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1. Použití

Tvarovky se používají pro mechanické spojování potrubí všech 
druhů polyetylénu (LDPE, HDPE). Spoj vzniká stlačením svěrného 
kroužku na vnější stěně potrubí s dodatečným utěsněním těsnícím 
kroužkem.

PP mechanické spojky lze použít pro:

 připojování domovních vodovodních přípojek a provizorních 
rozvodů vody

 napojení sacích potrubí ve studnách
 kompletaci závlahových systémů
 potravinářské rozvody (pivo, víno, …)
 dopravu kyselin, zásad, roztoků solí, průmyslové rozvody
 pro další rozsáhlé použití – viz také samostatný materiál o PE 
potrubí

2. Popis výrobku

Každá tvarovka se skládá z 5 základních částí:
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1  převlečná matice (PP-B) – modrá barva
2  svěrný kroužek (PP-B) – bílá barva
3  tělo tvarovky (PP-B) - černá barva
4  O-kroužek (NBR) – černá barva
5  rozpěrný kroužek (POM) – černá barva

Materiál: PP-B = blokový polypropylen, NBR = nitrilkaučuk,
POM = polyacetal.

Normy: PP tvarovky určené pro spojování s PE potrubím odpovídají 
ISO 4427. Nominální tlak potrubí je shodný s nominálním tlakem 
tvarovek. Rozměry a délka závitů PP tvarovek odpovídají ISO 7-1 
a ISO 228-1.

Testování: Testování materiálu je prováděno podle ISO 12092, 
ISO 9080, ISO 12162, test pevnosti spoje pak podle ISO 1167 
a ISO  3503 (test při 1,8-násobku nominálního tlaku), test v tahu 
podle ISO 3501, test při podtlaku podle ISO 3459. 

Osvědčení a certifikace: Na PP spojky je vydán certifikát ITC Zlín 
č. 04 0158 V/AO (????). Výrobek je testován pro styk s pitnou 
vodou.

3. Pracovní podmínky

podmínka jednotka hodnota

max. teplota (°C) 80

nominální pracovní 
tlak (PN) při 20 °C 
pro životnost 50 let

MPa 16 - pro d16 – d63 mm
10 - pro d75 – 110 mm

Požadavky na pevnost spoje s PE potrubím:

4. Spojování

1.  Zkosení napojovaného konce 
PE trubky

3.  Zasunutí  trubky do tvarovky 
tak, aby prošla VŠEMI kroužky 
až na doraz, ZA těsnící
O-kroužek

2.  Povolení převlečné matice 
tvarovky na konec závitu (matici 
ale nesundávat !)

4.  Dotažení převlečné matice 
důkladně rukou (u větších 
průměrů tvarovek použít 
utahovací klíč).

Důležité upozornění:

Zkontrolujte, zda PP tvarovka obsahuje nepoškozený těsnící 
O-kroužek !

Řezy spojkou:
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A. Neutažená tvarovka - bez trubky

C. Utažený spoj s trubkou
svěrný kroužek 2  je přitisknut k povrchu trubky

B. Utažený spoj s trubkou 
O-kroužek 4  je stlačen
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materiál potrubí teplota měření (°C) trvání testu (h) testovací tlak (MPa) požadavek

PE-63

20 +-5 1 1,8 x PN
bez poruchy (netěsnosti, praskliny, 
lomu) na spojované oblasti trubky 
nebo tvarovky během doby testu

PE-80

PE-100



Přehled tvarovek:

opravná spojka koleno 90° s vnějším závitem přírubová spojka

spojka přímá redukovaná T kus 90° kulový ventil PE s vnějším závitem

T kus 90° s vnitřním závitem kulový ventil PE s vnitřním závitem

T kus 90° s vnějším závitem APDM Ó kroužek

Nástěnka svěrný kroužek

T kus 90° redukovaný rozpěrný kroužek

T kus 90° s dvojitým vnitřním závitem převlečná matice

spojka s vnějším závitem

koleno 90°

přímá spojka koleno 90° s vnějším závitem kulový ventil PE - PE

spojka s vnitřním závitem

záslepka

koleno redukované 90°
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