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7 Spadeventiler  

7.1 Generelt

Før udpakning, montering og ibrugtagning af spadeventilerne, bedes De gennemlæse      

Sikkerhedsinstruktionen

Hvis De på dette tidspunkt endnu ikke har læst sikkerhedsinstruktionen, bedes De 
læse instruktionen inden De fortsætter. 

7.2 Anvendelse 

7.3 Drift

7.4 Installering, se også 7.5, 7.5.2 efterspænding af pakdåse.
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Der må kun anvendes egnede flangepakninger mellem ventilhus og flanger. Andre  
former for pakningsmaterialer er ikke tilladt. Sørg for at der ikke kommer rester af 
pakningsmaterialer eller andre urenheder ind i ventilen. 

Flangerne må ikke svejses ind i røret, hvis de er monteret på ventilen. Den høje 
temperatur vil ødelægge tætningssystemet i ventilen 

Spadeventiler bør installeres vertikalt (lodret). Hvis ventilen skal installeres i en anden 
position, f.eks. horisontalt (vandret), er det nødvendigt at sikre, at der ikke opstår 
utilsigtede spændinger eller vridninger i spindelen, konsolllen eller i ventilhuset. 
Om nødvendigt skal der installeres en aflastende anordning, som sikre imod disse 
spændinger og vridninger. 
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7.4.1 Montering mellem to flanger

I den følgende beskrivelse forudsættes det, at flangerne er korrekt monteret for enden 
af rørerne og at de er afkølet til omgivelsestemperaturen. 
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7.5 Vedligeholdelse

Før De fortsætter eller lukker for spadeventilen, bedes De gennemlæse     

Sikkerhedsinstruktionen

Hvis De på dette tidspunkt endnu ikke har læst sikkerhedsinstruktionen, bedes De 
læse instruktionen inden De fortsætter. 

I forbindelse med vedligeholdelse, er det tilladt at fjerne beskyttelsesafskærmningen, 
når den del af anlægget, hvori spoadeventilen er monteret, er gjort trykløs. Hvis 
ventilen er monteret med pneumatisk eller elektrisk aktuator, skal hhv. trykluften eller 
spændingen fjernes, så utilsigtet drift undgås. 

I tilfælde af fejl på ventilen, bedes De kontakte leverandøren. Telefonnummeret finder 
De på bagsiden af denne drifts- og installationsvejledning. 

Hvis De opdager at der er fejl på ventilen, skal anlægget eller maskinen stoppes. 
Før De gør dette, henviser vi til instruktionerne i     

Sikkerhedsinstruktionen  

7.5.1 Smøring
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7.5.2 Pakdåsen

I forbindelse med udskiftning af pakningen eller efterspænding af pakbrillen, skal man 
sikre at ventilen ikke aktiveres. Hvis ventilen er monteret med pneumatisk eller 
elektrisk aktuator, skal hhv. trykluften eller spændingen fjernes, så utilsigtet drift 
undgås. 




