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Slovo úvodem
Tato kniha je kniha o potrubí, která doposud na našem trhu chybìla.

Potrubí je zvláštní technické zaøízení, respektive specializovaný dopravní prostøedek, který je 
složen z tìsnì spojených rour èi trub.

Potrubí je obvykle urèeno k dopravì kapalin, plynù a rùzných sypkých materiálù (pøípadnì jejich 
vzájemné smìsi). Potrubím je však možné pøepravovat i drobné pøedmìty (napøíklad i poštu - 
potrubní pošta, nebo seno èi slámu v zemìdìlském fukaru apod.).

Potrubí musí být v každém pøípadì nepropustné, obvykle mívá technické prostøedky, jež 
umožòují regulaci toku hmoty potrubím a podobnì. Potrubí bývá uloženo tak, aby bylo chránìno 
pøed vnìjším mechanickým poškozením, u kovových potrubí také pøed možnou korozí.

Potrubí slouží i pro pøenos tepelné energie, která je zde vždy vázána na nìjaké teplonosné 
médium, kterým nejèastìji bývá obyèejná voda ve formì vodní páry. Takovéto potrubí (napø. 
teplovodní nebo parovodní potrubí) bývá i chránìno pøed nežádoucí ztrátou pøenášeného tepla 
do okolí.

Potrubí jsou potrubní èásti urèené k pøepravì tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoøí 
jeden tlakový systém. Potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub èi trubek, tvarovky, dilataèní 
spoje, hadice nebo popøípadì jiné èásti vystavené tlaku, za potrubí se považují také trubkové 
výmìníky tepla skládající se z trubek a urèené k chlazení nebo ohøívání vzduchu.

Tato publikace byla napsána proto, aby pomáhala a zároveò vedla techniky a inženýry, kteøí v 
uvedeném oboru pracují. Je to tedy pøíruèka a pomùcka. Mùže posloužit i jako uèebnice.

Je to pomùcka pro výpoètáøe potrubí, kteøí v souèasné dobì pracují s výpoèetním programem a 
potøebují vìdìt, jak zadávat zatížení, jak vyhodnocovat výsledky a posoudit, zda jsou výsledky 
reálné, správnì si je vysvìtlit. Nauèí se též, jak vypoèítat a urèit nìkterá základní data a informace 
o potrubí bez výpoèetního programu a v pøípadì, že výpoèetní program nìkterý mezní stav 
nepoèítá, jak tento stav vyhodnotit popøípadì dopoèítat. V této pomùcce nejsou pøepisované 
anebo jinak publikované technické normy, vždy však uvádíme na potøebnou normu odkaz. 

Je to pomùcka pro projektanty potrubí, aby vìdìli, v kterých pøípadech se na výpoètáøe obracet. 
Je to také pomùcka pro provozovatele potrubních systémù, aby dokázali správnì posoudit riziko 
pøi provozu potrubí. Mohou to brát jako pomùcku i pracovníci notifikovaných osob a jiných 
inspekèních orgánù.

Své si zde však najdou i technici a inženýøi zabývající se provozem, revizemi a inspekcemi 
potrubí.  

Je to též pøíruèka správné inženýrské praxe pro tuto oblast. A je to uèebnice pro ty, co se chtìjí 
o výpoètech potrubí dozvìdìt víc.

Není to specializovaná publikace pro mechaniku tekutin, mechaniku zemin a seizmicitu. Do 
tìchto oblastí publikace zavítá jen do té míry, aby byly pochopitelné pro potrubáøe.

Text knihy se nepøiklání k žádnému výpoètovému programu, snaží se uvádìt pouze univerzální 
fakta, bez vztahu k nìjakému urèitému výpoètovému programu.



Tato kniha má devìt základních dílù, všechny se týkají potrubí. Jsou to tedy:
Díl I.  Základní vztahy pevnosti potrubí, statika
Díl II.  Speciální mezní stavy únosnosti potrubí
Díl III.  Dynamické výpoèty potrubí
Díl IV.  Plastová a laminátová potrubí
Díl V.  Uložení a podpìry potrubí
Díl VI.  Potrubí v zemi
Díl VII.  Pevnostní výpoèty potrubí poèítaèem
Díl VIII.  Bezpeènost, spolehlivost, životnost a stárnutí potrubí
Díl IX.  Atlas øešení problematických potrubních konstrukèních uzlù
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