
CEPS a. s.
 komplexní servis potrubních systémů

OCELOVÉ OBJÍMKY S EPOXIDOVOU KOMPOZITNÍ 
VÝPLNÍ PRO TRVALÉ OPRAVY VAD 
na vysokotlakých potrubích pro přepravu plynu, ropy a dalších chemických látek

Výhody použití objímek

 • vhodné pro všechny typy defektů do 
hloubky 80 % tloušťky stěny potrubí

 • instalace bez zastavení průtoku média 
v potrubí

 • instalace na potrubí bez přivařování 
(tzv. studené objímky)

 • vhodné i pro potrubí s velkou ovalitou, 
místa s ohyby a chybnými svary

 • délka opravovaného potrubí není omezena

 • instalace objímek je možná při teplotě 
od −20 do + 50 °C

 • vysoká integrita opraveného potrubí, která 
byla prokázána řadou zkoušek, a to i po 
dlouhé době provozu

Účinek instalace objímky

 • ochrana proti vydutí a otevření defektu

 • snížení statického a cyklického namáhání 
defektu od zatížení vnitřním přetlakem 
na dlouhodobě bezpečnou úroveň

Provozní zkušenosti pracovníků CEPS

 • od roku 1993 instalace téměř tisíc kusů 
objímek na plynovodech a ropovodech 
DN 200–1000, DP 64–75 v České republice, 
na Slovensku, v Chorvatsku a ve Slovinsku

 • opravované defekty – koroze, trhliny, 
laminace, boule a prohlubeniny, deformace 
z výstavby, vrypy, chybné svary

 • k dispozici jsou další specifické typy 
objímek – havarijní, dočasné, předpjaté 
a tlakové přivařované, určené pro velmi 
nebezpečné defekty

 • hodnocení kategorie přípustnosti defektů 
před instalací objímky

Konstrukční a technologické údaje

 • potřebná doba pro vytvrzení epoxidu je 
24 hodin, maximální teplota potrubí při 
instalaci objímky je 50 °C

 • před instalací objímky je povrch potrubí 
v místě pod budoucí objímkou otryskán 
a metalizován

 • u kritických defektů je z bezpečnostních 
důvodů doporučeno cca 20 % snížení 
provozního tlaku po dobu prací

Provedené zkoušky

Konstrukční provedení objímek bylo schváleno 
špičkovým národním zkušebním pracovištěm 
SVÚM Praha na základě tenzometrických mě
ření, tlakových, únavových zkoušek i zkoušek te
pelné odolnosti vzorků opravených míst vad na 
dimenzích DN 500 a DN 1000.
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O společnosti CEPS

Společnost CEPS, založená v roce 1999, poskytuje svým klientům komplexní servis potrubních sys-
témů pro dopravu a rozvod plynů, ropy, ropných produktů a chemických látek. Nabízí čištění a su-
šení potrubí, stresstesty a hydraulické tlakové zkoušky, rehabilitace, opravy a rekonstrukce potrubí, 
posuzování životnosti a spolehlivosti potrubních systémů a další.

CEPS je certifi kován podle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 auditorem Det 
Norske Veritas. Společnost je certifi kována v systému GAS pro práce na plynárenských zařízeních, 
ocelových plynovodech bez omezení dimenze a tlaku. Systém svařování ve společnosti je certifi ko-
ván podle ČSN EN ISO 3834-2:2006. CEPS je členem prestižních oborových organizací – Českého 
ply nárenského svazu a Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů.

V roce 2000 byly provedeny zkoušky potrubí 
opraveného v minulosti objímkou. Pro účely této 
zkoušky byla z ropovodu DN 500 vyjmuta opra
vená část potrubí. Provedené zkoušky proká zaly 
vysokou míru integrity potrubí v místě opravy 
a vy  sokou odolnost potrubí proti cyklic kému na 
má hání.

Ocelové objímky COLD LOCK® 
s mechanickou kompletací

V roce 2009 pracovníci společnosti CEPS dokon
čili konstrukční práce na novém typu ocelových 
objímek COLD LOCK®, které jsou kompleto
vány čistě mechanicky, bez potřeby svařování na 
místě prací. Vedle zajištění vysoké spolehlivosti 
spoje tato technologie umožňuje instalaci ob
jímky i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Vliv opravy vady objímkou na mechanické zatížení stěny potrubí 
trubka DN 800 DP 75, defekt – úbytek materiálu do 50 % tloušťky stěny

Schéma instalace objímky
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[3] epoxidová kompozice
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