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  Návod  na použitie stláčacieho zariadenia L1 a L1X

Stláčacie zariadenie typ L1 ( 25-63 ), L1 X ( 25-90 )

Vybavenie :
- dištančné doštičky pre PE SDR 11 a SDR 17,6

Použitie :
Pre stlačovanie PE potrubia DN 25-63 (90)mm. S použitím objímok
tiež k vyrovnaniu deformácií spôsobených stláčaním potrubia.
Stláčacie zariadenie slúži k rýchlemu uzavretiu v čo najkratšom úseku
PE potrubia v mieste poruchy alebo v mieste vysadenia odbočky.

Pracovný postup :
Pred začatím prác obsluha prevedie kontrolu funkčnosti
a kompletnosti zariadenia.
Pred stláčaním očistíme potrubie od nečistôt, aby nedošlo k
zatlačeniu cudzích telies do stien potrubia. Nastavíme dištančné
doštičky na hodnotu stláčaného potrubia.
Vyberieme spodný valec a skrutku vretena vyskrutkujeme do
potrebnej výšky podľa priemeru stláčaného potrubia. Usadíme
zariadenie na stred potrubia, zasunieme spodný válec do strmeňov a
otáčaním vretena skrutky vykonávame stlačenie.
Po kontakte dištančných doštičiek so spodným valcom ľahko
dotlačíme.

Pozn. Dištančné doštičky zabezpečujú pretlačenie steny potrubia pri
uzatváraní prietoku max. o 5 % hrúbky steny. Nie u všetkých výrobcov je
dodržaná hrúbka steny, takže dochádza k uzavretiu prietoku média skôr ako
narazia dištančné doštičky na spodný valec.

Technické podmienky:

Pri vlastnom stláčaní postupujeme pozvoľna s malými prestávkami, podľa priloženej tabuľky, kde je
empiricky stanovená miera stlačenia v jednom kroku a následné oneskorenie v závislosti na priemere
potrubia. Predídete tým nadmernému vzniku mikrotrhlín v štruktúre materiálu.
Napriek tomu je potrebné voliť postup i podľa vlastných skúsenosti z reakcie materiálu a brať do úvahy
predovšetkým teplotu potrubia. Pri nižších teplotách je možné okolie potrubia vhodným spôsobom
temperovať. Najmenšia vzdialenosť stláčania od miesta poruchy, tvarovky, alebo miesta
predchádzajúceho stlačenia je minimálne päťnásobok priemeru potrubia ( 5x DN viď TPG 70203 ).

Pri stláčaní PE potrubia s ochranným plášťom je potrebné, i z hľadiska použitia rovnacích objímok a
opravných tvaroviek, plášť pred stláčaním v potrebnej dĺžke odstrániť.

Stláčacie zariadenie je dovolené použiť len na potrubie vyrobené po r. 1990 ( viď TGF 70203 ).

Pokiaľ nedôjde k úplnému uzavretiu PE potrubia stlačením, je nutné zaistiť na strane poruchy
odtlakovanie potrubia dostupnými prostriedkami. ( viď TPG 70203).

Vodovodné potrubie stláčame pre miestom úniku vody (poruchy). Pri stláčaní potrubia pri výmene
vadných armatúr je nutné zaistiť za miestom stláčanie odtok vody.

Po skončení prác je potrebné pomocou zakružovacích objímok potrubie prerovnať. Zakružovaciu objímku
ponecháme na mieste min. 1 hodinu ( viď TPG 70203 ).

Servisná a kontrolná činnosť :
U stláčacieho zariadenia je nutné skontrolovať celkový technický stav a hlavné prvky z hľadiska

funkčnos$ a bezpečnos$ zariadenia, minimálne jeden-krát za dva roky a pri často používaných

zariadeniach v kratších intervaloch.

Neodporúča sa prevádzať vlastné opravy a nahrádzanie originálnych dielov.

Kontroluje sa :
- technický stav a funkčnosť
- rovina tlačných prvkov
- opotrebenie a poškodenie dištančných doštičiek
- vizuálna kontrola celkového stavu a zvarov
O kontrole sa prevedie záznam.

L1

L1X

Výrobca :
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  Návod  na použitie stláčacieho zariadenia na plyn

Pri stlačovaní PE potrubia dochádza k veľkému namáhaniu materiálu, preto sa nedá postupovať
plynule, ale je nutné dodržiavať časové oneskorenie pre relaxáciu materiálu.
V tabuľke sú uvedené hodnoty, tzv. Stláčacie kroky a doba relaxácie pre teplotu 20 C. Pri teplote 0 C° °

je nutné dobu relaxácie predĺžiť na dvojnásobok.
Odporúča sa materiál temperovať.
Hodnoty sú zaokrúhlené na celé čísla.

Návod je dodávaný ku každému zariadeniu.

Výrobca :


