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FAQ: Často kladené otázky 
 
1. MONTÁŽ  
 
Aké náradie je potrebné na montáž?  
Pre všetky rozmery armatúry DAA je potrebný len jeden nástroj, a to šesťhranný nástrčný kľúč s veľkosťou SW17. Krútiaci moment pri navŕtaní závisí od hrúbky steny 
potrubia a je približne 80 Nm pre rozmer potrubia d225/SDR11. Takúto silu dokáže bez problémov preniesť štandardný nástroj. Nepoužívajte nástroj na prevŕtanie 
s elektrickým alebo pneumatickým pohonom!    
Dodatočnú bezpečnosť poskytujú otvory pre otočnú páku, ktoré sa nachádzajú na kľúči. Označenie na otvoroch charakterizuje rozmery armatúry. 
Ak sa vrták dostane do spodnej polohy, narazí otočná páka na vrchný okraj domčeka.   
 
Aká je výhoda upínacieho systému novej armatúry DAA ? 
Predpokladom pre vykonanie dobrého zvaru sú čo najmenšie medzery a rovnomerná napínacia sila. Rýchloupínacia páka sa postará o rovnomerné uloženie sedlovej 
tvarovky na potrubie pri konštantnom prítlaku. Upínací mechanizmus sám vycentruje sedlovú tvarovku bez dodatočnej kontroly skrutiek alebo rovnomerného uloženia 
spodného strmeňa.     
Upnutie sa zrealizuje intuitívne správne, okamžite a bez problémov. Elastický strmeň preklenie bežné odchýlky priemeru potrubia a ovalitu až do 3% bez použitia 
akýchkoľvek nástrojov na korekciu. 
Potrubia, ktoré sa prevádzkujú s veľkým tlakom, najmä na zásobovanie vodou, sa počas používania rozťahujú. Aj keď už potrubie nevykazuje normatívny priemer, 
pomocou novej armatúry DDA je možné vykonať odbočky bez dodatočných výdavkov. Toto roztiahnutie môže spôsobiť zväčšenie o + 3% v porovnaní 
s normalizovaným priemerom potrubia. Väčší rozmer sa potom kompenzuje pomocou elastického strmeňa a upínacieho mechanizmu armatúry DAA. Takúto možnosť 
korekcie iné armatúry neumožňujú. 
  
Aké sú priestorové nároky na montáž armatúry DAA?  
Predpokladom pre kvalitný spoj je dôkladná príprava, predovšetkým odstránenie povrchovej oxidačnej vrstvy z potrubia pomocou rotačného lúpacieho nástroja. Na to 
je potrebný aj určitý pracovný priestor. Ak by však nebolo možné dodržať predpísané minimálne odstupy pri paralelnej pokládke viacerých potrubí, alebo ak by sa 
mala montáž uskutočniť v obmedzenom priestore, pre armatúry DAA to nie je žiaden problém. Predbežnú montáž armatúry DAA možno previesť v ľubovoľnej polohe. 
Zaháknite len rýchloupínacia páku1111 a  upnite o potrubie tak, aby sa armatúra mohla po potrubí kĺzať 2222. Potom sa armatúra DAA vycentruje do želanej polohy a páka 
sa prestaví do svojej koncovej polohy3333. Táto metóda umožňuje upnutie aj za extrémne stiesnených podmienok montáže. Minimálna vzdialenosť medzi potrubiami pri 
montáži je ↔ 30 mm.    
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FAQ: Často kladené otázky 
 
1. MONTÁŽ (pokra čovanie z predchádzajúcej strany) 

 
Akú silu je potrebné vynaloži ť pri montáži sedlovej tvarovky?  
Sila upnutia na rýchloupínacej páke závisí od odchýlok, ktoré sa vyskytujú na potrubiach. Vyvinúť takúto silu pre montáž v podmienkach stavby nie je v podstate 
žiaden problém. Pri nových štandardných potrubiach je sila, ktorú treba vynaložiť na páku, približne 50 N (5 kg), pri väčších priemeroch až do 200 N (20kg).     
Upnutie sa zrealizuje optimálne ergonomicky. Dodržaním správnej polohy pri montáži by nemalo dôjsť k zraneniu pri zahákutí páky do jej koncovej polohy (napr. 
pricviknutie prstov) a nepredpokladá sa žiadne nebezpečenstvo úrazu, pretože vynaložené sily sú malé. Napriek tomu dbajte o to, aby sa v tomto kroku montáže 
medzi rukoväťou páky a domčekom nenachádzali žiadne citlivé časti tela.  
 
Môže sa upínacie zariadenie použi ť aj viackrát?  
Upínacie zariadenie s rýchloupínacou pákou sú nevyhnutnými súčasťami každej prípojkovej navŕtavacej armatúry. Upínacie zariadenie je nadimenzované na 
jednorazové upnutie a zváranie sedlovej tvarovky. Uvoľnenie napínacej páky za účelom úpravy polohy armatúry na potrubí však nepredstavuje žiaden problém.  
 
Aké následky by sa dali o čakávať po opakovanom použití upínacieho zariadenia?  
Po zváraní alebo viacnásobnom skúšaní upnutia sa upínacie zariadenie roztiahne. Takže nie je vhodné pre opakované použitie, pretože po jeho opakovanom použití 
sa sila upnutia stráca. Viacnásobné použitie môže mať za následok chybný zvarovaný spoj a netesnosť spoja.  
 

 

FAQ: Často kladené otázky 
 
2. ZVÁRANIE 
 
Z akého h ľadiska je nadimenzované spojenie sedlovej tvarovky a potrubia?  
FRIATEC tvarovky na tupo sa vyznačujú tým, že majú na povrchu uložené výhrevné vinutie a mimoriadne širokú zváraciu zónu. Na takomto princípe sú navrhnuté aj 
armatúry DAA. Povrchovo uložené výhrevné vinutie umožňuje priamy prenos tepla na spájané časti už bezprostredne po štarte zvárania a zabezpečuje optimálne 
riadenie procesu. Malá strata energie skracuje čas zvárania, čím urýchľujú pokrok na stavbe a šetrí zdroje.  
Práve v tvrdých podmienkach staveniska zaisťujú povrchovo uložené výhrevné vinutia a široké zváracie zóny optimálny výsledok: trvalú tesnosť, spoľahlivé spojenie 
potrubí s očakávanou životnosťou, ktorá zodpovedá životnosti potrubného systému.  
 
Kvalita zvaru: Aké výsledky možno o čakávať pri skúške rozpojenia sedlovej tvarovky?  
Veľké tolerančné pole priemerov potrubí vyžaduje pri upínaní armatúry DAA veľkú ohybnosť kontúry sedlovej tvarovky. Pri skúške rozpojenia je pôsobisko záťažovej 
sily tam, kde je upínacie zariadenie zaháknuté. Pri tejto skúške spôsobí flexibilita deformáciu a následné odlúpnutie sedlovej tvarovky z potrubia. Preto sa lom objaví v 
mieste spoja, čím je možné priamo zhodnotiť zvarový spoj vzhľadom na jeho ťažnosť.      
 

 



 

MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323/13 053 11 Smižany 

Tel. : +421 53 44 33221, mobil: + 421 905 383 274     

www.miva.sk, e-mail: miva@miva.sk                                                                                                                                                                                                                          13.04.2016                                                                           

 

 

 
FAQ: Často kladené otázky 
 
3. NAVŔTANIE 
 
Je možné nav ŕtať plynové potrubia pod prevádzkovým tlakom bez úniku  plynu?  
Vďaka špeciálnemu integrovanému tesneniu je únik média z domčeka počas procesu navŕtania znemožnený. Toto integrované tesnenie klapka utesňuje časť závitu 
medzi vrtákom a domčekom. Vrták je uzavreté puzdro. Priestor, kadiaľ je vedený vrták, je ešte dodatočne utesnený tesnením z PE, ktoré sa po navŕtaní pevne zachytí 
o vrták.  
 
Čo sa stane s PE tesnením po nav ŕtaní?  
Odvŕtaným materiálom z PE sa po navŕtaní pevne zachytí o vrták. Tvar vrtáka umožňuje pevné zovretie odvŕtaným materiálom , ktoré tam vydrží po celý čas 
používania armatúry.  
 
Akú funkciu zohrávajú koncové zarážky pre posuv vrt áka?  
Koncové zarážky zohrávajú predovšetkým bezpečnostnú úlohu a keďže základnou prioritou výrobcu je bezpečnosť pri práci, vyhotovil ich obzvlášť odolné.   
Koncové zarážky zaisťujú v priebehu navŕtania, aby 

• sa vrták po navŕtaní netočil ďalej do hlavného potrubného vedenia. Pri malých rozmeroch hlavného potrubného vedenia by mohlo dôjsť k navŕtaniu protiľahlej 
steny potrubia, pri väčších by mohol byť vrták zatlačený do potrubia. V oboch prípadoch by mohlo dôjsť k nekontrolovateľnému úniku média.   

• nedošlo pri spätnom otáčaní k náhlemu vymršteniu vrtáka, čo by mohlo spôsobiť zranenie obsluhy a nekontrolovateľný únik média. 
Obe koncové zarážky sú  obzvlášť odolné, a  vydržia aj v prípade nesprávneho použitia. Ak by obsluha ignorovala signál koncovej zarážky, posuv sa pretočí. Týmto 
spôsobom je zabezpečená ochrana potrubného systému pred poškodením, zabráni sa možnému úniku média a zároveň je zaistená aj ochrana obsluhy a jej okolia.   
Po pretočení zarážky však armatúra DAA pokračuje v svojej činnosti, závit opäť zaberie a vrták sa môže posunúť do koncovej polohy.  
 
Ako sú vyhotovené zarážky v armatúre?  
Dolná zarážka je súčasťou formy a zároveň slúži ako tesnenie pre navŕtanie bez únikov.  
Horná zarážka sa po montáži vrtáka pripevní pomocou trecieho zvárania tak, že sa umiestni puzdro zarážky a nastúpi rotácia. Trením, ktoré pri tom vznikne, sa 
materiál zohreje a spojí. Zváranie trením je definované v nemeckej smernici DVS a často sa používa ako spôsob spájania v priemyselnej výrobe. Pre kvalitu spoja sú 
rozhodujúce parametre spracovania a vzájomné uloženie komponentov, preto sa musia neustále kontrolovať.  
 
Koľko otá čok he potrebných pre prev ŕtanie?  
Počet otáčok vrtáka DAA je v závislosti od rozmeru minimálne 12 a maximálne 22. To znamená o 1/3 otáčok menej v porovnaní s predchádzajúcim typom . Výrobca 
nastavil vrták armatúry DAA tak, aby sa pri navŕtaní nemusel posúvať naprázdno.    
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FAQ: Často kladené otázky 
 
3. NAVŔTANIE 
 
Dokáže závit pri posuve vrtáku bezpe čne odola ť všetkým silám?  
Áno! Konštrukcia závitu umožňuje aj pri nepriaznivých podmienkach (to znamená pri maximálnej hrúbke steny potrubia d 225/SDR 11 a najnižšej teplote spracovania 
-10°C) bezpe čný prenos sily. 
V porovnaní s podmienkami pri bežných teplotách je takáto montáž závitu nadimenzovaná vždy minimálne s jednou z dvoch ochrán. Tento faktor poskytuje 
dostatočnú ochranu aj za mimoriadnych podmienok. 
 
Aké sily sú potrebné pre nav ŕtanie?  
Točivý moment pri navŕtaní závisí od hrúbky steny potrubia a je max. 80 Nm pri rozmere potrubia d225 - PE100, SDR11. Takúto silu dokáže bez problémov vyvinúť 
štandardný nástroj. Pre menšie rozmery d63 alebo d110 sú tieto sily pre potrubia z PE100-SDR11 výrazne nižšie, napr. 25, resp. 40 Nm. Rovnomerné posúvanie   a 
plynulé navŕtanie bez prerušovania značne uľahčí prácu.   
Na diagrame je znázornený typický priebeh točivého momentu počas navŕtania až po vrchnú zarážku. 
 
Prirovnanie veličiny: Rukou sa vyvinie sila 25 kg, pri 80 Nm je točivý moment cca 16 kg na jednu ruku so štandardným nástrojom.  
 
KRÚTIACI MOMENT PRI NAVŔTANÍ  - ARMATÚRA DAA d225/32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krútiaci moment pri navŕtaní Dolná 
zarážka 

Horná 
zarážka 

Stena potrubia 
moment pretočenia 

Moment pohybu 
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Krivka tlakových strát 

DAA d 110/32 ( 2016) 
Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou 
odbočkou 

 

Súčiniteľ 
odporu 

[-] 

Hustota  
ρp 

[kg/m3]  

Teplota  
Tp 

[ºC] 

Dov. 
tlak 

Pp dov 

[bar] 

Zemný 
plyn 

4,4 0,78 15 < 4 

 

Platí pre armatúry zhotovené od 04.2016. 
Plyn podľa nemeckej normy DVGW pracovný list G260. 

 
FAQ: Často kladené otázky 
 
4. FUNKCIA 
 
Aký prenosový výkon sa dá o čakávať? 
Charakteristické hodnoty prietočnosti vrátane hydraulických parametrov (ζ (Zeta) / koeficient prietočnosti T) sú k 
dispozícii vo forme kriviek tlakových strát pre plyn a vodu. Prenosový výkon nových armatúr DAA je vyšší, ako to bolo 
u jej predchodcu. Priemer navŕtania zostal rovnaký a vnútorná forma kontúry vplýva priaznivo na prúdenie. Koncová 
poloha vrtáka už neleží v prietokovom kanáli, čo znamená, že tu nedochádza k žiadnym dodatočným tlakový stratám. 
Príklad pre armatúru DAA d110/32: ζ = 4,4, T: 15,7 m³/h.   
Priemer navŕtania je síce pre hydrauliku dôležitý, má však skutočne len malý vplyv. Kvôli nevhodným kontúram 
prúdenia alebo vrtáka, ktoré kanál blokujú, je zostávajúci hydraulický výkon oproti optimalizovaným variantom 
prúdenia menší.  
Ak si chcete zvoliť armatúru podľa výkonnostných požiadaviek Vášho potrubného systému, vyžiadajte si radšej 
dokázateľné prietokové hodnoty a nespoliehajte sa len na údaj o priemere vrtáka.   
 
Prečo bola umiestnená etiketa s čiarovým kódom na rýchloupínaciu páku?  
Upínacie zariadenie s rýchloupínacou pákou je nevyhnutnou súčasťou každej prípojkovej navŕtavacej armatúry a je 
nadimenzované na jednorazové upnutie a zváranie sedlovej tvarovky. Poloha čiarového kódu umožňuje jednoduché 
prevzatie parametrov zvárania pomocou čítacieho pera alebo skenera, pretože je dobre viditeľná a umožňuje ľahký 
prístup pre obsluhu.   
 
Aký čas spracovania je nevyhnutný na montáž novej armatú ry DAA?  
Vďaka systému rýchloupínania sa upnutie zrealizuje okamžite bez akéhokoľvek náradia. 
V porovnaní s inými systémami je to približne o 80 % rýchlejšie. Povrchovo uložené výhrevné vinutie zlepšuje kvalitu 
spájania a pomáha vďaka priamemu prenosu tepla znížiť čas potrebný na zváranie a spotrebu energie. V porovnaní 
s inými systémami je čas potrebný na zváranie až o 50 % kratší. Navŕtanie je rýchle a bezpečné, vrták armatúry DAA 
vykoná pri ňom len niekoľko otáčok. V porovnaní s inými systémami je navŕtanie o zhruba 30 % rýchlejšie.  
Zníženie energie znamená aj kratšiu dobu chladnutia. V porovnaní s inými systémami je doba chladnutia po navŕtanie 
a uvedenie do prevádzky až o 50 % kratšia.  
 

Praktický príklad: DAA d110/32 a montáž domovej prí pojky   
Na dôkladne pripravenom potrubí trvá montáž tvarovky DAA až po ukončenie zvárania kratšie než 5 minút. Počas 
doby chladnutia armatúry DAA (20 min) sa môžu kompletne dokončiť všetky spoje domovej prípojky a vykonať 
skúška tesnosti. Hneď potom sa vykoná navŕtanie hlavného potrubného vedenia a inštaluje sa uzatváracia krytka 
(cca 2 min). Domová prípojka sa môže už približne po 30 min uviesť do prevádzky.   

 
Môže sa použi ť systém kontroly prietoku plynu?  
Predĺžená odbočka navŕtavacej armatúry DAA umožňuje opakovanie štandardného zvárania alebo použitie objímky FRIALONG. Okrem toho umožňuje aj zváranie 
FRIASTOPP predĺženej spojky s integrovaným systémom kontroly prietoku plynu. Predĺžená odbočka zodpovedá svojou geometriou požiadavkám štandardného 
potrubia z PE a tak umožňuje priame nasunutie systému hlásenia kontroly prietoku plynu (za predpokladu, že výrobca montáž potrubia povolí).  


