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1. Saugumas
1.1

Pastabos ir nuorodos dėl saugumo

Šioje instrukcijoje naudojami tokie ĮSPĖJAMIEJI SIMBOLIAI, kurie reiškia:
PAVOJUS!
Žymi gresiantį pavojų!
Nepaisydami šios pastabos galite labai pakenkti savo sveikatai ir sugadinti įrangą.
DĖMESIO!
Žymi pavojingą situaciją!
Nepaisydami šios pastabos galite lengvai susižeisti arba apgadinti įrangą.
SVARBU!

- žymi nuorodas dėl naudojimo ir kitokią naudingą informaciją.

2. Naudojimo sritis
FRIALEN patikimi fitingai naudojami slėginių PE vamzdžių, kurių SDR reikšmė yra nuo
17.6 iki 11, virinamoms jungtims sudaryti vandentiekio, dujotiekio, slėginės kanalizacijos,
technologiniuose vamzdynuose.
Dirbant su vamzdžiais, kurių SDR >17.6, prašome būtinai konsultuotis pas mus.
Prieš montuojant vamzdynus, kuriais bus transportuojamos kitokios medžiagos nei dujos ir
vanduo arba kurių darbinė temperatūra bus aukštesnė už norma (>20 C˚) , prašome
kreipkitės į mūsų specialistus.
SVARBU!
Montavimui ir panaudojimui pirmiausia yra aktuali ta informacija, kuri pateikiama ant
pačios detalės arba įdėta į jos pakuotę.

3. Normatyvai ir darbo nuorodos
Išsamią ir naujausią informaciją apie Jūsų montuojamus FRIALEN® patikimus fitingus
galite rasti techniniuose lapuose, kurie yra patalpinti gamintojo internetinėje svetainėje
www.friatec.de.
Dirbant vadovaukitės DVGW, DVS, BGR 500 (VBG 50), EN 1555, EN 12201, EN
13244, UW arba atitinkamos šalies normatyvais.
PAVOJUS!
Būtina laikytis aprašytos darbų veiksmų sekos, kuri pateikiama šioje instrukcijoje!
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FRIALEN patikimus fitingus galima virinti su slėginiais vamzdžiais pagamintais iš
PE 100 ir PE 80 PE 63, PE 50, kurie atitinka DIN 8074/75, EN 1555-2, EN 12201-2, EN
13244-2, ISO 4437 ir ISO 4427 normatyvus.
Vamzdžių išsilydžiusios masės takumo koeficientas MRF 190/5 turi būti 0,2 -1,7 g/min.
ribose.
Rekomenduojame naudoti B eilės vamzdžius su ribota sienutės storio tolerancija.
FRIALEN patikimi fitingai gaminami iš PE 100, atitinka DIN 16963, 5 ir 7 dalis, EN
1555-3, EN 12201-3, EN 13244-3, ISO 8085-3 ir DWGV reikalavimus. FRIALEN
fitingus FRIAMAT suvirinimo aparatais galima virinti, jei aplinkos temperatūra yra nuo 10 iki +45 C, o virš d710 movų darbinės temperatūros ribos yra nuo 0 iki +45 C.
Montuojant jungtis su perėjimu į kitas medžiagas būtina atkreipti dėmesį į tų medžiagų
normų specifiką ir montavimo sąlygas.
DĖMESIO!
Virinti su kitokių medžiagų vamzdžiais, pvz. PP, PVC ir t. t. negalima.
DĖMESIO!
Suvirinimo metu turi būti suvienodinta vamzdžių ir fasoninių dalių temperatūra (ribos
tarp -10˚C ir +45˚, o virš d710 tarp 0˚C ir +45˚C).
SVARBU!
Ant FRIALEN® patikimų fitingų yra žymima partijos pagaminimo data.
Reikšmė skaitant iš kairės į dešinę:
 pagaminimo savaitė (kalendorinė);
 pagaminimo metai;
 medžiagą apibūdinanti raidė.
Pvz.

KW 14/01/E
Laikantis bendrų polietileno sandėliavimo taisyklių FRIALEN® patikimus fitingus galima
laikyti ir jie bus tinkami virinimui ilgą laiką.
Esant tinkamom sandėliavimo sąlygom (laikant uždarose patalpose, kartoninėse dėžėse
apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir oro sąlygų kaip drėgmė ir pan.) fitingus
galima laikyti ir jie bus tinkami virinimui daugiau kaip keturis metus.

DĖMESIO!
Negalima naudoti detalių, kurios buvo sandėliuojamos netinkamomis sąlygomis, , nes
gali susidaryti nesandari jungtis.
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Duomenų atsekimo sistema (Traceability)
Naudojant FRIAMAT® suvirinimo aparatus, galima automatiškai nuskaityti duomenis iš
specialaus duomenų atsekimo brūkšninio kodo, kuriame užkoduota tokia informacija,
kaip gamintojas, skersmuo, žaliava, partijos numeris. Ji gali būti archyvuojama kartu su
duomenimis apie suvirinimą.
SVARBU!
Suvirinimo aparatai su rankiniu virinimo parametrų įvedimu (be brūkšninio kodo
nuskaitymo sistemos) neatitinka šiuolaikinio technikos vystymosi lygio. Dėl to
FRIALEN® patikimų fitingų su tokiais aparatais virinti negalima.

3.1

Slėginė apkrova

FRIALEN ® patikimų fitingų slėginė apkrova išreiškiama SDR vienetais (Standard
Dimension Ratio)

Priklausomai nuo projektavimo faktoriaus C (apskaičiuotas atsargos koeficientas PE
gaminiams) nustatytos tokios slėginės apkrovos ribos pagal panaudojimo sritį (Cmin=1,25):
Fasoninės detalės žaliava:
PE100 (FRIALEN® standartas)

Vandentiekis

Dujotiekis

SDR

Max. darbinis slėgis barais,
kai C=1,25

Max. darbinis slėgis
barais, kai C=2

17
11

10
16

4
10

Ant detalių nurodyta leistina apkrova nustatyta remiantis šia lentele.
PAVOJUS!
Transportuojamos medžiagos patekimas į virinimo zoną yra neleistinas!

5

FRIALEN® - Specialios technologijos

4. Movos nuo Ø 250
4.1

Nupjauti vamzdį

Nupjaukite vamzdį statmenai jo ašiai
Tam naudokite specialius polietileno
įrankius arba pjūklą su plastmasei
tinkamais dantimis.
Vamzdžio galus, kurie turi aiškiai
kūgio formą, reikia nupjauti.

(1 pav.).
pjovimo
pjaustyti
matomą

1 pav.
DĖMESIO!
Jei vamzdis nupjautas kreivai, gali atsitikti,
kad vamzdis nepadengs dalies kaitinamosios
spiralės, dėl ko
gali perkaisti spiralė,
nekontroliuojamai
ištekėti
išsilydęs
polietilenas ar net užsidegti fitingas (2 pav.).

2 pav.

4.2

Išsimatuoti suvirinimo zoną, pasižymėti FRIALEN žymekliu ir
nuskusti oksido plėvelę (3 pav.)

Suvirinimo zona:
Pirmiausia nuvalykite stambius nešvarumus nuo
skutimui ruošiamos zonos. Skutimo zoną reikia
padidinti maždaug 5 mm. lyginant su movos
užmovimo gyliu. Po suvirimo ši zona matysis ir
tai bus patikimas įrodymas, kad vamzdis buvo
nuskustas tinkamai. Prieš pat montavimą,
rankiniu skutikliu arba FRIATOOLS skutimo
aparatu (4+a+b+c pav.), reikia kruopščiai
nuskusti oksido plėvelę, kuri sandėliavimo metu
3 pav.
susidaro ant polietileninių vamzdžių ir fitingų atvamzdžių paviršių.
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Informacija:
Skutimo aparatai FWSG 710 S ir FWSG 710 L
naudojami jau senai ir pilnai pateisino savo
paskirtį (skirti d 250 – d 710 vamzdžiams).
Aparatas FWSG 710 S (4 pav.) sukonstruotas
taip, kad nuskuta vamzdžio paviršių, lygų pusei
movos ilgio, kas leidžia skusti ir fasonines
detales. Aparatas FWSG 710 L (4b pav.)
sukonstruotas taip, kad nuskuta vamzdžio
paviršių, lygų visam movos ilgiui, kas
palengvina, pvz., intarpų montavimą, kai reikia
mova užstumti ant vamzdžio per visą jos ilgį.
Aparatai FWSG SE 250, 280 ir 315 naudojami
paruošti tiek movų, tiek balnų suvirinimo
zonom.

4a pav.

DĖMESIO!
Jei oksido plėvelė nuskutama nevisiškai, gali
susidaryti nehomogeniška, nesandari jungtis.
DĖMESIO!
Movoms, kurių diametras yra d710 ir daugiau
privaloma naudoti FRIATOOOLS® FWSGskutimo aparatus.

4b pav.

Užtenka vieną kartą visiškai švariai nuskusti
plėvelę (mažiausiai 0.15 mm sluoksnį).
Suvirinimo zonoje neturi būti jokių vamzdžio
paviršiaus pažeidimų.
DĖMESIO!
Jei nuskusite per storai, gali susidaryti per
didelis tarpelis tarp vamzdžio ir fitingo, kuris
virinant neišnyks ar išnyks ne visiškai (kaip
elgtis tokiu atveju žr. 4.8 skyrių).
4c pav.
Dėl šios priežasties būtina pastoviai tikrinti skutimo aparatų ir rankinių skutiklių
keičiamų peiliukų būklę! Sudilusius peiliukus nedelsiant pakeisti!
Nusidėvėjimo ribos nurodytos lentelėje tinka FRIALEN® fitingams. Kitais atvejais
žiūrėkite gamintojo rekomendacijas.
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FWSG tipo
skutimo aparatas

Nominalus nuimamos
drožlės storis, mm

FWSG 225
FWSG 710/800
FWSG SE 250-315

0,25 – 0,35
0,30 – 0,40
0,25 – 0,35

Maksimalios leistinos nuimamos
drožlės ribos susidėvėjusiems
peiliukams
0,4
0,5
0,4

Negalima vamzdžio paviršiaus šlifuoti dilde nei šlifavimo popieriumi, nes taip oksido
plėvelė nepašalinama, o nešvarumai įtrinami į vamzdžio paviršių.
Kad galėtumėte kontroliuoti, ar paviršių nuskutote visiškai švariai, rekomenduojame jį
pasiženklinti kontroliniais brūkšniais (žr. 3 pav.). Jei matosi nenuskustų plotelių (pvz. dėl
vamzdžio ovališkumo), juos reikia nuskusti dar kartą.
Nuskustą zoną reikia saugoti nuo purvo, muilo, riebalų, tekančio vandens bei nepalankių
oro sąlygų (pvz. drėgmės, šerkšno). Nuskutus suvirinimo zonos neliesti.
DĖMESIO!
Optimaliam šilumos perdavimui FRIALEN patikimų fitingų kaitinimo spiralės
nepadengtos apsauginiu polietileno sluoksniu, todėl oksido plėvelės iš fitingo vidaus
šalinti nereikia.

4.3 Nuimti nuožulas iš vamzdžio
išorės ir vidaus (5 pav.)
Tam tinka rankinis skutiklis. Jei nuimsite didelę
nuožulą nuo išorinio vamzdžio galo krašto, bus
lengviau užstumti movą.
Pašalinkit drožles iš vamzdžio vidaus!
5 pav.

4.4

Suapvalinti ovalius vamzdžius

Paprastai sandėliavimo metu vamzdžiai tampa
ovalūs. Jei suvirinimo zonoje ovalumas didesnis
kaip 1,5 % nuo išorinio skersmens arba ≥ 3 mm,
tokius vamzdžius reikia suapvalinti suvirinimo
zonos srityje. Tam naudokite hidraulines
apvalinimo apkabas, užmontuodami jas ant
vamzdžio iš karto už suvirinimo zonos (6 pav.)
DĖMESIO!
Dirbant su d710 ir didesnėmis movomis būtina
naudoti FRIATOOLS® apvalinimo apkabas!
6 pav.
Esant reikalui (jei jis >1mm.) movom UB d280 – d450 tarpelį tarp movos ir vamzdžio
galima panaikinti naudojant specialų pakaitinimo kodą.
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DĖMESIO!
Dirbant su UB d500 ir didesnėmis movomis pakaitinimo kodą naudoti privaloma!

4.5

Nuriebalinimas

Virinamas vamzdžio išorinis paviršius ir
FRIALEN patikimo fitingo vidinis paviršius
turi būti visiškai švarūs, sausi ir neriebaluoti.
Nuskutus, prieš pat montavimą, šiuos paviršius
reikia nuvalyti tinkamame valiklyje sumirkytu
nepleišėjančiu ir nespalvotu sugeriamuoju
popieriumi
(7 pav.). Rekomenduojame
specialius PE valiklius, kurie atitinka DWGVVP 603 reikalavimus (pvz. AHK valiklį), arba,
blogiausiu atveju, acetoną.
Stenkitės, kad ant nuriebalinamų paviršių nepakliūtų
purvas.

7 pav.

DĖMESIO!
Naudojant alkoholinį valiklį, alkoholio dalis turi sudaryti mažiausiai 99,8% (pagal
DVGW - VP 603).
Prieš suvirinimą valiklis turi visiškai išgaruoti.
Galiausiai iš naujo kontroliniais brūkšniais pasižymėkite (maždaug kas 120) suvirinimo
zonos plotį, nes jie nusivalė skutant ir nuriebalinant. Tuo pačiu reikia žiūrėti, kad
suvirinimo zonos išliktų švarios ir sausos. Nelieskite nuriebalintų zonų (esant reikalui
nuvalyti dar kartą). Drėgmės likučius, pvz. kondensatą ar šerkšną, prieš virimą būtina
pašalinti.
Fitingus išpakuoti prieš pat montavimą. Pakuotė apsaugo juos nuo nepalankių išorės
veiksnių transportuojant ir sandėliuojant.

4.6

Vamzdžio galus įstumti į fitingą

Sustumiant vamzdžio galus į fitingą reikia žiūrėti, kad fitingo kontaktai būtų prieinami
suvirinimo aparatų kištukams. Montavimui palengvinti galite naudoti minkštą (plastikinį,
guminį) plaktuką, stuksendami juo movą tolygiai aplink visą perimetrą. Montuojant reikia
stengtis išvengti laužimo. Nuvalytą vamzdžio galą reikia įstumti į fitingą iki kontrolinės
atžymos. Prireikus naudokite hidraulines apvalinimo apkabas (žr. 6 pav.).
Kadangi vamzdžio tolerancijos ribos būna nemažos, gali tekti suvirinimo zoną nuskusti
dar kartą. Dėl vamzdžio ovališkumo atsirandančias montavimo problemas spręsti
daugkartinio pakartotino skutimo pagalba draudžiama!
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Jei atlikus visas reikalingas operacijas fitingo neįmanoma užmauti, galima dar kartą
problematiškose vietose paskusti vamzdį (žr. 4.4 skyrių.).

4.7

Žiūrėti, kad jungtis būtų neįtempta

Visos suvirinimui paruoštos detalės turi būti neįtemptos. Vamzdžiai neturi laužti
FRIALEN movos savo svoriu ar dėl to, kad jie kreivai sukišti į movą. Prireikus reikia
paremti vamzdyną arba fitingą arba naudotis tinkamais laikikliais. Fiksavimą reikia laikyti
įtvirtintą tol, kol praeis ant brūkšninio kodo ar lentelėje nurodytas atvėsimo laikas (žr. 4.9
skyrių).
Prieš virinant, dar kartą pagal kontrolinius
brūkšnius patikrinkite, ar vamzdis iki galo
įstumtas į FRIALEN fitingą (jei reikia,
pataisykite).
DĖMESIO!
Jei jungtis įtempta ar vamzdžio galai įstumti ne
iki galo, virinant gali įvykti neleistinas
polimero ištekėjimas iš suvirinimo zonos ir
jungtis taps nekokybiška. ( 8 pav.).
8 pav.

4.8

Pakaitinimas tarpelio sumažinimui

DĖMESIO!
Naudokite tik tuos suvirinimo aparatus, kurių gamintojai nurodo, kad jie tinka virinti
FRIALEN patikimus fitingus. Žr. DVS 2207 - 1. UB d710 ir didesnių movų virinimui
naudokite tik FRIAMAT aparatus!
Pakaitinimo kodas.
Panaudojant specialų pakaitinimo brūkšninį kodą (9 pav.) tam tikrose ribose galima
sumažinti tarpelį tarp vamzdžio išorės ir užmautos movos vidaus. Maksimalus leistinas
tarpelis tarp movos ir vamzdžio gali būti
ne didesnis kaip 3 mm. Uždėtai ant
vamzdžio ir sucentruotai movai tai sudaro
∆d≤6mm. Pašildymo kodo panaudojimas
didina suvirinimo jungties patikimumą ir
kokybę, todėl yra naudotinas, virinant šias
detales.
9 pav.
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Proceso eiga:
1. Paruošti suvirinimo zoną kaip aprašyta 4.1 – 4.8 punktuose.
2. Išcentruoti movą taip, kad tarpelis per visa vamzdžio perimetrą būtų kuo tolygesnis.
Po centravimo tarpelis tarp vamzdžio ir movos neturi viršyti 3 mm.
3. Tarpelį tarp vamzdžio ir movos užklijuoti iš išorės lipnia juosta, kad būtų kuo
mažesni šilumos nuostoliai.
4. Uždaryti vamzdžio galus (kamino efekto pašalinimas).
5. Standartinė darbo eiga:
I. Perskaityti geltoną pašildymo kodą FRIAMAT® suvirinimo aparato skaitymo
pieštuku ir pradėti šildymo procesą pirmoje movos pusėje.
II. Nuskaityti geltoną pašildymo kodą FRIAMAT® suvirinimo aparato skaitymo
pieštuku ir pradėti šildymo procesą antroje movos pusėje.
III. Pirmoji movos pusė: patikrinti tarpelį per visą perimetrą: jei jis vis dar viršija
nustatytas ribas pakartoti pašildymo procedūrą, be ne daugiau, kaip 2 kartus.
Jei tarpelis sumažėjo iki normos, atlikti pirmosios movos pusės virinimą
(perskaityti baltą suvirinimo kodą).
IV. Antroji movos pusė: patikrinti tarpelį per visą perimetrą: jei jis vis dar viršija
nustatytas ribas pakartoti pašildymo procedūrą, be ne daugiau, kaip 2 kartus.
Jei tarpelis sumažėjo iki normos, atlikti antrosios movos pusės virinimą
(perskaityti baltą suvirinimo kodą).
DĖMESIO!
Tarp pašildymo ir virinimo procesų reikia išlaukti tam tikrą laiko tarpą, kad jungtis
įšiltų. Šis laikas maždaug sutampa su pašildymo ar virinimo laiku priklausomai nuo
diametro (~15 – 30 min.). Ypatingai į tai reikia atkreipti dėmesį, jei virinate tiktai vieną
movos pusę. Jei laukimo laikas viršija suvirinimo laiką daugiau, kaip 2 kartus, visą
procesą reikia pakartoti iš naujo.

4.9

Suvirinimas

DĖMESIO!
Naudokite tik tuos suvirinimo aparatus,
kurių gamintojai nurodo, kad jie tinka
virinti FRIALEN patikimus fitingus. Žr.
DVS 2207 - 1. UB d710 ir didesnių movų
virinimui naudokite tik FRIAMAT
aparatus!
Prieš virinant UB d800 movas būtinai
pasikonsultuokite su mūsų specialistais.

11
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Suvirinimo parametrai užkoduoti suvirinimo kode (9 pav.) , kuris užklijuotas ant
FRIALEN patikimo fitingo. Naudojant pilnai automatinius suvirinimo aparatus (pvz.
FRIAMAT) suvirinimo parametrai perduodami nuskaitant juos nuskaitymo pieštuku.
Antrajame kode yra duomenų atsekimo sistemos(traceability) informacija. Kodas
nuskaitomas tik tada, kai yra galimybė panaudoti “traceability” informaciją. Tam
naudojami atitinkamai nustatyti suvirinimo aparatai.
Etiketėje nurodyti vamzdžių, su kuriais galima virinti šį fitingą, parametrai (pagal SDR
reikšmę).
Suvirinimo aparatai automatiškai kontroliuoja suvirinimo eigą ir optimaliai reguliuoja
energijos padavimą.
Informacija:
Suvirinimo parametrai užšifruoti 24 skaičių brūkšniniu kodu, esančiu etiketės
viršutinėje dalyje. Traceability parametrai užšifruoti 26 skaičių brūkšniniu kodu,
esančiu etiketės apatinėje dalyje. Esant reikalui suvirinimo parametrus FRIAMAT®
tipo aparatams galima įvesti ir rankiniu būdu per ĮVEDIMAS RANKA meniu.
Informacija:
Suvirinimo
aparatai

FRIAMAT L ir FRIAMAT
LE netinka virinti didelių
skersmenų movoms.
Fitingų, kurių kaitinimo spiralės
atskirtos (žr. 10 pav.), kiekvieną
galą reikia virinti atskirai.
Fitingai su vientisa kaitinimo
10 pav.
spirale (žr. 11 pav.) virinami viena operacija.
FRIALEN fitingai turi išsiplečiantį suvirinimo indikatorių.
Apie įvykusį suvirinimą galima spręsti iš pasikeitusios spalvos
(tampa raudonas) ir spalvoto taško padidėjimo.
FRIALEN® patikimo fitingo suvirinimo indikatorius parodo,
kad buvo atliktas suvirinimas. Kad praėjo pilnas suvirinimo
laikas ir be klaidų, parodo tik suvirinimo aparatas! Suvirintojo
padarytų klaidų neparodo nei indikatorius, nei aparatas!
Nuskaičius suvirinimo kodą, ekrane rodomus duomenis
sulyginkite su fitingo duomenimis. Jei jie sutampa galima
pradėti suvirinimą. Laikykitės FRIAMAT® suvirinimo aparatų
naudojimosi instrukcijos.
Venkite bet kokių įtempimų suvirinimo vietoje.
DĖMESIO!
Bendro saugumo sumetimais laikykitės per metrą nuo virinamos vietos.
12
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Praėjusią
faktinę
suvirinimo
trukmę
sulyginkite su aparato nurodyta suvirinimo
trukme ir užrašykite ant vamzdžio ar
FRIALEN patikimo fitingo (žr. 12 pav.).
Taip pasižymėję garantuosite, kad nepraleidote
jokios suvirinimo siūlės.
Jei suvirinimas buvo nutrauktas, pvz., išsijungė
generatorius arba esant abejonėms, kad jungtis
susivirino tinkamai
suvirinimą
galima
pakartoti. Prieš atliekant pakartotinį suvirinimą
fitingas ir vamzdis privalo atvėsti iki aplinkos
temperatūros. Tokiu atveju prašome kreiptis į
mūsų specialistus.

12 pav.

DĖMESIO!
Jei fitingas ir vamzdis nepakankamai atvėsę, kyla pavojus, jog fitingas gali perkaisti ir
perdegti.

4.10 Atvėsimo laikas
Atvėsimo laikas reiškia:
a) laiką, kurio reikia detalei atvėsti tiek, kad būtų galima judinti suvirintą jungtį. Šis laikas
nurodytas ant brūkšninio kodo ir pažymėtas raidėmis CT.
b) laiką, kurio reikia detalei atvėsti tiek, kad ją būtų galima bandyti bandomuoju slėgiu.
Čia detalės dar skirstomos pagal tai, ar slėgis yra iki 8 barų, ar didesnis.
DĖMESIO!
Traukiant vieną vamzdį į kitą (pvz. renovuojant), sprendžiamasis atvėsimui skirtas
laikas yra laikas iki apkrovos bandomuoju slėgiu.
Ø mm

250-355
400-710
800

FRIALEN movų ir fasoninių dalių atvėsimo laikas, min
Kol galima judinti Slėginė apkrova iki
Slėginė apkrova virš
jungtį (CT)
8 barų
8 barų
30
75
100
40
95
120
90
200
240

INFORMACIJA!
Vamzdyną galima pradėti eksploatuoti tik tada, jei šis išlaikė slėginį bandymą (žr. EN
805, EN 12007 arba DVGW G469, W400).
Reikia laikytis DVGW, Europos normatyvų slėginiams bandymams arba konkrečios
šalies normatyvų.
13
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INFORMACIJA!
Atvėsimo metu dėl įkaitusios ir išsiplėtusios jungties gali atsipalaiduoti išorinė movą
armuojanti viela. Šis reiškinys jokios neigiamos reikšmės neturi.

5. Prispaudžiami slėginiai balnai-įpjovos Top-Loading
Prispaudžiami FRIALEN slėginiai balnai-įpjovos montuojami su vamzdžiais nuo Ø 250
mm., kurių SDR reikšmė yra 17 – 11. Jie montuojami su prispaudimo aparatu FRIATOP
(15b pav.).

5.1 Prispaudžiami slėginiai balnai-įpjovos DAA-TL Top-Loading Ø250
– Ø315(400) mm
FRIALEN prispaudžiami slėginiai balnai-įpjovos tinka daryti atšakoms nuo veikiančių ir
neveikiančių vamzdynų.
DĖMESIO!
Nuo d  355, dėl technologinių įsipjovimo priežasčių, FRIALEN prispaudžiami
slėginiai balnai-įpjovos gali būti virinami tik su SDR 17 vamzdžiais. Darbinės
temperatūros ribos: nuo 0˚C iki 45˚C.

5.1.1 Pažymėti vamzdžio (ir atvamzdžio) suvirinimo zoną ir nuskusti
oksido plėvelę.
Suvirinimo zona - tai balno dengiamas vamzdžio paviršius, atvamzdžio suvirinimo zona
- atvamzdžio paviršius, kurį dengia užmauta mova. Prieš pat montavimą, rankiniu
skutikliu arba rotaciniu skutimo įrankiu (pvz. FWSG SE tipo), nuo suvirinimo zonos
visiškai švariai nuskutama oksido plėvelė, susidariusi ant paviršiaus sandėliavimo metu
(14, 14a pav.).
Skutimo zoną reikia padidinti maždaug 5 mm.
lyginant su movos užmovimo gyliu. Po
suvirimo ši zona matysis ir tai bus patikimas
įrodymas, kad vamzdis buvo nuskustas
tinkamai.
DĖMESIO!
Nevisiškai švariai pašalinus oksido plėvelę,
gali susidaryti nesandari jungtis.
Sudilusius skutimo įrankių peiliukus būtina
nedelsiant pakeisti!
13 pav.

14
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Kad pilnai pašalinti oksido sluoksnį pakanka
vieną kartą švariai, be peršokimų, nuskusti
vamzdį ir nuimamos drožlės storis turi būti ne
mažesnis kaip 0,15 mm. Nuskustas vamzdžio
paviršius turi būti visiškai lygus, be atplaišų ir
aštrių briaunų.
DĖMESIO!
Negalima šlifuoti dilde nei šlifuokliu, nes taip
nešvarumai įtrinami į vamzdžio paviršių.
Kad galėtumėte kontroliuoti, ar paviršių
nuskutote visiškai švariai, rekomenduojame jį
pasiženklinti kontroliniais brūkšniais (13 pav.).
Jei nuskutus matosi nenuskustų plotelių, juos
reikia nuskusti dar kartą. Nuskustą zoną reikia
saugoti nuo purvo, muilo, riebalų, tekančio
vandens
bei nepalankių oro sąlygų (pvz.
drėgmės, šerkšno).

14 pav.

14a pav.

5.1.2. Nuriebalinimas

Virinamas vamzdžio išorinis paviršius ir FRIALEN patikimo fitingo vidinis paviršius turi
būti visiškai švarūs, sausi ir neriebaluoti. Nuskutus, prieš pat montavimą, šiuos paviršius
reikia nuvalyti tinkamame valiklyje sumirkytu nepleišėjančiu ir nespalvotu
sugeriamuoju popieriumi. Rekomenduojame specialius PE valiklius, kurie atitinka
DWGV-VP 603 reikalavimus (pvz. AHK valiklį), arba, blogiausiu atveju, acetoną.
Stenkitės, kad ant nuriebalinamų paviršių nepakliūtų purvas.
DĖMESIO!
Naudojant alkoholinį valiklį, alkoholio dalis turi sudaryti mažiausiai 99,8% (pagal
DVGW - VP 603).
Prieš suvirinimą valiklis turi visiškai išgaruoti.
Galiausiai iš naujo kontroliniais brūkšniais pasižymėkite suvirinimo zonos plotį, nes jie
nusivalė skutant ir nuriebalinant. Tuo pačiu reikia žiūrėti, kad suvirinimo zona išliktų
švari ir sausa. Nelieskite nuriebalintos zonos (esant reikalui nuvalyti dar kartą). Drėgmės
likučius, pvz. kondensatą ar šerkšną, prieš virimą būtina pašalinti.
15
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Fitingus išpakuoti prieš pat montavimą. Pakuotė apsaugo juos nuo nepalankių išorės
veiksnių transportuojant ir sandėliuojant.

5.1.3 Montavimas
 Uždėkite balną ant nuvalyto vamzdžio
paviršiaus.
 Uždėkite prispaudimo aparato FRIATOP
adapterį (16a pav.).
 Vadovaudamiesi
naudojimo
instrukcija,
sumontuokite prispaudimo aparatą (16 b pav.).
DĖMESIO!
Virinant slėginius balnus ir slėginius balnusventilius, prieš suvirinimą negalima keisti grąžto
pozicijos.
15a pav.
Pabaigę suvirinimą, būtinai išlaikykite balną
prispaustą prispaudimo aparatu dar 10 minučių!

15b pav.

16
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5.1.4 Virinimas

Virinant FRIALEN slėginius balnus ir ventilius ant veikiančių vamzdynų virinimo metu
ir iki pilno ataušimo negalima viršyti leistinų eksploatacinių slėgio ribų.
Vamzdžio medžiaga
PE 80
SDR
17
Maksimalus leistinas darbinis slėgis, bar
Dujotiekis
2
Vandentiekis
8

PE 100
11

17

11

5
12,5

5
10

10
16

DĖMESIO!
Naudokite tik tuos suvirinimo aparatus, kurių gamintojai nurodo, kad jie tinka virinti
FRIALEN patikimus fitingus. Žr. DVS 2207, 1 dalį.
Suvirinimo parametrai užkoduoti suvirinimo kode, kuris užklijuotas ant FRIALEN
patikimo fitingo. Naudojant pilnai automatinius suvirinimo aparatus (pvz. FRIAMAT)
suvirinimo parametrai perduodami nuskaitant juos nuskaitymo pieštuku.
Nuskaičius suvirinimo kodą, ekrane rodomus duomenis sulyginkite su fitingo
duomenimis. Jei jie sutampa galima pradėti suvirinimą. Laikykitės FRIAMAT®
suvirinimo aparatų naudojimosi instrukcijos.
Suvirinimo aparatai automatiškai kontroliuoja suvirinimo eigą ir optimaliai reguliuoja
energijos padavimą.
Iškylantis indikatorius parodo tik patį virinimo faktą. Ar suvirinimas tęsėsi visą nustatytą
laiką ir buvo atliktas pagal užduotus parametrus parodo suvirimo aparato išduotas
protokolas!
DĖMESIO!
Bendro saugumo sumetimais laikykitės per metrą nuo virinamos vietos.
Praėjusią faktinę suvirinimo trukmę sulyginkite su aparato nurodyta suvirinimo
trukme ir užrašykite ant vamzdžio ar FRIALEN patikimo fitingo.
Taip pasižymėję garantuosite, kad nepraleidote jokios suvirinimo siūlės.
Po suvirinimo slėgį prispaudimo aparate reikia išlaikyti ne mažiau kaip 10 min.

5.1.5 Pragręžimas ir apkrova bandomuoju bei darbiniu slėgiu
Reikia išlaukti tokį atvėsimui skirtą laiką:
Ø mm
≥250

FRIALEN balnų atvėsimo laikas, min
Iki slėginio bandymo per atvamzdį
Iki pragręžimo (CT)
50
60

Ant fitingo brūkšninio kodo pateiktas atvėsimo laikas CT atitinka laiką iki pragręžimo.
17
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DĖMESIO!
Jei neišlauksite atvėsimo laiko, kyla pavojus, kad jungtis išsisandarins. Prieš
įsipjaunant reikia laikytis visų bendrųjų vamzdynų montavimo instrukcijų.

5.1.6 Slėginių balnų pragręžimas
Išimkite dangtelį. Atitinkamu šešiakampiu raktu
(SW 19) sukite grąžtą iki apatinės atramos (16
pav.).
Atsukite grąžtą atgal iki viršutinės atramos.
Uždėkite dangtelį ir įsukite jį šešiabriauniu
raktu, kol dangtelio kraštas lengvai prisilies prie
balno cilindro krašto.
Po to atsukite dangtelį pusę pasukimo atgal, kad
atpalaiduotumėte tarpinę.
DĖMESIO!
Jei per daug veršite, dangtelis gali sulūžti arba
persisuks šešiakampis rakto įstatymo lizdas.
Tuomet reikia pakeisti dangtelį.
16 pav.
Po pragręžimo ant balno cilindro rekomenduojame užvirinti aklę. Visus virinamo
paviršiaus paruošimus atlikti kaip aprašyta 4.2.-4.8. skyriuose.

5.1.7 DAV-TL balnų-ventilių pragręžimas
DĖMESIO!
Nuo d  355, dėl technologinių įsipjovimo
priežasčių, FRIALEN prispaudžiami slėginiai
balnai-ventiliai gali būti virinami tik su SDR 17
vamzdžiais.
Montavimas, suvirinimas ir ataušimo laikas –
analogiškas kaip 5.1.3 punkte.
Pragręžimą atlikti sukant keturkampį 14 mm štoką
atitinkamu raktu iki žemutinės atramos. Šioje
padėtyje ventilis yra uždarytas.
Ventilio
atidarymui sukti štoką prieš laikrodžio rodyklę iki
viršutinės atramos. Pasiekus viršutinę atramą
pasukti štoką ½ apsisukimo atgal. Dėl metalinių
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galinių atramų padėtys “Atidaryta” ir “Uždaryta” labai gerai jaučiamos. Kadangi padėtyje
“Uždaryta” sandarinama ašies kryptimi susispaudžiančiu žiedu, nėra reikalo labai stipriai
užveržinėti ventilį.
Keturkampis DAV-TL ventilio štokas jungiamas su FRIALEN stiebu EBS ir
užfiksuojamas kaiščiu. Stiebo ilgį galima keisti tolygiai ir jis automatiškai fiksuojasi bet
kurioje padėtyje. FRIALEN EBS stiebai sukurti specialiai DAV-TL balnams-ventiliams.

5.2.

Apkabos ventiliams Ø250 - Ø315 mm (560) VAM-RG-TL

5.2.1 Montavimas
Pasiruošimas montavimui ir suvirinimui
analogiškas, kaip ir FRIALEN slėginiams
balnams (žr. 4.1.1 ir 4.1.5).
DĖMESIO!
Detales galima virinti ant d250-d560vamzdžių.
Kai kuriais atvejais būtina atkreipti dėmesį į
naudojamo įsipjovimo įrankio techninius
apribojimus (dažniausiai įrankis būna paskai18 pav.
čiuotas iki d315 SDR11 vamzdžio).
Būtina laikytis nurodyto atvėsimo laiko (žr. 5.1.5. Slėginiai balnai).
Apkabos pragręžiamos, laikantis ventilio gamintojo montavimo instrukcijų, naudojant
atitinkamą šliuzinę užsklandą arba montuojamos su ventiliu. Slėginio bandymo paruošimą
ir eiga reikia atlikti pagal ventilio gamintojo nurodymus.
Jungiant elementus prie armatūros srieginės dalies, srieginę dalį reikia prilaikyti raktu, kad
ji nepersisuktų polietilene.
Izoliaciniai darbai turi būti atliekami laikantis statybinių normų.

5.3

Uždaromosios pripučiamosios armatūros apkabos Ø250 - Ø315
(560) SPA-TL
5.3.1 Montavimas
DĖMESIO!
Detales galima virinti ant d250-d560vamzdžių.
Kai kuriais atvejais būtina atkreipti dėmesį į
naudojamo įsipjovimo įrankio techninius
apribojimus
(dažniausiai
įrankis
būna
paskaičiuotas iki d315 SDR11 vamzdžio).
Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus!
FRIALEN
pripučiamosios
uždaromosios
armatūros apkabos (19 pav.) montavimui ruo19 pav.
19
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šiamos ir virinamos kaip ir FRIALEN slėginiai balnai (žr. 5.1.1. - 5.1.5. skyrius). Vamzdį
pragręžti (max. Ø 56,5 mm) galima praėjus atvėsimo laikui (žr. 5.1.5 skyrių), laikantis
gręžimo aparato ir pūslių įvedimo aparato gamintojų instrukcijų.
Varinės aklės įsukimas
Norint įsukti varinę aklę, sukimo jėga turi būti iki
150 Nm. Prireikus galima pasinaudoti svertą, kad
pasiektumėte reikiamą jėgą.
Aklę įsukti iki atramos; tarpinė turi užsandarinti
korpusą (20 pav.).

20 pav.
Įsukus varinę aklę, reikia užsukti
2 ½”
plastmasinį dangtelį arba, tinkamai nuskutus ir
nuvalius, užvirinti FRIALEN aklę, skirtą
pripučiamosios uždaromosios armatūros apkaboms
(21 pav.).

21 pav.

5.4

Apkabos su atvamzdžiu

Ø250mm-Ø500mm SA-TL

5.4.1 Montavimas
Montavimas ir suvirinimas atliekamas kaip ir
FRIALEN slėginiams balnams (žr. 5.1.1. - 5.1.5.
skyrius).
DĖMESIO!
Įsipjauti galima tik į neveikiantį vamzdyną be
slėgio. Tam tikslui rekomenduojame naudoti
Huetz+Baumgarten GmbH & Co (Solinger Str.
23-25,
42857
Remscheid;
www.heutzbaumgarten.de ) įsipjovimo įrangą.

22 pav.

Montuojant įsipjovimo įrangą reikia laikytis gamintojo montavimo instrukcijų.
20
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5.5 Remontiniai lopai Ø250 mm - Ø500 mm VSC-TL
5.5.1 Montavimas
Jei vamzdis pažeistas vienoje vietoje, kiaurą vietą
galima užkimšti kamščiu ir ant viršaus užvirinti
remontinį lopą.
Montavimas ir suvirinimas atliekamas kaip ir
FRIALEN slėginių balnų (žr. 5.1.1. - 5.1.5.
skyrius).
23 pav.
DĖMESIO!
Reikia žiūrėti, kad montuojant pažeista arba deformuota vamzdžio vieta visada būtų
lopo centre ir ne mažiau, kaip 10 cm. atstumu nuo vidinio kaitinimo spiralės krašto.
Esant mediumo nutekėjimui virinti draudžiama!

5.6

Pragręžiama rutulinė sklendė Ø250 - Ø500mm AKHP-TL

Pragręžiama rutulinė sklendė AKHP-TL leidžia
įsigręžti į beslėgius ar veikiančius vamzdynus.
DĖMESIO!
Detales galima virinti ant d250-d560vamzdžių.
Kai kuriais atvejais būtina atkreipti dėmesį į
naudojamo įsipjovimo
įrankio
techninius
apribojimus
(dažniausiai
įrankis
būna
paskaičiuotas iki d315 SDR11 vamzdžio).
Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus!
24 pav.

5.6.1 Montavimas

Montavimas ir suvirinimas atliekamas kaip ir FRIALEN® slėginių balnų (žr. 5.1.1. - 5.1.5.
skyrius).
Įsipjovimui į veikiančius magistralinius vamzdynus rekomenduojame naudoti
Huetz+Baumgarten GmbH & Co patikrintus gręžimo įrankius.
Specialiai AKHP-TL ventiliams sukurti FRIALEN BS valdymo stiebai visiškai atitinka
visus geometrinius ir techninius parametrus.

21
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6. Tinklų renovacija
6.1

Proceso įpatumai ir panaudojimo sritys

Senus pažeistus ketaus, plieno ar kitų medžiagų vamzdynus galima sanuoti, įtraukiant PEHD vamzdžius, užuot juos perklojus iš naujo.
Sanuojant relainingo būdu, naudojami standartiniai vamzdžiai,
atitinkamomis FRIALEN fasoninėmis dalimis.

kurie

jungiami

Taip vadinamajam Close-fit būdui (naujas vamzdis prisispaudžia prie senojo sienelių)
naudojami vamzdžiai, kurių skerspjūvis pakeičiamas gamybos proceso metu (U-Liner)
arba tiesiog objekte (Swage-Linig). Tokių vamzdžių išorinis skersmuo taikomas pagal
seno vamzdyno vidinį skersmenį ir neatitinka standartų.
Taip sanuojamų vamzdynų atkarpų galus galima virinti FRIALEN re-lainingo movomisperėjimais REM.
Tose vietose, kur numatoma virinti movą ar balną, reikėtų apkabų pagalba sukalibruoti PE
vamzdį iki nominalaus skersmens.

6.2

Relainingo movos-perėjimai REM

Viena relainingo movos-perėjimo REM pusė
(26 pav.) pritaikyta pagal šiam būdui naudojamo
vamzdžio skersmenį. Kita atitinka standartinio
vamzdžio matmenis. Todėl sanuojamas
vamzdyno atkarpas galima jungti tarpusavyje
standartinio vamzdžio atkarpomis. Fitingai
montuojami kaip perstumiamos movos.
26 pav.

6.3 Montavimas ir suvirinimas
6.3.1 Relainingo vamzdis su standartiniu vamzdžiu
Standartinių vamzdžių sujungimui naudojamos atitinkamos FRIALEN® fasoninės dalys.
Montuojama ir virinama taip, kaip nurodyta 3 skyriuje. Montuojant movas, kurių
skersmuo didesnis kaip 250 mm, rekomenduojama naudoti pakaitinimą kaip nurodyta 4.8
skyriuje.
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6.3.2 Close-fit renovacijos būdas
Naudojamo PE-HD vamzdžio skersmuo ir ovalumas po renovacijos sujungimo srityje
dažnai neatitinka normos. Priklausomai nuo vamzdžio išvaizdos, jungtį galima virinti,
naudojant pakaitinimo kodo ir fiksuojančio intarpo arba vamzdžio plėtimo įrenginio
kombinaciją.

6.3.3 Pakaitinimo kodas
Žr. 4.8 skyrių

6.3.4 Fiksuojantis intarpas
Jei vamzdžio galo forma ir skersmuo labai
nukrypę nuo normos, rekomenduojama naudoti
fiksuojančius intarpus (27 pav.). Fitingą galima
naudoti kaip perstumiamą movą.

27 pav.
Fiksuojančio intarpo montavimui reikalingas
specialus vamzdžio išplėtimo įrenginys –
ekspanderis (28 pav.). Prieš naudojant ekspanderį,
reikia atsižvelgti į vamzdžio toleranciją.
Plečiančiąsias intarpo puses reikia išdėstyti taip,
kad vamzdis būtų optimaliai suapvalintas.

28 pav.
Fiksuojančiojo intarpo medžiaga priklauso nuo
tekėsiančio mediumo, žaliavos ir vamzdžio
skersmens.
Fiksuojantįjį intarpą
ir movą montuoti bus
lengviau, jei gaminant movą, bus atsižvelgiama į
vamzdžio toleranciją. Tokiu atveju būtina
naudoti pakaitinimo kodą kaip aprašyta 6.3.3
skyriuje.
29pav.

23

FRIALEN® - Specialios technologijos

6.3.5 Ekspanderis kaip laikinas intarpas
Jei fiksuojantysis intarpas nepageidautinas, movą galima virinti, naudojant tam skirtą,
pagal vamzdžio skersmenį pritaikytą ekspanderį. Ypač svarbu panaudoti pakaitinimo kodą
(žr. 5.3.3 skyrių), kad vamzdyje neliktų įtampos. Ekspanderis turi išbūti įstatytas
suvirinimo metu ir kol praeis atvėsimui skirtas laikas.

6.4

Atvėsimui skirtas laikas

Dėl atvėsimui skirto laiko žr. 4.10 skyrių.

6.5

Renovacinė uždaromoji armatūra ir balnai (Top-Loading)

Montuojant balnus (30 pav.), reikia atkreipti
dėmesį į vamzdžio ovalumą ir susiplojusias vietas.
Kad susidarytų tolygus slėgis ir tuo pačiu gera
jungtis, numatytos suvirinimo vietos ant traukiamo
vamzdžio spindulys turi sutapti su atitinkamo
balno skersmens sritimi d. Ieškant tokio vietos,
gali tekti pastumdyti balną išilgai ir aplink vamzdį.
Dėl atitinkamų fitingų skersmens srities žr.
kainoraštį “Sondertechnik” (“Speciali technika”).
30 pav.
Šie balnai montuojami, kaip nurodyta 5.1 - 5.1.6 skyriuose.
Prieš sanavimą senąjį vamzdį reikėtų perpjauti toje vietoje, kur ant traukiamo vamzdžio
bus virinami balnai. Įmontavus fiksuojančiojo intarpo puses, numatomoje suvirinimo
vietoje sukalibruojamas vamzdžio skersmuo.
Jei papildomai reikia daryti įvadą, prie įtraukto vamzdžio prieinama, panaudojus specialų
prietaisą langams sename vamzdyje išpjauti.

7. Naudojimo instrukcijos atnaujinimai.
Techniniai duomenys, nurodyti šioje instrukcijoje, pastoviai atnaujinami. Instrukcijos
versijos spausdinimo data nurodoma dokumente.
Naujausias instrukcijas vokiečių, anglų ir rusų kalbomis galite rasti internetiniame
puslapyje www.friatec.de.
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