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1. Úvod 

Tato publikace byla napsána proto, aby pomáhala a zároveň vedla techniky a inženýry, 

kteří v uvedeném oboru pracují. Je to tedy příručka a pomůcka. Tato druhá část publikace se 

věnu je jednoduchým výpočtům, které usnadní projektantům potrubí práci. Tyto výpočty jsou 

zpracovány jako aplikace programu excel. 

Vlastní výpočty jsou rozděleny do třech částí a před nimi jsou kapitoly včetně této, 

které mají pomoci orientovat se ve výpočtech. První část tvoří výpočty, jejichž výsledky by 

měly být vedle ostatních údajů součástí seznamu potrubních větví. Jsou to údaje, které 

vycházenjí přímo ze směrnice PED 2014/68/EU (Nařízení vlády č.219/2016 Sb.), tj. určení 

kategorie potrubní větve a ostatní údaje s tím související. Dále v uvedeném seznamu by měl 

být definován zkušební tlak potrubní větve v této kapitole je uvedena i technická norma, podle 

které se zkušební tlak vypočítá a která je použita v uváděné excelovské aplikaci. 

V druhé části jsou vedeny excelovské aplikace pro určení komponent potrubních tříd 

za různých podmínek a samozřejmě literatura a technické normy, z kterých se při tvorbě 

aplikací čerpalo. Mezi komponenty, které jsou aplikacemi určovány, patří tloušťka stěny 

trubky a tvarovek kovových i plastových potrubí. 

Ve třetí části jsou pomocné výpočty pro projekt potrubí. Tyto aplikace se mohou 

použít při projektování potrubí tak, aby projektant ihned věděl na příklad, jaké rozměry má 

mít u- kompenzátor pro projektovanou parní větev, jaká má být maximální vzdálenost podpěr, 

aby nebyly přetížené, aby nebyla porušena jejich pevnost a aby průhyb nebyl větší, než je 

nutné pro odvodnění či naopak odvzdušnění. Z uvedeného je patrné, že by se však neměly 

používat jako dokumentace, která ručí za bezpečnost potrubí. 

K tomu to textu patří i v něm uvedené excelovské aplikace. Mohou být umístěny na  

stejném CD anebo na stránkách www.ipotrubi.cz. Přesná adresa: kapitola Ke stažení 

 

http://www.ipotrubi.cz/
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2. Používané názvosloví 

Používané názvosloví vychází  především ze směrnice PED a harmonizovaných 

norem. 

Potrubí je zvláštní technické zařízení resp. specializovaný dopravní prostředek, který je 

složen z těsně spojených rour či trub. 

Potrubí je obvykle určeno k dopravě kapalin, plynů a různých sypkých materiálů 

(případně jejich vzájemné směsi). Potrubím je však možné přepravovat i drobné předměty 

(například i poštu - potrubní pošta, nebo seno či slámu v zemědělském fukaru apod.). 

Potrubí musí být v každém případě nepropustné, obvykle mívá technické prostředky, 

jež umožňují regulaci toku hmoty potrubím a podobně. Potrubí bývá uloženo tak, aby bylo 

chráněno před vnějším mechanickým poškozením, u kovových potrubí také před možnou 

korozí. 

Potrubí slouží i pro přenos tepelné energie, která je zde vždy vázána na nějaké 

teplonosné médium, kterým nejčastěji bývá obyčejná voda ve formě vodní páry. Takovéto 

potrubí (např. teplovodní nebo parovodní potrubí) bývá i chráněno před nežádoucí ztrátou 

přenášeného tepla do okolí. 

Potrubí jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny 

tak, že tvoří jeden tlakový systém. Potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, 

tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku, za potrubí se 

považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo 

ohřívání vzduchu. 

Tlaková sestava je několik tlakových zařízení sestavených tak, že tvoří ucelenou funkční 

jednotku. Tvoří ji tlakové nádoby, parní generátory, potrubí a bezpečnostní a tlaková výstroj 

Tlakové zařízení jsou nádoby, potrubí, bezpečnostní a tlaková výstroj, zahrnující také 

komponenty připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou například příruby, hrdla, 

spojky, podpory, závěsná oka. Přesné definice jednotlivých druhů tlakových zařízení jsou 

uvedeny v NV26/2003Sb. Je třeba si uvědomit, že pod tímto termínem se rozumí nejen 

tlakové nádoby, ale i potrubní části, určené k dopravě tekutin a bezpečnostní a tlaková výstroj 

nádob a potrubí, popřípadě jejich sestavy, pokud tvoří funkční jednotku. Dále musí být 

splněna podmínka, že nejvyšší pracovní tlak je větší než 0,5 bar (pracovní tlak se rozumí 

k tlaku atmosférickému, tj. jedná se o přetlak) – pozor na tuto změnu, dříve se považovaly za 

tlakové nádoby jen nádoby s pracovním tlakem větším než 0,7 bar (je uvedeno i v dosud 

platné ČSN 690010 pro výpočet tlakových nádob). 

PED (Pressure Equipment Directive) je směrnice EU stanovující technické požadavky na 

tlaková zařízení a sestavy s pracovním tlakem větším než 0,5 bar g.  

Směrnice PED je označena číslem 97/23/EC a je identická s nařízením vlády č.26/2003Sb. 

NO, notifikovaná osoba, notified body je osoba oprávněná některým členským státem EU 

k posuzování shody v těch případech, kdy je technickým předpisem předepsána účast osoby 

nezávislé na výrobci 

Tlaková výstroj jsou zařízení, která mají bezpečnostní funkci a jejichž těleso je vystaveno 

tlaku. 

Tekutina, dopravovaná látka anebo médium jsou plyny, kapaliny a páry jak v podobě čisté 

fáze, tak ve směsi; tekutina může obsahovat suspensi pevných látek, v této knize však dáváme 

přednost termínu tekutina. 

Těsnění je stlačitelný materiál nebo kombinace materiálů, které jsou umístěny mezi dvěma 

přírubami nebo jinými částmi potrubí, které zamezují únik tekutiny z potrubí a v případě 

podtlaku i okolní atmosféry do potrubí.  
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Kategorizace je zařazení tlakových zařízení a tlakových sestav do kategorií. Kategorie 

vyjadřuje potenciální nebezpečí při provozu zařízení. 

Harmonizovaná technická norma je technická norma, pokud je určena pro splnění 

technických požadavků na výrobky vyplývajících z technického předpisu (tj. směrnice EU 

nebo nařízení vlády ČR) a obsahuje podrobné technické detaily, jimiž jsou tyto požadavky 

upřesňovány. 

Podpěra potrubí je takové zařízení, které spojuje potrubí s okolní konstrukcí. Tato zařízení 

musí: 

- přenášet tíhu potrubí jakož i libovolného zařízení spojeného s potrubím 

- ovládat pohybu potrubních systémů nebo potrubních větví 

- usměrňovat a přenášet zatížení z potrubí do okolní konstrukce a obecně rušit nebo omezovat 

jeden nebo více ze šesti stupňů volnosti v konkrétním bodě potrubní větve. 

Nosná konstrukce podpěry je svým charakterem ocelová konstrukce, která slouží k přenosu 

sil mezi podpěrou potrubí a konstrukcí stavby, která může být zhotovena jako ocelová, 

betonová nebo zděná 

Kategorizace podpěr je zařazení podpěr do kategorií. Zařazení podpěr do kategorií vychází ze 

zařazení potrubí do kategorií. Kategorie vyjadřuje potenciální nebezpečí při provozu zařízení. 

Kotvení (anchor) je druh tuhé podpěry používané pro zabránění relativnímu natočení a 

posuvům potrubí v místě použití za konstrukčních podmínek teploty a ztížení, které může být 

samo předmětem nuceného pohybu. Je též možno použít termín pevný bod. 

Směrová zarážka (line stop) je druh podpěry, které zamezí axiálnímu posuvu potrubí, 

definované omezením směrem pohybu. Je možno kombinovat směrové zarážky tak, že 

neumožňují pohyb potrubí ani v jedné ose, rotace však jsou povoleny podle všech třech os. 

Vedení (guide) je druh podpěry, které připouští pohyb potrubí v předem určeném směru, 

zatímco zabraňuje pohybu v jednom nebo více jiných směrech. 

Tlumič rázů (otřesů) (shock arrester (snubber)) je druh podpěry, které je samouzavírací nebo 

samobrzdící pro omezení rychlých posuvů v jednom nebo více směrech potrubní sítě 

podrobené dynamickému zatížení, zatímco připouští pomalé pohyby (takové jako od 

teplotních dilatací) v těchto směrech. 

Omezovač kmitání (sway suppresor (sway brace)) je druh podpěry, které na základě předpětí 

působí na kmitající potrubí tlumící silou. 

Pružná podpěra (spring support) je druh pružně vedené podpěry pro přenos vertikálního 

zatížení připouštějící vertikální posuv.  

Pružný závěs (spring hanger) je druh závěsu pro přenos vertikálního zatížení připouštějící 

vertikální posuv.  

Komponenta potrubí je trubka, příruba, redukce, všechny druhy ohybů apod. 

Tvarovka je potrubní komponenta, která není přímým potrubím 

Ohyb je potrubní komponenta, ve které se mění směr osy potrubí 

Oblouk je potrubní komponenta, kdy poloměr vnitřní strany ohybu je větší než průměr 

potrubí 

Koleno je potrubní komponenta, kdy poloměr vnitřní strany kolena je roven anebo je menší 

než průměr potrubí (tj. poloměr zakřivení je roven anebo je menší než 1,5.DN trubky) 

Redukce je potrubní komponenta, ve které se mění DN pro potrubí 

Vlnovcový kompenzátor je potrubní komponenta s nízkou osovou, ohybovou a/nebo laterální 

tuhostí, která nepřenáší anebo omezuje přenos mechanického namáhání mezi dvěma částmi 

potrubí a tím je jí možno používat ke kompenzaci tepelné roztažnosti potrubí. Skládá se z 

vlnovce a z přírub anebo potrubních návarků  

Vlnovec je tenkostěnná trubka, která byla tvarováním v profilu své stěny zvlněna. 

Tlak je tlak vztažený k atmosférickému tlaku, to je přetlak, proto se podtlak vyjadřuje 

zápornou hodnotou, 
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Nejvyšší dovolený tlak (PS), (též Maximální dovolený tlak) je nejvyšší tlak udávaný 

výrobcem, pro který je tlakové zařízení navrženo, je definován pro určité místo udané 

výrobcem, kde jsou připojena ochranná a omezující zařízení, anebo nejvyšší bod tlakového 

zařízení, popřípadě kterékoli jiné stanovené místo. 

Zkušební tlak je tlak, při kterém se provádí tlaková zkouška tlakové sestavy a potrubí 

Výpočtový tlak je tlak, na který je počítána potrubní komponenta s tím, že je započítán 

hydrostatický tlak 

Konstrukční tlak je tlak, na který je počítána potrubní komponenta, hydrostatický tlak není 

započítán. 

Hydrostatický tlak je tlak pouze od tlaku vertikálního sloupce kapaliny 

Nejvyšší (popř. nejnižší) dovolená teplota (TS), (též Maximální (popř. minimální) dovolená 

teplota) je výrobcem udaná nejvyšší (popř. nejnižší) teplota, pro kterou je tlakové zařízení 

navrženo. 

Porovnávací teplota je teplota při montáži, která je základní pro výpočet tepelné dilatace 

potrubí. 

Konstrukční teplota je teplota, na kterou je počítána potrubní komponenta. 

Jmenovitý tlak (PN) je označení velikostní řady jednotlivých tlakových prvků, nemá nic 

společného s maximálním dovoleným tlakem, konstrukčním tlakem nebo provozním tlakem 

definovaným v PED, je však velikostně a dimenzionálně závislé na tlaku v potrubí společné 

pro všechny části potrubního systému, s výjimkou konstrukčních dílů označených tloušťkou 

stěny; je to zaokrouhlené číslo, které jen málo souvisí s vnitřním tlakem v potrubí. Jmenovitý 

tlak se označuje písmeny PN, za kterými následuje číslo. 

Jmenovitá světlost (DN) je číselné označení velikosti závislé na průměru potrubí společné pro 

všechny části potrubního systému, s výjimkou konstrukčních dílů označených vnějším 

průměrem nebo rozměrem závitu; je to zaokrouhlené číslo, které jen přibližně souvisí s 

výrobními rozměry. Jmenovitá světlost se označuje písmeny DN, za kterými následuje číslo. 

Součinitel poddajnosti (Flexibility factor ) je poměr pružnosti v ohybu tvarovky k poměru 

pružnosti v ohybu přímé trubky. 

Součinitel koncentrace napětí (Stress Intensification Factor - SIF) je poměr efektivního 

aktuálního napětí v tvarovce od venkovního zatížení ke jmenovitému napětí v tvarovce se 

stejným průřezovým modulem určeným trubkou se stejnými rozměry. 

Součinitel tlaku (Pressure stress multiplier) vyjadřuje nárůst obvodového napětí od vnitřního 

tlaku, způsobené tvarem tvarovky odvozeného ze změn membránového stavu napjatosti u 

rovné trubky a tvarovky. 

Pevnost materiálu (napětí při přetržení) při krátkodobém zatížení, dle ČSN EN ISO 527-1,2,3 

Mez kluzu při krátkodobém zatížení, dle ČSN EN ISO 527-1,2,3 

Srovnávací napětí, dle ČSN EN ISO 15494. Odečítá se z diagramů v přílohách této normy. 

Dynamický modul, dle kapitoly „Reologické modelování“ 

Modul pružnosti v tahu, dle ČSN EN ISO 527-1,2,3 nebo též reálná část dynamického 

modulu při použití Kelvin-Voigtova modelu. 

Viskoelastický modul Et (Creepový modul, modul tečení) za určitý čas dle ČSN EN ISO 899-

1  

Poissonovo číslo μ udává vztah mezi podélnou a příčnou poměrnou deformací a vztah mezi 

moduly pružnosti.  
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3. Veličiny a jednotky všeobecné 
 

Značka 
Zkratka 

jednotky 
Název 

F N síla (všeobecně) 

M Nm moment síly (všeobecně) 

Mo Nm ohybový moment 

Momax Nm maximální ohybový moment 

MP Nm plastizační moment 

Mtl Nm moment při plastizaci od vnitřního tlaku 

C - celkový součinitel bezpečnosti 

S - řada plastových trubek S  

SDR - řada plastových trubek Standard Dimension Ratio 

σ MPa napětí (všeobecně) 

σx, σy, σz MPa tahová/ tlaková napětí  

τx, τy, τz MPa smyková napětí 

σ1, σo MPa hlavní napětí (osové napětí v trubce) 

σ2, σt MPa hlavní napětí (obvodové či tečné napětí v trubce) 

ε1 % poměrné osové prodloužení 

ε2 % poměrné obvodové prodloužení  

Re MPa mez kluzu materiálu při pokojové teplotě 

Rm MPa pevnost materiálu při pokojové teplotě 

μ - Poissonova konstanta 

f, σdov MPa dovolené namáhání 

fh MPa dovolené namáhání při maximální teplotě  

fTS MPa 
dovolené namáhání při nejvyšší dovolené teplotě 

TS 

ftest MPa dovolené namáhání při zkušební teplotě 

fa MPa dovolené namáhání pro sekundární napětí 

způsobené tepelnou dilatací 

fcr MPa dovolené namáhání pro kríp 

F         MPa dovolené namáhání pro konstrukční podmínky při 

nejvyšší dovolené teplotě TS 

Ftest  MPa dovolené namáhání pro konstrukční podmínky při 

zkušební teplotě 

E MPa modul tahové/tlakové pružnosti 

Ed MPa dynamický modul pro plasty 

E1 MPa 
reálná část komplexního čísla dynamického 

modulu 

E2 MPa 
imaginární část komplexního čísla dynamického 

modulu 

Et MPa modul viskoelasticity 

G MPa modul pružnosti ve smyku 

PT, Ptest bar g zkušební tlak tekutiny 

PS bar g nejvyšší dovolený tlak tekutiny 

PD, p, pc bar g výpočtový tlak tekutiny 
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Značka 
Zkratka 

jednotky 
Název 

Po bar g nastavený otevírací tlak (např. pojistného ventilu) 

pkr, pcr bar g 
kritický podtlak, tj. podtlak, při němž nastane 

ztráta stability stěny potrubí 

ppkr bar g kritický tlak v případě plastické únosnosti 

TS °C nejvyšší dovolená teplota tekutiny 

TD, tc °C výpočtová teplota tekutiny 

h, s mm tloušťka stěny potrubí 

sn mm jmenovitá tloušťka stěny potrubí 

smin mm minimální tloušťka stěny potrubí 

Do, D mm vnější průměr trubky 

Ds mm střední průměr trubky 

d mm vnitřní průměr trubky 

R mm střední poloměr trubky 

Ast mm
2 

plocha průřezu stěny trubky 

Apr, Ap mm
2
 plocha průtočného průřezu trubky 

As m
2
 plocha vnějšího povrchu trubky 

J mm
4
 moment setrvačnosti průřezu (všeobecně) 

Jx mm
4
 kvadratický moment setrvačnosti průřezu potrubí 

Jp mm
4
 polární moment setrvačnosti průřezu potrubí 

i mm kvadratický poloměr setrvačnosti průřezu 

Z, Wo mm
3
 průřezový modul potrubí pro ohyb 

z - součinitel pevnosti svaru 

X - součinitel tlaku tvarovky 

kf - součinitel poddajnosti 

SIF, i - součinitel koncentrace napětí 

hf - charakteristické číslo tvarovky 

Q kN/m 
spojité zatížení od zásypu zeminy na jednotku 

délky potrubí 

q 
kN/m

2
, 

kN/m 

spojité zatížení od zásypu zeminy na jednotku 

plochy potrubí, spojité zatížení od vlasních 

hmotností tekutiny (média), potrubí a izolace 

ρ kg/m
3 

hustota tekutiny či jiná hustota 

ρ0 kg/m
3
 hustota z tabulky při teplotě 20°C 

α 1/K. 10
-6

 koeficient tepelné roztažnosti 

g m/s
2 

gravitační zrychlení   9,81 m/s
2
 

a,b m rozměry U-kompenzátoru 

l m 
délka potrubí mezi podpěrami, délka (tj. původní, 

před tepelnou expanzí) potrubí 

lf mm prodloužení potrubí tepelnou expanzí 

ymax mm maximální průhyb potrubí mezi podpěrami 

m kg hmotnost (všeobecně) 

Tabulka 3-1 Veličiny a jednotky všeobecné 
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4. Výpočty pro vyplnění seznamu potrubních větví 

4.1. Určení kategorií potrubí dle směrnice PED 

4.1.1. Zopakování teorie a odkazy na použitou literaturu 

4.1.1.1. Všeobecné poznámky 

Směrnice PED 2014/68/EU (Nařízení vlády č.219/2016 Sb.) předepisuje zatřídění 

všech tlakových zařízení včetně potrubí do kategorií (odtud název kategorizace). Kategorie 

tak vyjadřuje velikost rizika, jaké nastane při porušení celistvosti (integrity) potrubí úniku 

tekutiny. V této kategorii není zahrnuta konkrétní konstrukce a provedení potrubí, proto se 

mohou odvíjet od této kategorie požadavky na konstrukci a výpočet potrubí, požadavky na 

materiály a požadavky na výrobu a zkoušení potrubí. 

Kategorie pro potrubí jsou tři (I., II., III. anebo 1., 2., 3.). Jestliže potrubí není 

zařazeno do žádné z těchto kategorií, a přesto spadá pod PED (tj. tlak větší než 0,5 bar g), 

označuje se jako kategorie 0. A další poslední skupinou je potrubí, které má tlak menší anebo 

rovno 0,5 bar g. Takovéto potrubí můžeme označit např. „nespadá pod PED“. Můžeme tedy 

riziko u potrubí kategorizovat takto: „Nespadá pod PED, 0., 1., 2., 3.“. 

Nejdříve je tedy nutno rozdělit tekutiny do skupin na nebezpečnou a bezpečnou (jiný 

překlad „ostatní“), tj. skupina 1 a 2 – blíže viz samostatná kapitola v dalším. A také podle 

stavu tekutiny tj. jaké je skupenství, G anebo L - blíže viz samostatná kapitola v dalším. 

Vzniknou tak čtyři kombinace. Pro každou kombinaci je v PED uveden diagram, který určuje 

na základě DN a tlaku zařazení do kategorie. Grafy viz obrázky dále. 
 

 
Obrázek 4-1 Graf PED č. 6 pro kombinaci 1 a G 
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Obrázek 4-2 Graf PED č. 7 pro kombinaci 2 a G 

 

 

 
Obrázek 4-3 Graf PED č. 8 pro kombinaci 1 a L 
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Obrázek 4-4 Graf PED č. 9 pro kombinaci 2 a L 

 

Každé kategorii jsou přiřazeny moduly, kterých se posuzuje prohlášení o shodě. 

V grafu č. 6 se ještě určuje kategorie, tké podle toho jestli se jedná o stabilní anebo nestabilní 

tekutinu – blíže viz samostatná kapitola v dalším. 

4.1.1.2. Určení skupiny tekutiny 

Skupina tekutiny: 1. Nebezpečná 

2. Ostatní (bezpečná) 

Skupina 1. "nebezpečná" zahrnuje látky a směsi, jejichž definice je uvedena v čl. 2 

bodech 7 a 8 nařízení (ES) č. 1272/2008 a které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle 

následujících tříd fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví, stanovených v 

částech 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008. 
 

Klasifikace dle čl. 2 bodech 7 a 8 nařízení (ES) č. 1272/2008 

Označení 

nebezpečnosti 

skupiny tekutiny  

a) výbušné 
nestabilní výbušniny nebo výbušniny podtřídy 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 
1 

b) hořlavé  

hořlavé plyny kategorie 1 a 2 1 

hořlavé kapaliny kategorie 1 a 2, 1 

hořlavé kapaliny kategorie 3, je-li nejvyšší 

dovolená teplota vyšší než bod vzplanutí, 
1 

hořlavé tuhé látky kategorie 1 a 2, 1 

obsažené v tlakových zařízeních s nejvyšší 

dovolenou teplotou TS, která přesahuje bod 

vzplanutí tekutiny, 

1 

c) oxidující  

oxidující plyny kategorie 1 1 

oxidující kapaliny kategorie 1, 2 a 3, 1 

oxidující tuhé látky kategorie 1, 2 a 3, 1 
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Klasifikace dle čl. 2 bodech 7 a 8 nařízení (ES) č. 1272/2008 

Označení 

nebezpečnosti 

skupiny tekutiny  

d) 

samovolně 

reagující  

samovolně reagující látky a směsi typů A až F, 1 

e) organické 

peroxidy 
organické peroxidy typů A až F, 1 

f) akutní 

toxicita 

akutní orální toxicita kategorie 1 a 2, 1 

akutní dermální toxicita kategorie 1 a 2, 1 

akutní inhalační toxicita kategorie 1, 2 a 3, 1 

toxicita pro specifické cílové orgány - 

jednorázová expozice kategorie 1 
1 

Tabulka 4-1 Určení skupiny tekutiny 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 

1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.". 

4.1.1.3. Určení stavu tekutiny 

Stav tekutiny:  1. plyn, pára 

   2. kapalina 

1. Jako "Plyn, pára" počítáme pro určování kategorie potrubí: plyny, plyny rozpuštěné 

pod tlakem, páry a také ty kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší dovolené teplotě je o více než 

0,5 bar vyšší než normální atmosferický tlak, tj. 1,013 bar. 

2. Jako "Kapalina" počítáme pro určování kategorie potrubí: ty kapaliny, jejichž tlak 

par nepřesahuje při nejvyšší dovolené teplotě normální atmosferický tlak, (tj. 1,013 bar) o 

více než 0,5 bar. 

Proto se musí zjisťovat tlak par kapaliny při nejvyšší dovolené teplotě (TS). Musí tedy 

platit: 

 

4.1.1.4. Definice nestabilního plynu 

Nestabilním plynem se v této souvislosti rozumí plyn anebo pára, u nichž může 

samovolně dojít k přeměně spojené s náhlým zvýšením tlaku. K takové přeměně může 

například dojít v důsledku poměrně malé odchylky pracovních podmínek (např. tlaku, teploty) 

v uzavřeném objemu. Látky tohoto druhu jsou zpravidla uváděny na trh ve stabilizované 

podobě. Typickými představiteli nestabilních plynů jsou acetylen, methylacetylen či 

vinylfluorid. 

4.1.1.5. Literatura použitá pro tvorbu aplikace 

1. Směrnice PED 2014/68/EU (Nařízení vlády č.219/2016 Sb.) 

2. Pekař V.: Jak na potrubí? Ia), E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí – teorie 

statika, iPotrubí.cz, Vysoké Mýto, 2019 
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4.1.2. Manuál k excelovské aplikaci 

Kategorizace potrubních větví dle PED 2014/68/EU (Nařízení vlády č.219/2016 Sb.). 

V uvedené směrnici EU (které identicky odpovídá citované vládní nařízení) jsou uvedeny 

vztahy, jejichž výsledkem je prohlášení o shodě a uvolnění výrobku pro trh. Tato směrnice 

platí pro ČR a ostatní státy Evropské unie. 

     Kategorie jednotlivých potrubí se odvozují z grafů, které jsou součástí uvedené směrnice a 

jsou též uvedeny v listu „Grafy posuzování shody“. Podle toho se určuje i modul (nebo také 

postup) posuzování shody.  

Jak list „Určení kategorie potubí“ vyplnit? Plně se vyplňují pouze hodnoty v bílých buňkách, 

hodnoty v šedých buňkách stanovíme výběrem z předdefinovaných hodnot, výsledky jsou 

v buňkách světle modrých. Každý řádek znamená jednu potrubní větev. Řádek se vyplňuje 

zleva doprava. 

Sloupec C. Zadejte číslo potrubní větve popřípadě jinou její indentifikaci.   

Sloupec D. Zadává se stav tekutiny formou výběru. Pomlčka je rezervována pro řádek, který 

je neobsazený. 

Sloupec E. Zadává se druh tekutiny formou výběru. Pomlčka je rezervována pro řádek, který 

je neobsazený. Rozdělení tekutin na nebezpečné a ostatní se děje podle listu Tab. 1 

„Klasifikace látek“.  

Sloupec F. Zde se zadává maximální dovolený tlak v barech. Maximální dovolený tlak je tlak, 

na který je seřízen příslušný pojistný ventil (y). 

Sloupec G. Zde se zadává maximální dovolená teplota ve stupních Celsia. 

Sloupec H. Zde se zadává se DN potrubí v milimetrech. 

Sloupec Q. Zadává se odpověď na otázku v předešlém sloupci formou výběru odpovědi. 

Pomlčka je rezervována pro řádek, který je neobsazený anebo se použije v případě, když není 

ve sloupci P generována otázka. 

Výstupy tohoto aplikaceu: 

Sloupec J. Automaticky generuje číslo grafu podle Přílohy 2 NV 219/2016 Sb. 

Sloupec P. Automaticky generuje doplňující otázku pro graf č. 6.  

Sloupec R. Automaticky generuje kategorii potrubí. 

Sloupec S. Automaticky generuje moduly (postupy) posuzování shody podle Přílohy 3 NV 

219/2016 Sb. 

Sloupce T. Automaticky generuje druh a rozsah dokladů pro uvedení na trh pouze z hlediska 

uvedeného paragrafu, ve všeobecnosti je samozřejmě potřeba i jiná dokumentace 

4.1.2.1. K aplikaci připojená související data 

V jednom souboru s excelovskou aplikací na následujících listech jsou uvedena 

následující s aplikací související data: Grafy z PED „Grafy posuzování shody“ pro určení 

kategorie potrubí. Dále je připojena definice pro určení skupiny tekutiny dle bezpečnosti, dle 

skupenského stavu tekutiny a definice nestabilního plynu. 

4.2. Výpočet zkušebního tlaku 

Do této skupiny bude připojena aplikace tabulkového procesoru pro výpočet 

zkušebního tlaku.
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5.  Výpočty tlouštěk stěn pro tvorbu potrubní třídy 

5.1. Zatížení trubky (pře)tlakem i pod tlakem pro kovová 

potrubí 

5.1.1. Zopakování teorie a odkazy na použitou literaturu pro přetlak i 

podtlak 

5.1.1.1. Membránová teorie pro přetlak 

Stav napjatosti daný tečně působícími silami ke střednicové ploše označujeme jako 

membránový, který je z hlediska využití materiálu nejvýhodnější. Skořepina v membránovém 

stavu nepřenáší ohybová a příčná lokální zatížení. Aby byla možná rovnováha membránových 

sil a spojitého zatížení, musí být splněny následující podmínky: 

a) Geometrické parametry skořepiny, tj. tloušťka, poloměry křivosti a polohy středů 

křivosti se nemění náhle. 

b) Osamělé síly, zatěžující skořepinu, musí ležet v tečné rovině střednicové plochy. 

c) Zatížení skořepiny se nesmí měnit náhle. 

d) Uložení skořepiny musí být staticky určité a musí vyhovovat podmínce pro osamělé 

síly (podmínka b) 

Nedodržení kterékoliv z těchto podmínek vede ke složitějšímu stavu napjatosti 

zahrnujícímu ohyb a krut, které dávají špičky napětí na povrchu skořepiny. Tuto situaci 

nazýváme momentový stav napjatosti. Dále budeme brát do úvahy jen memránové napětí na 

válci, neboť trubka bývá základ potrubní třídy. 

Válcová nekonečná tenkostěnná nádoba (tj. přímé potrubí) zatížená vnitřním 

přetlakem p. Určíme membránové účinky v dostatečné vzdálenosti od obou den. Válcová část 

má poloměry křivosti: r1 = nekonečno a r2 = R. Z Laplaceovy rovnice se potom vypočítáme 

obvodové (tečné napětí)  a osové napětí: 

 

 

 
Obrázek 5-1 Válcová nádoba (potrubí) zatížená vnitřním tlakem 

 

Tečné napětí tedy je 

h

pR
t  2  

A osové napětí je 

h

pR

2
01    

Porovnáním získáme  
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.max02  t  

 Uvedené výrazy platí v dostatečné vzdálenosti od krajů válcového útvaru, které dávají 

ve srovnání s válcovou částí rozdílné radiální deformace i změnu úhlu tečny. Splnění 

podmínky spojitosti vyvolává v takových místech styků dvou skořepin lokální ohybovou 

napjatost.  

Vzorec pro výpočet tloušťky stěny trubky. Vraťme se ke vzorci pro tečné (tj. jinak 

obvodové) napětí. Z tohoto vzorce pro  můžeme odvodit vzorec, který se využívá pro výpočet 

tloušťky stěny potrubí např. při tvorbě potrubní třídy.  

V uvedeném vzorci nahradíme vypočítané napětí (σ) dovoleným napětím f, které se 

vypočítává z pevnosti a meze kluzu materiálu a vynásobíme ho koeficientem svaru z, pro 

případ použití trubky se švem. Dále namísto středního poloměru R trubky dosadíme výraz 

odvozený ze vzorce 

Do=2R+h 

Potom vyjde vzorec, který velmi dobře známe z norem (tj. Lamého vzorec), tj. výpočet 

tloušťky steny trubky je uveden v ČSN EN 13480 Kovová průmyslová potrubí Část 3: 

Konstrukce a výpočet 

5.1.1.2. Výpočet tloušťky stěny tvarovek 

Součinitel tlaku tvarovky (Pressure factor) X -  je koeficient v procentové formě, které 

udává, kolik procent zatížení tlakem snese tvarovka se stejnou jmenovitou tloušťkou stěny, 

jestliže 100% je trubka přímá. 

X = (tlaková odolnost tvarovky/tlaková odolnost trubky)x100% 

Tento součinitel je udáván v normách definujících tvarovky a bývá tabulkově 

uspořádán v souvislosti s každou definovanou tvarovkou. 

Zjednodušené odvození: Jako tlakovou odolnost budeme brát vzorce pro obvodové 

membránové napětí pro jednotlivé tvarovky a dáme ho do poměru k obvodovému 

membránovému napětí trubky.  

Pro ohyby a ohyby budeme brát obvodové membránové napětí pro anuloid a vydělíme 

ho obvodovým membránovým napětím válce. 

Pro redukce budeme brát obvodové membránové napětí pro kužel a vydělíme ho 

obvodovým membránovým napětím válce. 

Pro T-kusy však musíme vycházet ze vztahů v citované technické normě. 

Součinitel tlaku tvarovky (Pressure factor) X jeho definice a hodnoty jsou uvedeny 

v normách: 

ČSN EN 10253-2 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 2 Nelegované a 

feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu 

ČSN EN 10253-4 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 4 Austenitické a 

austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků na kontrolu 

5.1.1.3. Přídavky tloušťky stěny potrubí 

Znázornění a označení přídavků. Přídavky tloušťky stěny trubky znázorňuje následující 

obrázek 
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Obrázek 5-2 Zobrazení přídavků tloušťky stěny trubky 

 

- Korozní/ Erozní přídavek c0. 

- Záporná tolerance tloušťky stěny c1 . 

Přídavek technologického zeslabení při výrobě či montáži c2. Znamená zeslabení 

nějakou technologickou operací např. řezání závitů, broušení apod. přídavek se určuje 

jednotlivě. 

Korozně - erozní přídavek. Korozí se rozumí samovolné vzájemné působení mezi 

prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocování materiálu. Koroze je 

samovolné, postupné rozrušení kovů  vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s 

okolním prostředím. Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po 

úplný rozpad celistvosti. Hlavním činitelem koroze je kyslík, resp. hydroxydová skupina 

(OH), dále anionty vzniklé z kyselin (CO3, Cl, NO2, SO4 apod.) Vodíkové ionty kyselin se 

nahrazují ionty kovu, čímž vznikají soli. 

Erozní opotřebení je ztráta materiálu z důvodu mechanické interakce s dalšími 

drobnými pevnými objekty, které bývají unášeny kapalinou nebo plynem. Mění se tak 

rozměry a i funkčnost výrobku. Typickým příkladem je opotřebení potrubí vzduchotechniky, 

kdy vzduch dopravuje nějaký sypký materiál. Dalším příkladem je parovod, který bývá 

opotřebován spoustou drobných kapiček vody.  

Záporná výrobní tolerance tloušťky stěny trubky. Je udaná v těchto normách: 

1. Bezešvé ocelové trubky. 

ČSN EN 10215-1 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě 

ČSN EN 10215-2 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při 

zvýšených teplotách 

ČSN EN 10215-3 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí 

ČSN EN 10215-4 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při 

nízkých teplotách 

2.  Svařované ocelové trubky 

ČSN EN 10217-1 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě 
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ČSN EN 10217-3 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí 

3. Elektricky svařované ocelové trubky 

ČSN EN 10217-2 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při 

zvýšených teplotách svařované elektricky 

ČSN EN 10217-4 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při 

nízkých teplotách svařované elektricky. 

4. Pod tavidlem svařované ocelové trubky 

ČSN EN 10217-5 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 5: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při 

zvýšených teplotách svařované pod tavidlem 

ČSN EN 10217-6 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací 

podmínky- Část 6: Pod tavidlem ohybově svařované trubky z nelegovaných ocelí se 

zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách 

5. Svařované ocelové trubky korozivzdorné 

ČSN EN 10217-7       Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické 

dodací podmínky- Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí 

6. Trubky pro naftovody a plynovody 

ČSN EN ISO 3183 (421807) Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové potrubí pro potrubní 

přepravní systémy 

 

Mezi nejčastější záporné výrobní tolerance tloušťky stěny trubky je uváděna hodnota -12,5% . 

5.1.5.4. Teorie pro podtlak – stabilita potrubní stěny 

Stabilitní problémy jsou jeden z mezních stavů při navrhování potrubního systému a 

jsou závislé na modulu pružnosti uvedeného materiálu.  

V každém případě se při porušení stability potrubí musí počítat též mezní stav prosté 

pevnosti v pružné oblasti namáhání, a to bez ovlivnění stabilitními problémy. V tomto případě 

se jedná výpočet na přetlak o stejné absolutní velikosti jako podtlak. Napětí (obvodové i 

osové) bude stejné, ale opačně orientované. 

Z porubních dílů je proti vnějšímu tlaku nejméně odolné rovné válcové potrubí, ostatní 

komponenty představují víceméně různý typ výztuže zabraňující deformaci. Budeme se proto 

v následujícím zabývat pro potrubí nejhorší variantou: rovným válcovým potrubím. 

Vzorce pro výpočet tloušťky stěny válcového potrubí namáhaného vnějším tlakem 

určují kritický přetlak, při němž nastane zprohýbání stěny, tj. ztráta stability. Současně se 

nesmějí připustit žádné trvalé deformace.  

 Má-li potrubí konečnou délku a její okraje jsou vetknuty nebo účinně vyztuženy, 

zprohýbá se po překročení meze stability do řady prohlubenin, odpovídajících celistvému 

počtu vln po obvodě. Čím je potrubí kratší, tím více vzdoruje vůči zprohýbání a počet vln je 

větší. Pro výpočet kritického přetlaku platí vzorec: 
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Dále je nutno uvést, že n je zde takové celé číslo, které dává nejmenší kritický přetlak 

pcr  Toto číslo označuje počet vln, které se zprohýbáním vytvoří na obvodě. Uvedený výpočet 
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se nazývá von Misesův vzorec a platí, za předpokladu, že není překročena dolní mez v tlaku u 

použitého materiálu, která je zjištěna membránovou teorií. 

Pro tenkostěnnou trubku, jejíž délka je větší než 10D počítáme, že se zdeformuje do 

dvou vln (tj. přetvoření do tvaru elipsy), a proto můžeme vzorec zjednodušit a platí: 
3
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Dále označme poměr Ds/h značkou v a nazvěme ji štíhlost stěny.  

Abychom ohodnotili odolnost stability potrubí vůči podtlaku, stačí tedy kontrola 

štíhlosti stěny podle tohoto vzorce. 

5.1.5.5. Literatura použitá pro tvorbu aplikace 

1. Hájek E. a kol.: Pružnost a pevnost  II. díl, Ediční středisko ČVUT, Praha, 1981 

2. Směrnice PED 2014/68/EU (Nařízení vlády č.219/2016 Sb.) 

3. Němec J.: Výpočty pevnosti tlakových nádob, SNTL Praha, 1962 

4. ČSN EN 13480 Kovová průmyslová potrubí Část 3: Konstrukce a výpočet 

5. Pekař V.: Jak na potrubí? I, E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí – teorie 

statika, iPotrubí.cz, Vysoké Mýto, 2020 

6. V textu citované technické normy  

 

5.1.2. Manuál k excelovské aplikaci 
 

 V uvedené normě EN 13480-3 jsou uvedeny vztahy, jejichž výsledkem je výpočet 

tloušťky stěny pro trubky a tvarovky pro předem definovanou potrubní třídu. Uvedené vztahy 

se dají uspořádat do vývojového diagramu. Tento diagram byl převeden do tabulkového 

procesoru Excel a uveden na listu „Výpočet tloušťky stěny pro TP“ tohoto souboru. 

Jak list „Výpočet tloušťky stěny pro TP“ vyplnit? Vyplňují se pouze hodnoty v bílých 

a šedivých buňkách, výsledky jsou v buňkách světle modrých.  

Hodnoty, která se zadávají pro všechna DN stejná: 
Buňka F4: Zadává se max. dovolený tlak PS v bar g (tj. zadává se hodnota přetlaku)  

Buňka F5: Zadává se max. dovolená teplota TS ve stupních Celsia. 

Buňka F6: Zadává se dovolené napětí, které se vypočítá pro zadaný materiál v závislosti na maximální 

dovolenou teplotu viz tabulka „Dov. napětí ocelí“ 

Buńka L4: Zadává se minimální podtlak v bar g. Není nutné zadávat mínus před číslo, protože se dále 

pracuje s absolutní hodnotou čísla. Jestliže nenavrhujeme potrubí pro podtlak, napíšeme „0“ 

Buńka U2: slouží k označení materiálu, na výpočet nemá žádný vliv 

Buňka U4: Zadává se korozně erozní přídavek v mm určený pro danou životnost 

Buňka U5: Zadává se přídavek tloušťky stěny určený technologickým požadavkem. 

Buňka U6: Zadává se modul pružnosti materiálu pro max. dovolenou teplotu TS. Není mutné zadávat, 

jestliže nenavrhujeme potrubí pro podtlak. 

Hodnoty, které se zadávají pro každý DN jiné: 

Každý řádek znamená výpočet pro určitý DN. Řádky se vyplňují postupně z leva doprava. 

V šedivých buňkách je možno si pouze vybírat z předvolených možností. 

Sloupec C. Zadejte jmenovitý průměr potrubí. (informace nevstupuje do dalších vztahů) 

Sloupec D. Zadejte vnější průměr potrubí v mm. 

Sloupec E. Zadejte druh trubky z hlediska výroby jako buď svařovanou anebo bezešvou 

Sloupec F. V případě svařované trubky zadejte součinitel hodnoty spoje, vyberte ze tří 

předvolených hodnot. Pro bezešvou zadejte 1,0. 
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Sloupec I. Zde se zadává z normou dané řady skutečně vyráběná tloušťka trubky. Vždy se 

volí větší, než hodnota tloušťky trubky vypočítaná ve sloupci H. Řada vyráběných tlouštěk 

viz tab. DN. 

Sloupec M. Zadej "pressure factor" tvarovky. 

Sloupec P . Zde se zadává  z normou dané řady skutečně vyráběná tloušťka tvarovky. Vždy se 

volí hodnota větší než hodnota tloušťky trubky vypočítaná ve sloupci O.  

Výsledky pro trubku: 

Sloupce L Automaticky generuje schválení vybrané tloušťky stěny trubky ve sloupci I. 

Jestliže se zde vygeneruje slovo „Ano“, pak je zvolená tloušťka stěny trubky schválena. 

Jestliže se objeví slovo „Ne“, je nutné přidávat tloušťku stěny trubky tak dlouho, dokud se 

neobjeví „Ano“. 

Výsledky pro tvarovky: 

Sloupce S Automaticky generuje schválení vybrané tloušťky stěny tvarovky ve sloupci P. 

Jestliže se zde vygeneruje slovo „Ano“, pak je zvolená tloušťka stěny trubky schválena. 

Jestliže se objeví slovo „Ne“, je nutné přidávat tloušťku stěny trubky tak dlouho, dokud se 

neobjeví „Ano“. 

 Výsledky pro trubku pro podtlak: 

Sloupec T automaticky vypočítává kritický tlak pro trubku, to je podtlak, při kterém nastane 

zhroucení trubky. 

Sloupec U Automaticky generuje schválení vybrané tloušťky stěny trubky ve sloupci I. 

Jestliže se zde vygeneruje slovo „Ano“, pak je zvolená tloušťka stěny trubky schválena. 

Jestliže se objeví slovo „Ne“, je nutné přidávat tloušťku stěny trubky ve sloupci I tak dlouho, 

dokud se neobjeví „Ano“ . 

5.1.2.1. K aplikaci připojená související data 

V jednom souboru s excelovskou aplikací na následujících listech jsou uvedena 

následující s aplikací související data: Dovolená napětí potrubí – tabulka, DN potrubí a řada 

pro tloušťku stěny trubky – tabulka a moduly pružnosti – tabulka. 

5.2. Zatížení trubky (pře)tlakem i podtlakem pro plastová 

potrubí 

5.2.1. Zopakování teorie a odkazy na použitou literaturu pro přetlak i 

podtlak 

Materiálové konstanty plastů jsou uváděny v platných technických normách, např. 

srovnávací napětí, dle ČSN EN ISO 15494. Odečítá se z diagramů v přílohách této normy. 

Ostatní teorie je stejná jako pro kovy – viz předešlé kapitoy. Jako příklad uvádíme  
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Na obrázku jsou srovnávací napětí pro PE-100. Stejný graf je uveden v ČSN EN ISO 15494 

Srovnávací napětí se tedy mění v závislosti na teplotě, a plánované životnosti.  

Obvodové napětí 

Tlakovou zkouškou se kontroluje především obvodové napětí. Tlaková zkouška je z hlediska 

celkové doby provozu potrubí zkouška krátkodobá. Pro výpočet obvodového membránového 

napětí lze tady použít klasického vzorce. Tj. stejného jako pro potrubí kovová. Má tvar 

 
Odvození dovoleného namáhání. Dovolené namáhání pro konstrukční podmínky při 

nejvyšší dovolené teplotě TS. Je nemožné toto napětí odvozovat z pevnosti Minimální 

požadované pevnosti MRS (Minimum Required Strength), protože je tato odvozena pro teplotu 

20 °C a životnost 50 let. Průmyslová potrubí však mají obvyklou životnost 20 až 30 let a 

teplota média je jakákoli jiná než 20°C. Proto musíme nejprve odečíst srovnávací napětí, a to 

pro danou teplotu a životnost z patřičného diagramu uvedeného v dříve citované normě a jejíž 

vzor je na obr. a z toho odvodit dolní mez pevnosti σLCL pro danou teplotu a životnost. A 

výsledek dále vydělit hodnotou celkového koeficientu C.  

Rozměrové řady plastových trubek dle ČSN EN ISO 15493 a ČSN EN ISO 15494 

Průmyslová potrubí z plastů mají i řadu specifik, které se při výpočtu a návrhu uložení musí 

respektovat. 

Jako základní fakt musíme brát specifické rozměry trubek z plastů a jejich řady. Tyto jsou 

dány následujícími vztahy: 

Řada trubek S je bezrozměrné číslo dané vztahem 

 
Existují tyto řady trubek: S20, S16, S12,5, S8,3, S8, S5, S3,2, S2,5. Standardní rozměrový 

poměr SDR(Standard Dimension Ratio) je bezrozměrné číslo dané vztahem:  
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Existují například tyto standardní rozměrové poměry: SDR41, SDR33, SDR26, SDR17,6, 

SDR17, SDR11, SDR7,4, SDR6.  

5.2.1.1. Literatura použitá pro tvorbu aplikace 

1. Směrnice PED 2014/68/EU (Nařízení vlády č.219/2016 Sb.) 

2. ČSN EN ISO 15493 (64 6404) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace 

–Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a 

chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)– Specifikace pro součásti a systém – 

Metrické řady.  

3. ČSN EN ISO 15494 (64 6403) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace 

–Polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) – Specifikace pro součásti 

a systém – Metrické řady.  

4. Pekař V.:  Tlaková průmyslová potrubí z plastů – zákonitosti a uspořádání výpočtu, 

Plasty a kaučuk 2012/9-10 

5. Pekař V.: Jak na potrubí? III, E-kniha o pevnostních výpočtech potrubí – teorie 

plastová a laminátová potrubí, iPotrubí.cz, Vysoké Mýto, 2020 

6. V textu citované technické normy  

5.2.1.2. Technické normy pro získání materiálových vlastností plastů 

1. ČSN EN ISO 15493 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace –

Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a 

chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)– Specifikace pro součásti a systém – 

Metrické řady 

2. ČSN EN ISO 15494 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – 

Polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) – Specifikace pro součásti a 

systém – Metrické řady 

3. ČSN EN ISO 10931 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - 

Polyvinylidenfluorid (PVDF) -Specifikace pro součásti a systém  

4. ČSN EN 1778 (05 6825) Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce 

z termoplastů – Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování 

svařovaných dílů z termoplastů 

5. ČSN EN 12007-2 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 

do 5 bar včetně–Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší 

provozní tlak do 10 barů včetně) 

5.2.2. Manuál k excelovské aplikaci 
 

Průmyslová potrubí z plastů mají i řadu specifik, které se při výpočtu a návrhu uložení 

musí respektovat. Jako základní fakt musíme brát specifické rozměry trubek z plastů a jejich 

řady.  

Jak list „Výpočet tloušťky stěny pro TP“ vyplnit? Vyplňují se pouze hodnoty v bílých 

a šedivých buňkách, výsledky jsou v buňkách světle modrých.  

Hodnoty, která se zadávají pro všechna DN stejná: 

Buňka N2: Zapíše se zkratka druhu materiálu 

Buňka F4: Zadává se max.dovolený tlak PS v bar g (tj. zadává se hodnota přetlaku)  

Buňka F5: Zadává se požadovaný podtlak v bar g.  

Buňka F6:  Zadává se max.dovolená teplota TS ve stupních Celsia  

Buňka F7:  Zadává se plánovaná životnost potrubí v rocích  

Buňka N4: Zadává se modul tečení pro určenou životnost a teplotu TS v MPa 
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Buňka N5: Zadává se srovnávací napětí pro určenou životnost a teplotu TS v MPa.  

Buňka N6: Zadává se bezpečnostní koeficient 

Hodnoty, které se zadávají pro každý DN jiné: 

Každý řádek znamená výpočet pro určitý DN. Řádky se vyplňují postupně z leva doprava.  

Sloupec C. Zadejte jmenovitý průměr potrubí. (informace nevstupuje do dalších vztahů) 

Sloupec D. Zadejte vnější průměr potrubí v mm. 

Sloupec H. Zde se zadává  z normou dané řady skutečně vyráběná tloušťka trubky. Vždy se 

volí větší než hodnota tloušťky trubky vypočítaná ve sloupci G. Řada vyráběných tlouštěk viz 

tab. Rozměrů plast.trubek. 

Kontrola pro trubku dle membránové teorie: 

Sloupec L Automaticky generuje schválení vybrané tloušťky stěny ve sloupci H. Jestliže se 

zde vygeneruje slovo „Ano“, pak je zvolená tloušťka schválena. Jestliže se objeví slovo „Ne“, 

je nutné přidávat tak dlouho, dokud se neobjeví „Ano“ .. 

Kontrola stability pro podtlak dle teorie stability skořepin: 

Sloupce N Automaticky generuje schválení vybrané tloušťky stěny ve sloupci H. Jestliže se 

zde vygeneruje slovo „Ano“, pak je zvolená tloušťka schválena. Jestliže se objeví slovo „Ne“, 

je nutné přidávat tak dlouho, dokud se neobjeví „Ano 

5.2.2.1. K aplikaci připojená související data 

V jednom souboru s excelovskou aplikací na následujících listech jsou uvedena 

následující s aplikací související data: Rozměry plastových trubek – tabulka, Grafy 

srovnávacího napětí plastů, moduly tečení - tabulka.  
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6. Pomocné výpočty pro projekt potrubí 

6.1. Výpočet vzdálenosti podpěr a délky vyložení ramene U-

kompenzátoru pro ocelová potrubí 

6.1.1. Zopakování teorie a odkazy na použitou literaturu 

6.1.1.1. Mezní stav pro výpočet vzdálenosti podpěr - nepřekročení únosnosti 

použité podpěry.  

Obecný postup výpočtu vzdálenosti podpěr se skládá ze tří kroků: 1. Určení měrného 

zatížení potrubí na jeden metr délky – q. Na výpočet vzdálenosti podpěr se podílí tato 

zatížení: 

- hmotnost potrubí, tekutiny a izolace 

Vynásobením vzdálenosti mezi se získá svislé zatížení podpěry a porovná se s dovoleným 

zatížením podpěry, jestliže nevychází, musí se vzdálenost podpěr zmenšit. 

6.1.1.2. Mezní stav pro výpočet vzdálenosti podpěr - nepřekročení dovoleného 

napětí v potrubí.  

Určení velikosti dovoleného napětí materiálu potrubí. Dovolené namáhání potrubí se 

určí z podmínky, že součet všech osových napětí nejvíce namáhaném vláknu stěny trubky 

nesmí přesahovat dovolené namáhání. A jsou to tato namáhání: 

i. osové napětí od vnitřního přetlaku 

ii. osové napětí od ohybového namáhání 

iii. osové napětí od třecích sil v podpěrách 

iv. osové napětí od osové síly vlnovcových kompenzátorů 

Všechna tato napětí se musí do hodnoty dovoleného napětí „vtěsnat“. Určuje hodnotu 

namáhání, která je určena pouze pro ohyb způsobený vlastní hmotností. Vzdálenost podpěr je 

potom odvozena ze vzorců: 
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6.1.1.3. Mezní stav pro výpočet vzdálenosti podpěr - nepřekročení dovoleného 

průhybu.   

Vzdálenosti podpěr potrubí se volí tak, aby průhyb potrubí mezi dvěma podpěrami 

neumožňoval u potrubí s kapalinou hromadění vzduchu. Tomuto požadavku vyhovuje 

podmínka, že průhyb potrubí mezi dvěma podpěrami není větší než spád potrubí určený 

elevací podpěr 

Jednoduchý vztah pro průhyb potrubí je dán následujícím vzorcem. Vzdálenost podpěr 

je potom odvozena z tohoto vzorce: 

EJ

ql
y

4

max
384

5
  

Uvedené je popsáno v ČSN EN 13480-3 Příloha Q, která se zabývá zjednodušenou 

napěťovou analýzou potrubí. Konkrétně je to tabulka č.Q1, která udává vzdálenosti podpěr 
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pro různé podmínky. Dále je tam jednoduše uvedeno, jak se k hodnotám uvedeným v tabulce 

přišlo. Odvozením takovéhoto výpočtu se nyní budeme zabývat.   

Tedy výpočet vzdálenosti podpěr, kdy je mezní stav průhyb. Jako mezní hodnota je 

zde udáván povolený průhyb potrubí do DN 50  3mm nad DN 50  5mm. Tato vzdálenost je 

označena jako L1 a pro její výpočet je zde uveden vzorec. Mezní stav dovoleného průhybu  je 

používán, jestliže je nutné potrubí odvzdušňovat nebo odvodňovat, tedy v našem případě. 

Vzdálenosti podpěr potrubí se volí tak, aby průhyb potrubí mezi dvěma podpěrami 

nezabraňoval  volnému odtoku kapaliny při vypouštění kapaliny z potrubí, vypouštění 

kondenzátu za provozu parovodu anebo  neumožňoval hromadění vzduchu při 

odvzdušňování. 

6.1.1.4. Délka vyložení ramene U-kompenzátoru 

U-kompenzátory mají tvar jako na obrázku, mohou být uspořádány ve vodorovné i 

svislé rovině. 

V ČSN EN 13480-3 Příloha Q, která se zabývá zjednodušenou napěťovou analýzou 

potrubí je v kapitole Q9 uveden nomogram, podle kterého se určují rozměry kompenzátoru. 

Dále je zjednodušeně popsáno, jak se k uvedenému nomogramu přišlo. Odvozením 

takovéhoto výpočtu se nyní budeme zabývat. Tedy výpočet kompenzované délky U-

kompenzátoru může být takovýto: 

 

 
Obrázek 6-2 Kompenzátory tvarem potrubí 

 

Tepelnou roztažnost délky l potrubí (tj délka, kterou kompenzujeme) vypočítáme 

takto: 
310... tll f    

A porovnáme s průhybem vyložení kompenzátoru délky a. Dále si odvodíme ohybový 

moment, který by byl nutný k deformaci vyložení kompenzátoru a. Tato deformace je stejná 

jako již vypočítaná roztažnost lf . Uvedený ohybový moment tedy je roven: 

2

..6

a

lEJ
M

fx
  

Dále si určíme maximální možný moment daný dovoleným napětím při ohybu trubky, tedy: 
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ZzfM h ..  

Obě vyjádření ohybového momentu porovnáme, dosadíme v jiné kapitole uvedený vzorec pro 

moment setrvačnosti Jx a průřezový modul Z a vyjde vzorec pro výpočet velikosti vyložení U-

kompenzátoru a: 

zf

ilED
a

h

xf

..10

..3
6

  

 Napětí, které je v U-kompenzátoru způsobené tepelnou roztažností, je sekundární. 

Proto při určování dovoleného namáhání fh při maximální teplotě se využívá možnosti 

redistribuce napětí v průřezu potrubí při překročení meze kluzu.  

U- kompenzátor z plastů je vyobrazen na fotografii dále. Montážní firma si tyto 

kompenzátory vyrobila předem. 

Kompenzátory tvarem potrubí mohou být takové jako na dalších obrázcích, mohou 

být uspořádány ve vodorovné i svislé rovině. Rozdíl ve výpočtu spočívá hlavně v tom, že 

musíme vzít v úvahu kríp a relaxaci materiálu a změnu materiálových konstant s časem. 

6.1.1.5. Literatura použitá pro tvorbu aplikace 

1. V ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí – Ćást 3 Konstrukce a výpočet, 

Příloha Q, 

6.1.2. Manuál k excelovské aplikaci 

Výpočet maximální vzdálenosti podpěr pro ocelová potrubí. Tato aplikace „Výpočet 

maximální vzdálenosti podpěr a délky vyložení tamena U-kompenzátoru podle EN 13480-3, 

příloha Q“ vypočítává maximální vzdálenost podpěr potrubí a minimální rozměr vyložení 

ramene kompenzátoru. Jako vedlejší výsledek můžeme odečíst prodloužení tepelnou 

roztažností délky potrubí, které je třeba kompenzovat. 

Jak list „Výpočet vzdáleností podpěr a ramena kompenzátoru“ vyplnit? Vyplňují se 

pouze hodnoty v bílých buňkách, výsledky jsou v buňkách světle modrých. 

1. Vstupní údaje pro oba výpočty: 

Buňka E6. Zadejte vnější průměr trubky v mm. 

Buňka E7. Zadejte tloušťku stěny trubky v mm 

Buňka E8. Zadejte modul pružnosti pro určenou teplotu materiálu trubky v MPa 

Buňka J6. Zadejte dovolené napětí pro určenou teplotu materiálu trubky v MPa 

Buňka J7. Zadejte součinitel příčných svarů 

2. Vstupní údaje a výsledky pro výpočet vzdálenosti podpěr 

Buňka E12. Zadejte hustotu média (tekutiny) v kg/m
3
. Pro plyny se použije 0, pro kapaliny 

1000 

Buňka E13. Zadejte hustotu izolace v kg/m
3
.  

Buňka E14.  Zadejte tloušťku izolace v mm. 

Buňka  J12. Zadejte Stresss intensification factor v případě, že je mezi podpěrami umístěn T-

kus či odbočka, jinak je nutné zadat 1,0. SIFy jsou definovány v Příloze H EN 13480-3 

Výsledky:  

Buňka E30. Automaticky vypočítá L1 - vzdálenost podpěr při omezení průhybem potrubí (do 

DN50 je max. průhyb 3mm, nad DN50 je max. průhyb 5mm) 

Buňka E34. Automaticky vypočítává L2 - vzdálenost podpěr při omezení namáháním, potrubí 

hladké, bez koncentrátoru napětí  

Buňka E39. Automaticky vypočítává L3 a L4 - vzdálenost podpěr při omezení namáháním, 

mezi podpěrami započítána koncentrace napětí způsobená téčkem či odbočkou 
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Buňka E43. Automaticky vypočítává L5 - vzdálenost podpěry od letmo uloženého konce 

potrubí, potrubí hladké, bez koncentrátoru napětí. 

Buňka E48. Automaticky vypočítává L6 - vzdálenost podpěry od letmo uloženého konce 

potrubí, započítána koncentrace napětí způsobená téčkem či odbočkou. 

Označení L1 až L6 je v souladu s EN 13480-3, Příloha Q. 

Zpětná kontrola: Kontrola napětí v trubce od vlastní hmotnosti trubky, média a 

izolace.  

Buňka E52. Zadává se skutečná vzdálenost podpěr z projektu potrubí v metrech. 

Buňka E55. Automaticky vypočítává primární podélné napětí pouze od vlastní hmotnosti. 

Buňka I55. Dovolené napětí od vlastní hmotnosti. Jako limit je vzato v souladu s EN 13480-3, 

Příloha Q  40MPa v podélném směru trubky. 

Jestliže nerovnost neplatí, je nutné snížit vzdálenost podpěr v buňce E52. 

3. Vstupní údaje a výsledky pro výpočet kompenzátoru. 

Buňka E61. Zadejte délku potrubí, u které musíme kompenzovat tepelnou roztažnost v m 

Buňka E62. Zadejte redukční součinitel závislý na použitém R v ohybech 

Buňka J61. Zadejte součinitel tepelné roztažnosti v hodnotě pro návrhovou teplotu v 

v jednotkách 10
-6

  1/K.  

Buňka J62. Zadejte návrhovou teplotu TS potrubí, tj. teplota, kterou kompenzujeme, ve °C.  

Buňka J63. Zadejte srovnávací teplotu, tj. teplotu montáže ve °C  

Výsledky: 

Buňka E66. Automaticky vypočítá prodloužení potrubí délky l (tj. délka potrubí, u které 

musíme kompenzovat tepelnou roztažnost.) v mm. 

Buňka E67. Automaticky vypočítává délku vyložení ramene U kompenzátoru – rozměr a v m. 

Rozměr b není pro kompenzaci délky důležitý. 

Zpětná kontrola: Kontrola momentu způsobeného tepelnou roztažností potrubí k 

maximálnímu dovolenému momentu odvozeného z dovoleného napětí, průřezu trubky a 

geometrie U-kompenzátoru. 

Buňka E71. Zadává se skutečná délka ramena U- kompenzátoru z projektu v m 

Buňka E74. Automaticky vypočítává moment způsobený tepelnou roztažností potrubí v kNm 

Buňka I74. Automaticky vypočítává maximální dovolený moment odvozený z dovoleného 

napětí, průřezu trubky a geometrie U-kompenzátoru 

Jestliže nerovnost neplatí, je nutné snížit vzdálenost podpěr v buňce E71. 

6.1.2.1. K aplikaci připojená související data 

V jednom souboru s excelovskou aplikací na následujících listech jsou uvedena 

následující s aplikací související data: Modul pružnosti a tepelné roztažnosti, Vnější průměry 

potrubí – tabulka, Dovolená napětí – tabulka. 

6.2. Výpočet zatížení podpěr, kontroly průhybu a spádu potrubí 

Do této skupiny bude připojena aplikace tabulkového procesoru pro výpočet zatížení 

podpěr pro jejich specifikaci a dimenzování, výpočet reálného průhybu pro kontrolu spádu 

potrubí a materiálově je možné rozšířit uvedené výpočty pro potrubí z plastů. 
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