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5. Vzduchotechnické potrubí a pĥíslu"enství
Obecné technické informace
Vzduchotechnické potrubí z plastĭ se díky svým vlastnostem pou!ívá stále více ve v"ech oblastech prĭmyslové
výroby.
Mezi hlavní pĥednosti patĥí dlouhá !ivotnost, zaruĆená chemická odolnost vĭĆi v"em bĕ!ným kyselinám a
louhĭm, agresivním výparĭm a vzdu"inĕ s obsahem vlhkosti.

Hladký vnitĥní povrch v"ech rozvodĭ umo!ğuje laminární proudĕní vzdu"iny i pĥi vy""ích provozních rychlostech.
Vzduchotechnické rozvody z plastĭ se ve srovnání s kovovými vyznaĆují celkovĕ ni!"ím odporem a sní!enou
hluĆností bez rizika vibrací.
Potrubí je montováno na kovové závĕsy, které musí být ĥe"eny tak, aby nebránily podélnému posuvu potrubí
pĥi zmĕnĕ teplot. Pĥi bĕ!ných teplotách doporuĆujeme vzdálenost jednotlivých závĕsĭ 1,5 a! 2 m. Pĥi
vy""ích teplotách doporuĆujeme prĭbĕ!né podlo!ení. Typ montá!ního materiálu je dĭle!ité volit individuálnĕ
v závislosti na daných podmínkách stavby.
V provozech s velkými teplotními rozdíly je tĥeba do potrubí vlo!it kompenzátory délkové rozta!nosti. SouĆástí
dodávky vzduchotechnického potrubí je spojovací a tĕsnící materiál (dle zpĭsobu spoje) potĥebný pro montá!.
Rovné díly se vyrábĕjí ve standardní délce do 2 000 mm. Po dohodĕ lze vyrobit i potrubí jiných délek. Uvádĕné
rozmĕry v"ech potrubních dílĭ jsou brány jako rozmĕry vnĕj"ího plá"tĕ potrubí.
Potrubí je dimenzováno na maximální tlak / rychlost proud÷ní vzduchu:
kruhové prĭĥezy

# 2 000 Pa a! + 3 000 Pa / do 20 m/s

Ćtyĥhranné (hranaté) prĭĥezy

# 1 000 Pa a! + 2 000 Pa / do 20 m/s

HraniĆní hodnoty nutno konzultovat pĥedem.
Kruhové potrubní díly jsou bĕ!nĕ vyrábĕny od ø 75 do ø 1 250 mm pĥevá!nĕ z desek technologií tvarování za
tepla a svaĥováním horkým plynem. Vĕt"í prĭmĕry je tĥeba pĥedem konzultovat.
Kruhové potrubí se vyrábí z materiálu o tlou!ċkách dle typu materiálu:
PVC

ø 75 a! ø 1 250

3 # 6 mm

PP, PE

ø 75 a! ø 1 250

2 # 6 mm

ątyĥhranné potrubní díly jmenovitých rozmĕrĭ A (B) se pohybují v rozmezích od 100 do 2 000 mm. Po vzájemné
dohodĕ je v"ak mo!né vyrobit i potrubí jiných rozmĕrĭ. Pomĕr stran prĭĥezu by v"ak nemĕl pĥekroĆit pomĕr
1:5. Pro zamezení rezonancí a chvĕní je potrubí vĕt"ích rozmĕrĭ opatĥeno výztuhami.
ètyąhranné potrubí se vyrábí z materiálč o tlou!ċkách:
PVC

od 100 do 2 000 mm

3 # 6 mm

PP, PE

od 100 do 2 000 mm

4 # 6 mm

V pĥípadĕ zvý"ených tlakĭ nebo jiných individuálních vlivĭ je stĕna potrubí vyrobena ze silnĕj"ího materiálu
pĥípadnĕ vyztu!ena. Toto provedení musí být pĥedem konzultováno.
Potrubí ulo!ené pod vrstvou zásypu nebo betonu (pĥívody vzduchu do podzemních prostor tunelĭ, podzemních
gará!í apod.) je posuzováno individuálnĕ. Pĥed betoná!í je tĥeba provést vhodné ukotvení, které zajistí
potĥebnou stabilitu. Beton ani zásypový materiál nesmí obsahovat ostré Ćástice, které by mohly zpĭsobit
po"kození potrubí. Na vy!ádání lze potrubí vyrábĕt jako dvouplá"īové, pĥípadnĕ ho tepelnĕ izolovat.

!

SouĆástí dodávaného vzduchotechnického systému mohou být také eliminátory kapek, ÞltraĆní boxy, plastové
hadice, celoplastové vyústky a dal"í prvky uvedené v tomto katalogu. SpoleĆnost vyrábí a dodává také
"irokou "kálu plastových ventilátorĭ v radiálním, axiálním nebo nástĥe"ním provedení, které jsou uvedeny
v samostatném katalogu.
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Vzduchotechnické potrubí a pĥíslu!enství

Bĕ!nĕ pou!ívané materiály jsou PVC, PP, PPs, PE, PEEL, PPsEL.

