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1. Felhasználási területek
A FRIALEN® biztonsági elektrofittingeket polietilénből készült nyomócsövek
hegesztett kötéseihez használják az SDR 17,6 méretezéstől az SDR 11-ig, a
gáz- és vízellátásban, nyomott szennyvízrendszerekhez, ipari csővezeték
rendszerekhez.
SDR > 17,6 csövek megmunkálásához kérjük, konzultáljanak velünk.

2. Szabályzatok és megmunkálási előírások
A FRIALEN® biztonsági elektrofittingekről Ön az Interneten a www.friatec.de
alatt rendelkezésére álló műszaki adatlapokban kap részletes információkat.
Vegye figyelembe a DVGW (Német Gáz- és Vízügyi Szövetség) szabályzatot,
a DVS, a BGV-D2 (VBG 50) irányelveit, az EN 1555, EN 12201, EN 13244
szabványokat, az UVV-t (német balesetvédelmi előírás), illetve a megfelelő
ország specifikus előírásokat.

A leírt munkaműveleti sorrend betartása kötelező!

A FRIALEN® biztonsági elektrofittingek a 003-020 olvadási együttható
csoportokba tartozó, DIN 8074/75, EN 1555-2, EN 12201-2, EN 13244-2, ISO
4437 szabvány szerinti PE 100, PE 80, PE 63 és PE 50 anyagokból készült
csövekkel hegeszthetők össze.
Javasoljuk B tűrésosztályba tartozó, korlátozott átmérőtűrésű csövek
alkalmazását.
A FRIALEN® biztonsági elektrofittingek PE 100-ból készülnek és teljesítik a
DIN 16963-5, -7, EN 1555-3, EN 12201-3, EN 13244-3, ISO/CD 8085-3
szabványok, valamint a DVGW vizsgálati elvek követelményeit. A FRIALEN®
biztonsági elektrofittingek megmunkálása FRIAMAT®-hegesztőgépekkel –
10°C és + 45°C közötti környezeti hőmérsékleten lehetséges. UB d 710
elemek megmunkálási tartománya: 0°C - + 45°C
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Más csőalapanyagokkal (pl. PP, PVC stb.) történő hegesztés
nem lehetséges.

A csövek és idomok a megmunkálás során a megengedett 10°C és + 45°C (UB d710 karmantyúk 0°C és + 45°C) közötti
használati hőmérséklet-tartományban levő, kiegyenlített
hőmérsékleti szinten legyenek.

A FRIALEN® biztonsági elektrofittingeket charge-számmal
jelzéssel látták el. Az alábbiak szerepelnek balról jobbra
olvasva:
• gyártási hét (naptári hét) (1.+ 2. jelölés)
• gyártási év (2. jelölés)
• anyagazonosító betűjel (3. jelölés)
Példa:

Nyomon követhetőség
Az elemek automatikus visszakövethetőségét megfelelő FRIAMAT®-készülékek
használata során speciális vonalkód (ld. 9a. ábra) teszi lehetővé, amely
tartalmazza a elektrofitting specifikus adatait, pl. gyártó, méretezés, alapanyag,
gyártási adatok. Ezek a nyomon követési adatok a hegesztési folyamat adataival
együtt elektronikus úton archiválhatók.

Manuális hegesztőgépek (vonalkód-leolvasási lehetőség
nélkül), pl. FWS 225, már nem felelnek meg a technika
állásának. Ezért a FRIALEN® biztonsági elektrofittingek
megmunkálása ezekkel a gépekkel már nem lehetséges.
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2.1. Nyomóterhelhetőség
A PE 100 anyagú FRIALEN® biztonsági elektrofittingek nyomóterhelhetőségét az
SDR (Standard Dimension Ratio) jelölés határozza meg.
SDR =

cső külső Ø d
cső falvastagsága s

A C méretezési faktor (PE-elemekre vonatkozó számítási együttható) a
felhasználási területtől és a specifikus előírásoktól függ (min. 1,25).

Az elemek terhelhetőségükre vonatkozóan a fenti táblázatnak megfelelően
vannak megjelölve, illetve így használhatók.

A közeg szivárgása mellett a hegesztés tilos.
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3. Karmantyúk d250 átmérőtől
3.1. Csődarabolás
A csövet a cső tengelyére merőlegesen vágja le
(ld. 1. ábra). Erre műanyagvágó fűrész alkalmas.
Az olyan csöveket, amelyek jól észlelhető,
kúpos kiálló részt mutatnak a vágott végükön,
adott esetben rövidebbre kell vágni.

Nem merőlegesen végzett
csődarabolás azt okozhatja,
hogy a cső részlegesen nem fedi a fűtőszálat,
ezáltal túlhevülések, ellenőrizhetetlen
olvadékképződés, vagy öngyulladás léphet fel
(ld. 2. ábra).

3.2. Hegesztési zóna felmérése,
megjelölése FRIALEN® tollal, és
az oxidréteg eltávolítása (ld. 3.
ábra)

Hegesztési zóna:
A hegesztési zóna hossza a fél karmantyúhossznak felel meg. Először a csövet a
szennyeződésektől meg kell tisztítani. A betolási mélységhez tett kb. + 5 mm-es
megmunkálási jel teszi lehetővé a hegesztés után annak igazolását, hogy az
oxidréteget szabályosan eltávolították. Kaparókés, vagy FRIALEN® palástmaró
szerszám segítségével (ld. 4. ábra) közvetlenül szerelés előtt maradéktalanul el
kell távolítani azt az oxidréteget, amely a tárolás alatt képződött a PE-HD
csövek és a hosszú PE idomok felületén.
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Az FWSG 710 S és FWSG 710 L hántolószerszámok
használata már régóta bevált, ezek d250 és d710 közötti
mérettartományba tartozó csövek hántolására szolgálnak.
Ennek során az FWSG 710 S csak a fél karmantyúhossz
felületét hántolja. Az FWSG 710 L használata esetén a teljes karmantyúhossz
hántolásra kerül, hogy megkönnyítse az áttoló karmantyúként történő
felszerelést.

Az oxidréteg nem
tökéletes
eltávolításával nem
homogén, és így tömítetlen
kötés jöhet létre.

Az UB d710
karmantyúkra
kötelezően előírt az
FWSG 710
hántolóeszköz használata.

Elegendő egyszeri, hiánytalan hántolás
(legalább 0,15 mm). A hegesztési
zónában nem szabad csőfelületi
sérüléseknek, pl. axiális repedéseknek, vagy karcolásoknak előfordulniuk.
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Túl nagy rétegeltávolítás nagy gyűrűs hézaghoz vezethet,
amelyet a hegesztésnél egyáltalán nem, vagy nem
tökéletesen lehet megszüntetni (segítséghez ld. 3.8. pontot).
Kérjük, ezért rendszeresen ellenőrizze a kaparókés pengéjének állapotát és a
palástmaró szerszámon levő penge kopását. Az elhasználódott késeket ki kell
cserélni! (lásd FRIALEN®-Info 1. sz.)

Javasoljuk, hogy a cső külső átmérőjét a hántolás után mérőszalaggal
ellenőrizze.
Az előírt kopáshatár a FRIALEN® biztonsági elektrofittingekre vonatkozik.
Adott esetben más gyártó adatait figyelembe kell venni!

Tilos a reszelés, vagy smirglizés, mivel szennyeződések dörzsölődhetnek a
felületbe.

A felület teljes kiterjedésű, hiánytalan hántolásának ellenőrzésére azt
javasoljuk, vigyenek fel jelölő (ellenőrző) vonalakat (ld. 3. ábra). Ha a felület
hántolása során pontról pontra nem lekapart felületek adódnak (pl. ovális
csöveknél), azokat újra meg kell munkálni. A megmunkált zónát védeni kell
piszoktól, szappantól, zsírtól, ráfolyó víztől és a kedvezőtlen időjárási hatásoktól
(pl. nedvességbehatás, deresedés). Lekaparás után a hegesztési zónát már nem
szabad megérinteni.
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A fedetlen fűtőszálakkal ellátott FRIALEN® biztonsági
elektrofittingek szabadon levő fűtőszálaik révén optimális
hőátadást biztosítanak és ezért az elektrofitting belső
oldalán nem szabad kaparást végezni.

3.3. Vágóélek külső és belső
sorjátlanítása (ld. 5. ábra)
Ehhez kaparókés használata célszerű.
Megkönnyíti a karmantyú szerelését, ha
a cső homlokélét a külső kerületén
tompítják. Csőben levő forgácsokat el
kell távolítani.

3.4. Nem kerek / ovális csövek kiigazítása
A csövek tárolás közben gyakran
deformálódnak. Ha a csőovalitás a
hegesztési zóna területén nagyobb, mint
d (külső átmérő) 1,5%-a (max. 3 mm),
akkor Önnek kell kikerekíteni az illető
csöveket a hegesztési zóna területén.
Használjon ehhez hidraulikus körkörösítő
bilincseket, amelyeket a hegesztési zóna
végére szerel fel (ld. 6. ábra).

A d710 karmantyúk felhelyezésekor a csövekre a
körkörösítő bilincs kötelezően előírt.
UB d 280 – d 450 karmantyúknál a gyűrűs hézag minősítése után (> 1 mm)
előmelegítő (sárga színű) vonalkód használatával igazítható a cső a
karmantyúhoz.
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UB d500 – d710 karmantyúk használata esetén az
előmelegítő vonalkódot alkalmazni kell.

3.5. Tisztítás
A csövek hegesztendő felületeinek és a
FRIALEN® biztonsági elektrofittingek
belső felületeinek abszolút tisztának,
száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.
Ezeket a felületeket közvetlenül szerelés
előtt és hántolás után megfelelő
tisztítószerrel és kizárólag nedvszívó,
nem rojtosodó és nem színezett papírral
kell megtisztítani (ld. 7. ábra).
A tisztítás során el kell kerülni, hogy a le nem hántolt csőfelületről
szennyeződések dörzsölődjenek le a hegesztési zónába.

Alkoholtartalmú tisztítószerek használata esetén az alkohol
aránya a DVGW-VP 603-nak megfelelően min. 99,8% legyen.

A tisztítószernek a hegesztés előtt teljes mértékben el kell párolognia. Ezután a
csövön a betolási mélységet jelző vonást a FRIALEN® jelölőtollal a kerületen
elosztva (kb. 120º) újra meg kell rajzolni, mivel ezt hántolás és tisztítás közben
eltávolítottuk. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a hegesztési zónák tiszták
maradjanak. Kerülni kell a megtisztított hegesztési zónák kézzel való érintését
(esetleg újratisztítás). A hegesztendő elektrofittinget csak közvetlenül az
előirányzott megmunkálás előtt vegyük ki a csomagolásból. A csomagolás
szállítás és raktározás alatt az idom külső behatások elleni védelmét képezi.
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3.6. Betolási mélység; csővégek beillesztése az elektrofittingbe
A szerelést segíthetjük műanyagkalapáccsal a homlokélen körben egyenletesen
elosztva mért ütésekkel. Összeillesztéskor nem szabad jobbra-balra feszítgetni.
A megmunkált betolható véget a kerületen egyenletesen elosztott jelölésekig
kell az elektrofittingbe tolni. Esetleg hidraulikus körkörösítő bilincseket (ld. 6.
ábra) kell alkalmazni. A nagy tűrésszélességek miatt a cső kerületének ismételt
hántolása lehet szükséges. Ovalitással kapcsolatos szerelési problémák
megoldásához nem szabad többszörös hántolást végezni! Ha az előző eljárás
ellenére nem lehetséges az elektrofitting rátolása, akkor a kiemelkedő pontok
ismételt lehántolását kell elvégezni (ld. 3.4. pont). A kiemelkedő pontok
egyszerű ellenőrzése a karmantyú felszerelésével és a gyűrűs hézag
minősítésével lehetséges.

3.7. Vigyázni az elemek feszültségmentes szerelésére
Valamennyi hegesztéshez előkészített kötési helynek feszültségmentesnek kell
lennie. Nem szabad, hogy a csövek a FRIALEN® biztonsági elektrofittingbe
helyezve hajlítófeszültségnek, vagy önsúlyterhelésnek legyenek kitéve.
Adott esetben a vezeték vagy az elektrofitting alátámasztható, vagy megfelelő
tartószerkezeteket lehet alkalmazni. A
kötési hely feszültségmentes rögzítését
addig kell fenntartani, amíg el nem érték
a vonalkódon és a táblázatban megadott
lehűlési időt (ld. 3.9. pont). Hegesztés
előtt a jelölővonalak segítségével újra
ellenőrizni (esetleg korrigálni) kell, nem
tolódott-e el a cső betolási végének
helyzete a FRIALEN® biztonsági
elektrofittingben.
Hegesztés közben a nem feszültségmentes ill. eltolódott kötési hely olvadékot, és hiányos kötést okozhat (ld. 8. ábra).
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3.8. Előmelegítés az illesztési hézag csökkentéséhez
Csak olyan hegesztőkészülékeket szabad használni,
amelyeket a gyártó funkcionálisan FRIALEN® biztonsági
elektrofittingek megmunkálásához engedélyezett. Lásd DVS
2207-1. FRIALEN® UB d710 idomokhoz kizárólag FRIAMAT®-hegesztőgépeket
szabad használni! Előmelegítő vonalkód (lásd az idomhoz csomagolt lapot is)
A karmantyú és a cső közötti gyűrűs
hézag bizonyos határok között
speciálisan meghatározott előmelegítő
vonalkód (9. ábra) segítségével
kompenzálható.
A karmantyú és cső közötti
maximálisan áthidalható távolság a teljes kerületen nem haladhatja meg a 3
mm-t. A csőhöz központosított, felszerelt karmantyú számára ennek jelentése:
Δ d ≤ 6 mm. A REM d110/DN100 és d160/DN150 relining átmeneti karmantyúk
számára a maximális hézagméret 2 mm. Az összekötendő területen fennálló
feszültségek hő hatására történő csökkenése pozitívan hat a hegesztés
eredményére.
Eljárás:
- A csatlakozófelületek előkészítése 3.1.-3.8. pont szerint.
-

Karmantyút a cső középpontjához igazítani úgy, hogy a hézag a
kerület mentén a lehető legegyenletesebb legyen. A központosítás után a
max. hézag nem haladhatja meg a 3 mm-t.

- Gyűrűs hézagot ragasztószalaggal lezárni a hőveszteségek elkerülése
érdekében.
- Nyitott csővégeket lezárni (kéményeffektus).
- Sárga előmelegítő vonalkódot FRIAMAT®-hegesztőgéppel regisztrálni és
folyamatot elindítani.
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- Az előmelegítés után kb. 12 percet hagyni az átmelegedésre.
Átmelegedés közben szükség esetén a karmantyú második felét
előmelegíteni.
- Hézagot ellenőrizni, és adott esetben újra előmelegítést végezni.
- Ha a hézag megfelelően zárt, hegesztést a 3.9. pontnak megfelelően
elindítani.
- Lehűlési időket 3.10. ponthoz hasonlóan betartani.

3.9. Hegesztés végrehajtása
Csak olyan
hegesztőkészülékeket
szabad használni,
amelyeket a gyártó funkcionálisan FRIALEN®
biztonsági elektrofittingek megmunkálásához
engedélyezett. Lásd DVS 2207-1. FRIALEN®
UB d710 idomokhoz kizárólag FRIAMAT® hegesztőgépeket szabad használni!
A hegesztési paramétereket a FRIALEN® biztonsági elektrofittingen elhelyezett
fővonalkód tartalmazza. Automata hegesztőgépek használata esetén a
paramétereket a leolvasó ceruzán keresztül viszik be a hegesztőgépbe. A
vonalkód beolvasása után (9a. ábra) az elektrofitting adatait össze kell
hasonlítani a készülékkijelzőn megjelentekkel.
Az alárendelt vonalkód az elemek nyomon követéséhez (traceability) szükséges
adatokat tartalmazza (ld. 2. pont). Ezt a vonalkódot csak akkor kell beolvasni,
ha az elemek nyomon követhetőségét kell használni. (Ezt támogató megfelelő
hegesztőgépek szükségesek.)
A hegeszthető csősorokat a rájuk ragasztott címkén levő SDR-jelölés mutatja.
A hegesztőgépek automatikusan felügyelik a hegesztés lefolyását és rögzített
határok között szabályozzák a bevezetett energiát.
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A hegesztési paramétereket 24 jegyű szám formájában
(fent), az elem visszakövethetőségi adatait 26 jegyű számsor
formájában (lent) kódolták a vonalkód-címkén és ezeket a
vészbeadás üzemmódon keresztül kézzel is be lehet vinni a FRIAMAT®hegesztőgépbe.

A FRIAMAT® L és FRIAMAT® LE
hegesztőgépek nagyméretű
karmantyúk hegesztésére nem alkalmasak.

Elválasztott tekercselésű (bifiláris) elektrofittingeknél
(ld. 10. ábra) minden egyes oldalt egymástól
elkülönítve kell hegeszteni. Folyamatos tekercselésű
(monofiláris) karmantyúknál mindkét oldalt
egyszerre hegesztik (ld. 11. ábra).
A FRIALEN® biztonsági elektrofittingeket
hegesztőindikátorral látták el. A hegesztőindikátor
csak utalást tesz az elvégzett hegesztésre. Ez a
hegesztőindikátor színes kerületi jelzéssel (RAL 3001
piros) és térfogat-növekedéssel jelzi a hegesztés
folyamatát. A hegesztés szabályos lefolyását azonban
csak a hegesztőgép mutatja!
Hegesztést elindítani. Kijelzőn megjelenteket az
elektrofitting adatokkal összehasonlítani. Kötési hely
terheléseit elkerülni.

Általános biztonsági okokból a hegesztés alatt tartson egy
méter távolságot a hegesztés helyétől.
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Össze kell hasonlítani az elért tényleges
hegesztési időt a gépen levő előírt hegesztési
idővel és fel kell jegyezni a csőre, vagy a
FRIALEN® biztonsági elektrofittingre (ld. 13.
ábra). Ezzel a jelzéssel azt is biztosítjuk, hogy
egy hegesztési helyet sem hagyunk figyelmen
kívül. Kétség esetén a hegesztés
megismételhető. A kötési helynek azonban az
újbóli hegesztés előtt le kell hűlnie a környezeti hőmérsékletre. Kérjük, ehhez
telefonon lépjen kapcsolatba FRIALEN®-szaktanácsadójával, vagy kérjen
segítséget a FRIALEN®-forródróton.

3.10. Lehűlési idők
Lehűlési idő alatt értjük
a) azt az időt, amely ahhoz szükséges, hogy az elemet olyan hőmérsékletre
hűtsék le, amely lehetővé teszi a kötés mozgatását. Ez az idő a vonalkódokon is
rajta van és CT-vel jelölik.
b) azt az időt, amely ahhoz szükséges, hogy az elemet olyan hőmérsékletre
hűtsék le, amely lehetővé teszi teljes próba-, illetve üzemi nyomással történő
táplálását. Ennek során megkülönböztetjük a 6 bar-ig terjedő, illetve > 6 bar
nyomásértékeket.
Csővezetékek behúzására (pl. relining – újrabélelés) a
nyomásterhelésig eltelt lehűlési idő a mérvadó.
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Csővezetéket csak kiállt nyomáspróba után szabad üzembe
helyezni (ld. EN 805, EN 12007, illetve DVGW G469, W400).
Figyelembe kell venni a nyomáspróbákra vonatkozó DVGWmunkalapokat, illetve európai szabványokat, vagy a megfelelő hazai
előírásokat.
A külső huzalmerevítés lehűlési szakaszban keletkező
leválásának oka a hegesztett kötés hőtágulási
viselkedésében rejlik és nem jelent problémát.

4. Top Loading nyeregidomok
A FRIALEN®-nyeregidomokat SDR17 – SDR11 csöveknél d250 átmérőtől
alkalmazzák. Megmunkálásuk FRIATOP felfogató készülékkel történik. (13b.
ábra)

4.1. Top Loading nyomás alatti megfúró idomok d250-d400
DAA-TL
A FRIALEN® DAA-TL nyomás alatti megfúró
idomok alkalmasak leágazásnak
nyomásmentes, vagy nyomás alatti
vezetékeken végzett szereléshez.

Megfúráskor technikai okokból a FRIALEN® nyomás alatti
megfúró idomokat ≥ d355 mm csak SDR17 csövekhez lehet
csatlakoztatni.
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4.1.1. Csövek (és leágazó csonkok) hegesztési zónájának
felmérése, megjelölése és az oxidréteg eltávolítása

Hegesztési zóna: a nyereg által átfedett
csőfelület, leágazásoknál a betolási mélység
a sima csőcsonkon. Kaparókéssel
közvetlenül szerelés előtt maradéktalanul
el kell távolítani a hegesztési zóna területén
azt az oxidréteget, amely a tárolás alatt a
felületeken képződött (ld. 15. ábra).

Az oxidréteg nem tökéletes eltávolításával tömítetlen
hegesztett kötés jöhet létre. A kaparókés elhasználódott
pengéit ki kell cserélni.
Elegendő egyszeri, hiánytalan lekaparás (legalább 0,15 mm). Ennek során a cső
keresztmetszetén egyenletes, horpadás- és sorjamentes felületnek kell
keletkeznie.

Tilos a csövön a reszelés vagy smirglizés, mivel
szennyeződések dörzsölődhetnek be.

A felület teljes kiterjedésű, hiánytalan lekaparásának ellenőrzésére azt
javasoljuk, vigyenek fel jelölő (ellenőrző) vonalakat (ld. 13. ábra). Ha a felület
lekaparása során pontról pontra nem lekapart felületek adódnak, azokat újra
utána kell igazítani. A megmunkált zónát védeni kell piszoktól, szappantól,
zsírtól, ráfolyó víztől és a kedvezőtlen időjárási hatásoktól (pl.
nedvességbehatás, deresedés).
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4.1.2. Tisztítás
A csövek hegesztendő felületeinek és a FRIALEN® DAA-TL nyomás alatti
megfúró idomok belső felületeinek abszolút tisztának, száraznak és
zsírmentesnek kell lenniük. Ezeket a felületeket közvetlenül szerelés előtt és
lekaparás után megfelelő tisztítószerrel és kizárólag nedvszívó, nem rojtosodó
és nem színezett papírral kell megtisztítani. A tisztítás során el kell kerülni, hogy
a nem lekapart csőfelületről szennyeződések dörzsölődjenek le a hegesztési
zónába.
Alkoholtartalmú tisztítószerek
használata esetén az alkohol
aránya a DVGW-VP 603-nak
megfelelően min. 99,8% legyen.
A tisztítószernek a hegesztés előtt teljes
mértékben el kell párolognia. Ezután a csövön a
hegesztési zóna szélességét jelző vonásokat a
FRIALEN® jelölőtollal újra meg kell rajzolni, mivel
ezeket lekaparás és tisztítás közben eltávolítottuk.
A fittinget csak közvetlenül az előirányzott
megmunkálás előtt vegyük ki a csomagolásból,
mert az a szállítás és raktározás alatt az idom külső
behatások elleni védelmét képezi.

4.1.3. Szerelés
- Nyerget a megmunkált csőfelületre ráhelyezni.
- FRIATOP felfogató szerkezet adapterét
felhelyezni (16a. ábra).
- Felfogató szerkezetet kezelési utasítás szerint
felszerelni (16b. ábra).
A nyomás alatti megfúró idomoknál szerelés előtt a gyári
fúróbeállítást nem szabad megváltoztatni. A hegesztés után
hegesztőnyomás alatt a lehűlési időt feltétlenül betartani!
18

4.1.4. Hegesztés végrehajtása
FRIALEN® megfúró idomok közeget szállító vezetékekre történő felhegesztése
közben a hegesztési művelet alatt és a teljes lehűlésig a következő maximális
megengedett üzemi nyomásokat nem szabad túllépni.

Csak olyan hegesztőkészülékeket szabad használni,
amelyeket a gyártó funkcionálisan FRIALEN® biztonsági
elektrofittingek megmunkálásához engedélyezett. Lásd DVS
2207-1.

A hegesztési paramétereket a FRIALEN® biztonsági elektrofittingen elhelyezett
vonalkód tartalmazza. A paramétereket leolvasó ceruzán keresztül olvassuk be
a hegesztőgépbe. A hegesztőgépek automatikusan felügyelik a hegesztés
lefolyását és rögzített határok között szabályozzák a felhasznált energiát. A
hegesztőindikátor csak utalást tesz az elvégzett hegesztésre. A hegesztés
szabályos lefolyását azonban csak a hegesztőgép mutatja!

Általános biztonsági okokból a hegesztés alatt tartson egy
méter távolságot a hegesztés helyétől.
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4.1.5. Megfúrás, próba- és üzeminyomás-terhelés
Az alábbi várakozási időket kell betartani:

Az elemeken feltüntetett CT lehűlési idők megfelelnek a megfúrásig szükséges
lehűlési időknek.
Ha a várakozási időket nem tartják be, tömítetlen hegesztett
kötés veszélye áll fenn. A megfúrás előtt figyelembe kell
venni az általános csőfektetési irányelveket.

4.1.6. Nyomás alatti megfúró idomok megfúrása
Záródugót eltávolítani. Megfelelő FRIALEN®kulccsal (SW 19) a fúrót lefelé csavarni az
alsó ütközésig (ld. 17. ábra).Fúrót felső
ütközésig visszaforgatni. Záródugót
felhelyezni és imbuszkulccsal lefelé csavarni,
amíg a dugó gallérja lágyan megérinti a
fúrócsonk homlokfelületét. Ezután a dugót
fél fordulattal visszatekerni az O-gyűrű
feszültségmentesítéséhez.
A gallér túl nagy
húzóereje esetén a dugó
eltörhet, illetve
túlcsavarhatja a hatlapos felfogatást. Ez
esetben a dugót ki kell cserélni.
Javasolt a megfúródóm zárása K hegesztett sapkával. A szükséges kaparási és
tisztítási munkálatokat el kell végezni (lásd 3.2. - 3.8. fejezet).
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4.1.7. DAV-TL d250 – d400 nyomás alatti megfúró szelepek
megfúrása
Megfúráskor technikai okokból a FRIALEN® nyomás alatti
megfúró idomokat ≥ d355 mm csak SDR17 csövekhez lehet
csatlakoztatni.
Szerelés, hegesztés és lehűlési idők 4.1.3.
és további fejezetekhez hasonlóan.
Közvetlenül a 14 mm-es négyszögcsapon,
jobbra forgatva, megfelelő kulccsal felfúrni
(ld. 18. ábra), amíg el nem értük az alsó
ütközőt. A szelep ekkor zárva van. A szelep
nyitásához a fúrót ütközésig balra kell
forgatni. A felső ütköző elérése után kb. ½
fordulattal visszaforgatni. A szelep
„nyitva”, illetve „zárva” állásához való
fémütközők a működtetőerő egyértelműen észlelhető növekedéséhez
vezetnek. Mivel a szigetelés zárt állapotban radiálisan sajtolt O-gyűrűvel
történik, nincs szükség túlságosan erős zárásra. DAV-TL szelep 14 mm-es
négyszögcsapját a FRIALEN® EBS készlettel összekötni és kihúzás ellen biztosító
szeggel biztosítani. A teleszkópos kezelőrudazaton a szükséges áthidaló
magasságot beállítani. A teleszkópos rudazat fokozatmentesen állítható és
minden kihúzott hosszúságban biztonságosan megáll. A FRIALEN® EBS
készletet műszakilag optimálisan a FRIALEN® DAV-TL megfúró szelephez
igazítottuk.

4.2. Szelepes megfúró idomok
d250-d315 (560) VAM-RG-TL
4.2.1. Szerelés
A szerelés előkészítése és a hegesztés a
FRIALEN® nyomás alatti megfúró idomhoz
hasonlóan történik (ld. 4.1.1. - 4.1.4.).

21

Az elem hegesztési tartománya a d250 – d560 méreteket
foglalja magában. Adott esetben pl. fúrószerszám, vagy a
rendszerint d315 SDR11 határig használható ballonozó
miatti alkalmazástechnikai korlátozásokat kell figyelembe venni. Figyelembe
kell venni e komponensek gyártójának utasításait!
Be kell tartani a lehűlési időket (ld. 4.1.5. Nyomás alatti megfúró idomok pontot). A szerelvényt a különböző szelepgyártók mindenkori szerelési utasítása
szerint, megfelelő zsilipelő szerkezettel fúrják meg, illetve ilyen szeleppel szerelik fel. A nyomáspróba előkészítése és végrehajtása a szelepgyártók adatai
szerint történik. A gyárilag beépített menetes fém alkatrészeket kulccsal biztosítani kell elfordulás ellen. Ügyelni kell arra, hogy a szigetelési munkákat előírásszerűen (DVGW szabályzat) hajtsák végre.

4.3. Ballonozó idomok
4.3.1. Szerelés
Az elem hegesztési tartománya
a d250 – d560. Adott esetben
pl. fúrószerszám, vagy a
rendszerint d315 SDR11 határig használható
ballonozó miatti alkalmazástechnikai
korlátozásokat kell figyelembe venni.
A FRIALEN® ballonozó idomok (ld. 20. ábra)
szerelésre előkészítése és hegesztése úgy
történik, mint a FRIALEN® nyomás alatti megfúró
idomoké (ld. 4.1.1.-4.1.4. fejezet). A cső
megfúrása (Ø max. 56,5 mm) a lehűlési idő
befejeződése után (ld. 4.1.5. pont) és a
mindenkori gyártók megfúró/ballonozó
készülékeire vonatkozó szerelési előírások
betartásával történhet.
Sárgaréz dugó behelyezése
A sárgaréz dugó beforgatásához kb. 150 Nm
forgatónyomatékot kell kifejteni. Esetleg erőkart
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kell alkalmazni a forgatónyomaték eléréséhez. A dugót ütközésig be kell
forgatni; az O-gyűrűnek a dómot szigetelnie kell (ld. 21. ábra).
A sárgaréz dugó felszerelése után vagy a 2 ½” műanyaganyát kell felcsavarni,
vagy a szokásos lekaparási és tisztítási munkák figyelembe vételével egy
ballonozó idomokhoz való FRIALEN® sapka felhegesztésének (ld. 22. ábra) kell
történnie.

4.4. Nyeregidomok d250-d560 SA-TL
4.4.1. Szerelés
A szerelés előkészítése és a hegesztés a
FRIALEN® nyomás alatti megfúró
idomhoz hasonlóan történik (ld. -4.1.1. 4.1.5. pontot).

A megfúrás nyomásmentes állapotban
történik, FWAB
FRIALEN®-megfúrókészülékkel, vagy kereskedelemben kapható
megfúrókészülékekkel.
Speciálisan erre előirányzott megfúrókészüléket ajánlunk, melynek gyártója:
Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG
Anbohrgeräte
Solinger Straße 23-25
42857 Remscheid

Kérjük, forduljon FRIALEN® alkalmazástechnika részlegünkhöz.
A gyártók szerelési előírásait be kell tartani.
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4.5. Erősítő – és javító idomok d250-d560 VSC-TL
4.5.1. Szerelés
Pontról pontra előforduló csősérülések
esetén a sérült hely dugóval elzárható,
ezután az erősítő – és javító idommal
meghegeszthető. A szerelés
előkészítése és a félbilincs hegesztése a
FRIALEN® nyomás alatti megfúró
idomhoz hasonlóan történik (ld. 4.1.1. 4.1.5.).
Ügyelni kell arra, hogy szerelés közben a csővezeték sérült,
vagy deformálódott helye mindig a fűtőelem centrumában
legyen. A közeg szivárgása mellett a hegesztés tilos!

4.6. PE gömbcsapos megfúró d250-d400 (560) AKHP-TL
Az AKHP-TL PE gömbcsapos megfúró
nyomásmentes, vagy üzemi nyomás alatti
vezetékek megfúrását teszi lehetővé.
Az elem hegesztési
tartománya a d250 – d560
méreteket foglalja magában.
Adott esetben pl. fúrószerszám, vagy a
rendszerint d315 SDR11 határig használható
ballonozó miatti alkalmazástechnikai korlátozásokat kell figyelembe venni.

4.6.1. Szerelés
A szerelés előkészítése és a megfúró gömbcsap hegesztése a FRIALEN® nyomás
alatti megfúró idomhoz hasonlóan történik (ld. 4.1.1. - 4.1.5. pontot).
Szivárgásmentes megfúráshoz a remscheidi Hütz + Baumgarten vállalat
megfúrókészülékét ajánljuk. A teleszkópos FRIALEN® BS működtető rudazatot
speciálisan a KHP gömbcsap műszaki és geometriai követelményeihez
igazítottuk.
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5. Csőhálózat javítása (relining)
5.1. Eljárás és alkalmazási területek
Az öntöttvasból, acélból, vagy más hagyományos anyagból készült régi, hibás
vezetékek egy új vezeték lefektetésének alternatívájaként helyreállíthatók oly
módon, hogy PE-HD csövet húznak beléjük. A relining (újrabélelési) eljárásban
ennek során megfelelő FRIALEN®-idomokkal összekapcsolt standard csöveket
használhatunk. Az úgynevezett close-fit eljáráshoz (kibélelés szorosan illesztett
csövekkel) azonban olyan csöveket használunk, amelyek keresztmetszetét a
gyártási folyamat során (pl. U-liner), vagy közvetlenül az építkezésen (pl. swagelining) változtattuk meg. E csövek külső átmérőjét a régi vezeték belső
átmérőjéhez igazítottuk és ezért az a standardtól eltér. A mindenkori helyreállított vezetékszakaszok végei FRIALEN® relining átmeneti karmantyúkkal hegeszthetők. Olyan helyeken, ahol karmantyú vagy nyereg hegesztését tervezik,
a relining-csövet visszaalakítása során fél bilincsek felszerelésével kell a
névleges átmérőre vonatkozóan kalibrálni.

5.2. Relining átmeneti karmantyúk REM

A REM relining átmeneti karmantyú
egyik oldalát (23. ábra) az eljárásnál
használt csövek méretéhez igazítjuk.
Másik oldala a standard csőméretnek
felel meg. Ezáltal a helyreállított
vezetékszakaszok standardcsőillesztődarabok alkalmazásával
összeköthetők. Az elektrofittingek
megmunkálása úgy történik, mint a
karmantyúké.
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5.3. Szerelés és hegesztés
5.3.1. Relining PE-HD standard csövekkel
Standardcsövek összekapcsolásához megfelelő FRIALEN®-idomokat használunk.
A szerelés és a hegesztés a 2. ponthoz hasonlóan történik. A > d 250
karmantyúkhoz, ha a karmantyú és a cső között nagyobb gyűrűs hézagok állnak
fenn, a 3.8., illetve 5.3.3. pont szerinti előmelegítést ajánljuk.

5.3.2. Close-fit relining
A felhasznált PE-HD csövek átmérője és ideális köralakja a helyreállítás után az
előirányzott összekötési zónában gyakran eltéréseket mutat. A cső jellegétől
függően a kötés létrehozható az előmelegítő kód alkalmazásával, valamint
támasztóhüvellyel, vagy csőtágító eszközzel kombinálva.

5.3.3. Előmelegítés: eljárást
lásd. 3.8 pontban
5.3.4. Támasztóhüvely

A csővég kötési zónában adódó
nagyobb alak- és méreteltérései
esetén javasolt támasztóhüvelyek
használata (27. ábra).

Ekkor az elektrofitting áttoló
karmantyúként használható. A
támasztóhüvely felszereléséhez
megfelelő csőtágító eszközt (28.
ábra) kell használni. A csőtágító eszköz használata előtt figyelembe kell venni az
alakeltéréseket.
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A csőtágító héjakat úgy kell elhelyezni,
hogy optimális visszakerekítés történjen.
A támasztóhüvely méretezése az
átáramló közegtől, az alapanyagtól és a
cső méretétől függ. Megkönnyíti a
hüvely és a karmantyú felszerelését, ha
méretezésük során figyelembe vesszük a
csőtűréseket. Ekkor feltétlenül
szükséges az előmelegítés 5.3.3. szerinti
alkalmazása

5.3.5. Csőtágító eszköz, mint
ideiglenes támasztóhüvely
Amennyiben nem kívánunk
támasztóhüvelyt használni, a karmantyú
meghegeszthető megfelelő, a
csőmérethez igazított tágító eszköz használatával. A csőben adódó feszültségek
leépítése érdekében különösen fontos az előmelegítő kód használata (ld. 5.3.3.
pont). Az eszközt a hegesztés során, a lehűlési idő leteltéig használni kell.

5.4. Lehűlési idők - A lehűlési időkre a 3.9. pont vonatkozik.
5.5. Relining-szerelvények és
–bilincsek (Top Loading)
Nyeregidomok felszereléséhez (30.
ábra) figyelembe kell venni a PE-HD cső
ovalitásait és horpadásait. Egyenletes
szorítónyomás és ezzel szabályos
hegesztés elérése érdekében a
béléscső görbületi sugarának a
tervezett kötési helyen meg kell
egyeznie a mindenkori idom d átmérőjével. Szükség esetén a nyerget tengely-,
vagy sugárirányban ki kell egyengetni. Az idomra jellemző mindenkori
átmérőtartományokat Ön a FRIALEN®-árjegyzék „Különleges technika”
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részében találja. A nyeregidomok szerelése a 4.1.1.-4.1.6. pont szerint történik.
Helyreállítás előtt a régi vezetéket szét kell választani azon a helyen, amelyen a
béléscsőre nyeregidomot kell hegeszteni. Fél bilincsek felszerelésével történik a
csőátmérő kalibrálása a tervezett kötési helyen. Házi csatlakozás utólagos
szereléséhez a régi vezetéken át, vágó szerszám segítségével jutunk a
haszoncsőhöz.

6. PP bevonatos karimás csatlakozások szerelése

A PP bevonatos acélmagos karimák, speciális szerelvények, amelyek nem
mechanikai behatásokkal szembeni védelmet, hanem korrózió elleni védelmet
biztosítanak. Ezért az ilyen típusú karimák szerelésénél 2 db alátétet kell
felhasználni. Nem csak a csavaranya alá kell alátétet elhelyezni, hanem a „hat
lapfejű” csavar alá is. A csavarok rögzítésénél, lehúzásánál 2 db kulcsot kell
alkalmazni. Egyet a csavarfejhez és a egyet az anyához. Ellenkező esetben a
bevonat szilárdsága sérülhet, így nem biztosított a korrózióval szembeni
védelem, valamint a kötés is meglazulhat. A más módon történő beépítés
szakszerűtlen, ennek okán az ilyen szerelésekből eredő meghibásodásokért
garanciát, felelősséget nem tudunk vállalni.

Magyarországi forgalmazó:
Aliaxis Utilities & Industry Kft.
H-2051 Biatorbágy, Huber u. 5.
Tel.: +36 23 511 090
Fax.: +36 23 511 099
Szerviz
Kozéky Gábor
+36 30 381 2370
gabor.kozeky@aliaxis-ui.hu
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Igény esetén Ön további szerelési és kezelési utasításokat rendelhet tőlünk:
FRIALEN® biztonsági elektrofittingek házi összekötő- és
elosztóvezetékekhez d 225-ig
-

FRIAFIT® szennyvízrendszer

-

FRIASAFE® gyorscsatlakozó rendszer

-

FRIAMAT® hegesztőgépek

-

FRIATOP top-loading szerszám

-

FWSG palástmaró szerszámok

-

és további szerelési eszközök

vagy letöltheti az Internetről:
www.friatec.de, Technische Kunststoffe (Műszaki műanyagok).
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