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          SVAØOVÁNÍ NATUPO

Tento postup smí provádìt pouze sváøeèi speciálnì k tomu vyškolení a trénovaní, 
protože pro bezvadný svar je tøeba nejvyšší pøesnost a zkušenost.   

Potøebné náøadí pro svaøování :

· hydraulicky øízený upínací pøípravek
· termostaticky øízené svaøovací zrcadlo
· hoblík pro èelní plochy trubky

Pøi výbìru upínacího pøípravku je nutno dbát na to, aby u izolovaných trubek i 

vnìjší trubka mohla projít do  svaøovacího pøípravku a proto je urèující pro výbìr 

velikosti pøípravku vnìjší prùmìr izolované trubky. 

Dùležité upozornìní pro zpracování tvarovek:

Pro nabízené tvarovky se mohou použít pouze upínací pøípravky s extrémnì 

úzkými svaøovacími èelistmi. 

Následnì nìkolik dùležitých technických dat: 

· po rovinném hoblování nesmí zùstávat mezera na žádném místì vìtší jak 
0,5 mm

· osové pøesazení trubek smí èinit maximálnì 10% tlouš�ky stìny trubky
· teplota svaøování èiní 255 °C +/- 10 °C
· postup je použitelný pøi teplotách okolí od  0 °C  až  35 °C
· nastavený tlak pro vyrovnání, resp. sesazení = tlak pro pohyb obrobku + 

vyrovnávací, resp. sesazovací tlak dle návodu k obsluze svaøovacího 
pøístroje. 



Pøíprava svaøovacích ploch:

(1)   K pøípravì jsou trubky a tvarovky upnuty do upínacího pøípravku a vyrovnány tak, aby èelní plochy 

byly navzájem paralelní. Podélnou pohyblivost je tøeba zajistit vhodným zpùsobem, napø. 

nastavitelným kladkovým podvalkem. 

(2)   Konce trubního materiálu, které mají být svaøeny, se orovnají v upnutém stavu souèasnì rovinným 

hoblíkem. Poté se odstraní tøísky. Opracovaná místa pro svaøení nesmí být ani zneèištìny, a to ani 

dotykem. V opaèném pøípadì je nutné opìtné hoblování. 

(3)   Odhrotit konce trubek, pokud je to potøebné, a obì svaøované  plochy vyèistit èisticím prostøedkem 

        pro olefinové plasty (PB, PE, PP).  

(4)   Zkontrolovat rovnobìžnost ploch a pøesazení svaøovaných dílù.

(5)   Pøed zaèátkem svaøování díly vyrovnat a nastavit tlak, zkontrolovat teplotu povrchu a pøipravenost

        svaøovacího zrcadla. Svaøovací zrcadlo nesmí být ani zneèistìné, ani mechanicky poškozené. 



Postup svaøování:

(1)  Umístit topný element mezi oba svaøované díly a oboustrannì pøitisknout spojované plochy se 

specifickým vyrovnávacím tlakem. Vyrovnání pokraèuje až do výše výstupku 1 mm. 

(2)  Ohøátí – po dosažení výše výronku 1 mm tlak redukovat a obì dvì svaøované plochy pøi dodržení 

èasu ohøevu nahøát. 

(3)  Pøestavovací fáze  - nejdøíve oddìlit spojované plochy od topného elementu a vyjmout a 

odstranit topné zrcadlo. 

(4)  Spojení nahøátých svaøovaných ploch, pøièemž nastavovaný tlak se kontinuálnì zvyšuje až na 

potøebnou výši. 

(5)  Ochlazení svaru se provádí pøi dodržení pøedepsaného tlaku po celou dobu potøebného èasu 

ochlazování.

(6)  Kontrola svaøovaného spojení vizuální kontrolou svaøovacího švu, resp. výronku po svaøování. 



PARAMETRY PRO SVAØOVÁNÍ NATUPO PB TRUBEK:

Smìrné hodnoty pro topný element pro svaøování natupo pro trubky z polybutenu pøi vnìjší 

teplotì 20 °C a pøi nízkém pohybu vzduchu 

 1N=0,102 kp



ZKOUŠKA JAKOSTI:

                                Jakost svaøovaného místa se mùže zjistit na základì šíøky  výronku. 

Rozmìry 

trubky 

AD x s (mm) min. max.

110 x 10.0 7 10

125 x 11.4 8 12

140 x 12.8 9 13

160 x 14.6 10 15

225 x 20.4 14 22

Tlouš�ka 

návarku [mm]
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