
ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI KROUŽKY
(z nerezavějící oceli a mosazi ≤ 25 mm/ 1“)

Zastoupení pro ČR
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Tento dokument v českém jazyce je doplňkem originálního katalogu SAGANA a obsahuje:

- vyhledávací tabulku šroubení a příslušenství
- vysvětlení systému označování šroubení
- princip funkce šroubení se zářeznými kroužky
- rysy a vlastnosti šroubení SAGANA

- návod na montáž šroubení SAGANA

Součástí tohoto dokumentu nejsou katalogové listy jednotlivých šroubení.

Plný katalog šroubení SAGANA je ke stažení na internetové adrese:

http://www.rotarex.com/catalogs/sagana-rdb.pdf

Interaktivní katalog včetně SAGANA ekvivalentů ke šroubením konkurenčních výrobců lze nalézt na

http://www.rotarex.com/sagana/rdb/main.htm

Na vyžádání samozřejmě požadované údaje pošleme faxem, poštou, či elektronickou poštou.

P-PLANT, s.r.o.
Poděbradská 470/62
194 00  Praha 9

Tel. +420 281 862 111
Fax +420 281 864 008
e-mail: p-plant@p-plant.cz
Internet: www.p-plant.cz
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VYHLEDÁVACÍ TABULKA STANDARDNÍCH ŠROUBENÍ

Spojení trubka-trubka

Tvar šroubení přímé přímé redukční přímé konverzní přímé do panelu
Označení šroubení US URS USMOD UCS
Strana v katalogu 12 14 13 15

Tvar šroubení koleno T-kus T-kus redukční kříž
Označení šroubení EQS TS TRS CS
Strana v katalogu 18 19 20 21

Ukon čení trubky vn ějším závitem

Tvar šroubení přímé (AN) přímé do panelu (AN) přímé přímé pro TC
Označení šroubení UMS UCMS UMS UMTS
Strana v katalogu 16 17 22-25 22-25

Tvar šroubení přímé do panelu koleno 45° koleno T-kus, závit v odb.
Označení šroubení UCMS EQM45S EQMS TMS
Strana v katalogu 26 27 28-29 30

Tvar šroubení T-kus, závit přímo přímé (NPSM s O-
kroužkem)

prímé (UN s O-
kroužkem)

Označení šroubení TMRS UMOMS UMOMSS
Strana v katalogu 31 46-47 49
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Ukon čení trubky vnit řním závitem

Tvar šroubení přímé přímé pro manometr přímé do panelu koleno
Označení šroubení UFS UFS UCFS EQFS
Strana v katalogu 32-33 34 35 36-37

Tvar šroubení T-kus, závit v odbočce T-kus, závit přímo
Označení šroubení TFS TRFS
Strana v katalogu 38-39 40-41

Ukon čení trubky adaptérem

Tvar šroubení přímé do panelu redukční redukční pro výměníky
tepla

konverzní

Označení šroubení UCAS ADRS ADTS AMOD
Strana v katalogu 52 55-56 55-56 57

Spojení trubky se sva řovaným systémem

Tvar šroubení přímé pro koutový
svar (se zahloubením

pro trubku)

koleno pro koutový
svar (se zahloubením

pro trubku)

přímé pro svar na tupo koleno pro svar na
tupo

Označení šroubení UMSWS EQSWS UMBWS EQBWS
Strana v katalogu 42 43 44 45

Zaslepení trubky

Tvar šroubení víčko zátka
Označení šroubení BPS OBS
Strana v katalogu 70 71
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Adaptéry

Tvar šroubení adaptér s vnějším
závitem NPSM
s O-kroužkem

adaptér s vnějším
závitem UN

s O-kroužkem

adaptér přímý adaptér redukční

Označení šroubení AOMS AOMSS APS APRS
Strana v katalogu 48 50 51 51

Tvar šroubení adaptér s vnějším
závitem AN

adaptér s převlečnou
maticí s vnitřním

závitem AN

adaptér s vnějším
závitem NPT/BSP

adaptér s vnitřním
závitem NPT/BSP

Označení šroubení ADS AFS ADS AFS
Strana v katalogu 53 54 58-60 63

Definice:
adaptér nátrubek, který lze zasunout do šroubení, hadice či jiného spojovacího dílu
redukce změna průměru potrubí v rámci měrového systému (metrického či palcového)
konverze změna průměru potrubí přechodem z jednoho systému do druhého

VYHLEDÁVACÍ TABULKA SPECIÁLNÍCH ŠROUBENÍ A P ŘÍSLUŠENSTVÍ

Tvar šroubení Označení
šroubení

Strana
v katalogu

Šroubení pro chromatografy
spojení trubka-trubka přímé s minimálním mrtvým

objemem
USFVM 64

přímé redukční s minimálním
mrtvým objemem

URSFVM 65

přímé redukční s nulovým
mrtvým objemem

URSZVM 65

matice s vnějším závitem EDS 64
zakončení trubky vnějším závitem přímé s minimálním mrtvým

objemem
UMSFVM 66

zakončení trubky vnitřním závitem přímé s minimálním mrtvým
objemem

UFSFVM 67

Samostatné sou části přední kroužek FF 68
zadní kroužek BF 68
matice ES 69
vroubkovaná matice EMS 69

Příslušenství zásobník na kroužky SET 72
vložka pro plastové trubky INS 72
měrka 73
kontramatice pro montáž do
panelu

ECS 73

sestavovací přípravek PSS 74
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OZNAČOVÁNÍ

Označení šroubení se typicky skládá až z 5 skupin znaků:
- označení typu šroubení (vždy)
- označení materiálu (vždy)
- označení rozměru trubky (vždy)
- označení redukovaného rozměru nebo závitu (pokud je potřeba)
- označení typu závitu (pokud je potřeba)

Příklad:

Možnosti (většina) jsou shrnuty v  tabulce na následující straně.

UCMSL 12 3/8N

NPT závit

velikost závitu 3/8“

šroubení určené pro D12

šroubení z mosazi

přímé šroubení do panelu s vnějším závitem



Strana 7/10

P-PLANT, s.r.o.
Poděbradská 470/62
Praha 9 – Hloubětín
CZ-194 00

SAG_RDB_katCZ_R1
listopad 2007

Typ Materiál Rozměr trubky
Redukovaný
rozměr
Rozměr závitu

US Přímá spojka Standard Metrický
APS Nátrubek L mosaz 3 ∅3
UCS Přímá spojka do panelu I nerez.ocel 4 ∅4

UCAS Přímá spojka s nátrubkem 6 ∅6
EQS L-spojka 8 ∅8
TS T-spojka 10 ∅10
CS Křížová spojka 12 ∅12

14 ∅14
Pro redukci či konverzi 16 ∅16

USMOD Konverzní přímá spojka Jiné 18 ∅18
URS Redukční přímá spojka A hliník 20 ∅20

APRS Redukční nátrubek C uhlík 22 ∅22
UMBWS Přímá spojka pro přivaření „na tupo“ F teflon 25 ∅25
EQBWS L-spojka pro přivaření „na tupo“ H Hastelloy atd.
UMSWS Přímá spojka pro přivaření koutovým svarem J 316TI
EQSWS L-spojka pro přivaření koutovým svarem K Kel’F Palcový

TRS Redukční T-spojka M monel 1/16 ∅1/16“ (1.58 mm)
N nylon 1/8 ∅1/8“ (3.18 mm)

Závitová šroubení O Inconel 600 3/16 ∅3/16“ (4.76 mm)
UMS Přímá spojka s vnějším závitem Q Inconel 625 1/4 ∅1/4“ (6.35 mm)
UFS Přímá spojka s vnitřním závitem R Alloy 20 5/16 ∅5/16“ (7.94 mm)

UMTS Přímá spojka s vnějším závitem pro termočlánek S ocel 3/8 ∅3/8“ (9.35 mm)
UCMS Přímá spojka s vnějším závitem do panelu T titan 1/2 ∅1/2“ (12.70 mm)
UCFS Přímá spojka s vnitřním závitem do panelu U Cupro Alu 5/8 ∅5/8“ (15.88 mm)
EQMS L-spojka s vnějším závitem V Cupro Nickel 3/4 ∅3/4“ (19.05 mm)

EQM45S 45° spojka s vn ějším závitem X 304 L 7/8 ∅7/8“ (22.23 mm)
TMS T-spojka s bočním vnějším závitem Y Incoloy 825 1“ ∅1“ (25.40 mm)

TMRS T-spojka s přímým vnějším závitem Z zirkon atd.
EQFS L-spojka s vnitřním závitem atd.
TFS T-spojka s bočním vnitřním závitem

TFRS T-spojka s přímým vnitřním závitem

Součásti Závit
FF Přední kroužek N NPT
BF Zadní kroužek T BSPT/RT
ES Matice G BSPP/RP

EDS Matice s vnějším závitem K BSPP/RS
EMS Vroubkovaná matice AN UNJF

atd.
Příslušenství

BPS Víčko
OBS Zátka
SET Sada kroužků
PSS Sestavovací přípravek

1 2

4

3

u T-kusů a křížů se uvádí
nejprve rozměr  ve směru
1-2 a poté 3-4
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PRINCIP FUNKCE ŠROUBENÍ SE ZÁŘEZNÝMI KROUŽKY
Při utahování se matice pohybuje směrem k tělesu, tím ve stejném směru tlačí i na oba kroužky. V důsledku šikmého
uložení kroužků se oba kroužky posouvají také směrem k podélné ose šroubení až dojde v místě styku kroužku a trubky
k mírné plastické deformaci obou styčných ploch.  Správným dotažením matice se tak dosáhne těsného spojení mezi
trubkou a šroubením.

1 Těleso
2 Přední kroužek
3 Zadní kroužek
4 Matice

Šroubení SAGANA se mohou použít i pro skleněná nebo plastová potrubí. Pro spojování skleněných potrubí jsou
kroužky teflonové, čímž se zajistí dokonalá těsnost spoje bez nebezpečí prasknutí trubky.

RYSY A VLASTNOSTI

Identifikace materiálu
„Sledovatelností“ se rozumí možnost identifikace tavby materiálu. Každé těleso a každá matice šroubení SAGANA je
proto opatřena identifikačním číslem.

Viditelné rozdíly mezi metrickými a palcovými šroubeními
Šroubení a matice pro metrické trubky mají nákružky.
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Viditelné rozdíly mezi šroubeními s NPT a BSPT závity
Šroubení opatřená BSPT závity mají nákružky.

Směšování
„Směšováním“ se rozumí použití nejméně jednoho dílu z konkurenčního výrobku v sestavě. SAGANA takové použití
nedoporučuje, protože v takovém případě nelze zajistit bezpečnou funkci. Pokud je pro Vás mixování z nějakého důvodu
výhodné, konzultujte jej prosím s Vaším dodavatelem šroubení SAGANA.

Zaměnitelnost
„Zaměnitelností“ se rozumí použití trubky s kroužky od jednoho výrobce společně s tělesem od jiného výrobce.
Zkoušky zaměnitelnosti podle této definice dávají vynikající výsledky, přesto SAGANA doporučuje používat všechny
díly od jednoho výrobce.

Měřitelnost
„Měřitelností“ se rozumí možnost kontroly každého šroubení po jeho dotažení. SAGANA doporučuje použít následující
jednoduchý způsob, který využívá spárovou měrku. Pokud se spárová měrka mezi šestihran tělesa či nákružek a matici
nevejde, je matice správně dotažená.

Správně Špatně

Standardizace
„Standardizací“ se rozumí možnost náhrady těles již v systému nainstalovaných od jednoho výrobce tělesy od jiného
výrobce. Standardizace se dosahuje prostřednictvím systému společných rozměrů.

SAGANA dodává šroubení s rozměry kompatibilními se všemi šroubeními dostupnými trhu.
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INSTALACE

Požadavky na trubku
Trubka musí splňovat požadavky ASTM normy a mít následující vlastnosti:
- povrch trubky nesmí mít vady či škrábance a trubka nesmí být oválná
- konec trubky musí být zaříznutý kolmo a nesmí zahrnovat otřepy
- tvrdost nesmí být větší než 80 HRB pro nerezavějící ocel a 60 HBR pro mosaz

První instalace šroubení
Instalace šroubení SAGANA zahrnuje tři jednoduché kroky:
1. Nasunutí konce trubky, která splňuje výše uvedené požadavky, do připraveného šroubení, trubka se musí opřít o

osazení uvnitř šroubení.
2. Dotažení matice rukou.
3. Dotažení matice klíčem z výchozí pozice o
- 1 1/4 otáčky pro šroubení ≥ 6 mm nebo 1/4“
- 3/4 otáčky pro šroubení < 6 mm nebo 1/4“

Opakovaná montáž šroubení
Opětovná montáž šroubení SAGANA zahrnuje tři jednoduché kroky:
1. Nasunutí konce trubky s kroužky do tělesa šroubení.
2. Dotažení matice klíčem právě do původní pozice.
3. Lehké dotažení matice klíčem.

Montáž adaptéru
Montáž adaptéru SAGANA zahrnuje tři jednoduché kroky:
1. Sestavení systému na vzdáleném konci adaptéru.
2. Nasunutí šroubení na adaptér.
3. Dotažení matice šroubení dle výše uvedeného postupu.


