
INSTALACJE  Z MIEDZI

Złączki zaciskowe, niezwykle proste w użyciu, gwarantują pewny i trwały montaż elementów. Złączki za-
ciskowe, posiadające Opinię techniczną COBRTI „INSTAL”, dostępne we wszystkich wymiarach i formach 
do średnicy 108 mm, stanowią interesującą propozycję dla profesjonalistów. Istnieją dwa typy zaciskania 
złączy: podwójne i pojedyncze. Pokazany poniżej sposób łączenia ma zastosowanie dla obu rodzajów.

Łączenie złączkami zaciskowymi
PRZEKRÓJ
Podwójny (dwustronny) zacisk Pojedynczy (jednostronny) zacisk

zacisk

złączka z elastomeru
wysokiej jakości EPDM

zacisk

NARZĘDZIA

Zaciskarka hydrauliczna
do zaprasowywania

Narzędzie do gratowania
(usuwania wypływów, opiłków)

Komplet szczęk
o odpowiednich rozmiarach

Użycie złączy zaciskowych wydaje się naturalne w 
wielu przypadkach:

• w miejscach, gdzie zabronione jest użycie ognia, np. 
zakłady chemiczne

• w miejscach, gdzie użycie ognia dopuszczalne jest 
warunkowo, np. wielko-powierzchniowe sklepy, 
muzea, zabytki historyczne, szpitale. Ogólnie 
wszystkie miejsca publiczne, gdzie prace mogą 
być wykonywane wyłącznie w czasie nieobecności 
zwiedzających, petentów, klientów.

• w miejscach, gdzie użycie ognia niesie ryzyko 
zniszczenia lub stanowi zagrożenie dla środowiska. 
Można podać liczne przykłady: pomieszczenia 
z sufi tem pokrytym płytami z polistyrenu 
piankowego /styropianu/ (ryzyko wydzielania się 
gazów trujących), przestrzeń podpodłogowa w 
budynkach niepodpiwniczonych, prace renowacyjne 
prowadzone bez opróżniania placu budowy, izolacje 
wykonane z polistyrenu piankowego…

1 Przeciąć miedzianą rurę przy 
pomocy obcinaka krążkowego do 
rur.

2 Rurę starannie ogratować 
wewnątrz i zewnątrz, aby żadne 
zadziory nie uszkodziły złączki.

3 Wytrzeć rurę, aby usunąć wszystkie pozostałości smaru 
lub rozpuszczalnika w miejscu łączenia. Nie wolno 
używać żadnych środków smarnych poza olejem 
silikonowym.

4 Wizualnie sprawdzić obecność złączki, wcisnąć złącze 
aż do ogranicznika, lekko przekręcając rurę. 

5 Zaznaczyć mazakiem miejsce łączenia na rurze (lub 
miejsce zachodzenia złącza na rurze).

6 Dobrać szczęki zaciskowe o odpowiedniej 
średnicy i typie kształtki. 

7 Zacisnąć poprzez uruchomienie zaciskarki 
(sieciowej lub aku) dla wykonania pełnego 
cyklu roboczego aż do rozwarcia szczęk. 

8 Skontrolować, czy złącze zostało umieszczone 
w odpowiednim miejscu sprawdzając 
oznaczenie łączenia.



INSTALACJE  Z MIEDZI
Lutowanie miękkie

Nazywane również lutem cynowym - Temperatura topienia poniżej 450°C

1 Oczyścić czyścikiem rurę 
i odpowiednią szczotką 
kształtkę(część wewnętrzna i 
zewnętrzna).

2 Na rurę nałożyć topnik, unikając 
jego nadmiaru.

3 Połączyć rurę i kształtkę.

4 Podgrzać umiarkowanie na 
całej długości łączenia. Stop 
lutowniczy powinien stopić się 
poprzez kontakt z miedzią. Jeśli 
temperatura podgrzewania jest za 
wysoka miedź utlenia się, pasta 
wydziela smoliste substancje i lut 
się z nią nie łączy.

5 Cofnąć palnik.

6 Lut powinien się stopić od ciepłej 
rury, a nie od płomienia palnika.

7 Wytrzeć szmatką.
8 Pozostawić do skrzepnięcia lutu 

nie ruszając łączenia (ryzyko 
nieszczelności).

9 Przed oddaniem do użytku 
przepłukać instalację. Przepisy 
wymagają wykonania dezynfekcji 
instalacji wody pitnej.

Uwaga na płomień palnika: proszę chronić 
ścianę przy pomocy płyty ochronnej, 

usunąć materiały palne ze strefy pracy

SZKIC SYTUACYJNY NARZĘDZIA

Lut

Czysta szmatka
Palnik propanowy

Topnik

Włóknina ścierna

Płyta ochronna

Rury muszą być dobrze 
dopasowane. Usunąć wszystkie 
zadziory i opiłki. Kalibrować jeśli 

to konieczne.

W instalacjach wody użytkowej 
stosować spoiwo Sn/Cu lub Sn/Ag. 
Stosować topnik dostosowany do 

lutowania. Stop lutowniczy jest zasysany (efekt kapilarny) 
przez szczelinę lutowniczą utworzoną pomiędzy 

łączeniem a rurą (0,1 do 0,2 mm). Należy go 
podać od strony przeciwnej palnika.



INSTALACJE  Z MIEDZI
Lutowanie twarde

Temperatura topienia powyżej 450°C

1 Oczyścić papierem ściernym rurę 
i kształtkę (część wewnętrzna i 
zewnętrzna).

2 Wybrać spoiwo odpowiednie do typu 
łączenia.

 Podczas lutowania miedzi z miedzią 
najczęściej używa się lutu miedziowo-
fosforowego i wtedy nie jest konieczne 
użycie topnika. Jeśli do łączenia używana 
jest złączka z 
mosiądzu lub brązu 
obowiązkowo należy 
użyć topnika.

3 Przed przystąpieniem do lutowania rury 
przy ścianie, należy ochronić ścianę płytą 
ochronną. 

4 Podgrzać miejsca łączenia do temperatury 
około 750°C (zabarwienie ciemno-
czerwone).

5 Ustawić pałeczkę spoiwa w szczelinie 
między częściami do połączenia, aby 
uzyskać wessanie lutu (efekt kapilarny).

6 Rurę pozostawić do ochłodzenia, zmyć 
wodą nadwyżkę topnika.

SZKIC SYTUACYJNY NARZĘDZIA

Włóknina ścierna

Topnik
Palnik propanowy
lub acetylenowy

Spoiwo
w postaci
pałeczek

Płyta ochronna

Przepisy wymagają, aby w niektórych 
przypadkach instalacje wody sanitarnej zostały 
przepłukane, oczyszczone i zdezynfekowane.

Rury muszą być dobrze 
dopasowane. Usunąć 

wszystkie zadziory i opiłki. 
Kalibrować jeśli to konieczne. Należy wybrać topnik odpowiedni 

do typu lutowania.
Uwaga! Przegrzanie 
pogarsza jakość rury.



INSTALACJE  Z MIEDZI Łączenie przy pomocy szczypiec

1. Przeciąć i ogratować rurę. Jeśli to 
konieczne wyżarzyć obwód rury biorąc 
pod uwagę wysokość „h” głowicy 
kielichującej. Roztłaczanie rury twardej 
grozi uszkodzeniem narzędzia.

2. Wybrać głowicę dostosowaną do średnicy 
rury i przykręcić ją do ekspandera.

3. Ustawić głowicę na rurze. Nie używać 
imadła do podtrzymania rury.

4. Zacisnąć ekspander i roztłoczyć rurę do 
oporu.

SZKIC SYTUACYJNY NARZĘDZIA

Głowica kielichująca Ekspander

Przy wyżarzaniu nie przekraczać 
koloru ciemno-czerwonego.

Czasami czynność należy 
powtórzyć, po lekkim przekręceniu 

głowicy w rurze.

Nigdy nie używać narzędzia na 
rozgrzanej rurze (ryzyko blokady 

głowicy zaciskowej)
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