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Splošni napotki

1 Splošni napotki
1.1 Veljavnost
Ta Navodila za vgradnjo in rokovanje veljajo za standardne izvedbe armatur in ventilov
ter njihove modifikacije.
1.2 Simboli in njihov pomen
Deli besedila, ki so označeni s tem simbolom, vsebujejo zelo pomembne napotke, vključno z nasveti za zaščito pred tveganji za zdravje in življenje ljudi!
Brezpogojno upoštevajte te napotke!
Deli besedila, ki so označeni s tem simbolom, vsebujejo zelo pomembne
napotke, vključno z nasveti za preprečevanje morebitne materialne škode!
Brezpogojno upoštevajte te napotke!
Ta simbol opozarja na dele besedila, ki vsebujejo komentarje, napotke ali nasvete.
Ta simbol označuje opis del, ki jih morate izvesti.
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2 Varnostni napotki
V odvisnosti od tehničnih danosti in časa, pri katerih oz. med katerim montirate, nastavljate oz dajete armature in ventile v pogon, morate vsakokrat upoštevati posebne varnostne vidike!
Če bodo armature oz. ventili vgrajeni npr. v kemično postrojenje, pripravljeno za obratovanje, se pri zagonu pojavljajo drugačna tveganja, kot če bi bili isti elementi vgrajeni v
»suh« del postrojenja v montažni hali le za namene testiranja.
Glede na to, da nam pogoji v trenutku montaže, nastavljanja oz. zagona niso znani,
utegnete v nadaljnjih opisih naleteti tudi na napotke glede odvračanja nevarnosti, ki v
Vašem primeru niso relevantni. Tedaj seveda upoštevajte le napotke, ki zadevajo Vašo
situacijo!
2.1 Zaščita oseb
2.1.1 Varnostni napotki za vgradnjo/montažo
Izrecno opozarjamo, da smejo montažo, pri priboru pa tudi pnevmatsko ali električno instalacijo, ter nastavljanje armatur in ventilov izvajati le strokovno ustrezno usposobljene osebe s poglobljenimi znanji na
področju mehanike in/ali elektrike!
Zagotovite vse potrebno, da naprava po vgradnji armatur in ventilov v
postrojenje ustreza zahtevam Smernice za stroje.
Izklopite vse naprave/stroje/postrojenja, ki so kakorkoli povezani z izvajano vgradnjo oz. popravilom! V primeru električnega napajanja naprav/
strojev/postrojenj le-te ločite od omrežja!
Preverite (npr. pri kemičnih postrojenjih), ali izklop naprav/strojev/
postrojenj ne povzroča varnostnih tveganj!
V primeru motnje v delovanju armatur in ventilov o napaki nemudoma
obvestite vodjo izmene, varnostnega inženirja oz. vodjo obrata, da bi
tako s primernimi ukrepi pravočasno preprečili npr. iztekanje oz. prelivanje kemikalij ali uhajanje plinov!
Pred vgradnjo oz. popravilom tlačno razbremenite pnevmatske oz.
hidravlične naprave/stroje/postrojenja!
Po potrebi namestite opozorilne table, da bi preprečili nenameren zagon
naprave/stroja/postrojenja!
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Montažna dela oz. popravila izvajajte ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu ustreznih poklicnih združenj.
Preverite pravilnost delovanja varnostnih priprav (npr. tipkal za izklop v
sili, varnostnih ventilov itd.).
2.1.2 Varnostni napotki za nastavljanje oz. zagon
Z (pnevmatskim, električnim ali ročnim) zagonom armature oz. ventila je
mogoče sprožiti ali prekiniti pretok plinov, par, kapljevin ipd.! Prepričajte
se, da zagon ali testno nastavljanje ne ogroža ljudi ali okolice!
Po potrebi namestite opozorilne table, da bi preprečili nenameren zagon
oz. izklop naprave/stroja/postrojenja!
Po zaključku nastavljanja preverite pravilno delovanje in eventualno
upoštevanje zahtevanega zasučnega kota armature oz. ventila.
Preverite delovanje mejnega stikala (opcija)!
Preverite, ali je regulirni člen v trenutku, ko krmilje signalizira ustrezno
končno vrednost, resnično 100% zaprt (opcija)!
S primernimi ukrepi preprečite, da bi gibajoči se regulirni členi ukleščili
okončine ljudi!
Preverite pravilnost delovanja morebitnih varnostnih priprav (npr. tipkal
za izklop v sili, varnostnih ventilov itd.)
Zagon oz. nastavljanje izvajajte izključno v skladu z navedbami v tej dokumentaciji!
Pri nastavljanju vključenih armatur (pripravljenih za obratovanje) z opcijami (npr. rotacijskimi pogoni, magnetnimi ventili, mejnimi stikali) obstaja
nevarnost dotika delov pod napetostjo!
Iz tega razloga sme nastavitve izvesti le elektroinstalater oz. druga oseba
z ustrezno izobrazbo, ki se zaveda potencialnih nevarnosti!
2.1.3 Varnostni napotki za vzdrževanje/popravila
V nobenem primeru ne popravljajte oz. vzdržujte tlačno obremenjenih
armatur oz. ventilov.
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Pred demontažo armatur/ventilov si je potrebno razjasniti nekaj bistvenih
vprašanj:
• Bo demontirana armatura takoj nadomeščena z novo?
• Ali je eventualno potrebno zaustaviti proizvodni proces postrojenja?
• Ali je o demontaži potrebno obvestiti določene osebe?
Po potrebo o vzdrževanju/popravilu nemudoma obvestite vodjo izmene,
varnostnega inženirja oz. vodjo obrata, da bi tako s primernimi ukrepi
pravočasno preprečili npr. iztekanje oz. prelivanje kemikalij ali uhajanje
plinov!
Upoštevajte, da lahko ostane pri nekaterih armaturah oz. ventilih medij
zaprt v regulirnem organu, npr. pri krogelni pipi v krogli. Cevni sistem, v
katerega je armatura oz. ventil vgrajen, je potrebno tlačno razbremeniti
ter obstoječi preostali tlak ekspandirati.
Odklopite krmilni tlak, krmilno napetost in/ali električno napajanje.
Po potrebi namestite opozorilne table, da bi tako preprečili
• nehoten zagon delov naprave/stroja/postrojenja, ki so podvrženi
demontaži;
• vklop krmilnega tlaka, krmilne napetosti in/ali električnega napajanja opcijskih pogonov ali pribora.
V primeru okvare armature oz. ventila se obrnite na proizvajalca. Telefonska številka je navedena na zadnji strani teh Navodilih za vgradnjo
in rokovanje.
Če ugotovite okvaro ali poškodbo armature oz. ventila, nemudoma
izklopite vse naprave/stroje/postrojenja, ki so povezani z okvarjenim
elementom. Vendar pa pri tem brezpogojno upoštevajte varnostne napotke!
Ne vgrajujte, ne dajajte v pogon oz. ne nastavljajte armatur oz. ventilov,
če so le-ti, njihove napeljave ali priključeni pogoni poškodovani!
Po izvedenem vzdrževanju oz. popravilu preverite pravilno delovanje armature oz. ventila ter tesnost spojev na napeljavi.
Po potrebi preverite tudi delovanje opcijskega pribora, npr. rotacijskih
pogonov, mejnih stikal itd.
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2.2 Varnost naprav
Armature oz. ventili
• so visoko kakovostni izdelki, izdelani z veljavnimi tehničnimi pravili;
• so proizvodni obrat zapustili v varnostno neoporečnem stanju!
Da bi zagotovili enako končno stanje, morate kot monter oz. uporabnik
svojo nalogo izvesti v skladu z opisom v teh Navodilih, strokovno korektno in z največjo močno natančnostjo.
Pri tem predpostavljamo, da imate kot izučena strokovna oseba poglobljena
znanja na področju mehanike in elektrike!
Prepričajte se, da je armatura oz. ventil uporabljena le v okviru dopuščenih
mejnih vrednosti (glej tehnične podatke).
Armature/ventile je dovoljeno uporabiti le namen, skladen z njihovo konstrukcijo!
Armature/ventili smejo obratovati le znotraj vrednosti, navedenih v
tehničnih podatkih!
Obratovanje armatur/ventilov izven dopustnega temperaturnega
območja lahko povzroči preobremenitev in posledično poškodbo tesnil
ali ležajev.
Obratovanje armatur/ventilov pri tlakih nad maksimalnim delovnim tlakom lahko povzroči poškodbo notranjih delov ali ohišja.
V nobenem primeru ne opirajte pokrova oz. odstranjujte delov armature/
ventila pod tlakom.
Ne vgrajujte, ne dajajte v pogon oz. ne nastavljajte armatur oz. ventilov,
če so le-ti, njihove napeljave ali priključeni pogoni poškodovani!
Po izvedeni vgradnji oz. nastavitvi preverite pravilno delovanje armature
oz. ventila ter tesnost spojev na napeljavi.
Po potrebi preverite tudi delovanje opcijskega pribora, nameščenega na
armaturo/ventilom, npr. rotacijskih pogonov, mejnih stikal itd.
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3 Tipska ploščica
Armature in ventili so v odvisnosti od izvedbe opremljeni s tipsko ploščico, ki omogoča
enoznačno identifikacijo armature oz. ventila ter na kateri so navedeni bistveni tehnični
podatki. Tipskih ploščic ni dopustno odstranjevati oz. spreminjati.

ü

Slika 3.1 Tipska ploščica

Art .Nr.
Serie
Betriebsdruck (PS)
Steuerdruck
Temperatur (TS)
Größe (DN)
Prüfdruck (PT)
Fluidgruppe
Herstellung

Številka artikla armature oz. ventila
Številka naročila oz. proizvodna številka
maksimalni dopustni obratovalni tlak armature / ventila v [bar]
priporočeni krmilni tlak za neoporečno delovanje armature / ventila v [bar]
(le pri pnevmatsko krmiljenih armaturah / ventilih)
maksimalno temperaturno območje armature / ventila
velikost priključka armature / ventila
preizkusni tlak armature / ventila
skupina fluidov, za katero je armatura / ventil odobren/a
datum izdelave armature / ventila
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4 Krogelne pipe
4.1 Splošno
Preden montirate/demontirate, nastavljate, date v obratovanje ali rokujete s krogelno pipo, morate prebrati
Varnostne napotke.
Če jih še niste prebrali, naredite to sedaj.
4.2 Ustrezni način uporabe
Krogelne pipe so namenjene za zapiranje tokov medijev.
Dovoljeno jih je uporabljati le za čiste tekoče ali plinaste medije, na katere so uporabljeni
materiali ohišja in tesnil odporni ter zanje primerni. Umazani mediji in/ali aplikacije, povezane s temperaturami in tlaki izven navedenih, lahko povzročijo poškodbe ohišja in zlasti
tesnil krogelnih pip.
Pri spremenljivih temperaturah medija je eventualno potrebna izravnalna vrtina v krogli,
tako da se med ohišjem in kroglo ne more vzpostaviti nadtlak.
4.3 Rokovanje
Krogelno pipo je mogoče s premikom ročice ali opcijskega pogona v celoti odpreti ali zapreti.
V nobenem primeru ne segajte v krogelno pipo ali vstavljajte vanjo
kakršnihkoli predmetov. Posledica utegnejo biti hude poškodbe. Eventualno je potrebno namestiti primerno zaščitno pripravo.
4.4 Montaža/Demontaža
Mehanska montaža je pri vseh variantah enaka, razlike pa obstajajo pri načinu
priključitve.
Upoštevajte vsakokratno smer toka: ročica bi naj kazala v smeri toka.
Odstranite vse morebitne transportne varovalke in ostanke embalaže (npr.
kape ali čepe). Preverite, ali se kaki deli embalaže ali drugi predmeti ne nahajajo v armaturi.
Pred vgradnjo očistite cevni sistem. Umazanije lahko negativno vplivajo na
obratovalno varnost in življenjsko dobo krogelne pipe. Po potrebi montirajte
pred krogelno pipo lovilnik umazanije.
Preprečite napetosti zaradi neporavnanih cevnih napeljav.
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4.4.1 Montaža armatur z navojnim priključkom
Pred nanosom tesnilnega materiala preverite, ali je mogoče cev zlahka priviti
v ohišje armature.
Na konce cevi nanesite primeren tesnilni material. Pri nanašanju PTFE tesnilnega traku ali kodelje upoštevajte smer privijanja. Ne uporabljajte tesnilnih
materialov, ki niso primerni za Vaš namen uporabe.
Privijte cevi v navojne konce krogelne pipe. Pri tem ročice ne uporabljajte kot
vzvod.
Cevno napeljavo tlačno obremenite šele po izteku časa strjevanja tesnilnega
materiala, ki ga je navedel proizvajalec.
Preverite tesnost vseh spojev.

Pustite tesnilni material, da se strdi!

V redu

Slika 4.1 Krogelne pipe, montaža z navojnim priključkom ( slika prikazuje art. TB111025)

Smer toka
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Krogelne pipe

4.4.2 Montaža armatur z varilnimi konci
Pred varjenjem priključnih koncev je potrebno demontirati srednji del
krogelne pipe, da bi tako preprečili poškodbe tesnil.
4.4.2.1 Demontaža srednjega dela krogelne pipe
Armaturo previdno vpnite v primež. Z uporabo zaščitnih čeljusti je mogoče
preprečiti poškodbe koncev ohišja.
Križno odvijte šestkotne matice ter izvlecite vijake iz ohišja.
Odstranite srednji del krogelne pipe. Pazite, da iz ohišja ne izpadejo tesnila
ali krogla. Dele previdno odložite. Da bi pri kasnejši montaži ne bili v dvomih
glede pripadnosti srednjih delov posameznim priključnim koncem, jih lahko
označite s flomastrom.
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Slika 4.2 Krogelne pipe, montaža z varilnimi konci; demontaža srednjega dela krogelne pipe ( slika prikazuje art. ZE311064)
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4.4.2.2 Varjenje priključnih koncev
Med priključne konce montirajte kos cevi, katerega dolžina je enaka dolžini
srednjega dela krogelne pipe.
Cevni napeljavi zvarite s priključnima koncema v skladu z zahtevami in veljavnimi smernicami.
Varnostne zahteve za postopek varjenja so pogojene z mestom,
položajem in okoljem varilnega mesta. Pri napravi/stroju/postrojenju,
pripravljenem za obratovanje, je prisotna drugačna raven tveganj, kot če
bi bili deli zvarjeni v varilskem obratu.
Po potrebi obvestite vodjo izmene/varnostnega inženirja/upravljavca ali
obratno gasilsko službo.
Postopek varjenja izpeljite ob upoštevanju vsakokrat veljavnih varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pri delu.

Slika 4.3 Krogelne pipe, montaža z varilnimi konci; varjenje priključnih koncev ( slika prikazuje art. ZE311064)
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4.4.2.3 Montaža srednjega dela krogelne pipe
Pred montažo srednjega dela počakajte, da se priključna konca dovolj ohladita.
Demontirajte zgoraj omenjeni kos cevi.
Srednji del krogelne pipe potisnite med priključna konca. V primeru več armatur
pazite, da vgradite posamezen srednji del med pripadajoči par priključnih koncev.
Pazite na pravilno lego vseh tesnil ter da se na tesnilih ali krogli na nahaja
umazanija.
Potisnite šestkotne vijake skozi izvrtine v priključnih koncih. Enakomerno in
križno trdno privijte šestkotne matice. Pri tem upoštevajte maksimalne pritezne
momente vijakov.
Preverite delovanje krogelne pipe.
Preverite tesnost vseh spojev.
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Smer toka

Slika 4.4 Krogelne pipe, montaža z varilnimi konci; montaža srednjega dela krogelne pipe ( slika prikazuje art. ZE311064)
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4.4.3 Montaža armatur s prirobičnim priključkom
Pri opisu v nadaljevanju izhajamo iz predpostavke, da ste prirobnice že
namestili na konce cevnih napeljav ter da so se te po potrebi ohladile
(npr. pri varilnih prirobnicah).
Potisnite ohišje krogelne pipe z ustreznimi prirobičnimi tesnili med prirobnici.
Medsebojno uravnajte izvrtine v prirobnicah ter potisnite primerne vijake skozi
izvrtine.
Privijte primerne matice ter jih enakomerno in križno trdno pritegnite. Pri tem
upoštevajte maksimalne momente izbranih vijakov.
Preverite tesnost vseh spojev.

Ohladite!

V redu

Smer toka

Slika 4.5 Krogelne pipe, montaža s prirobičnim priključkom ( slika prikazuje art. ZP311007)
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4.5 Vzdrževanje in kontrola
Pred vzdrževanjem ali jemanjem iz obratovanja, morate prebrati
Varnostne napotke.
Če jih še niste prebrali, naredite to sedaj.
Pri normalnih obratovalnih in okoliških pogojih krogelne pipe ne potrebujejo
nobenega vzdrževanja. Vendar pa je v rednih časovnih intervalih, v odvisnosti
od pogostosti in pogojev uporabe, potrebno izvesti naslednje kontrole:
• preverite tesnjenje tesnila vretena;
• preverite tesnjenje tesnila krogle.
Pri netesnosti na vretenu je mogoče, v odvisnosti od izvedbe krogelne pipe,
tesnost ponovno zagotoviti z ponastavitvijo tesnila vretena. Glejte poglavje
4.5.1 »Ponastavitev tesnila vretena«.
Večdelne krogelne pipe je mogoče v primeru netesnosti krogelnega tesnila
razdreti ter tesnilo in/ali kroglo zamenjati. Glejte poglavje 4.5.2 »Zamenjava
krogle in seta tesnil«.
V primeru okvare krogelne pipe se obrnite na proizvajalca. Telefonska
številka je navedena v teh Navodilih za montažo in rokovanje.
Če ugotovite okvaro krogelne pipe, nemudoma izklopite vse naprave/
stroje/postrojenje, ki so povezani z okvarjenim elementom. Vendar pa pri
tem brezpogojno upoštevajte
Varnostne napotke.
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4.5.1 Ponastavitev tesnila vretena
V primeru popuščanja tesnosti je potrebno pri obratovalnem tlaku pritegniti
matico tesnilke vretena.
Na šestkotni element matice tesnilke vretena namestite primeren viličast
ključ.
Matico pritegnite do te mere, da je tesnost tesnila vretena ponovno vzpostavljena.
Prepričajte se, da je s krogelno pipo še vedno mogoče zlahka rokovati.
Pri krogelnih pipah z vzmetno obremenjenim tesnilom vretena ali O tesnilnim
obročem ponastavljanje ni potrebno.

V redu

Tesnost

Slika 4.6 Krogelne pipe, ponastavitev tesnila vretena ( slika prikazuje art. ZE311064)
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Krogelne pipe

4.5.2 Zamenjava krogle in seta tesnil
V primeru popuščanja tesnosti je mogoče kroglo in/ali set tesnil krogelne pipe
zamenjati. Razpoložljivost nadomestnih delov prosimo preverite v ustreznem
tipskem listu.
V skladu z obrabo zamenjajte tesnila in kroglo. Pri vgradnji nove krogle morate
v vsakem primeru zamenjati tudi tesnila.
Pri opisu v nadaljevanju izhajamo iz predpostavke, da gre v Vašem primeru za krogelno pipo z ročnim rokovanjem. V primeru, da gre za krogelno pipo s pogonom,
upoštevajte tudi napotke v ustreznih Navodilih za vgradnjo in rokovanje.
Zaprite dovod medija ter sprostite preostali tlak.
Pripravite ustrezne lovilne posode, da bi lahko tako zajeli iztekajoči medij.
Po potrebi odstranite prigrajene pogone, končna stikala ali obloge.
4.5.2.1 3-delne krogelne pipe z navojnimi ali varilnimi konci
Pri 3-delnih krogelnih pipah zadošča, če izgradite srednji del krogelne pipe.
Križno odvijte šestkotne matice ter izvlecite vijake iz ohišja.
Odstranite srednji del krogelne pipe. Pazite, da iz ohišja ne izpadejo tesnila ali
krogla.
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Slika 4.7 Krogelne pipe, zamenjava krogle in seta tesnil: demontaža srednjega dela ( slika prikazuje art. ZE311064)
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Krogelne pipe

Upoštevajte, da se v notranjosti krogelne pipe lahko še nahaja medij.
Dele previdno odložite. Da bi pri kasnejši montaži ne bili v dvomih glede pripadnosti srednjih delov posameznim priključnim koncem, jih lahko označite s
flomastrom.
Iz ohišja odstranite tesnila krogle in kroglo.
Za odstranitev krogle je morebiti potrebno obrniti ročko. Pri tem v nobenem primeru ne segajte v notranjost krogelne pipe. Posledica utegnejo
biti hude poškodbe.
Odvijte šestkotno matico ročke ter snemite ročko in vse podložke.
V odvisnosti od izvedbe odvijte šestkotno matico na vretenu oz. matico tesnilke vretena.
Iz ohišja izvlecite vreteno in vsa druga tesnila in podložke.
Očistite vse dele ter preverite, ali niso morebiti poškodovani.
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Odstranite vse poškodovane ali zamenjane dele v skladu z veljavnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov. Pri tem upoštevajte, da utegnejo načeloma
neškodljivi deli vsled onesnaženja z medijem soditi med posebne odpadke.

?

Slika 4.8 - Krogelne pipe, zamenjava krogle in seta tesnil: Izgradnja notranjih delov (slika prikazuje art. ZE311064)
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Krogelne pipe

Vreteno opremite z novimi tesnili in podložkami.
Vreteno potisnite z notranje strani v ohišje.
V odvisnosti od izvedbe namestite na vreteno nadaljnja tesnila, podložke in vzmeti, nato pa na vreteno privijte šestkotno matico oz. matico tesnilke vretena.
Potisnite kroglo v ohišje. Ravni površini vretena morata pri tem sesti v izreza
krogle. V ta namen je morebiti potrebno obrniti vreteno.
Namestite ročko na vreteno. Pri tem pazite na funkcijo omejil ter na to, da
kažeta ročica in izvrtina luknje v isto smer.
Privijte pritrdilne matice ročke na vreteno ter jih trdno pritegnite.
Tesnila krogle namestite v njihova ležišča v srednjem delu krogelne pipe.
Pazite, da tesnila ali krogla ne izpadejo iz ohišja.
Pred montažo srednjega dela krogelne pipe očistite priključne konce,
nameščene na cevni napeljavi.
Srednji del krogelne pipe potisnite med priključna konca. Pri tem v primeru
več armatur pazite, da vgradite posamezen srednji del med pripadajoči par
priključnih koncev.
Potisnite šestkotne vijake skozi izvrtine v priključnih koncih. Enakomerno in
križno trdno privijte šestkotne matice. Pri tem upoštevajte maksimalne momente vijakov.
Glede montažo preberite tudi napotke v poglavju
4.4.2.3. »Montaža srednjega dela krogelne pipe«.
Preverite delovanje krogelne pipe.
Preverite tesnost vseh spojev.
Po potrebi ponastavite tesnilo vretena. V ta namen preberite tudi napotke v
poglavju
4.5.1. »Ponastavitev tesnila vretena«.
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Krogelne pipe

4.5.2.2 Večdelne krogelne pipe s prirobičnim priključkom
Krogelno pipo izgradite iz cevne napeljave. V ta namen odvijte prirobične vijake ter jih izvlecite iz prirob.
Krogelno pipo odstranite iz cevne napeljave.
Odstranite vse poškodovane ali zamenjane dele v skladu z veljavnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov. Pri tem upoštevajte, da utegnejo načeloma
neškodljivi deli vsled onesnaženja z medijem soditi med posebne odpadke.
Razstavite krogelno pipo. V odvisnosti od izvedbe je v ta namen potrebno:
• odviti vijake ohišja ali
• iz ohišja odviti vijačni del.
Pazite, da iz ohišja ne izpadejo tesnila ali krogla.
Upoštevajte, da se v notranjosti krogelne pipe lahko še nahaja medij.
Dele previdno odložite. Da bi pri kasnejši montaži ne bili v dvomih glede pripadnosti delov ohišja, jih lahko označite s flomastrom.
Iz ohišja odstranite tesnilo krogle in kroglo.
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Slika 4.9 - Krogelne pipe, zamenjava krogle in seta tesnil: demontaža krogelne pipe ( slika prikazuje art. ZP311007)
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Krogelne pipe

Za odstranitev krogle je morebiti potrebno obrniti ročko. Pri tem v nobenem primeru ne segajte v notranjost krogelne pipe. Posledica utegnejo
biti hude poškodbe.
Odstranite drugo tesnilo krogle.
Odvijte šestkotno matico ročke ter snemite ročko in vse podložke.
V odvisnosti od izvedbe odvijte šestkotno matico na vretenu oz. matico tesnilke vretena.
Iz ohišja izvlecite vreteno in vsa druga tesnila in podložke.
Očistite vse dele ter preverite, ali niso morebiti poškodovani.
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Odstranite vse poškodovane ali zamenjane dele v skladu z veljavnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov. Pri tem upoštevajte, da utegnejo načeloma
neškodljivi deli vsled onesnaženja z medijem soditi med posebne odpadke.

Slika 4.10 - Krogelne pipe, zamenjava krogle in seta tesnil: demontaža notranjih delov (slika prikazuje art. ZP311007)
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Krogelne pipe

Vreteno opremite z novimi tesnili in podložkami.
Vreteno potisnite z notranje strani v ohišje.
V odvisnosti od izvedbe namestite na vreteno nadaljnja tesnila, podložke in vzmeti, nato pa na vreteno privijte šestkotno matico oz. matico tesnilke vretena.
Prvo tesnila krogle namestite v njegovo ležišče v ohišju.
Potisnite kroglo v ohišje. Ravni površini vretena morata pri tem sesti v izreza
krogle. V ta namen je morebiti potrebno obrniti vreteno.
Namestite drugo tesnila krogle v njegovo ležišče v ohišju.
Ponovno sestavite krogelno pipo. V odvisnosti od izvedbe je v ta namen
potrebno:
• sestaviti dele ohišja in jih z vijaki ohišja medsebojno zvijačiti ali
• v ohišja priviti vijačni del.
Pri tem v primeru več armatur sestavite medsebojno pripadajoče dele ohišij.
Namestite ročko na vreteno. Pri tem pazite na funkcijo omejil ter na to, da
kažeta ročica in izvrtina luknje v isto smer.
Privijte pritrdilne matice ročke na vreteno ter jih trdno pritegnite.
Pred montažo krogelne pipe očistite prirobnice, nameščene na cevni napeljavi.
Potisnite krogelno pipo z novimi prirobičnimi tesnili med prirobnici.
Medsebojno uravnajte izvrtine v prirobnicah ter potisnite primerne vijake skozi
izvrtine.
Na vijake privijte matice ter jih enakomerno in križno trdno pritegnite. Pri tem
upoštevajte maksimalne momente izbranih vijakov.
Za montažo preberite tudi napotke v poglavju
4.4.3 »Montaža armatur s prirobičnim priključkom«.
Preverite delovanje krogelne pipe.
Preverite tesnost vseh spojev.
Po potrebi ponastavite tesnilo vretena. V ta namen preberite tudi napotke v
poglavju
4.5.1. »Ponastavitev tesnila vretena«.
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5 Zaporni ventili, zaporni zasuni, iglični ventili
5.1 Splošno
Preden montirate/demontirate, nastavljate, date v obratovanje ali upravljate zaporne ventile, zaporne zasune, iglične ventile, morate prebrati
Varnostne napotke.
Če jih še niste prebrali, naredite to sedaj.
5.2 Ustrezni način uporabe
Zaporni ventili, zaporni zasuni in iglični ventili so namenjene za zapiranje tokov
medijev.
Dovoljeno jih je uporabljati le za čiste tekoče ali plinaste medije, na katere so
uporabljeni materiali ohišja in tesnil odporni. Umazani mediji in/ali aplikacije,
povezane s temperaturami in tlaki izven navedb, lahko povzročijo poškodbe
ohišja in zlasti tesnil krogelnih pip.
Ventili in zasuni s kovinskim tesnjenjem bi naj bili uporabljeni le za tekočine.
5.3 Rokovanje
Zaporni ventili, zaporni zasuni in iglični ventili se odpirajo ali zapirajo z vrtenjem ročnega kolesa oz. oblikovnega elementa.
Z delnim odprtjem oz. zaprtjem je mogoče regulirati pretok medija.
V nobenem primeru ne segajte v armaturo ali vstavljajte vanjo kakršnihkoli
predmetov. Posledica utegnejo biti hude poškodbe. Morebiti je potrebno
namestiti primerno zaščitno pripravo.
5.4 Montaža/Demontaža
Mehanska montaža je pri vseh variantah enaka. Vendar pa obstajajo razlike
pri načinu priključitve.
Upoštevajte vsakokratno smer toka, ki je označena na ohišju.
Odstranite vse morebitne transportne varovalke in ostanke embalaže (npr.
kape ali čepe). Preverite, ali se kaki deli embalaže ali drugi predmeti ne nahajajo v armaturi.
Pred vgradnjo očistite cevni sistem. Umazanije lahko negativno vplivajo na
obratovalno varnost in življenjsko dobo armature. Po potrebi montirajte pred
armaturo lovilnik umazanije.
Preprečite prenapetosti zaradi neporavnanih cevnih napeljav.
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5.4.1 Montaža armatur z navojnim priključkom
Pred nanosom tesnilnega materiala preverite, ali je mogoče cev zlahka priviti
v ohišje armature.
Na konce cevi nanesite primeren tesnilni material. Pri nanašanju PTFE tesnilnega traku ali kodelje upoštevajte smer privijanja. Ne uporabljajte tesnilnih
materialov, ki niso primerni za Vaš namen uporabe.
Cev privijte v/na navojne konce armature. Pri tem ročnega kolesa ne uporabljajte kot vzvod.
Cevno napeljavo tlačno obremenite šele po izteku časa strjevanja tesnilnega
materiala, ki ga je navedel proizvajalec.
Preverite tesnost vseh spojev.

Pustite tesnilni material,
da se strdi!

V redu

Smer toka

Slika 5.1 Zaporni ventili, zaporni zasuni, iglični ventili, montaža z navojnim priključkom ( slika prikazuje art. TC101025)

5.4.2 Montaža armatur z varilnimi konci
Pred varjenjem zapornega ventila je potrebno demontirati zgornji del
ventila, da bi tako preprečili poškodbe tesnil.
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5.4.2.1 Demontaža zgornjega dela ventila
Armaturo previdno v vzdolžni smeri vpnite v primež. Z uporabo zaščitnih
čeljusti je mogoče preprečiti poškodbe koncev ohišja.
S primernim viličastim ključem odvijte zgornji del ventila. Ključ je potrebno namestiti na šestkotni element vijačnega kosa, ne pa na matico tesnilke.
Odvijte zgornji del ventila iz ohišja ter ga previdno odložite. Da bi pri kasnejši
montaži ne bili v dvomih glede pripadnosti zgornjih delov ventila posameznim
ohišjem, jih lahko označite s flomastrom.

Slika 5.2 Zaporni ventili, zaporni zasuni, iglični ventili, demontaža zgornjega dela ventila ( slika prikazuje art. AD311064)

5.4.2.2 Varjenje ohišij ventila
Cevni napeljavi zvarite s priključnima koncema v skladu z zahtevami in veljavnimi smernicami.
Varnostne zahteve za postopek varjenja so pogojene z mestom,
položajem in okoljem varilnega mesta. Pri napravi/stroju/postrojenju,
pripravljenem za obratovanje, so tveganja na drugačnem nivoju, kot če
so deli zvarjeni v varilskem obratu.
Po potrebi obvestite vodjo izmene/varnostnega inženirja/upravljavca ali
obratno gasilsko službo.
Postopek varjenja izpeljite ob upoštevanju vsakokrat veljavnih
varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pri delu.
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V redu

Smer toka

Slika 5.3 Zaporni ventili, zaporni zasuni, iglični ventili, varjenje ohišja ventila ( slika prikazuje art. AD311064

5.4.2.3 Montaža zgornjega dela ventila
Pred montažo zgornjega dela ventila počakajte, da se ohišje dovolj ohladi.
Zgornji del ventila privijte v ohišje. Pri tem v primeru več armatur vgradite
posamezen zgornji del v pripadajoče ohišje.
Pazite na pravilno lego tesnilnega obroča v vijačnem delu ter da se na tesnilnem obroču ali tesnilni površini na nahaja umazanija.
S primernim viličastim ključem trdno privijte zgornji del ventila. Ključ je potrebno namestiti na šestkotni element vijačnega kosa, ne pa na matico tesnilke.
Preverite tesnost vseh spojev.

Ohladite!

V redu

Slika 5.4 Zaporni ventili, zaporni zasuni, iglični ventili, montaža zgornjega dela ventila ( slika prikazuje art. AD311064)
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5.4.3 Montaža armatur s prirobičnim priključkom
Pri opisu v nadaljevanju izhajamo iz predpostavke, da ste prirobnice že
namestili na konce cevnih napeljav ter da so se te po potrebi ohladile
(npr. pri varilnih prirobnicah).
Potisnite ohišje ventila z ustreznimi prirobičnimi tesnili med prirobnici.
Medsebojno uravnajte izvrtine v prirobnicah ter potisnite primerne vijake skozi
izvrtine.
Privijte primerne matice ter jih enakomerno in križno trdno pritegnite. Pri tem
upoštevajte maksimalne momente izbranih vijakov.
Preverite tesnost vseh spojev.

V redu

Smer toka

Slika 5.5 Zaporni ventili, zaporni zasuni, iglični ventili, montaža s prirobičnim priključkom ( slika prikazuje art. CA521408)
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5.5 Vzdrževanje in kontrola
Pred vzdrževanjem ali jemanjem zapornega ventila, zapornega zasuna ali
igličnega ventila iz obratovanja , morate prebrati
Varnostne napotke.
Če jih še niste prebrali, naredite to sedaj.
V rednih časovnih intervalih, v odvisnosti od pogostosti in pogojev uporabe, je
potrebno izvesti naslednja vzdrževalna dela:
• preverite tesnost tesnilke
• po potrebi ponastavite tesnilko
V primeru okvare ventila se obrnite na proizvajalca. Telefonska številka
je navedena v teh Navodilih za vgradnjo in rokovanje
Če ugotovite okvaro ventila, nemudoma izklopite vse naprave/stroje/
postrojenje, ki so povezani z okvarjenim elementom. Vendar pa brezpogojno upoštevajte
Varnostne napotke.
5.5.1 Tesnilka
Tesnjenje vretena je izvedeno s tesnilko. V primeru popuščanja tesnosti je
potrebno matico tesnilke pri obratovalnem tlaku pritegnite do te mere, da je
tesnost ponovno vzpostavljena.
Po ponastavitvi se mora ročno kolo še vedno zlahka obračati.

V redu

Tesnost

Slika 5.6 Zaporni ventili, zaporni zasuni, iglični ventili, Ponastavitev tesnilke ( slika prikazuje art. AD311064)
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6 Protipovratni ventili, protipovratne lopute
6.1 Splošno
Preden montirate/demontirate, nastavljate, date v obratovanje ali upravljate protipovratne ventile ali protipovratne lopute, morate prebrati
Varnostne napotke.
Če jih še niste prebrali, naredite to sedaj.
6.2 Ustrezni način uporabe
Protipovratni ventili in protipovratne lopute so namenjeni preprečevanju povratnega toka medijev v cevnih sistemih.
Dovoljeno jih je uporabljati le za medije, na katere so uporabljeni materiali
ohišja in tesnil odporni. Umazani mediji in/ali aplikacije, povezane s temperaturami in tlaki izven navedb, lahko povzročijo poškodbe ohišja in zlasti tesnil.
6.3 Rokovanje
Protipovratni ventili in protipovratne lopute ne zahtevajo nobenega posebnega
vzdrževanja.
6.4 Montaža/Demontaža
Mehanska montaža je pri vseh variantah enaka. Vendar pa obstajajo razlike
pri načinu priključitve.
Upoštevajte vsakokratno smer toka, ki je označena na ohišju. Protipovratne lopute morajo biti vgrajene tako, da se loputa zaradi sile teže samodejno zapre.
Prosimo upoštevajte, da utegne imeti vgradni položaj ventila oz. lopute vpliv
na talk odpiranja.
Odstranite vse morebitne transportne varovalke in ostanke embalaže (npr.
kape ali čepe). Preverite, ali se kaki deli embalaže ali drugi predmeti ne
nahajajo v armaturi.
V redu

V redu

Ohišje, prikazano v prerezu.

Slika 6.1 - Protipovratni ventili in protipovratne lopute: vgradni položaj (slika prikazuje art. TR100025)
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Pred vgradnjo očistite cevni sistem.
Preprečite prenapetosti zaradi neporavnanih cevnih napeljav.
6.4.1 Montaža armatur z navojnim priključkom
Pred nanosom tesnilnega materiala preverite, ali je mogoče cev zlahka priviti
v ohišje armature.
Na konce cevi nanesite primeren tesnilni material. Pri nanašanju PTFE tesnilnega traku ali kodelje upoštevajte smer privijanja. Ne uporabljajte tesnilnih
materialov, ki niso primerni za Vaš namen uporabe.
Cev privijte v/na navojne konce armature. Pri tem vzmetnega pokrova ne uporabljajte kot vzvod.
Cevno napeljavo tlačno obremenite šele po izteku časa strjevanja tesnilnega
materiala, ki ga je navedel proizvajalec.
Preverite tesnost vseh spojev.

Pustite tesnilni material,
da se strdi!

V redu

Smer toka

Slika 6.2 Protipovratni ventili in protipovratne lopute, montaža z navojnim priključkom ( slika prikazuje art. BH120025)

6.4.2 Montaža armatur z varilnimi konci
Pred varjenjem protipovratnega ventila je potrebno demontirati vzmetni
pokrov in krožnik ventila, da bi tako preprečili poškodbe tesnil.
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6.4.2.1 Demontaža vzmetnega pokrova in notranjih delov
Armaturo previdno v vzdolžni smeri vpnite v primež. Z uporabo zaščitnih
čeljusti je mogoče preprečiti poškodbe koncev ohišja.
S primernim viličastim ključem popustite vzmetni pokrov.
Vzmetni pokrov odvijte iz ohišja. Pri tem bodite zelo previdni, saj je pokrov
obremenjen s silo vzmeti. Vzmet in notranje dele odstranite iz ohišja ter ji
odložite.

Napetost vzmeti

Slika 6.3 Protipovratni ventili in protipovratne lopute, demontaža vzmetnega pokrova in notranjih delov ( slika prikazuje art. EB310064)

6.4.2.2 Varjenje ohišja ventila
Cevni napeljavi zvarite s priključnima koncema v skladu z zahtevami in veljavnimi smernicami.
Varnostne zahteve za postopek varjenja so pogojene z mestom, položajem
in okoljem varilnega mesta. Pri mapravi/stroju/postrojenju, pripravljenem za
obratovanje, so tveganja na drugačnem nivoju, kot če so deli zvarjeni v varilskem obratu.
Po potrebi obvestite vodjo izmene/varnostnega inženirja/upravljavca ali obratno gasilsko službo.
Postopek varjenja izpeljite ob upoštevanju vsakokrat veljavnih varnostnih
predpisov in predpisov o varstvu pri delu.
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V redu

Smer toka

Slika 6.4 Protipovratni ventili in protipovratne lopute: privaritev ohišja ventila ( slika prikazuje art. EB310064)

6.4.2.3 Montaža vzmetnega pokrova in notranjih delov
Pred montažo vzmetnega pokrova počakajte, da se ohišje dovolj ohladi.
Notranje dele in vzmet vstavite v ventil. Pazite na pravilno lego notranjih delov
in vzmeti.
Vzmetni pokrov privijte v ohišje. Pazite na pravilno lego tesnilnega obroča v
pokrovu ter da se na tesnilnem obroču ali tesnilni površini na nahaja umazanija.
S primernim viličastim ključem trdno privijte pokrov.
Preverite tesnost vseh spojev.

Ohladite!

V redu

Slika 6.5 Protipovratni ventili in protipovratne lopute: montaža vzmetnega pokrova in notranjih delov ( slika prikazuje art. EB310064)

33

Protipovratni ventili, protipovratne lopute

6.4.3 Montaža armatur s prirobičnim priključkom
Pri opisu v nadaljevanju izhajamo iz predpostavke, da ste prirobnice že
namestili na konce cevnih napeljav ter da so se te po potrebi ohladile
(npr. pri varilnih prirobnicah).
Potisnite ohišje ventila z ustreznimi prirobičnimi tesnili med prirobnici.
Medsebojno uravnajte izvrtine v prirobnicah ter potisnite primerne vijake skozi
izvrtine.
Privijte primerne matice ter jih enakomerno in križno trdno pritegnite. Pri tem
upoštevajte maksimalne momente izbranih vijakov.
Preverite tesnost vseh spojev.

V redu

Smer toka

Slika 6.6 Protipovratni ventili in protipovratne lopute, montaža s prirobičnim priključkom ( slika prikazuje art. KU3000xx)

6.5 Vzdrževanje in kontrola
Pred vzdrževanjem ali jemanjem protipovratnih ventilov in protipovratnih loput iz obratovanja, morate prebrati
Varnostne napotke.
Če jih še niste prebrali, naredite to sedaj.
Protipovratni ventili in protipovratne lopute ne zahtevajo nobenega posebnega
vzdrževanja ali kontrole.
V primeru okvare ventila se obrnite na proizvajalca. Telefonska številka
je navedena v teh Navodilih za montažo in rokovanje
Če ugotovite okvaro ventila, nemudoma izklopite vse naprave/stroje/
postrojenje, ki so povezani z okvarjenim elementom. Vendar pa pri tem
brezpogojno upoštevajte
Varnostne napotke.
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