80 bary)
a komprimován na tlak odpovídající hloubce uložení uskladňovacích horizontů, a tedy
pracovnímu tlaku zásobníku, což bývá mezi 50 a 250 bary. Komprimované objemy jsou
nižší než v případě dopravy v dálkových plynovodech.

DRUHY KOMPRESORŮ
Kompresory používané v plynárenství se dělí do dvou základních skupin, na stroje
pístové a turbokompresory.

Pístové kompresory
Pístové stroje pracují na základě změny objemu pracovního prostoru. Mají klikový
mechanismus spojený s pístem, pohybujícím se ve válci. Válec je chlazen vzduchem
nebo kapalinou, která proudí v kanálech tělesa válce. Válec je uzavřen víkem, ve kterém
jsou umístěny sací a výtlačné ventily. Ventily jsou ovládány samočinně. Při pohybu pístu
z horní do dolní úvrati se podtlakem otevře sací ventil a do válce proudí nasávaný plyn.
Na konci zdvihu se sací ventil uzavře a začíná komprese. Při výtlaku vzniká ve válci přetlak
oproti tlaku plynu ve výtlačném potrubí. Tím se otevře výtlačný ventil. Tento tlak bývá asi
o 10 % větší než provozní tlak. Mezi horní úvratí a víkem musí být vůle, která vymezuje
tzv. škodlivý prostor, který má nepříznivý vliv na účinnost kompresoru. Současně se
stlačováním plynu však dochází k jeho ohřevu. Proto je nutno kompresor chladit.
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Pro zabezpečení mazání celého mechanismu je kompresor vybaven olejovým
hospodářstvím. Olej odvádí z třecích ploch teplo a je nutno ho chladit. Chladicí systém je
používán buď přirozený, nebo nucený.
Při mazání válce, ve kterém se pohybuje píst, dochází k pronikání oleje přes pístní
kroužky do prostoru válce. Olej se dostává do stlačeného plynu a je odnášen dále do
potrubí, což má za následek znečištění systému.
Pístové kompresory jsou vhodné pro stlačování malých a středních objemů všech hodnot
tlaků. Používají se u podzemních zásobníků.

Pracovní oběh pístového kompresoru: 1) píst, 2) válec, 3) sací ventil, 4) výtlačný ventil, 5) škodlivý prostor

Turbokompresory
Jsou založeny na rychlostním principu, zvýšení tlaku dosahují urychlováním plynu
a změnou pohybové energie v tlakovou.
Radiální‑odstředivé turbokompresory mají několik tlakových stupňů, každý stupeň je
tvořen oběžným lopatkovým kolem, převaděčem a soustavou vratných kanálů. Uplatňují
se především jako kompresní agregáty pro dálkovou dopravu ZP a pro velké výkony na
podzemních zásobnících ZP.
Pro dálkovou přepravu se používají jedno až dvoustupňové kompresory. Na podzemních
zásobnících jsou kompresory mnohastupňové s mezichlazením.
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Zapojení na potrubní rozvod umožňuje zapojit každý kompresor do libovolného stupně.
Kompresory jsou vybaveny vzduchovými chladiči plynu.

Třístupňový radiální turbokompresor:
1) oběžné kolo, 2) převaděč, 3) vratný kanál

Turbokompresory mají klidný a rovnoměrný chod, méně namáhají strojní a potrubní
systém.

POHONY KOMPRESORŮ
a) Spalovací plynové pístové jednotky jsou vhodné pro pístové kompresory.
b) Motorkompresory jsou víceválcové pístové stroje. Pístový kompresor i plynový pístový
motor mají společný klikový hřídel i chlazení. Používají se na dálkových plynovodech
menších dimenzí.
c) Plynové turbíny se používají nejčastěji jak pro přepravu plynu na dálkovodech, tak na
podzemních zásobnících. Vzduch se nasává axiálním kompresorem z atmosféry přes
filtr. Stlačený vzduch je veden do regeneračního výměníku, kde je předehříván teplem
spalin vycházejících z turbíny. Předehřátý vzduch je přiváděn do spalovací komory, do
které je rovněž přiveden topný plyn. Hořením plynu vznikají spaliny o teplotě 765 °C.
Tyto expandují ve vysokotlaké části turbíny a v nízkotlaké části turbíny. Obě turbíny
mají mechanicky samostatné rotory. Výkon předaný expanzí vysokotlaké turbíně je
použit na pohon axiálního kompresoru. Spaliny po expanzi v turbíně jsou odvedeny
do regeneračního výměníku.
Spaliny jsou potom odvedeny s teplotou 273 °C do komína. Teplo obsažené ve
spalinách je odpadní teplo, které je možno dále využít.
Plynová turbína potřebuje ke svému provozu plyn o tlaku asi 1 MPa, a to pro svůj start,
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kdy je nutno turbínu roztočit na určité otáčky jiným motorem, a teprve po zapálení
plynu ve spalovací komoře, prohřátí turbíny a dosažení určitých otáček může turbína
sama pracovat. Start turbíny trvá asi 1 h, v závislosti na okolních podmínkách.
d) Elektropohony se používají výjimečně – problematická dostupnost el. energie, její
cena a způsob regulace.

PROVOZ KS
Základní činnosti na kompresní stanici:
• obsluha,
• provozní kontrola,
• provozní a pravidelné revize,
• údržba a opravy.
Tyto činnosti zajišťuje provozovatel KS. O všech prováděných činnostech a jejich výsledku
se vedou záznamy stanovené provozovatelem.

Obsluha
Obsluha se provádí v souladu s místním provozním řádem, dispečerským řádem
a s ohledem na pokyny výrobce.

Provozní kontrola
Provozní kontrola je zaměřena na zjištění, zda jsou pracovní procesy technologických
zařízení a jejich konstrukční prvky a skupiny v souladu s požadovaným stavem. Četnost
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provozních kontrol stanoví provozovatel interním předpisem, u kompresních stanic
s obsluhou minimálně jedenkrát za směnu.

Revize vyhrazených technických zařízení (VTZ)
Revize VTZ provádí revizní technik s platným osvědčením o odborné způsobilosti
v souladu s požadavky zvláštního předpisu. Opatření navržená v revizní zprávě se
realizují v rámci údržby, oprav nebo při rekonstrukci zařízení a podle pokynů výrobce.

Údržba a opravy
Údržba a opravy směřují k udržení stavu bez výměn částí zařízení nebo jeho příslušenství
majících charakter zásahu do jeho těsnosti.
Jsou realizovány na základě zjištění při prováděných provozních kontrolách, revizích,
podle plánu údržby provozovatele.

Dokumentace KS
Pro provoz se vede technická, provozní a bezpečnostní dokumentace odpovídající
skutečnému stavu a umožňující okamžité zásahy při poruchách.
Opravy, rekonstrukce, jakož i další zásahy musí být průběžně doplňovány do příslušné
dokumentace.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Vysvětlete účel KS.
Jaká zařízení tvoří základ KS?
Popište druhy KS a uveďte, jaké kompresory používají.
Jaké jsou hlavní zásady provozu KS?
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STL
REGULAČNÍ
STANICE

3.1 DRUHY PLYNOVODŮ A JEJICH ČÁSTI

ZÁKLADNÍ POJMY
Plynovod je soustava potrubí s armaturami a příslušenstvím (nosné konstrukce,
chráničky, protikorozní ochrana apod.).
Plynovodní přípojka je soustava potrubí s armaturami a příslušenstvím, která slouží
k připojení odběrného zařízení na plynovod (končí hlavním uzávěrem).
Plynová zařízení se dělí na plynárenská a odběrná.
Plynárenská zařízení – veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných plynových
zařízení se skládají z plynovodů, přípojek a jednotlivých stanic na trase plynovodu. Jedná
se o kompresní, regulační, odorizační a měřicí stanice, včetně podzemních zásobníků.
Odběrná zařízení jsou napojena na plynovodní přípojku a slouží k odběru plynu (zřizují
a financují provozovatelé). Začínají hlavním uzávěrem plynu a končí zařízením pro
konečné využití plynu, jímž není měřicí zařízení.
Tranzitivní plynovod je vysokotlaký plynovod (B2), který alespoň dvakrát překračuje
státní hranici.
Mezistátní plynovod překračuje státní hranici jedenkrát.
Dálkový plynovod je vysokotlaký plynovod (A3, B1, B2) přepravující plyn na značné
vzdálenosti.
Místní plynovody (místní sítě) jsou soustavou plynovodů a přípojek (zpravidla
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o středním a nízkém tlaku) v místně ohraničeném území, sloužící k rozvodu plynu
(zpravidla v obci nebo její části).
Průmyslové plynovody jsou soustavou potrubí pro rozvod plynu od hlavního uzávěru
na konci plynovodní přípojky k hlavním uzávěrům plynových spotřebičů. Jsou to vlastně
rozvody na území průmyslových závodů, nemocnic, ústavů apod.
Domovní plynovody jsou potrubí pro rozvod plynu začínající hlavním uzávěrem
objektu a končící uzávěry před spotřebičem. Domovní rozvod může začínat uzávěrem
na konci plynové přípojky, ale může být též napojen na průmyslový plynovod. Domovní
plynovody se provozují s přetlakem plynu do 5 kPa. V souvislosti s racionalizací rozvodů
se provádějí výzkumy a zkoušky domovních plynovodů s provozním přetlakem do
10 kPa. Pokud je objekt napojen na středotlaký rozvod, musí být hned za hlavním
uzávěrem instalován domovní regulátor.

ROZDĚLENÍ PLYNOVODŮ PODLE TLAKU PLYNU
S ohledem na TPG 702 04 se plynovody zařazují do skupiny A a B. Technická pravidla TPG
702 09 jsou platná výhradně pro plynovody podskupin A3 a B1.
Skupina A – plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar (1,6 MPa) včetně
Skupina B – plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar (1,6 MPa)
Dále se skupiny A, B dělí do podskupin takto:
• Podskupina A1 – nízkotlaké plynovody do 0,05 bar (5 kPa) včetně
• Podskupina A2 – středotlaké plynovody od 0,05 bar (5 kPa) do 4 bar (400 kPa) včetně
• Podskupina A3 – vysokotlaké plynovody od 4 bar (400 kPa) do 16 bar (1,6 MPa) včetně
• Podskupina B1 – vysokotlaké plynovody od 16 bar (1,6 MPa) do 40 bar (4 MPa) včetně
• Podskupina B2 – vysokotlaké plynovody od 40 bar (4 MPa) do 100 bar (10 MPa) včetně

VEDENÍ PLYNOVODŮ
NTL plynovod (A1) – má vést ve veřejném prostoru, nesmí vést pod budovami,
v šachtách, kanálech a půdních prostorách. Vzdálenost plynovodu od budovy je
minimálně 1 m, kromě nadzemních vedení a zaústění přípojek.
STL plynovod (A2) – nesmí vést pod budovami. Minimální vzdálenost od budovy je od
1 do 4 m v případě podsypu a obsypu dle platných technických norem. Je-li plynovod
umístěn v chráničce, je minimální vzdálenost 1 metr od budovy.
VTL plynovod (A3, B1) – mohou být vedeny minimálně 6 a 15 m od obytných budov.
Je‑li plynovod uložen do chráničky, je minimální vzdálenost od budovy snížena na 5 m
od budovy.
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VVTL plynovod (B2) – na každou stranu od osy plynovodu je ochranné pásmo, ve
kterém se nesmí provádět činnost, která by mohla ohrozit provoz plynovodu. Pro
plynovody B2 je dovolená vzdálenost 8 až 160 m.
U plynovodů A3, B1 a B2 základní nejmenší dovolené vzdálenosti od staveb závisí na
typu stavby a DN plynovodu.

DRUHY SÍTÍ PLYNOVODŮ
Výhodou okruhové sítě je, že v případě přerušení dodávky v některém místě okruhu
bude dodávka zajištěna z opačné strany. U větvené sítě jsou regulační stanice zapojeny
za sebou.
VYSOKOTLAKÝ
PLYNOVOD

VYSOKOTLAKÝ
PLYNOVOD

STL

VTL REGULAČNÍ
STANICE
STL REGULAČNÍ
STANICE

VTL REGULAČNÍ
STANICE
STL

STL REGULAČNÍ
STANICE

NTL
NTL

		Okruhová síť					 Větvená síť

MONTÁŽ PLYNOVODU
Svařování potrubí se nejčastěji provádí vedle výkopu. Po svaření celého úseku plynovodu
se provede zkouška a potrubí se v místech sváru zaizoluje. Potrubí pomocí jeřábu
opatrně uložíme do připraveného výkopu.
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Uložení plynovodů:
Navrhuje a provádí se dle ČSN 73 6005. Uložení závisí na prostorovém uspořádání sítí
technického vybavení. Při křížení se plynovodní potrubí vkládá pod kabelové vedení
silová a sdělovací, ale nad vodovodní potrubí, tepelné sítě, hloubkové kabelovody
a stokové sítě a kanalizační přípojky. Není-li to možné, uvádí norma možnosti změny.

KRYTÍ PLYNOVODŮ
NTL plynovod – krytí nad trubkou ve volném prostoru a pod chodníkem je minimálně
0,8 m, pod vozovkou 1 m. Krytí lze snížit na min. 0,4 m s povolením plynařského podniku.
Maximální krytí je 1,5 m.
STL plynovod – minimální krytí nad trubkou ve volném prostoru a pod chodníkem je
0,8 m, pod vozovkou 1 m. Maximální krytí je 1,5 metru.
VTL – minimální krytí nad potrubím v terénu je 0,8–1,5 m. Prochází-li plynovod pod
komunikací, má minimální krytí 1,2 metru a musí být umístěný do chráničky, která je
o 1 m delší na každé straně než komunikace. Krytí lze snížit až na 0,6 m ve skalnatém
terénu s vyloučením dopravy. Plynovod kopíruje tvar terénu. Je-li plynovod ve sklonu
větším než 25 %, musí se zajistit proti posunu a vybočení betonovými bloky.

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních
sítí
Např.:
Plynovodní potrubí

Sdělovací kabely
0,4 m

Vodovodní sítě
0,5 m

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí
Např.: $1
Plynovodní potrubí

Sdělovací kabely
0,1 m

Vodovodní sítě a přípojky
0,15 m

CHRÁNIČKY A OCHRANNÉ TRUBKY
Chráničky
Chráničky se používají k ochraně prostoru před únikem plynu, případně současně
k ochraně potrubí před vnějšími silovými účinky. Chráničky se osazují čichačkami.
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Potrubí je nutno uložit do chráničky např. při průchodu plynovodu pod silnicemi I. a II.
třídy či železničními tratěmi, dále v případech, kdy plynovod veden v menší vzdálenosti
od objektů či jiných zařízení, než povolují platné předpisy, a tehdy, je-li plynovod veden
dutými prostorami. Chránička je vlastně ocelová nebo PE trubka větší dimenze, než je
vlastní plynovod. V případech, kdy je plynovod veden pod komunikací či pod železniční
tratí, slouží chránička také k tomu, aby bylo možno vysunout porušená potrubí (koroze,
prasklý svár apod.) z tohoto prostoru, aniž by bylo třeba provádět výkopové práce na
vozovce či trati. Chránička musí být zabezpečena proti korozi stejně jako plynovod.
Jestliže se chránička protlačuje zeminou pomocí protlačovacího stroje, přičemž se
ochranná izolace strhne, vloží se obvykle do této chráničky chránička izolovaná a teprve
do té se uloží plynovod.
Plynové potrubí musí být v chráničce uloženo vystředěné, k čemuž slouží zvláštní
přípravky, které udržují plynovod v ochranné trubce centricky. Chránička musí být na
obou koncích utěsněna a plynovod nesmí být vodivě propojen s chráničkou. Chránička
musí přesahovat chráněný prostor na obou koncích nejméně o 1 metr.
Chráničky pod komunikaci: Světlost se volí podle průměru plynovodu. Do světlosti DN
250 má chránička pod komunikaci průměr o 100 mm větší než plynovod. Od průměru
plynovodu DN 300 je průměr chráničky o 200 mm větší. Chránička se zhotovuje pokud
možno z jednoho kusu. Pokud je delší, musí mít co nejméně spojů, které jsou pevně
a těsně svařené.

Komunikace – silnice

Montáž chráničky pod komunikaci bez přerušení provozu
• 1. Mechanické protlačování – pohon kompresorem
• 2. Hydraulické protlačovací zařízení – pomocí olejového čerpadla
• 3. Mikrotunelování a následné protažení chráničky – pomocí vrtacího zařízení
• 4. Tunelování – starší, dnes již málo používaný způsob ukládání chráničky pod
komunikaci. Jedná se v podstatě o výkop pod komunikací značně většího průměru,
než je průměr chráničky. Tunel se musí chránit proti zborcení například vyzděním. Po
vsunutí plynovodu do chráničky musí být oba konce utěsněny.
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Způsob uložení chráničky pod komunikaci určí projektant na základě podrobného
průzkumu terénu, podle délky chráničky a průměru budovaného plynovodu.
1. Mechanické protlačovací zařízení
Před instalací zařízení je nutné vyhloubit výkop o 3 metry delší, než je délka chráničky.
Hloubka se volí o 0,5 metru větší, než je spodní část ukládaného potrubí. Na druhé
straně komunikace vyhloubíme jámu 2 metry dlouhou o stejné hloubce, která slouží
k demontáži vrtací hlavy po ukončení protlaku chráničky. Uvedené zařízení se používá
pro menší průměry chrániček, například 125 mm na níže uvedeném obrázku. Vrtací hlava
má kuželový tvar se dvěma řeznými noži, které rozrušují zeminu před protlačovanou
chráničkou. Takto vytvořený prostor je o 2 cm větší než vnější průměr chráničky.
Zatlačovaná chránička se posunuje ve směru protlačování po vedení s kolejnicí a válečky.
K pohonu se využívá kompresor s naftovým motorem, který pohání vrtací šnek, vrtací
hlavu a navíjecí buben, jenž zatlačuje chráničku do čelní stěny výkopu.
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Legenda:
1) vrtací hlava; 2) opěrné trubky; 3) příčník; 4) chránička; 5) válečky; 6) kladnice; 7) hlavice;
8) náhon šneku; 9) vynášecí šnek; 10) navíjecí buben; 11) opěrná patka; 12) vedení
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2. Hydraulické protlačovací zařízení
Zařízení umožňuje protlačit chráničku pod komunikaci o průměru 600 až 1 600 mm.
Chránička je zatlačena do zeminy pomocí hydraulického válce. Zařízení se opírá
o opěrnou stěnu výkopu. Zemina je rozrušována pomocí roztlačovacího nástavce, který
je umístěn na čele chráničky.
					Roztlačovací nástavec 			

Chránička 			

Opěrný kus 		

Olejová nádrž

Distanční vložka Hydraulický lis

Opěrná stěna

Nevýhodou je pomalý postup, protože chránička se může postupně zatlačit maximálně
o 0,5 metru a zemina se z chráničky odstraňuje ručně.
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3. Mikrotunelování – horizontální řízené vrtání a následné protažení polyetylénové
chráničky
Bezvýkopová technologie Flow Tex. Vrtání se provádí speciálním vrtákem, který je
chlazen vodou, aby se zemina lépe rozrušovala. Vrtání otvoru se provádí pomocí
speciálního vrtacího stroje. Princip technologie je založen na rozplavování a rozrušování
zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu (bentonit je drcený jíl, který
pomáhá při vrtání a současně jako těsnicí a výplňový materiál). Tuto metodu používáme
u menších průměrů chráničky a nelze ji použít u sypké zeminy, u které by došlo ke
zborcení vrtaného otvoru.
horizontální vrt

vtahování ochranného potrubí

1) vrtací jednotka; 2) startovací šachta; 3) max. hloubka; 4) směr vrtání; 5) směrové a výškové řízení vrtání;
6) koncová šachta; 7) otočný čep; 8) rozšiř. hlava; 9) zpětný chod

1. etapa. Předvrtání pilotního vrtu pomocí vrtné hlavy s vysílačem. Při práci sledujeme
na vozovce detektorem směr a hloubku vrtání. V případě odklonění od požadovaného
směru nebo hloubky vrtání provedeme korekci nachýlením vrtné hlavy na požadovaný
směr.
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Vrtání provádíme po dobu, než vrtná hlava dorazí do cílové šachty. Tímto způsobem se
provede pilotní vrt ze startovací jámy až do koncové jámy. V koncové jámě se provede
výměna vrtné hlavy s vysílačem za rozšiřovací hlavu, potřebnou pro požadovaný průměr
chráničky.
2. etapa. Rozšiřování. Při rozšiřování, opět s podporou výplachové směsi, dochází
k roztlačení zeminy a zvětšení průměru původního pilotního vrtu až na požadovanou
velikost, podle průměru vtahované chráničky. Na připravenou chráničku –
polyetylenovou trubku, která je menší o předepsaný rozměr než vyvrtaný otvor, následně
navaříme na tupo přechodový úchyt. Chránička má být z jednoho kusu a je vždy delší
než délka vrtaného otvoru.

3. etapa. Protahování chráničky ze startovací šachty. Jakmile je ukončeno rozšíření
celého vrtu, zapojí se za rozšiřovací hlavu předem připravené potrubí PE s úchytem
a vtáhneme chráničku do rozšířeného vrtu. Vtahování potrubí do vyvrtaného otvoru
probíhá opět s podporou bentonitové směsi.

		

startovací šachta

chránička

úchyt chráničky

cílová šachta vsunování

Chráničku je nutno při vsunování do otvoru přidržovat nebo podložit, aby nedošlo
k poškození povrchu. Po vysunutí chráničky do cílové šachty uřízneme přechodový
úchyt. Současně uřízneme a zarovnáme chráničku ve startovací šachtě vsunování.
Výhodou chráničky z PE je, že nekoroduje a nemusí být chráněna proti bludným
proudům.
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Ochranné trubky
Používají se k ochraně plynovodního potrubí před vnějšími silovými účinky, např. při
nadměrném zatížení, krytí menším než 0,4 m, při bezvýkopových technologiích, při
průchodu stavebními konstrukcemi.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jak jsou plynovody rozdělené podle tlaku?
K čemu se používá chránička a čichačka?
Jak se spojuje potrubí na plynovodech?
Popište postupy ukládání chráničky.
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3.2 MONTÁŽ, ÚDRŽBA A OPRAVY SOUČÁSTÍ
PLYNOVODŮ

TRUBKY OCELOVÉ
Rozhodujícími vlastnostmi oceli k výrobě potrubí pro rozvod plynu jsou meze kluzu
a pevnosti, vrubová houževnatost a svařitelnost oceli (materiálové složení).

Trubky ocelové bezešvé
Používají se pro rozvody menších průměrů a nižší tlakové hladiny. Jsou vyrobeny
z plného materiálu, používají se trubky černé bezešvé (bez izolace pro plynovody, které
nejsou uloženy v zemi) nebo trubky izolované bezešvé pro rozvody plynu uložené
v zemi.

Trubky svařované
Svařované podélně nebo ve šroubovici. Jejich výhodou je menší tloušťka stěny než
u trubek bezešvých a její homogennost. Používají se pro všechny tlakové hladiny a větší
průměry potrubí. Pro vysoké tlaky a velké průměry je důležitá kvalitní výroba ocelových
plechů. Nevýhodou ocelových potrubí je jejich větší hmotnost a nutná ochrana proti
korozi (pasivní a aktivní).
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D1 = vnější průměr ocelové trubky, D2 = vnější průměr včetně povlaku, t = tloušťka stěny, s = tloušťka
povlaku, 1,5 nebo 2 mm, DN = jmenovitý vnitřní průměr potrubí

Izolace ocelového potrubí
Tovární izolace potrubí:
Používá se polyetylénová a asfaltová. Polyetylénové izolace jsou nanášené na povrch
trubky s adhezní vrstvou extruzí nebo sintrováním. Druhy:
•

trubky s PE izolací,

•

trubky s PE izolací a cementovými povlaky,

•

páskové plastové izolace.

Izolace trubek prováděných na stavbě:
•

asfaltové,

•

izolační bandáže,

•

páskové plastové izolace,

•

smršťovací plastové izolace,

•

termosetové nátěrové hmoty.

Pro nadzemní vedení musí být plynovody opatřeny vhodnými nátěry.

Svařování potrubí
Volba způsobu svařování ocelových plynovodů závisí na tlaku dopravovaného plynu
a průměru potrubí. Používají se metody:
•

311 – kyslíkovo-acetylénové svařování

•

111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (bázickou, spádovou)

•
141 – ruční obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře
inertního plynu (metoda TIG)

Opravy ocelových plynovodů
Technické požadavky na provedení opravy musí splňovat požadavky na bezpečnost
provozu plynárenských zařízení. Pro provádění opravy musí být vypracován a schválen
pracovní postup.
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Opravy se dělí:
•

podle doby účinnosti opravy: – opravy dočasné

							– opravy trvalé
•

podle tlaku plynu v potrubí:

– opravy při provozním tlaku

							– opravy při sníženém provozním tlaku
							– opravy na odtlakovaném potrubí
Dočasné opravy je možné provést jen v případech, kdy z technických nebo provozních
důvodů nelze provést opravu trvalou. V nejbližším možném termínu musí být oprava
dočasná nahrazena opravou trvalou. Po dokončení opravy musí být provedena zkouška
těsnosti opravovaného úseku.

TRUBKY Z POLYETYLENU
Tento materiál se používá jen pro rozvody uložené v zemi. Polyetylen (PE) se pro
montáž plynovodního potrubí používá již řadu let. Výhody potrubí z polyetylenu: menší
hmotnost, velká pružnost, vysoká hladkost vnitřního povrchu, odolnost proti korozi,
odolnost proti bludným proudům, poměrně snadné svařování, nemusí se izolovat, menší
průměry potrubí na přípojky a dále to, že polyetylenové potrubí můžeme přepravovat
stočené v dlouhých kusech, například 100 metrů.
Trubky spojujeme svařováním pomocí elektrotvarovek nebo na tupo. Tento materiál se
používá až do průměru 600 mm.
PE trubky se vyrábějí kontinuálně na šnekových vytlačovacích strojích.

Trubky jsou vyráběny s nejmenší požadovanou pevností MRS 80 barů (8 MPa) u materiálu
PE 80, nebo 100 barů (10 MPa) u materiálu PE 100. Druh výrobku musí být na materiálu
vyznačen. V současné době se používá nejčastěji PE v tlakové třídě 100.
Trubky z PE 80 musí být žluté barvy nebo černé barvy. Trubky černé barvy musí být
označeny podélnými žlutými pruhy, rovnoměrně rozloženými po obvodu trubky.
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Trubky z PE 100 musí být oranžovo‑žluté nebo černé barvy. Trubky černé barvy musí
být označeny podélnými oranžovo-žlutými pruhy, rovnoměrně rozloženými po obvodu
trubky.

Trubky s dodatečnou ochrannou vrstvou se požívají v místech, kde provozovatel
z provozních důvodů vyžaduje odolnější potrubí.
Trubky s ochranným pláštěm PE 80 musí mít plášť žluté barvy s podélnými pruhy zelené
barvy, rovnoměrně rozloženými po obvodu trubky, případně je povrch pouze žluté barvy
s označením materiálu: OCHRAN. POVLAK PEHD.

Trubky s ochranným pláštěm PE 100 musí mít plášť oranžovo-žluté barvy s podélnými
pruhy zelené barvy, rovnoměrně rozloženými po obvodu trubky, případně je povrch
pouze oranžovo‑žluté barvy s označením materiálu: OCHRAN. POVLAK PEHD.

Trubky menšího průměru než 110 mm mají nejméně čtyři pruhy. Trubky většího průměru
než 110 mm mají nejméně šest pruhů. U trubek a tvarovek z PE se používá k jejich
charakteristice jmenovitý vnější průměr a jmenovitá tloušťka stěny. Jednomu vnějšímu
průměru mohou být přiřazeny různé tloušťky stěny. V závislosti na poměru vnějšího
průměru trubky a tloušťky stěny se PE trubky rozdělují do tlakových řad – označení SDR
(standardní rozměrový poměr). Pro stavbu plynovodů a přípojek jsou používány trubky
ve dvou tlakových řadách – SDR 17,6 a SDR 11.
K připojení PE trubky k ocelové části se používají přechodové spoje různého typu.
Prochází-li přechodová spojka obvodovou zdí, používají se přechodky s ochranným
pouzdrem. Mohou být opatřeny opěrami. Průchod zdí musí být utěsněn.
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TVAROVKY
Redukované nátrubky, T-kusy, kolena, příruby, klenutá dna, přivařovací nátrubky
a mechanické spoje.

redukovaný nátrubek koleno klenuté dno

Koleno
Je tvarově pevná armatura, která umožňuje změnit směr potrubí. Nejčastěji se používají
kolena s úhlem ohybu 90°, 45° a 60°. Koleno je jedna z nejčastěji používaných tvarovek.
Koleno, podobně jako i jiné tvarovky v potrubí, je vystaveno nejen tlaku dopravovaného
plynu (média), ale i vnějšímu mechanickému namáhání. U potrubí, která jsou vystavena
častým změnám teploty, se z výše uvedených důvodů doporučuje použít u svařovaných
kolen tlustší materiál. V důsledku změny směru proudění média vzniká v koleně tlaková
ztráta. V závislosti na rychlosti proudění média a drsnosti potrubí může být tato ztráta
ekvivalentní až desítkám metrů přímého potrubí. Co do konstrukce kolene samotného
má na tlakovou ztrátu vliv úhel ohybu, například 45° nebo 90°, poloměr ohybu, průměr
potrubí, druh spoje mezi armaturou a potrubím. Pokud je proudění v přímém potrubí na
horní hranici laminárního režimu, může koleno nebo jiná armatura vyvolávat přechod do
turbulentního proudění s vyššími hydraulickými ztrátami.

Příruba
Je zesílený okraj trubky, který je určený pro spojení s jinou částí. Příruba trubky má
většinou tvar mezikruží. V něm jsou vyvrtány otvory pro spojení šrouby s přírubou druhé
trubky. Spojování přírubami se používá u větších průměrů potrubí a v případě, že je
požadován rozebíratelný spoj a trubky není možné spojit pomocí šroubení.
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Příruba s krkem

Plochá příruba

UZAVÍRACÍ ARMATURY ULOŽENÉ V ZEMI
Šoupátka
jsou vhodná pro všechny tlakové hladiny. K přerušení proudění plynu dochází vsunutím
dělicí desky, která může mít tvar srdce. Ovládá se pomocí zemní teleskopické soupravy,
na kterou nasadíme klíč.
• Šoupátko přírubové
Používáme je na ocelovém potrubí, na plynovod je montujeme pomocí přírubového
spoje. Po montáži na potrubí upevníme na horní nástavec vřetene šoupěte teleskopickou
zemní soupravu, která slouží k ovládání uzavíracích armatur zabudovaných v zemi.
Šoupata se vyrábějí podle průměru potrubí, maximální pracovní přetlak činí 10 barů
(1 MPa), maximální teplota při provozování je do 50 °C; možnost dodání zemní
teleskopické soupravy s ukazatelem polohy.
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• Šoupátka s polyetylenovými konci PE‑HD
Používáme je na polyetylenové potrubí, na plynovod je navaříme pomocí
elektrotvarovky. Po montáži na potrubí upevníme na horní čtyřhran vřetene šoupěte
teleskopickou zemní soupravu, která slouží k ovládání uzavíracích armatur zabudovaných
v zemi.

• Šoupátka a potrubí bez šroubů, systém BAIO
Patentovaný bezpřírubový systém montáže potrubních rozvodů, tvarovek a armatur.
Výhody: spoje bez použití šroubů, vhodné pro potrubí z PE, možnost vyosení potrubí
až o 3°, jištění proti posuvu a pootočení potrubí, jednoduchá montáž potrubí a armatur,
úspora přírub, přírubových adaptérů, šroubů, matic, podložek, úspora těsnění a práce
montéra na sešroubování potrubního rozvodu, jednoduché spojování PE bez svářecího
přístroje (není potřeba svářecí oprávnění).

Montáž potrubí do hrdla šoupátka nebo tvarovky s jištěním proti posunu:
• Na PE potrubí srazit hrany, vsunout opěrnou nerezovou vložku.
• Konce PE potrubí a těsnění natřít vhodným mazacím prostředkem.
• Trubku nasunout do hrdla šoupátka nebo tvarovky.
• Jisticí kroužek přesunout k čelu armatury nebo tvarovky a směrem doprava
uzamknout objímku.
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Uzavírací klapka
Obousměrná uzavírací armatura a její výhody: malé zastavěné rozměry, funkční
spolehlivost v libovolné montážní poloze, možnost různého ovládání, například v zemní
úpravě. Uzavírací klapky jsou přírubové, nebo bezpřírubové. Manžeta bezpřírubové
klapky má těsnicí funkci v průtoku i mezi přírubami. Typ Wafer – montáž sevřením mezi
příruby potrubí. Typ Lug – lze použít do potrubí i jako koncovou armaturu.

Montáž armatur
Šoupě v ochozu. Na dlouhých a rovných plynovodech, kde by mohlo dojít k poškození
armatury nebo šroubů vlivem tepelné roztažnosti, musíme šoupě zabudovat do ochozu.
poklop

3
3
2

1

varianta „a“

3
1

varianta „b“

Popis: 1) hlavní armatura, 2) přepouštěcí armatura, 3) dělicí deska, která je navařena na plynovod, a plyn
proudí ve směru šipky
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Po navaření šoupěte v ochozu na potrubí uložené v zemi, provedení tlakové zkoušky
a izolování kovových částí plynovodu výkop zasypeme pískem. Nad uzávěrem usadíme
betonovou desku s kruhovým otvorem, na kterou položíme poklop. Horní hrana poklopu
musí být v úrovni okolního terénu.

Trasové uzávěry (TU)
Trasový uzávěr je trvale zabudovaný soubor zařízení sloužící k dočasnému přerušení toku
plynu, případně odtlakování plynovodu, přepouštění plynu mezi úseky plynovodu nebo
k čištění úseků plynovodu.
Základní konstrukce TU je řešena plnoprůchozí armaturou vloženou do osy potrubí.
Před a za armaturou jsou umístěny T-kusy v dimenzi shodné s dimenzí obtoku. Obtok je
tvořený ohyby, potrubím a dalšími dvěma uzávěry a T-kusy. T-kusy jsou propojeny přes
regulační armaturu.
Přednostně se používají TU v nadzemní konstrukci.
Trasový uzávěr s obtokem s nadzemní konstrukcí
Musí být vybaven oplocením, které je provedeno tak, aby umožňovalo dostatečný
přístup k armaturám. Oplocení TU se doporučuje provést do výšky alespoň 2 metrů. Pro
snadnější montáž a ovládání musí odstup oplocení být minimálně 0,8 metru od armatur.
4

5

5
3

2

4

2

1) hlavní armatura, 2) armatury obtoku, 3) přepouštěcí armatura obtoku, 4) manometrový ventil, 5) odfuk
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ODVODŇOVAČE
Odvodňovače slouží k zachycení kondenzátu, jenž se vytvoří zkondenzováním vodních
par, které jsou obsaženy v plynu. Velikost a počet odvodňovačů navrhuje projektant
podle potřeby provozu. Umísťují se vždy na nejnižším místě plynovodu, zajistí se proti
sedání a zasypou zeminou jako ostatní potrubí. Odvodňovače se nesmí umísťovat
v ochranných pásmech elektrických a telefonních vedení nebo tam, kde by jejich
vyprazdňováním vzniklo nebezpečí výbuchu nebo kde by únik kondenzátu způsobil
ekologickou škodu. Vyprazdňování odvodňovače se provádí pravidelně podle plánu
kontrol a údržby plynovodů.
11
4

2

10

6

3

7
8
9

12

1

5

1) odvodňovač, 2) ventil, 3) příruba, 4) poklop, 5) trubka pro kondenzát, 6) poklopová deska,
7) šroub, 8) matice, 9) podložka, 10) těsnění, 11) podsyp, 12) plynovod

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jaké trubky používáme při montáži plynovodu v zemi?
Které uzavírací armatury používáme na plynovodech v zemi?
Proč na plynovodech používáme odvodňovače?
Proč na dlouhých a rovných plynovodech montujeme šoupě do ochozu?
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3.3 MONTÁŽ, ÚDRŽBA A OPRAVY
PŘÍSLUŠENSTVÍ PLYNOVODŮ

Zemní souprava teleskopická pro šoupátka
Zemní souprava s konstrukcí přesouvacích ochranných trubek je vhodná pro ovládání
uzávěrů zakopaných v zemi. Je umístěna v plastovém nebo litinovém poklopu, který je
položený na betonové desce. Výšku teleskopu můžeme libovolně upravit podle hloubky
uloženého potrubí, pružinová brzda slouží pro nastavení dané polohy.
Materiál: spojka z tvárné litiny nebo nerezavějící oceli, nástavec ze šedé litiny nebo
nerezavějící oceli, prodlužovací tyč z žárově pozinkované uhlíkové oceli nebo nerezavějící
oceli, kolíky a spojovací materiál z nerezavějící oceli, ochranná trubka z plastu.
Povrchová ochrana: všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány.
Po montáži a přivaření šoupátka k potrubí musíme uložit signalizační vodič na celé
potrubí, které bude v budoucnosti sloužit k vyhledání plynovodu.
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Poklopy litinové a plastové
Slouží k ochraně konců ovládacích prvků uzavíracích armatur, odvodňovacích ventilů
a číhaček, které jsou uloženy v zemi. Používají se různé tvary a velikosti podle projektu.
Poklop musí být označen tak, aby bylo patrné, že se jedná o plyn. Poklop musí být vždy
položený na betonové podkladové desce.

Signalizační vodič
Při montáži potrubí z polyetylénu se souběžně s potrubím ukládá měděný signalizační
vodič s nejmenším průřezem 2,5 mm2. Signalizační vodič je trvale a těsně připevněn na
horní část potrubí. Pokud je použita trubka s ochranným pláštěm, je signalizační vodič
přímo součástí ochranného pláště. Projekt plynovodu stanoví průřez vodiče, umístění
vývodů a způsob spojování. Největší vzdálenost vývodů signalizačního vodiče je 800
metrů.

Čichačka s chráničkou
Aby bylo možno průběžně kontrolovat, zda je plynové potrubí procházející chráničkou
těsné, osazuje se na koncích chráničky tzv. čichačka. Čichačka je ocelová nebo plastová
trubka přivařená na chráničku a vyvedená na úroveň terénu, kde je uložena v litinovém
poklopu a opatřena víčkem. Čichačky ukončené pod zemí jsou v teleskopickém
provedení, pokud není s dodavatelem plynu dohodnuto jinak. Pracovníci provádějící
kontrolu plynovodu pochůzkou po trase zjišťují čichem a detektorem úniku plynu
u vyústění čichačky, zda do chráničky nevniká plyn. Čichačka se na chráničce umísťuje
na výše položenou stranu chráničky. Je-li délka chráničky větší než 20 metrů, osadí
se čichačky na obou koncích. Vzdálenost čichačky od kraje chráničky by měla být
minimálně 40 cm. Čichačka má mít vnější průměr nejméně 40 mm a je opatřena
protikorozní ochranou. Chránička s čichačkou je znázorněna na obrázku na další stránce.
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5

6

4
1) Plynovod
2) Chránička
3) Utěsnění chráničky
4) Čichačka
5) Víčko na čichačce
6) Litinový poklop

2
3

1

Uzavírací manžety na utěsnění chráničky
Uzavírací manžety chrániček jsou pryžové nebo plastové tvarovky uzavírající prostor
mezi potrubím a chráničkou. Utěsnění čel chráničky se provádí pryžovými manžetami
vyrobenými ze syntetického kaučuku EPDM, který je odolný proti vlhkosti. Pružnost
materiálu umožňuje použít pryžové manžety na trubky, jejichž rozměry jsou až o 10 %
větší, než je deklarovaný rozměr manžety, a záhyby na manžetě umožňují do určité míry
(cca 70 mm) vyrovnat excentrickou polohu vnitřní trubky v ochranné trubce. Při nové
výstavbě se použijí zásadně nedělené pryžové manžety, dělené manžety lze použít
pouze při opravách utěsnění čel stávajících chrániček. Dělené pryžové manžety jsou
při instalaci manžety slepeny speciálním lepidlem. Lepidlo musí být součástí dodávky
dělené manžety.
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Středicí prvky chrániček
Středicí prvky chrániček jsou plastové prstence umístěné na plynovodní trubce uložené
v chráničce, které zajišťují jejich vzájemné nevodivé oddělení. V případě plynovodů
DN300 a vyšších je možno na podložení konců plynovodního potrubí v chráničce použít
PE podkladní sedla. Středicí prstence se skládají z jednotlivých segmentů, jejichž počet
je dán vnějším průměrem plynovodní trubky. Segmenty jsou vyráběny v různých typech
vhodných vždy pro určité zatížení (váhu nesené plynovodní trubky), v určitém rozsahu
průměru trubek a různých výškách pro vykrytí prostoru mezi plynovodní trubkou
a chráničkou. Sestavené středicí prstence jsou podle konstrukce buď pevné, sestavované
bez spojovacích prvků, nebo rozebíratelné se spojovacími prvky.

Čichačka s orientačním sloupkem
V terénu nepřehledném pro orientaci můžeme zhotovit čichačku jako orientační sloupek.
Montáž je zřejmá z obrázku na další straně. Případně uniklý plyn se hromadí v prostoru
nad plynovodem, kontrola se provádí u otvorů na trubce.
Orientační sloupky jsou zhotoveny z PE s ocelovou výstuží nebo z ocelové roury min.
dimenze DN 40. Sloupky se instalují do předem připravených betonových patek.
Barevné označení sloupků:
A1 – NTL ... barva žlutá
A2 – STL ... barva žlutočerné pruhy
A3 + B1 – VTL ... barva oranžovočerná
B2 – VTL ... barva žlutočervená
Na sloupky B2 – VTL se z důvodu letecké inspekce umísťují bíle terče.
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Otvor
Terén
Betonový sloupek

Plynovod

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

K čemu slouží zemní teleskopická souprava?
Proč na potrubí z PE musí být trvale připevněný signalizační vodič?
Proč na plynovody umísťujeme čichačku?
K čemu slouží orientační sloupky na plynovodech?
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3.4 UZEMNĚNÍ OCELOVÝCH PLYNOVODŮ

OCHRANA PLYNOVODU PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ
Velice nebezpečné jsou účinky bludných proudů na ocelovém plynovodním potrubí,
které mohou porušit potrubí korozním účinkem nebo při rozpojování plynovodu
způsobit požár. Původcem bludných proudů nebezpečných hodnot jsou zejména
stejnosměrné železniční trakce (postupně jsou nahrazovány střídavými) a tramvajové
provozy. Zejména u tramvajových provozů ve městech jsou obětí bludných proudů
inženýrské sítě.
Uzemněním v podstatě rozumíme úmyslné vodivé spojení plynovodu se zemí, kde
každému takovému místu je přiřazen určitý potenciál země. Části uzemnění, které jsou
pak uloženy v zemi a zajišťují dobré vodivé spojení se zemí, se nazývají zemní elektrody
(zemniče). Ta část spojení, která je mezi zemničem a uzemňovacím místem, se nazývá
zemní svod. Přechod ze zemniče do země je charakterizován zemním odporem (odpor
všech propojených náhodných i strojených zemničů včetně paralelně připojených
uzemněných vodičů), který můžeme vyjádřit jako poměr napětí zemniče (vzhledem
k potenciálu země v dostatečně veliké vzdálenosti) k proudu odváděnému do země,
označovanému jako zemní proud (efektivní hodnota proudu tekoucího zemničem do
země). Výpočet je naznačen níže:

Uz = Rz × Iz

Uz – napětí zemniče (V)
Rz – zemní odpor (Ω)
Iz – zemní proud (A)

Pokud je plynovodní potrubí součástí soustavy pospojování, musí být přemostěn také
plynoměr. Při demontáži nebo rozpojení potrubí přeskočí jiskra, která by mohla v případě
úniku plynu způsobit požár. Průřez vodiče pro přemostění plynoměru, který propojuje
potrubí před a za plynoměrem, musí odpovídat průřezu takového ochranného vodiče,
pro jehož účel slouží. Slouží-li potrubí jako doplňující pospojování (např. v koupelnách),
musí průřez vodiče pro přemostění plynoměru odpovídat průřezu ochranného vodiče
spojujícího dvě neživé části, nesmí však být menší než:
• 2,5 mm2, pokud je chráněn před mechanickým poškozením,
• 4 mm2, pokud před mechanickým poškozením chráněn není.
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Totéž platí i pro vodiče doplňujícího pospojování spojujícího neživé části a cizí vodivé
části. To znamená, že nesmějí mít průřez menší, než je polovina průřezu odpovídajícího
ochranného vodiče, přičemž je třeba dodržet výše uvedené průřezy ochranného vodiče.
Slouží-li potrubí jako hlavní pospojování, musí průřez vodiče přemostění odpovídat
průřezu vodiče hlavního pospojování – průřez 6 mm2 Cu, popř. 50 mm2 ocelového vodiče.
Obdobným způsobem je nutné provést propojení v případě, že se na plynovodním
potrubí pracuje a část potrubí je vyjmuta nebo je potrubí přerušeno. Pokud je část
kovového potrubí trvale nahrazena potrubím z plastu, je nutné toto propojení ponechat
trvale.
Účinnost jakéhokoliv zemniče závisí na místních půdních podmínkách. Podle půdních
podmínek a požadované hodnoty odporu uzemnění se musí zvolit jeden nebo více
zemničů. Prakticky rozlišujeme tyto typy zemničů:
a) zemnící tyče nebo trubky,
b) zemnící pásky nebo dráty,
c) zemnící desky.

OCHRANA PROTI ÚČINKU BLESKU
Nadzemní plynovod a strojní zařízení regulační stanice musí být elektricky odděleno
od vstupního a výstupního potrubí izolačními spoji, které přednostně umísťujeme
v podzemní části plynovodu. Nadzemní část plynovodu se uzemňuje, jestliže výška nad
terénem je větší než 4 metry, nebo je-li jejich přechod nad terénem delší než 20 metrů.
Spojování svodů na uzemňovací soustavu v zemi musí být provedeno v kontrolních
jímkách. Odpor společné zemnící soustavy s uzemněným vodičem může mít proti zemi
hodnotu nejvýše 2 ohmy.
												 Uzemňovací svod

STL
REGULAČNÍ
STANICE

potrubí

izolační spoj

uzávěr STL

ocelové potrubí		
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uzávěr NTL		

izolační spoj

Kontrolní otázky:
1. Co je to bludný proud a jak vzniká?
2. Proč musí být plynoměr vodivě propojený?
3. Proč musíme chránit regulační stanici proti účinku blesku?
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3.5 SVAŘOVÁNÍ POLYETYLENOVÝCH
PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK

SVAŘOVÁNÍ ELEKTROTVAROVKOU

VIDEO

Zásady
Základní materiál: Kontrola, není-li poškozena trubka, je-li použita správná
elektrotvarovka.
Odstranění zoxidované vrstvy z konců trubek do hloubky max. 0,1–0,2 mm; musí
přesahovat okraje tvarovky a být zřetelně viditelné kolem ní na povrchu trubky.
Hloubka zasunutí trubek do spojky musí být vyznačena na obou trubkách a po
zasunutí se kontroluje hloubka zasunutí trubek do elektrotvarovky až po tyto značky.
Souměrnost spáry mezi spojkou a trubkou na obou stranách se kontroluje vizuálně
nebo pomocí spároměrek.
Úhlová odchylka – trubky a tvarovky kontrolujeme vizuálně nebo pomocí měřidla UNI.
Svařování – kontrola, jestli proběhl svařovací proces – vyplnění kontrolních otvorů
taveninou nebo vytlačení kontrolních hrotů‑značek.
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Popis svaru – číslo svaru, identifikátor svářeče, datum provedení svaru, čas ukončení
svařování.

Postup při svařování elektrotvarovkou
Plochy spojované elektrosvařováním, tj. povrch trubky a vnitřek elektrotvarovky,
jsou vzájemně přesazeny a ohřáty elektrickým proudem v odporovém vinutí uvnitř
elektrotvarovky, čímž dojde k plastifikaci materiálu trubky i elektrotvarovky. Svar je
vytvořen zvětšením objemu taveniny, délky odporového vinutí a promísením materiálu
elektrotvarovky s materiálem trubky. Svařovací tlak ve spoji je závislý na vhodně
řešených studených zónách elektrotvarovky. Ve studených zónách elektrotvarovky dojde
k zatuhnutí taveniny, uzavření svařovacího prostoru a následně k vyvození potřebného
svařovacího tlaku ve svařovaných plochách. Na obrázku je uvedeno schematické
znázornění elektrosvařování trubek PE.

			Trubka 1 				Spojka 			Trubka 2

Přípravné práce
Elektrosvařování lze provádět za venkovní teploty podle doporučení výrobce
elektrotvarovek, obvykle od 0 °C do 40 °C.
Trubky musí být uříznuty kolmo vhodným nástrojem. Provede se kontrola kolmosti
konců svařovaných dílů, které budou zasunuty do objímkové elektrotvarovky. Svařované
části trubek jsou zbaveny mechanických nečistot a vlhkosti. Na svařovaných částech
trubky nebo přípojky elektrotvarovkového T kusu je označena plocha, ze které je
nutno odstranit zoxidovanou vrstvu. Zoxidovaná vrstva polymeru je z potrubí nebo
přípojky elektrotvarovkového T kusu odstraněna vhodným nástrojem (škrabka,
loupací zařízení) do hloubky 0,1–0,2 mm. Zoxidovaná vrstva polymeru se z přípojky
elektrotvarovkového T-kusu odstraňuje v případech, u kterých to předepisuje výrobce.
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Vnější hrana svařovaných dílů, u kterých bylo provedeno odstranění zoxidované vrstvy,
je zaoblena tak, aby při zasouvání do objímkové elektrotvarovky nedošlo k poškození
odporového vinutí. Na svařovaných dílech je vyznačena hloubka zasunutí do objímkové
elektrotvarovky tak, aby konce svařovaných dílů byly spolehlivě zasunuty ve studených
zónách objímkové elektrotvarovky. Svařované plochy trubky jsou očištěny. Objímková
elektrotvarovka je vyjmuta z přepravního obalu těsně před svařováním a vnitřní
svařovaná plocha je rovněž očištěna. Svařované díly jsou zasunuty do objímkové
elektrotvarovky až po značku hloubky zasunutí a upnuty v upínacím zařízení.
Při nasazování objímkové elektrotvarovky je nutno dbát, aby nedošlo ke vzpříčení
spojovaných dílů. Je nutno se vyvarovat použití síly při nasazování objímkové
elektrotvarovky na svařované díly trubek.

Provedení svaru
Elektrotvarovka je připojena ke svařovacímu zařízení pomocí odpovídajících čistých
a suchých kabelů tak, aby při neopatrné manipulaci nemohlo dojít k přerušení
elektrického obvodu. Kontakty pro připojení svařovacích kabelů musí být umístěny tak,
aby byly snadno dostupné, a současně nesmí být ničím zatěžované. Je zapnuto svařovací
zařízení. Data nutná pro svařovací proces elektrotvarovek jsou načtena automaticky
svařovacím zařízením (např. čárovým kódem) nebo jsou zadána ručně. Po nastavení
parametrů svařování a ověření svařovacích údajů je spuštěn a automaticky veden proces
svařování. Doba svařování je obvykle zobrazena svařovacím zařízením. Pokud svařovací
stroj automaticky nezaznamenává data svařovacího procesu, musí být v protokolu
o svaru zaznamenány všechny údaje zobrazované svařovacím zařízením v průběhu
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svařování. Ukončení doby svařování je indikováno svařovacím zařízením. Po ukončení
procesu svařování jsou zkontrolovány indikátory taveniny, je-li jimi elektrotvarovka
vybavena. Dojde-li v průběhu procesu svařování k přerušení dodávky elektrické energie
do elektrotvarovky, je nutno se řídit návodem výrobce. Povoluje-li opakované svaření,
je před zahájením opakovaného svařovacího procesu nutno nechat elektrotvarovku
vychladnout po výrobcem předepsanou dobu chladnutí. Uvolnění svaru z upínacích
a fixačních přípravků a manipulace s ním je možná až po uplynutí doby chladnutí, kterou
uvádí výrobce elektrotvarovky. Mechanicky lze svar zatěžovat (např. tlakovou zkouškou)
po 30 minutách po ukončení doby chladnutí udávané výrobcem, neuvádí-li výrobce
hodnotu jinou.

SVAŘOVÁNÍ NA TUPO
Používá se svařovací zařízení, které je schopno v průběhu svařování zajistit požadované
parametry. Před vlastním svařováním je očištěno svařovací zrcadlo a rovinný hoblík. Pro
čištění svařovaných ploch a pracovních ploch svařovacího zrcadla se používají rychle
a beze zbytku odpařitelné odmašťovací kapaliny (např. technicky čistý etylalkohol
s nejméně 99,8 % alkoholu, < 0,1 % vody v originálním balení), které nenarušují
svařovaný polymer, nejsou hydroskopické. Mohou být rovněž použity speciální k tomu
určené čisticí utěrky a prostředky, jestliže splňují výše uvedené požadavky.

Pracovní plochy svařovacího zrcadla jsou opatřeny antiadhézní vrstvou, která zabraňuje
přilepení taveniny polymeru. Pracovní plochy svařovacího zrcadla musí být udržovány
v čistotě a kontrolovány, nejsou-li na nich ulpělé zbytky taveniny. Pro odstranění
zbytků taveniny z pracovních ploch svařovacího zrcadla se používají vhodné, povrch
nepoškozující škrabky. Svařovací zrcadlo udržuje požadovanou svařovací teplotu
s požadovanou přesností po celou dobu provádění svaru.
Přípravné práce
Svařované díly jsou očištěny od mechanických nečistot a vlhkosti, následně jsou upnuty
ve svařovacím zařízení (u trubek je nutno zajistit souosost). Čela svařovaných dílů
jsou zarovnána rovinným hoblíkem tak, aby byly odstraněny nerovnosti způsobené
dělením materiálu a zoxidovaná vrstva na svařovaných plochách do hloubky nejméně
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0,2 mm. Provede se očištění svařovaných ploch od zbytků materiálu vzniklého při jejich
zarovnávání a kontrola homogenity materiálu svařovaných ploch. Provede se kontrola
souososti – přesazení svařovaných ploch nepřesáhne 10 % tloušťky stěny a spára mezi
svařovanými plochami nepřesáhne hodnoty uvedené v tabulce.

Postup při svařování na tupo
Provede se vizuální kontrola pracovních ploch svařovacího zrcadla. Pracovní plochy
nesmí vykazovat zbytky taveniny polymeru, vrypy a jiná mechanická poškození.
Kontrola teploty pracovních ploch horkého tělesa se provede vhodným teploměrem na
každé straně ve dvou bodech, ve kterých lze předpokládat kontakt svařovacího zrcadla
a svařovaných dílů. Po každém nastavení teploty může být svařovací zrcadlo použito
nejdříve za 10 minut po dosažení této nastavené teploty. Teploty svařovacího zrcadla
jsou voleny v závislosti na svařovaném materiálu. Určení pohybové síly/tlaku se provede
před provedením svaru za účelem stanovit minimální sílu/tlak (pasivní odpor), která
uvede upínací čelisti se svařovanými díly do pohybu k sobě. Takto stanovená síla/tlak
se připočte k nominálnímu svařovacímu tlaku/síle stanovenému výrobcem zařízení,
výsledkem je svařovací síla/tlak.
Přitlačením svařovaných dílů na pracovní plochy horkého svařovacího zrcadla probíhá
fáze vyrovnání. Dochází k natavení čel trubek, vyrovnání nerovností po zarovnání čel
svařovaných dílů. Tato fáze probíhá při svařovací síle/tlaku.
Po dosažení svařovací síly/tlaku probíhá fáze svařování, kdy je dosažená svařovací síla/
tlak udržována po dobu chladnutí uvedenou v závislosti na svařovaném materiálu
s přesností ±10 %. Svařené díly musí vytvořit pravidelný dvojitý výronek.
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Po uplynutí doby stanovené pro svařování je možno zrušit svařovací sílu působící mezi
svařovanými díly, vyjmout svařené díly a tyto je pak třeba mechanicky nenamáhat
nejméně 1 hodinu pro tloušťku stěny 25 mm, pro větší tloušťky stěny nejméně 2 hodiny.

VIDEO SVAŘOVÁNÍ ELEKTROTVAROVKOU

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

Kontrolní otázky:
1. Popište postup přípravy materiálů pro svařování.
2. Jaké zásady se musí dodržovat při svařování plastů?
3. Popište zařízení pro svařování na tupo a pomocí elektrotvarovky.
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3.6 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
Patří mezi plynárenská zařízení. Začíná napojením na plynovodní potrubí a končí
hlavním uzávěrem na domovním plynovodu. Ocelové trubky se spojují svařováním.
Závitové spoje nesmějí být použity u trubek uložených v zemi. Napojení se nejčastěji
provádí navrtáním shora. Na plynovodní přípojky se používá izolovaná ocelová trubka
a v poslední době převážně trubky PE – polyetylénové.

ZÁSADY VEDENÍ PŘÍPOJEK
Potrubí přípojky se na plynovod napojuje kolmo, nejkratším směrem k objektu. Trasa
vedení přípojky musí být dlouhodobě přístupná a volná pro případné rekonstrukce
a opravy. Potrubí musí být uloženo v zemi s krytím nad přípojkou alespoň 0,8 m. Potrubí
se klade se sklonem podle terénu. Potrubí přípojek se provádí přednostně ve sklonu do
potrubí plynovodu. Při opačném sklonu se v budově zřizuje čisticí tvarovka. Potrubí se
umísťuje do chráničky nebo ochranné trubky při průchodu zdí, pod komunikacemi, při
sníženém krytí nad plynovodním potrubím.
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NA PŘÍPOJKY SE OSAZUJÍ:
Izolační spoje
Slouží k přerušení elektrické vodivosti ocelového potrubí a zamezení průchodu bludných
proudů do další části ocelového plynovodu.

Přechodové spojky
Navařuje se na přípojku z polyetylenu. Na PE potrubí navaříme část přechodové spojky
z PE, na ocelovou část přivaříme ocelové potrubí, které se napojí do budovy.

Elektrotvarovky
Používáme na plynovodní přípojky z PE, jsou to spojky, redukce, kolena, T-kusy.
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Přípojka začíná v místě napojení na veřejný plynovod a končí hlavním uzávěrem plynu.
Podle provozního tlaku může být přípojka nízkotlaká (NTL), napojená na nízkotlaký
plynovod, nebo středotlaká (STL), napojená na středotlaký plynovod.
Potrubí plynovodní přípojky se na plynovod napojuje kolmo. Rovněž k budově se potrubí
přivádí v kolmém směru. Podél budovy vedeme NTL přípojku v minimální vzdálenosti
1 metr a uložení STL udává TPG 702 01.

POSTUP ŘEZÁNÍ TRUBEK Z PE 100

VIDEO

1. nasadit řezací kolečko na trubku, 2. otočit řezací kolečko okolo trubky, 3. lehce
zašroubovat aretační šroub, 4. postup dva a tři několikrát opakovat

Pro potrubí přípojek se v současné době používají zejména trubky z polyetylénu –
PE. Před zaústěním do budovy je nutno na přípojce z polyetylénu osadit přechodový
spoj na PE – ocelové potrubí a dále pokračovat ocelovým potrubím. Další možností je
polyetylénové potrubí, vedené ze země, vložit do ochranné trubky až po hlavní uzávěr
plynu. Na PE potrubí před hlavním uzávěrem namontujeme svěrný spoj ISIFLO, který
upevníme do objímky, nebo navařený přechod z polyetylénu na ocel. V budovách
můžeme používat vícevrstvé plastové trubky (ALPEX-GAS, viz TPG 704 03).
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Dimenze potrubí přípojky se určuje výpočtem, přičemž minimální průměr NTL přípojky
je DN 25 a STL přípojky DN 15. Napojení přípojky na plynovod se provádí pomocí
přivařovací tvarovky, mechanické spojky nebo s použitím navrtávacího pasu.

ZÁSADY VEDENÍ PŘÍPOJEK
Hlavní uzávěr plynu (HUP) se instaluje na přístupném místě těsně u prostupu plynovodu
do budovy nebo v jeho blízkosti. Uzávěr se instaluje na plynovod tak, aby v případě
potřeby bylo možné uzavřít celý plynovod. Plynovod je v chráničce veden přes
obvodovou zeď do budovy. Hlavní uzávěr plynu odděluje přípojku od domovního
plynovodu. Nejčastěji používáme kulový uzávěr.

MONTÁŽ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PE NA STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ
POTRUBÍ BEZ PŘERUŠENÍ DODÁVKY PLYNU
Do vykopaného výkopu uložíme polyetylénovou trubku do pískového podloží. Na
stávající ocelové potrubí navaří svářeč navrtávací T‑kus elektrickým obloukem.
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Montér pomocí elektrotvarovek a přechodky PE – ocel navaří a současně propojí
budovanou přípojku od navrtávacího T-kusu k hlavnímu uzávěru. Na část polyetylénové
trubky, která vystupuje ze země, montér nasadí ocelovou chráničku.

Na PE potrubí před hlavním uzávěrem se namontuje svěrný spoj ISIFLO, který se upevní
do objímky. Po dokončení montáže přípojky provede montér pod dohledem technika
odborného dozoru tlakovou zkoušku vzduchem na 0,62 MPa. Po úspěšné tlakové
zkoušce sepíše technik zápis o provedené tlakové zkoušce přípojky. Montér vypustí
vzduch z potrubí přípojky.

Po vypuštění vzduchu montér namontuje na navrtávací T‑kus vrtací zařízení a navrtá
plynovod bez přerušení dodávky plynu v plynovodu. Toto zařízení je konstruováno tak,
že obsluha není ohrožena únikem plynu při vrtání. Skládá se ze dvou komor, které jsou
oddělené a při výměně vrtáku a následném našroubování zátky je vyvrtaný otvor stále
utěsněný. Na ocelové části potrubí montér provede izolaci izolační páskou. Na závěr
provede odvzdušnění vybudované přípojky plynu.
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NAPOJENÍ PŘÍPOJKY Z PE NA PLYNOVOD ROVNĚŽ Z PE
Provedeme obdobným způsobem, pouze zhotovení otvoru provedeme vykružováním,
které je znázorněné na obrázku.
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VIDEO ŘEZÁNÍ PE TRUBEK

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

Kontrolní otázky:
1. Jaké používáme trubky na zhotovení přípojky?
2. K čemu a kde používáme přechodovou spojku?
3. Jaký a kde umísťujeme hlavní uzávěr plynu?
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3.7 TLAKOVÉ ZKOUŠKY PLYNOVODŮ
ULOŽENÝCH V ZEMI

Účelem tlakové zkoušky je prokázat pevnost a těsnost smontovaného potrubí. Pro
tlakové zkoušky musí být zpracován a schválen technologický postup. Potrubí se zkouší
vodou, stlačeným vzduchem nebo inertním plynem. Ve zvláště odůvodněných případech
je dovoleno, na základě zpracovaného technologického postupu, zkoušet potrubí
plynem, který bude potrubím dopravován.
Tlaková zkouška potrubí se provede na smontovaném zasypaném úseku, odkryté mohou
být pouze konce úseků o délce přiměřené pro osazení prvků potřebných pro řádné
vykonání zkoušky.
Plynovody A3, B1 a B2 je možné předat provozovateli jen po úspěšné zkoušce potvrzené
organizací státního odborného dozoru.

TLAKOVÉ ZKOUŠKY NTL, STL PLYNOVODŮ A1 A A2 DO 0,4 MPA
Tlaková zkouška se provádí tlakem zkušebního média 0,58 až 0,62 MPa (580 až 620 kPa,
5,8 až 6,2 baru). Používá se vzduch nebo inertní plyn.
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Doba trvání tlakové zkoušky je závislá na geometrickém objemu zkoušeného potrubí
a na druhu použitého tlakoměru.
Doba trvání tlakové zkoušky (pro každých započtených 250 l objemu) je:
a) Nejméně 30 minut při použití deformačního tlakoměru
b) Nejméně 15 minut při použití elektronického snímače tlaku
c) Nejméně 5 minut při použití diferenčního tlakoměru, přičemž doba trvání tlakové
zkoušky nesmí být delší než 15 minut
Při tlakové zkoušce nesmí být žádná uzavírací armatura plynovodu uzavřena, s výrobcem
armatury musí být projednáno, jaká poloha uzavíracího prvku je nejvhodnější.

Měřicí přístroje
Deformační tlakoměry o průměru pouzdra 160 mm se instalují zpravidla na koncových
částech zkoušeného úseku. Přesnost tlakoměrů je dána dle TPG. Dále používáme
registrační tlakoměry pro měření průběhu zkoušky nebo pro automatický záznam
elektronického měření tlaku a zařízení pro elektronická měření teploty a její záznam.

VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY A3, B1, B2 DO 10 MPA
Tlaková zkouška vodou
U vysokotlakých plynovodů se jako zkušební médium obvykle používá voda. Délka úseku
u zkoušeného plynovodu do DN 200 smí být max. 20 km, u potrubí nad DN 200 15 km.
Zkušební tlak plynovodů se volí tak, aby v nejnižším místě zkoušeného úseku plynovodů
nebyl nižší než tlak v případě poruchy regulačního zařízení podle ČSN EN 12186
zvětšený o 0,15násobek DP (design pressure – výpočtový tlak) plynovodu a současně
nepřesahoval zkušební tlak, na který byly součásti zkoušeného plynovou zkoušeny ve
výrobě. Při zahájení zkoušky nesmí být zkušební tlak v žádném místě zkoušeného úseku
plynovodu nižší než MIP (maximum incidental pressure – nejvyšší tlak v případě poruchy)
zvýšený o 0,05násobek DP plynovodu. Po dosažení zkušebního tlaku musí být potrubí
ponecháno v klidu alespoň 24 hodin. Plynovod se uzná za pevný, jestliže v průběhu
zkoušek nedojde k destrukci nebo k nežádoucí deformaci, a za těsný, jestliže během
6 hodin po ustálení se měřením teploty a tlaku neprokáže úbytek vody.
Po provedení zkoušky se z potrubí odstraní voda a potrubí se vysuší podle
technologického postupu odsouhlaseného provozovatelem.
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Tlaková zkouška vzduchem nebo inertním plynem
Tlaková zkouška se provádí při hodnotě tlaku zkušebního média odpovídající DP
(výpočtový tlak plynovodu) zvětšeného násobkem odpovídajícím koeficientu pro
nejvyšší tlak v případě poruchy regulačního zařízení podle ČSN EN 12186 a dále
zvětšeného alespoň o 0,15násobek DP (výpočtový tlak plynovodu). Potrubí musí být pod
zkušebním tlakem, nejméně 24 hodin před započetím vlastní zkoušky těsnosti, která
trvá 6 hodin. Při zkoušce se v hodinových intervalech zaznamenává stav diferenčního
manometru, tlak ve zkušební nádobě, tlak v potrubí, venkovní teplota, teplota zeminy.
Potrubí vedené nad terénem, které není umístěné v zemi, se před tlakovou zkouškou
vzduchem nebo inertním plynem zkouší vodou, a je proto nutné v projektu tuto
skutečnost zohlednit.
Zkušební nádoba při tlakové zkoušce musí být uložena v téže hloubce jako potrubí
a zasypána zeminou. Spojovací potrubí mezi nádobou a diferenčním tlakoměrem musí
být co nejkratší a smí mít vnitřní průměr nejvýše 5 mm; potrubí musí být k vyrovnání
tlaků a teplot propojeno se zkušební nádobou přes ochoz diferenčního tlakoměru již po
dobu ustalování tlaku ve zkoušeném plynovodu.
Diferenční tlakoměr má být umísteň na úrovni terénu mimo výkop, na bezpečně
přístupném místě a údaje z něho musí být snadno odečitatelné. Plynovod se uzná za
těsný, jestliže se během 6 hodin při zkoušce neprokáže pokles tlaku ve zkoušeném
potrubí.
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1) zkoušený VTL plynovod, 2) tlaková nádoba, 3) manometr, 4) diferenční rtuťový manometr, 5) ochoz,
6) stupnice, 7) jezdec, 8) rtuť, 9) registrační manometr, 10) teploměr vzduchu, 11) teploměr teploty země
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Zkouška těsnosti provozním tlakem
Provádí-li se výměna krátké části potrubí za požadavku co nejkratšího přerušení provozu,
například při poruše, položí se nová část potrubí a tento vložený díl potrubí se přezkouší
po uvedení do provozu tlakem dopravovaného plynu. Všechny svary a přírubové spoje,
mimo izolační spoje, se přitom musí přezkoušet pěnotvorným prostředkem nebo
vhodným detekčním přistrojem. Pro sváry dále platí, že případné opravy svárů se řeší na
zakladě projednání s provozovatelem potrubí.
Zkouška se smí takto provádět jen po písemném souhlasu provozovatele plynovodu a při
zkoušce musí být přítomen revizní technik a osoba odpovědná za provoz zkoušeného
potrubí nebo jí pověřený zaměstnanec.

Stress test (napěťová zkouška)
Technologická operace a zároveň hydraulická tlaková zkouška na položeném
a zasypaném potrubí. Provádí se za účelem odstranění výrobně‑montážních vnitřních
pnutí ve stěně potrubí, odstranění vlivu geometrických imperfekcí a koncentrátorů
napětí v oblastech lokálních a ostrých defektů plastickými deformacemi v okolí meze
kluzu. Stress test ověřuje dosažení požadované hodnoty součinitele bezpečnosti potrubí
vůči nejvyššímu provoznímu tlaku MOP.
Stress test má tyto části:
•

předběžnou kontrolu těsnosti

•

první tlakové zatížení (napětí blízké mezi kluzu)

•

druhé tlakové zatížení – zkoušku pevnosti (ověření integrity potrubí z hlediska 		
kritických vad)

•

zkoušku těsnosti

V průběhu stress testu se ve zkoušeném úseku měří tlak, přičerpávané množství vody
a potřebné teploty. Po tlakové zkoušce je nutné potrubí vyprázdnit a vysušit.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Proč a čím provádíme tlakové zkoušky?
Popište postup tlakových zkoušek na plynovodech.
Jaké jsou výhody stress testu?
Kdy můžeme provádět zkoušku provozním tlakem plynu?
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3.8 OPRAVY PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK
Technická pravidla TPG 702 09 stanovují podmínky, za kterých je možné provádět
opravy plynovodů a přípojek z oceli, s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar (500 kPa)
do 40 bar (4 MPa) včetně. V pravidlech jsou zahrnuty dlouholeté odborné poznatky
s prováděním oprav, čímž je vytvořen předpoklad pro jejich snadnou praktickou
aplikaci.

OPRAVA PLYNOVODU BEZ PŘERUŠENÍ PROVOZU
Pomocí objímky
Na ocelových plynovodech, především staršího data, tedy dlouhodobě provozovaných,
se vyskytuje celá řada typů vad materiálu či defektů potrubí. Vady jsou identifikovány
během provádění různých činností na potrubí, ať už se jedná přímo o vyhledávání vad
metodami vnitřní inspekce, nebo o jiné činnosti, například provádění kontrolních sond,
rehabilitování potrubí, hledání úniků média.
Hlavní starostí provozovatele potrubí je otázka, zda je nutné zjištěnou vadu vůbec
opravovat, a pokud ano, zda je nutné přerušovat dodávku přepravovaného média. První
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otázku je možné zodpovědět po kvalifikovaném posouzení charakteru, rozsahu, a tedy
nebezpečnosti vady. U druhé otázky je možné konstatovat, že prakticky většinu vad
lze opravit bez přerušení provozu, a to níže popsanými technologiemi objímek. Větší
poškození se odstraňují vyřezáním potrubí s využitím balonovací mechanické tvarovky
nebo u plastového potrubí pomocí balonovací elektrotvarovky. Důležitá je ovšem též
podmínka lokálního výskytu zjištění vady.

Pomocí balonovací soupravy s ochozem
Balonovací soupravy umožňují při uzavírání úseku pracovat i s vyššími tlaky a dimenzemi.
Výhodou je i zvýšení bezpečnosti práce. Důležité je řádné uchycení a prohlídka soupravy.
V zájmu bezpečnosti je sériově napojen druhý balon. Jednotlivé balony jsou opatřeny
opěrnými patkami, k příslušenství patří tlaková láhev s dusíkem.
Balony musí být z nehořlavého materiálu s obalem.
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1) zaváděcí trubka pro balon, 2) dóm, 3) spodní díl, 4) balon, 5) pracovní úsek, 6) balon pro dodatečné
utěsnění, 7) tlakový balon
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1) nástavec zaváděcí trubky, 2) zaváděcí trubka, 3) dóm, 4) spodní uzavírací část, 5) balonová botka,
6) balon

Na dalším obrázku je znázorněna jednoduchá balonovací souprava pro osazení dvou
uzavíracích balonů s kontrolními manometry.

OPRAVA VRYPU NA POTRUBÍ PE POMOCÍ OPRAVÁRENSKÉ OBJÍMKY
Vryp na polyetylénové trubce je možné opravit s využitím opravárenské elektrotvarovky.
Vryp na trubce s větší hloubkou než 2 mm je nutné před použitím vyplnit přídavným
materiálem svařením horkým plynem. Větší poškození na trubce se musí vyřezat.
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TRVALÁ OPRAVA PE POTRUBÍ POMOCÍ DĚLENÉ BALONOVACÍ
ELEKTROTVAROVKY
Při poškození většího rozsahu musíme poškozenou část plynovodu vyříznout a vyjmout
bez přerušení dodávky plynu (podmínkou je zokruhovaná síť). Na nepoškozené potrubí
v dostatečné vzdálenosti od poškození navaříme 2 kusy balonovací elektrotvarovky,
ve kterých navrtávací soupravou vytvoříme otvory. Tyto tvarovky mohou být různého
provedení, například dělené nebo u větších rozměrů s objímkou.

Uzavírací balony

Neprodleně do nich vsuneme vzdušnice, které nafouknutím utěsní oba konce potrubí.
Poškozenou část vyřízneme a do mezery vložíme nový kus stejně dlouhý s dvěma
spojkami, které svaříme.
		

plynovod

balon 		

spojka

nový kus

balonovací elektrotvarovka

Po dokončení svařování necháme elektrotvarovky vychladnout dle návodu výrobce.
Po uplynutí předepsaného času vyjmeme vzdušnice a obě balonovací elektrotvarovky
utěsníme. Na závěr musíme provést zkoušku těsnosti provozním tlakem.
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OPRAVA POMOCÍ STLAČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

VIDEO

plyn

U poškozené plynovodní středotlaké přípojky z polyetylenu můžeme použít stlačovací
zařízení; zmačknutím potrubí podstatně snížíme tlak dopravovaného plynu. Stlačovací
zařízení lze použít pouze u trubek určitého průměru, tloušťky stěny a při teplotách
vzduchu, který je určen výrobcem. Pokud stlačení není dostatečně těsné pro bezpečné
provádění opravy, musí být zabezpečeno za místem stlačení balonovací soupravou
s odplyněním, která nám plynovod bezpečně utěsní.

místo poruchy

plyn

Nejmenší vzdálenost místa stlačení je pětinásobek průměru opravované trubky.
Vlastní oprava na přípojce se provede běžným způsobem, podle rozsahu poškození.
Po odstranění stlačovacího zařízení se potrubí pro uvedení do původního tvaru zakruží
a ve zakružovacím přípravku se ponechá nejméně 1 hodinu.
Místo stlačení musí být označeno, nebo jinak zajištěno (např. opravárenskou tvarovkou),
aby se na tomto místě již neopakovala další operace.
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VIDEO STLAČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jak provedeme opravu poškozené polyetylenové trubky malého rozsahu?
Jak provedeme opravu poškozené polyetylenové trubky většího rozsahu?
K čemu slouží vzdušnice – balony?
Kdy a kde používáme stlačovací zařízení?
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3.9 REKONSTRUKCE PLYNOVODU
Po uplynutí životnosti stávajícího ocelového plynovodu musí být provedena výměna
potrubí, pokud je to možné, bez dlouhodobého přerušení dodávky plynu odběratelům.
Způsob rekonstrukce určí projektant na základě podrobného průzkumu terénu, podle
délky a průměru nově budovaného plynovodu.

VÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
V místě rekonstruovaného plynovodu provedeme výkop. Podle předem připraveného
plánu postupně vyměňujeme části starého plynovodu za nové potrubí. Nejdříve
zhotovíme novou část potrubí, kterou propojíme s plynovodem, a potom můžeme
odstranit staré potrubí. Při jednotlivých pracích musí být dodržena bezpečnost práce
a odběratelé plynu musí být o krátkodobém přerušení dodávky plynu při propojování
předem informováni.
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BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
Výhodou je neporušení stávajících povrchů, rychlý postup provádění řízeného vrtání
(100 až 150 metrů za den), stálá kontrola vrtání pomocí vysílače.
Tato technologie má schopnost vyhnout se překážkám v trase, neporušuje stávající
inženýrské sítě. Mezi další výhody patří: možnost zpětného vrtání, provádění prací
ve stísněných prostorách, nezávislost technologie na zdrojích elektrické energie,
minimální rozměry startovacích a koncových jam (minimum je 1 × 1 m), ekologicky čistá
technologie, provádění prací bez výluky dopravy, nebo jen s minimálním omezením.

HORIZONTÁLNĚ ŘÍZENÉ VRTÁNÍ MIKROTUNELŮ
Princip technologie je založen na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí
vysokotlaké směsi vody a bentonitu (bentonit je drcený jíl, který pomáhá při vrtání jako
těsnicí a výplňový materiál). Bezvýkopový způsob pokládky inženýrských sítí systémem
Flow Tex je vhodný pro plynovody a přípojky. Tímto způsobem provádíme pokládku
potrubí od průměru DN 32 mm do DN 500 mm a v délkách od 8 m do cca 200 m. Délky
vrtů jsou závislé na geologických podmínkách a požadovaném průměru pokládaného
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potrubí. Používané potrubí je nejčastěji z polyetylenu PE 100 s ochranným povlakem
PEHD, aby nedošlo k poškození potrubí při protahování do vyvrtaných otvorů. V případě
chrániček pod komunikacemi se někdy používá také potrubí z oceli.

Postup horizontálního vrtání:
Výkopy startovacích a koncových jam (velikosti cca 1 m × 1 m × hloubka). Načerpání
vody do nádrží a smíchání s bentonitem, příprava a propojení systému (vrtačka se
samostatnou hnací jednotkou).
1. etapa – pilotní vrt. Vrtmistr kontroluje průběh vrtání vysílačem, který je umístěn
v těle vrtné hlavy, a na svém přijímači neustále vidí, v jaké hloubce, směru a sklonu se
nachází vrtná hlava, a podle potřeby dává pokyny strojníkovi u vrtačky. Vrtá se pomocí
vysokotlaké směsi, která je vháněna z pohonné jednotky v kontejneru do vrtné hlavy
umístěné na začátku vrtných tyčí. Z vrtné hlavy směs stříká do země, kde rozplavuje
a roztlačuje zeminu a postupuje vpřed. Změna směru je umožněna kombinováním
způsobů vrtání (rotační‑přímý postup vrtu a hydraulickýpři vychylování vrtné hlavy do
požadovaného směru). Tímto způsobem se provede pilotní vrt ze startovací jámy až do
koncové jámy. V koncové jámě se provede výměna vrtné hlavy s vysílačem za rozšiřovací
hlavu, potřebnou pro požadovaný průměr nového potrubí.

2. etapa – rozšiřování. Při rozšiřování, opět s podporou výplachové směsi, dochází
k roztlačení zeminy a zvětšení průměru původního pilotního vrtu až na požadovanou
velikost, podle průměru vtahovaného potrubí.
3. etapa – vtažení potrubí do pilotního vrtu. Jakmile je ukončeno rozšíření celého vrtu,
zapojí se za rozšiřovací hlavu předem připravené potrubí a vtáhne se nové potrubí do
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rozšířeného vrtu. Vtahování potrubí probíhá opět s podporou bentonitové směsi. Protlak
plynovodu je dokončen, jakmile je celé potrubí vtaženo do vrtu.

PROTAŽENÍ NOVÉHO PLYNOVODU DO STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU
Touto technologií je možné rychle a levně rekonstruovat stávající, ale nevyhovující
plynovodní potrubí. Rekonstrukce potrubí RELINING spočívá ve vsunutí nového
potrubí do stávajícího. Nevýhodou je zmenšení dimenze nového potrubí. Princip je
obdobný jako u předchozí technologie horizontálního vrtání jen s tím rozdílem, že se
bentonit do vody nepřidává a voda působí jako výplachový a čistící prvek. Odpadá také
složité navrtávání pilotního vrtu. Vrtná hlava prochází stávajícím potrubím, které čistí
a proplachuje. Na konci úseku se vrtná hlava opět vymění za rozšiřovací hlavu s úpravou
na čištění vnitřních stěn potrubí. Po pročištění a vypláchnutí stávajícího potrubí se do
starého potrubí vtáhne nové, o dimenzi nižší než potrubí, které bylo uložené v zemi.
Startovací a koncové jámy mají jinou velikost – přibližně 2 × 5 m. Jejich rozměry se určí
podle hloubky uložení a průměru nového potrubí. Denní postupy jsou 100–300 m.

Metoda U-Liner
Trubka tvaru U se pomocí navijáku zatahuje do vyčištěného a zkontrolovaného potrubí.
Po uložení se podrobuje procesu zpětného tvarování. Pomocí tlakové páry získává
U-Liner svůj původní kruhový tvar a dojde k usazení do původního potrubí.

MPZ 2 – REKONSTRUKCE PLYNOVODU

Metoda pluhování
Jde o bezvýkopovou technologii pokládky potrubí, která je určena pro dlouhé přivaděče
vedoucí přes nezpevněné plochy. Provádí se za pomocí pluhovacího zařízení, které se
skládá:
– z terénního tažného vozidla s lanovým navijákem a kotvou,
– pluhového pokladače.
Stálou kontrolu hloubky pokládky potrubí umožňuje laser na pokladači.

Kontrolní otázky:
1. Jak se provádí rekonstrukce výkopovou metodou?
2. Které metody rekonstrukce plynovodu se používají bez výkopových prací?
3. Jaké jsou výhody bezvýkopové rekonstrukce plynovodu?
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Praha: Agentura ČSTZ, 2007, 488 s. ISBN 978-80-86028-09-5.
ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY
• ČSN EN 12007 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
včetně
• ČSN EN 12 327 – Zásobování – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování
z provozu – Funkční požadavky
• ČSN EN 12417+A2 Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra
• ČSN EN 12583 Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky
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• ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar
pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové
a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu,
kontrolu a zkoušení
• ČSN EN 15001-2 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar
pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové
a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz
a údržba
• ČSN EN 1594 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční
požadavky
• ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 barů –
Provozní požadavky
• ČSN EN 1776 Měřící stanice zemního plynu – Funkční požadavky
• ČSN EN 1918-1-5 Podzemní zásobníky
• ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
• ČSN EN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně
• ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace
• ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa podzemních komunikací
TECHNICKÁ PRAVIDLA
TPG 201 01 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
TPG 605 02 Regulační stanice plynu, regulační zařízení
TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 4 barů – Umísťování a provoz
TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu
TPG 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 918 01 Odorizace zemního plynu
TPG 918 02 Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení
TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení – Volba izolačních systémů
TPG 920 22 Protikorozní ochrana v zemi uložených plynových zařízení – Provoz a údržba zařízení
aktivní ochrany
• TPG 920 26 Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
• TPG 925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
• TPG 934 01 Plynoměry – Umísťování, připojování, provoz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRÁVNÍ PŘEDPISY
• 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon)
• 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
• 21/1979 Sb. Vyhláška Český úřad bezpečnosti práce a Českého a báňského úřadu, kterou se určují
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•
•
•
•
•
•
•

vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění
pozdějších předpisů
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
22/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv
48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů
85/1978 Sb. Vyhláška ČÚBP o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení
vlády č. 352/2000 Sb.
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
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