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Bruksanvisning 2007-05-08 
Montering / Manövrering 
3-delad kulventil serie DG1 
DN 8 – DN 100 fullt genomlopp 
DN 15 – DN 150 red. genomlopp (följ 
anvisningarna nedan för en storlek mindre) 

 

Allmänt 
 Flödesriktningen och monteringsläget kan fritt väljas. 
 Innan armaturen monteras skall rörledningarna spolas igenom och rengöras från allmänna föroreningar,  

svetsrester etc. 
 Rörledningarna skall dras utan spänningar till armaturen som ska anslutas. 
  VARNING: Risk för kroppsskada från den roterande kulan. 

Montering vid gängade anslutningar 
 Efter tätning av gängan med hampa, PTFE osv bör nyckeln eller rörtången endast placeras vid gängans  

slut vid fastdragning av kulventilen på rörledningen. 
 Fastdragning via ventilhuset eller handspaken kan medföra skador eller brott. 

Montering vid korta svetsändar DN 8 – DN50 
 OBSERVERA: Ventiler med korta svetsändar har bara förmonterade ändar. Efter installation måste hus- 

skruvarna dras till rätt moment, se momenttabell nedan. 
 Häfta kulventilen i rörledningen. 
 Lossa alla husskruvar. 
 Ta bort husskruven och muttern mitt för den i huset genomgående skruven. 
 Vrid ut kulventilens mittdel. 
 Säkra sätesringarna mot att falla ut (t.ex. med tejp). 
 Vrid tillbaka mittdelen efter avslutad svetsning. 
 Sätt i skruven och muttern. 
 Kontrollera att kulventilen står i öppet läge. 
 Dra därefter åt husskruvarna (se tabell ”Åtdragningsmoment”). 
 OBSERVERA: Vrid inte mer på kulventilen före genomspolningen för att sätesringarna inte skall skadas.  

Låt den stå i öppet läge! 

Montering av brandsäkra ventiler, ventiler med långa svetsändar, ventiler med svetsändar avsedda för 
orbitalsvets samt ventiler med korta svetsändar DN65 - DN100. 
 Svetsa in ventilen direkt i rörledningen utan att demontera huskroppen (kulan skall stå i öppet läge).  

Om demontering sker av brandsäkra ventiler måste hustätningen i grafit bytas ut. 
 OBSERVERA: Manövrera ej ventilen före renspolning. Ventilsätena kan annars skadas av kvarvarande 

restprodukter. 

Idrifttagande 
 Spola igenom kulventilen och rörledningen ordentligt ännu en gång. 
 Utför en provmanövrering över hela manövreringsvägen. 
 Vid läckage mellan kulventilens mittdel och anslutningarna måste husskruvarna och muttrarna dras åt  

ytterligare (se tabell Åtdragningsmoment). 

Montering av drivanordningar 
 Före montering måste spindelmuttern förses med låsbricka (DN 8 – 50). 
 Vikten från ett påmonterat manöverdon får inte ensidigt belasta ventilens spindel: Manöverdon måste därför 

eventuellt bäras upp – utan fixering. 
 För driftstemperaturer upp till max. 140°C kan manöverdon monteras direkt. Vid högre temperaturer skall en 

monteringssats fungera som termisk isolering mellan manöverdon och ventil. 

Åtdragningsmoment för husskruvar 
Det maximala åtdragningsmoment får inte väsentligt överskridas. 
DN 8/10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
M[Nm] 7 15 15 15 35 35 60 80 80 125 
 
Rätt till ändringar förbehålles. 
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Bruksanvisning 2007-05-08 
Underhåll / Förvaring 
3-delad kulventil serie DG1 
DN 8 – DN 100 fullt genomlopp 
DN 15 – DN 150 red. genomlopp (följ 
anvisningarna nedan för en storlek mindre) 

 

Underhåll 
 Kulventilerna kräver inget särskilt underhåll. 
 Vid ett eventuellt läckage vid spindelgenomföringen kan detta för det mesta åtgärdas genom åtdragning av 

packboxmuttern (12/21). Undvik därvid att dra åt för hårt. Normalt räcker det att dra åt 30° till 60°, för att få 
tätt på läckaget. 

Byte av sätesringar och tätningar 
 Kontrollera att rörledningen är satt trycklös och är tömd. 
 Sätt kulventilen i öppet läge och demontera kulventilens mittdel. 
 Sätt kulan i läge stängd, ta bort centreringsringen (DN 65 – 100 / 27) sätesringarna (5) och kulan (3). Se 

därvid till att kulan inte skadas. 
 Ta bort hustätningsringarna (17). 
 Lossa handspakens mutter/skruvar (15/25), ta bort handspaken (13/23 och 24) och stopplattan (DN 65 – 100 

/ 22) respektive låsbrickan (DN 8 – 50) lossa packboxmuttern/skruvarna (12/21). 
 Ta bort glandoket (DN 65 – 100 / 20),  tallriksfjädrar (11), glidbricka (26) och gland (10). 
 Tryck ut spindeln (4) inåt. 
 Ta bort spindelpackningen (7) och primärtätningen (8) från spindeln . 
 Demontera boxpackningen (6) och tryckbrickan (9). 
 Rengör delarna, särskilt tätningsytorna. 

Ihopmontering 
 Sätt spindelpackningen (7) och primärtätningen (8) på spindeln (4) och sätt den i huset inifrån. 
 Skjut boxpackningen (6), tryckbricka (9), gland (10), glidbricka (26), och tallriksfjädrarna (11) på spindeln.  
 DN 8 – 50: Skruva dit packboxmuttern (12) och dra åt den, se moment nedan. Undvik att rotera spindeln (4) 

genom att hålla emot med exempelvis handspaken. Säkra muttern med låsbrickan (27).  
 DN 65 – 100: Montera glandoket (20) och dra åt med skruvarna (21) se moment nedan. 
 Sätt tillbaka stopplattan (DN 65 – 100 / 22), handspaken (13/23 och 24) och handtagsmuttern/skruven 

(15/25). 
 Lägg i kulan (3), centreringsringen (DN 65 – 100 / 27), sätesringarna (5) och hustätningsringarna (17). 
 Montera kulventilens mittdel med kulan i öppet läge mellan anslutningarna. 
 Sätt kulan i läge stängd och dra sedan åt husskruvarna (18/19), se åtdragningsmoment nedan. 
 Gör en provmanövrering över hela manövreringsvägen. 
 VARNING: Risk för kroppsskada från den roterande kulan. 

Åtdragningsmoment för husskruvar 
Det maximala åtdragningsmoment får inte väsentligt överskridas. 
DN 8/10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
M[Nm] 7 15 15 15 35 35 60 80 80 125 

Åtdragningsmoment för spindelmutter/skruvar 
DN 8/10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
M[Nm] 10 14 14 14 18 18 25 7 7 7 

Förvaring 
 Vid förvaring och transport av ventilerna måste omgivningen vara torr och utan smuts. 
 Förvaringstemperaturer: -15°C till +30°C. 
 I fuktiga utrymmen är torkmedel och eventuellt uppvärmning nödvändig för att förhindra kondensbildning. 
  Ventilerna skall skyddas mot yttre våld (stöt, slag, vibration osv). 
 Den på fabriken gjorda grundinställningen (ventilläge vid leverans) får inte ändras. 
 
Rätt till ändringar förbehålles. 
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