
 
 Nekatere izvedbe varnostnih ventilov (slika 1 - 4)

Navodila za montažo in uporabo             
varnostnih ventilov

Uporaba / namen:

1. Napotki
Navodila za vgradnjo in montažo je potrebno pred 
razpakiranjem oz. pred namestitvijo armature pazljivo 
prebrati in navodila dosledno upoštevati. Armaturo 
lahko montira, vzdržuje in upravlja le oseba ki je 
prebrala ta navodila ter je strokovno usposobljena za 
takšna dela in seznanja s predpisi o varnosti pri delu. 

2. Namenu določena uporaba
Varnostni ventili služijo za varovanje posod in 
cevovodnih instalacij pred previsokim – povišanim 
tlakom. Varnostni ventili predstavljajo zadnji člen v 
varnostni verigi in skrbijo za varnost posod, 
cevovodov, ko vsi predhodni varnostni sistemi kot so 
regulacije, varnostne in nadzorne naprave odpovedo. 
Da bi se zadržala ta primarna varnostna funkcija 
varnostnega ventila, potrebujejo varnostni ventili 
dodatno skrbno izvedeno montažo kot vzdrževanje.
Dovoljeno je uporabljati zgolj tekoče, plinaste ali 
parotvorne medije na katere je material varnostnega 
ventila odporen.
Umazanija ter uporaba izven tlačnih in temperaturnih 
navedb ventila lahko privede do poškodb armature, 
še posebno na tesnilih.

3. Navodila za skladiščenje in zaganjanje 
varnostnih ventilov
Po transportu in daljšem skladiščenju armature z 
prednastavljenim tlakom odpiranja je mogoča 
zakasnitev ob prvem odpiranju, kar je posledica 
»lepilnega efekta« zalepitve med stožcem –sedežem, 
kaj je povsem normalno.Navedeni efekt nastopi pri 
armaturah s kovinsko-kovinskm tesnjenjem, kot pri 
armaturah z mehkim tesnjenjem.
Postopek; po vgradnji ventila se preko povečanega 
tlaka medija ter preko uporabe vzvoda – odzračenja 
površine razlepijo.
Po navedenem postopku je armatura polno 
funkcionalna po prednastavljenem odpiralnem / 
zapiralnem tlaku.
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Armature za varovanje sistemov, posod, cevovodov
proti povišanemu tlaku



  
 

 
4. Navodila za vgradnjo varnostnih ventilov 
 
Varnostni ventili so visokokakovostne armature 
zatorej je potrebno posebno skrbno ravnanje z njimi. 
Tesnilne površine med sedežem in stožcem so lahko 
otrdele oz. oplemenitene, brušene ali polirane. Z 
neustrezno in nepravilnim rokovanjem se lahko 
navedene površine poškodujejo. Zatorej je potrebno 
upoštevati sledeča navodila: 
Izstopne in vstopne odprtine armature ob transportu 
zapirati 
 
 

• Varnostne ventile se ne 
sme trdo prestavljati – metati 
(posledica je netesnjenje) 
• Preprečiti je potrebno vstop 
tujkov pri montaži ali ob 
delovanju (opilki, varilne perle 
ipd..) 
• Preprečiti nepravilno 
uporabo orodij ob montaži ki 
lahko privedejo do poškodbe 
ventila 
• Pred zagonom mora biti 
obvezno izpran varovani 
sistem, ki bi lahko povzročil 
napako ali prinesel tujek 
• Tesnjenje varnostnih 
ventilov je lahko moteno z 
ročnim posredovanjem ali 
napačnim tesnjenjem ventilov 
• Ob pleskanju cevovoda ali 
armature je potrebno paziti da 
se drsni deli armature ne 
popleskajo 

 
 
Napravo – sistem obvezno pred vgradnjo izprati! Ob 
neizpiranju je lahko poškodba ventila in s tem 
netesnjenje že ob prvem zagonu ! Montaža navojnih 
ventilov naj bi se izvedla brez teflonskega tesnjenja 
oz. brez tesnilnega prediva, prednost naj se da 
kovinskim načinom tesnjena.  
Način vgradnje je preferirano v navpični legi z glavo 
oz. s telesom navzgor. Vsakršno drugačno 
vgrajevanje je potrebno pisno preveriti pri 
proizvajalcu! 
  
Za zagotovitev popolnega delovanja ter 
funkcionalnosti ventila je potrebno le te namestiti 
tako, da ni nedopustnega dinamičnega ali 
termičnega vpliva na varnostni ventil ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Dovod 
 
Dovodna cev za varnostni ventil mora biti čim krajša 
in mora imeti minimalno dolžino kot je premer 
ventila. Na splošno velja pravilo da ne sme biti večjih 
padcev tlaka kot 3% glede na odpiralni tlak ventila v 
dovodni cevi. (glej DIN AD-Merkblatt A2) 
 
 
 
4.2 Odvod 
 
Izhodna cev je prednostno namestiti pri tekočinah 
padajoče pri parah in plinih dvigajoče z ustrezno 
dimenzijo cevi. V izstopni cevi je potrebno preprečiti 
vse tlake ki bi bili večji kot je 10% vrednost 
nastavitve tlaka varnostnega ventila. 

 
 
 
4.3  Odvod kondenzata 
 
Cevovodi morajo ob možni pojavi kondenzata na 
njihovi najglobljo točki biti opremljene s stalno 
delujočim sistemom za odvajanje kondenzata. Za 
varno odvajanje kondenzata oz. izstopnega medija je 
treba vedno pazljivo skrbeti. Ohišja, cevovodi in 
dušilniki-kompenzatoji je potrebno varovati pred 
zamrznitvijo. 
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