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Vodovodní a kanalizační potrubní  
systémy z tvárné litiny 
V posledních desetiletích byl za-
znamenán dynamický vývoj v obo-
ru trubního materiálu z tvárné litiny. 
Využívání trubek z tvárné litiny pro 
budování potrubních vodovodních 
a  kanalizačních sítí se stalo ve 
všech velkých a středních městech 
v České republice standardní pra-
xí, a to v profilech od DN 80 až do 
DN 2000.

Osvědčená vnější aktivní povrchová 
ochrana zinkováním byla rozšířena 
o kvalitativně vyšší ochranu slitinou 
zinku a  hliníku ZINALIUM® bez 
dalších kovů nebo s příměsí mědi 
BioZINALIUM®. Povlak slitinou zin-
ku a hliníku s nebo bez dalších kovů 
u  potrubních systémů NATURAL® 
a INTEGRAL® je vhodný pro všechny 
typy půd včetně případného výskytu 
biokoroze. Při výskytu vysokých hod-
not bludných proudů jsou k dispozici 
speciální typy povrchové ochrany.

Kvalitativně vyšší užitné parametry 
trubních materiálů mají pozitivní vliv na 
investiční a provozní náklady, což do-
kládají i praktické výsledky z realizace 
a provozování potrubních sítí z tvárné 
litiny. Úspora investičních a provozních 
nákladů motivovala největšího evrop-
ského výrobce k vývoji nových samo-

statných trubních 
systémů z tvárné 
litiny pro malé 
vodovodní a  ka-
nalizační profily. 
Jedná se o dnes 
již praxí ověřený 
vodovodní sys-
tém BLUTOP® 
a  v  nedávné 
době uvedený 
kanalizační po-
trubní systém 
TOPAZ®. Jsou 
to paralelní trubní 
systémy vyrábě-
né materiálově 
a kvalitativně dle 
ISO 16631.

Tvrzení, že život-
nost potrubí z tvár-
né litiny závisí na tloušťce litinové stě-
ny samotného výrobku, popírá vývoj, 
existenci a praktické zkušenosti vnitřní 
a vnější ochrany potrubí, zejména vněj-
šího povlaku žárového pozinkování ze 
slitiny zinku a hliníku s nebo bez dalších 
kovů, které se staly dnes základním 
nosným prvkem ochrany litinových trub. 

Poruchovost potrubí z tvárné litiny 
je 0,00 až 0,019 poruchy/km/rok

Podíl tvárné li-
tiny na celkové 
délce potrubí se 
zvyšuje. U někte-
rých vlastníků/
provozovatelů je 
znatelný nárůst 
podílu tvárné li-
tiny na celkové 
délce potrubí z 0 
% v roce 1992 až 
na současných 
12 % v roce 2014 
z  celkové délky 
potrubní sítě. To 

představuje u  některých vlastníků/
provozovatelů podíl přes 50% tvár-
né litiny na veškerou novou výstav-
bu, obnovu a rekonstrukci vodovod-
ní sítě.

Zvyšující podíl tvárné litiny snižuje cel-
kový počet poruch vodovodní sítě. 
Mechanické vlastnosti tvárné litiny 
se časem nemění. Materiál je pružný 
a pevný s vysokým koeficientem bez-
pečnosti po celou dobu životnosti. 
Potrubní systém má vynikající odol-
nost proti prasknutí, což umožňu-
je odolávat provozním rizikům (rázy, 
pohyby půdy atd.), zvládat změny při 
a po pokládce z důvodů změny sta-
tického a dynamického zatížení.

Pokud potrubí z tvárné litiny vykazuje 
výše uvedenou provozní spolehlivost 
u  tlakových potrubních sítí, je také 
spolehlivým potrubím pro kanaliza-
ce s převážně gravitačním režimem 
proudění. Kanalizační potrubí je ulo-
ženo v  mnohem horších půdních ▲  Vodovodní potrubní systém NATURAL® a BLUTOP®

▲  Kanalizační tlakové systémy INTEGRAL® a TOPAZ®

▲  Kanalizační gravitační systém GRAVITAL TAG 32® 
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podmínkách, a proto vyžaduje potru-
bí pevné, těsné, přenášející statické 
a dynamické zatížení po celou dobu 
životnosti. Vnitřní a vnější ochrany li-
tinových trub zajišťují bezporuchový 
provoz. Spoje a mechanické parame-
try trub umožňují i netradiční a finanč-
ně úsporná technická řešení.

Vodovodní a  kanalizační potrubí 
z tvárné litiny se snadno montuje a je 
flexibilně použitelné, přizpůsobitelné 
jakýmkoliv změnám, ke kterým dojde 
v průběhu času. Trubky z tvárné litiny 
plní požadavky na všechny typy po-
kládky: klasickým otevřeným způso-
bem, bezvýkopové pokládky, mosty, 
kolektory a  také na místa pokládky 
s extrémně malým nebo velkým kry-
tím, křížení, nadzemní vedení, strmé 
svahy, neúnosné podloží, agresivní 
prostředí apod. vyráběné podle jedné 
evropské normy.

Spolehlivost trubních systémů
Spolehlivost hrdlového trubního sys-
tému je daná konstrukcí pružných 
násuvných těsnicích a  zámkových 
spojů s  elastomerovým těsněním. 
Působí jako kloub, umožňují znač-
né úhlové vychýlení a axiální posun, 
čímž eliminují jakýkoliv pohyb půdy 
i nedostatky při pokládce a realizaci 
zemních prací. Během více než dvou 
desetiletí bylo v České republice na-
instalováno několik tisíc km hlavních, 
zásobních, rozvodných vodovodních 
řadů a několik stovek km kanalizač-
ních gravitačních stok a kanalizačních 
výtlaků z trub z tvárné litiny. 

Pro investory jsou normy podstat-
ným technickým pracovním nástro-
jem. Poskytují ucelený pohled na 
vodovodní a  kanalizační potrubní 
systémy z tvárné litiny s bezpečným 
provozem. Normy se všemi svými 
atributy definují sjednocenou kvali-
tativní a  technickou specifikaci trub, 
tvarovek a příslušenství z  tvárné liti-
ny. Požadavky norem jsou stanoveny 
s ohledem na ochranu životního pro-
středí, šetření zdrojů a úspory energií. 

Trubky z  tvárné litiny nabízí moderní 
řešení potrubních vodovodních a ka-
nalizačních sítí včetně veškerého pří-
slušenství, armatur, hydrantů, poklopů 
ze stejného nejkvalitnějšího materiálu. 
Výrobci v oboru materiálů z tvárné li-
tiny neustále inovují a  implementují 
výsledky vývoje a výzkumu do prak-
tického využití. I naše, relativně krát-
ká, více než dvacetiletá praxe potvrdi-
la technickou kvalitu potrubí z tvárné 
litiny a 100% zvládnutí techniky od-
lévání, navrhování nových produktů 
a systémů pokládky. Potrubní systé-
my z tvárné litiny přispívají k zachová-
ní životního prostředí 100% recyklací.

Investiční výhodnost
Vlastnosti tvárné litiny jsou nepostra-
datelné při ekonomickém budová-
ní vodovodních a kanalizačních sítí. 
Vysoká spolehlivost je daná bezpeč-
nostními faktory, které přesahují po-
žadavky standardního provozu.

Nejvyšších parametrů vnitřní ochra-
ny je dosaženo cementovou výstel-
kou z  vysokopecního a  hlinitano-
vého cementu. Pro agresivní vody 
(např. minerální, měkké, průmyslové 
apod.) je k dispozici vnitřní vyložení 
z  polyuretanu.

Pokládka potrubí je náročná investice 
na velmi dlouhou dobu. Z ekonomic-
kého hlediska je proto vhodné volit 
systém potrubí, který vykazuje vyso-
kou míru bezpečnosti a zaručuje pro-
vozní spolehlivost.

Výběr materiálu doporučujeme pro-
vádět podle užitných parametrů jed-
notlivých trubních materiálů. Základní 
obecné technické požadavky pro-
vozovatelů/vlastníků tvárná litina plní 
a potvrzuje svou praktickou bezporu-
chovostí, čímž šetří provozní finanční 
prostředky po celou dobu životnosti 
přes sto let. Zanedbatelný nárůst in-
vestičních prostředků při realizaci je 
vlastníkovi několikrát vrácen úspo-
rou provozních nákladů a  nákladů 
na obnovu. Technická řešení, která 

umožňují potrubí z tvárné litiny, přiná-
ší i úsporu investičních nákladů.

Tvárná litina jako materiál pro vý-
stavbu tlakových potrubí je ideálním 
kompromisem spojujícím pružnost 
s  pevností. Výjimečné mechanické 
vlastnosti trubek z tvárné litiny, zejmé-
na pružnost, pevnost v tahu, kruho-
vá a podélná tuhost a k tomu život-
nost přesahující sto let, dělají z trubek 
z tvárné litiny potrubní materiál vhod-
ný do všech terénů se schopností 
snášet statické a dynamické namáhá-
ní bez porušení stěny a spoje trubky.
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▲  Mikroskopický 3D snímek žárového povlaku slitiny 
zinku a hliníku

▲  Mikroskopický 3D snímek žárového povlaku slitiny 
zinku a hliníku


