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NÁVOD NA OBSLUHU

KOMOROVÉHO NAVRTAVACIEHO ZARIADENIA
MANIBS, TYP J-113

A) Pracovný postup
1. Montáž alebo navarenie bezpečnostnej armatúry MANIBS

- pred navarením odbočkového T-kusu sa musí odstrániť krycie viečko a zátka.
2. Nové – pripájané – potrubie sa napojí, príp. dokončí.
3. Na armatúru sa nasadí pripravené komorové navŕtavacie zariadenie.
4. Otvorí sa komora.
5. Odtlakuje sa nové – pripájané – potrubie.
6. Vykoná sa prevŕtanie .
7. Vŕtacia tyč sa vytiahne späť.
8. Uzatvorí sa komora.
9. Zátka sa upevní na osádzaciu tyč zátok.
10. Sklopí sa tŕň zariadenia.
11. Horný zaisťovací kruh komory sa odskrutkuje a vytiahne sa vŕtacia tyč

( Pozor : Zaisťovací kruh komory je možné odskrutkovať len vtedy, ak je komora
uzatvorená ).

12. Za tyč pre vŕtanie sa osadí tyč pre osádzanie zátok.
13. Horný zaisťovací kruh komory sa pevne zaskrutkuje.
14. Komora sa otvorí.
15. Zaskrutkuje sa zátka do bezpečnostnej armatúry.
16. Navŕtavacie zariadenie sa uvoľní a odníme.

B) Nasadenie komorového navŕtavacieho zariadenia J-113
1. Z bezpečnostnej armatúry MANIBS – T-kus sa odstráni krycie viečko a zátka !

a. Pripájacia hlava T-kusu má približne uprostred 4 prehĺbenia, ktoré sú po
obvode

2. pravidelne rozdelené ( po 90° ). Tieto prehĺbenia slúžia pre zapadnutie guľôčok
rýchlospojenia s komorou navŕtavacej súpravy.

a. Taktiež vnútorný závit pripájacej hlavy T-kus musí byť úplne čistý.
3. Zaisťovací kruh rýchlospojenia komory ( dolnej ) sa až na doraz vyskrutkuje

smerom dole ( otáčaním doľava ). Štyri guľôčky umiestnené vnútri osadenia sa dajú
teraz ľahko zatlačiť.

4. Otvorená komora sa koncom s rýchlospojením kolmo nasadí na pripájaciu hlavu T-
kusu a až na doraz sa na nej natlačí ( akustická kontrola ). Vŕtacia tyč nie je zatiaľ v
zariadení nasadená.

5. Komora sa tak natočí, aby nápis „MANIBS“ bol čitateľný v polohe kolmej osi
navrtavacieho potrubia.

6. Zaisťovací kruh rýchlospojenia komory sa vyskrutkuje nahor ( smerom vpravo ) až
komora pevne sedí na T-kuse ( je možné prípadne použiť i kolík )

a. pri otáčaní zaisťovacím kruhom sa dostanú guľôčky do vybraní v pripájacej
hlave T-kusu a zapadnú do nich.

b. Pokiaľ je možné pri dotiahnutom zaisťovacom kruhu komorou otáčať,
nezapadli guľôčky od vybraní v hlave T-kusu. V tom prípade sa musí
zaisťovací kruh uvoľniť a komora sa znova nasadí a upevní.

7. Horný ryhovaný krúžok s vedením pre vŕtaciu tyč sa odskrutkuje.
8. Zodpovedajúca vŕtacia tyč, osadená frézou a strediacim vrtákom sa vloží do vedenia

vŕtacej tyče v krúžku, nasadí sa na komoru.
9. Ryhovaný krúžok sa pevne naskrutkuje na komoru na tŕň so skrutkovacou tyčou sa

pretočí do zvislej polohy až zapadne do smeru vŕtacej tyče.
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C) Otvorenie a uzatvorenie komory
Komora sa uzatvára guľovým uzáverom z nerezovej ocele. Uzatvorenie sa dosiahne
posunom páky po strane komory zvonka.
- Pre kontrolu, že uzáver vnútri komory dosiahol svoju konečnú polohu, sa môže

pákou znovu pohnúť tam a späť.

D) Odtlakovanie pomocou navŕtavacej súpravy
Na boku navŕtavacej súpravy je pripájací závit R ¼“, alebo uzatvárací kohút, ktoré
slúžia k pripojeniu odtlakovacieho zariadenia. Tým je možné pri nasadenom a vŕtacou
tyčou vybavenou navŕtavacom zariadení odtlakovať novopripájané potrubie ( príp. jeho
úsek ).
- Je potrebné presvedčiť sa, že je komora otvorená!

E) Navŕtavanie
1. Vŕtacia tyč sa pri otvorenej komore opatrne zasunie dole až k povrchu

navŕtavaného potrubia.
-pokiaľ by sa nechal vŕtacia tyč dole spadnúť, došlo by k poškodeniu vŕtáka, príp.
vŕtacej frézy.

2. Na vŕtaciu tyč sa nasadí ručný kľúč alebo tlakovzdušný skrutkovač.
3. Skrutkovacia – dotláčacia tyč sa pootočí smerom dole, až jej koniec ľahko dosadne

na koniec vŕtacej tyče ( príp. tlakovzdušného skrutkovača ).
4. Vŕtanie je treba vykonávať s minimálnym posunom, dokiaľ strediaci vrták neprevŕta

stenu potrubia.
5. Vŕtacia tyč sa pomocou dotláčacej tyče zatláča dole tak dlho, až fréza dosadne na

prevŕtavané potrubie ( obdobie jemného posunu ). Potom je možné normálnym
posunom vŕtať ďalej.

F) Upevnenie zátky na osádzaciu tyč
Zátka, ktorá zodpovedá použitej armatúre ( T-kusu) je vždy vybavená vnútorným
6-hranným vybraním s kónusom na hornom konci.
Osádzacia tyč zátok tohto navŕtavacieho zariadenia je vybavená na konci
zodpovedajúcim šesťhranom a pérovým krúžkom pre uchytenie zátky.
Zátka sa musí na šesťhran tyče natlačiť tak, aby pérový krúžok zapadol do kónusu.
Potom zátka sedí voľne na tyči.

G) Demontáž navrtavacieho zariadenia
Ryhovaný krúžok u rýchlospojenia komory sa až na doraz uvoľní ( otáčaním smerom
vľavo dole ) potom je možné zariadenie ťahom smerom nahor z navŕtavacej
armatúry odobrať.

H) Doporučenie k ošetreniu zariadenia
Komorové navŕtavacie zariadenie J-113 je nutné po každom použití vyčistiť !
- čistenie sa vykoná napr. stlačeným vzduchom alebo ostriekaním vodou.
Rýchlouzáver komory je potrebné v pravidelných intervaloch umyť petrolejom.
- pritom je nutné – po odstránení zaisťovacieho krúžku – odskrutkovať upínací
krúžok.
Po očistení sa musia guľôčky a ložiská guľôčok napustiť bez živicovým tukom –
vazelínou.
Čistenie rýchlo uzáveru je možné vykonať iba v dielni !

I) Osádzanie ventilov
- Ventily sa musia osádzať v polohe komory „otvorené“.
- pri osádzaní ventilov sa miesto vŕtacej tyče nasadí prípravok pre osádzanie ventilov

s tyčou pre osádzanie ventilov.
- tyč pre osádzanie ventilov má vnútorný šesťhran a pérový, ktorý drží osádzaný

ventil pri jeho nasadení na T-kus
- ventil sa musí do vybraného šesťhranu zatlačiť tak, aby ho pérový krúžok zachytil.

Ventil je tak upevnený voľne k osádzanej tyči a môže byť do T-kusu zaskrutkovaný.
Tyč sa potom ťahom do ventilu uvoľní.
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