
TYCENMECH 05/09 A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.

Szerelési útmutatók, modell 909

Szerelési/összeállítási útmutatók
A következő útmutatás a modell 909 sima csővég kuplung szerelését mutatja be sima végű vagy letompított 
szabványos acél rozsdamentes acél vagy alumínium csövekre.
Mindig olvassa el és értse meg az útmutatásokat! Soha ne szerelje le a csövezés egyetlen elemét sem, amíg meg nem 
győződik arról, hogy a rendszer nyomásmentes és leürített.

1. lépés.

Merőlegesen vágja le a csővégeket. A 
függőlegestől való legnagyobb eltérés 
(lásd a rajzot) 1/32" (0,8 mm) 2 - 6"-os 
csöveknél, 1/16" (1,6 mm) 8"-os és 
nagyobb átmérők esetén. Ellenőrizze a 
csővégeket, hogy eltávolított-e minden 
sorját, laza törmeléket, szennyezést, 
szilánkot, festéket, zsírt és minden 
egyéb idegen anyagot. A csővégi 
tömítőfelületeken ne legyen kiugrás, 
horpadás vagy más egyéb jelölés.

4. lépés.

Ellenőrizze, hogy a tömítés osztály 
illeszkedik-e a tervezett alkalmazáshoz. A 
tömítéssel kapcsolatos további informá-
ciók a G610 adatlapon találhatók.
A tömítés éleit és a külső felületét 
vonja be vékony réteg kenőanyaggal. 
Azért, hogy megakadályozza a tömítés 
anyagának károsodását, ne használjon 
kőolajszármazék alapú kenőanyagot.

7. lépés.

Vegye ki mindkét csavart, helyezze a 
kuplungházakat a tömítés fölé úgy, hogy 
a nyelv és a horony elemek megfelelően 
illeszkedjenek. Biztosítsa, hogy a házak 
központi helyzetben legyenek a 3. 
lépésben készített jelölésekhez képest.

2. lépés.

Vonalzóval vagy mérőszalaggal mérjen 
le és élénk színű :lctollal tegyen jelet 
1" (25,4 mm) távolságra a cső végétől. 
Javasoljuk, hogy a cső kerülete mentén 
legalább 4 jelölést helyezzen el 
egymástól egyforma távolságra.

5. lépés.

Szerelje fel a tömítést úgy, hogy az egyik 
csatlakoztatni kívánt csőre helyezi és 
győződjön meg arról, hogy a tömítés 
pereme nem lóg le a csőről.

8. lépés.

Helyezze be a csavart a csatlakozóba 
és forgassa az anyákat, amíg kézzel 
szorosan meg nem húzta. Ellenőrizze, 
hogy a csavarfejek teljesen besüllyednek 
a házba.

3. lépés.

Készítsen egy második jelöléssort, a "B" 
táblázat adatai alapján a cső végétől 
mérve (kuplung központosító jelek). Ezek 
a jelölések legyenek párhuzamosak a 2. 
lépésben felvitt jelölésekkel.

6. lépés.

Helyezze a két csővéget egymáshoz, 
megfelelően illessze össze és csúsztassa 
a tömítést a második csővégre, meg-
felelően központosítva a 2. lépésben 
elkészített két közelebbi jelölés közé. 
Ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelő 
pozícióban maradt-e az 5. lépéstől.

9. lépés.

Felváltva húzza meg az anyákat, amíg 
a kívánt meghúzási nyomatékot el 
nem érte. A javasolt csavar meghúzási 
nyomaték értékek a 8.011 oldalon 
találhatók. Javasoljuk, hogy használjon 
nyomatékkulcsot, hogy biztosítsa a 
megfelelő összeszerelést és a pontos 
meghúzási nyomaték értéket.

Figyelem
A kuplung csavarjait a javasolt 
nyomatékkal húzza meg, hogy elérje 
modell 909 csatlakozás megadott 
teljesítményét. A túl nagy nyomaték 
károsíthatja a csavart és a csővéget 
és nyomás alatti leválást okozhat. 
A nem kellő nagyságú nyomaték 
alacsonyabb nyomásteljesítményt, 
a kuplung szivárgását vagy a cső 
szétválását okozza. A javasolt csavar 
meghúzási nyomatékokat az "A" 
táblázatban találja.


