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Technické údaje materiálu PVC-C 
Mechanické, fyzické a elektrické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti Hodnota Merná jednotka
Hustota 1,51 g / cm3

Pevnos  v ahu 55 N / mm2

Modul pru nosti 3000 N / mm2

Pred ie pri pretrhnutí 23 %
Lineány sú inite  tepelnej roz osti 0,07 mm / m °C 
Teplota mäknutia Vicat 117 °C
Nasiakavos 5 < mg / cm3

Tepe ná vodivos  C°m / W 41,0
Povrchový odpor  10¹³ Ohm

 PVC-C diagram tlak/teplota 

Základom krivky je 20°C-vá teplota prostredia a vodné médium. Tlakové hodnoty uvedené v diagrame, sa 
vz ahujú na 25 ro nú tnos so zapo ítaným bezpe nostným koeficientom.

Výhody systému PVC-C 
Odolnos  vo i korózii

Pre materiál PVC-C, ako pre materiál vhodný pre priemyselné potrubné systémy, je prízna ná jeho vynikajúca 
vnútorná a vonkajšia odolnos  vo i korozívnym vlastnostiam rôznych kyselín, lúhov a iných priemyselných 
chemických látok.

Odolnos  vo i oderu

Materiál PVC-C zabezpe uje dobrú stálos  vo i abrazívnym a erozívnym prostrediam. M nos  jeho aplikácie 
závisí od typu usadenín, ve kosti astíc, hustoty média a rýchlosti prietoku. Pred vyhotovením systému sa 
doporu uje vykonanie vlastných . Takéto prostredia ve mi rýchlo zni ia klasické oce ové potrubné
systémy.
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Materiál PVC-C disponuje hladkým vnútorným povrchom. Malé trenie média na vnútornom povrchu dáva 
enstvo tvorenia sa usadenín. Pri 

 úspory vo výkonoch a v spotrebách erpadiel.

Rozsah prevádzkovej teploty PVC-C (v závislosti od prevádzkového tlaku) je v rozmedzí od 0°C do + 95°C. 

Hmotnos potrubného systému PVC-C je iba polovi ná hmotnosti medeného systému a 1/5-tina oce ových
systémov. Tým sa dostanú na také polia aplikácie, kde v spojitosti so svojimi špeciálnymi vlastnos ami v plnej 

kovové potrubné systémy. 

Lepenie PVC-C elementov potrubných systémov je naj
vnako jednoduchú modifikáciu stávajúcich

systémov. 

- lúhy (alkáli )
- kyseliny a so i
- pitná voda
- voda s vysokou istotou

Rúry sú asto vedené v úchytkách. V takýchto prípadoch treba bra  oh
dilata ných pred  vychýleniu potrubia. Preto tieto úchytné systémy by mali by o

 axálny pohyb rúr. V prípade kovových úchytiek dáva  pozor, 
aby nemali ostré hrany alebo ostria, aby nepoškodili plastové rúry. 
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Vzájomná vzdialenos  úch tiek
V tabu ke sa nachádzajú vzájomné vzdialenosti úchytiek pre PVC-C rúry, pre médium s hustotou  <= 1g/ 
cm3: 

sonelaidzv ánmojázV  :yrúr remeirP  úchytiek (cm) pri teplotách:
d (mm) 20°C 40°C 60°C 80°C

16 100 90 75 60
20 115 102 87 70
25 120 110 90 70
32 135 120 100 80
40 150 130 115 90
50 165 150 130 110
63 185 165 150 125
75 205 185 165 135
90 225 200 180 150
110 250 220 195 165
125 265 235 210 175
140 280 250 220 185
160 300 270 240 200

Ak  hustota média vyššia ako 1g/ cm3 na liter , tak vzájomnú vzdialenos  úchytiek treba primerane zní i .

Podopretie kých potrubných systémov  
Ve ké armatúry, filtre alebo iné a ké tvarovky treba  upev ova  nezávisle od potrubného systému, aby 

iadúce namáhania boli od jednotlivých sú iastkach systému odizolované. Napr. v prípade gu ových
ventilov íva  špeciálne úchytky ventilov. 

Tepelná izolácia a prídavné vykurovanie 
 nasta  špeciálne po davky, ke PVC-C potrubia treba chladi  alebo vykurova . Na izoláciu je mo

vyu íva rôzne minerálne látky, ale treba ma na zrete i,  niektoré asti izolácií alebo vykurovacích telies – 
hlavne tie, ktoré sú lepené – mô  ma neprieznivý vplyv na plastový materiál. V takýchto prípadoch treba
vyjasni s výrobcom izola ného alebo vykurovacieho materiálu znášanlivos  výrobkov s PVC-C materiálom rúr 
a tvaroviek.

Dilatácie spôsobené teplotou 
Vedenie rúr 
Potrubné systémy vedené nad zemou treba naprojektova tak, aby bol k dispozícii dostato ný priestor na

 dilatácie. Primerane dimenzovanými dilata nými kolenami a u  popísanými úchytnými
ami eme dosiahnu  kontrolované axiálne pred bez vychýlenia. V dom prípade mô

vyu íva prirodzenú flexibilitu plastového potrubia 

Pevné body
Kvôli ve kým sú inite om lineárneho tepelného pred  ktorými plastové materiály disponujú, treba 
venova  ve kú pozornos  pred  materiálu. Kontrolované axiálne pred ie mô e dosiahnu
vytý ením pevných bodov. Dilatáciu potom mô eme kompenzova  primeranými dilata nými kolenami alebo 
oblúkmi.
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Spoj na krátku dobu, kým lepidlo sa nezaschne, upevni
zariadenie! Vytieknuté lepidlo z povrchu terba odstráni .

 Pri teplotách okolitého prostredia pod + 10°C táto 
doba sa pred

 uskuto
 min. 1 hodinu 

prevádzkového tlaku. Potrubné  a pod a
 naplnených vodou.

Preto sa treba stara
otvoreného oh a je zakázané!
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