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Směrnice

Potrubní ježek je elastické pevné těleso a pro svou činnost musí spolehlivě těsnit v trubce.

Trubka
Potrubí musí míst na celé trase ježka stejný kruhový průřez.
• Tolerance vnitřního průměru: ± 0,5 % jmenovitého průměru
• Tolerance oválnosti:                ± 0,5 % jmenovitého průměru

Musí se používat podélně svařované trubky s vyhlazeným svarem, drsností uvnitř Ra < 0,8 (v místě svaru Ra < 1,6). 
Vhodná je trubka podle DIN EN 10357, DIN 11866, DIN 2430.

Potrubní tvarovky
Všechny odnímatelné a neodnímatelné spoje potrubí musí mít po celé trase ježka provedení bez přesazení.
• Tolerance přesazení: ± 0,2 mm

Musí se používat šroubení, přírubové spoje nebo svěrná spojení podle DIN 11864 nebo DIN 2430. Svary by podle 
možností měly být svařované orbitálně. Ruční svary jsou přípustné, musí být provedeny odborně a vysoce kvalitně.
• Přípustné prověšení svaru: 0,5 mm

Potrubní kolena
Geometrie ježka a poloměr zakřivení u potrubních kolen se vzájemně ovlivňují. 
• Tangenciální ježek AWH:  minimální poloměr ohybu Rmin = 1 ... 1,5D (BA2/3, DIN 2605)
• Ježek s těsnícími břity AWH:  minimální poloměr zakřivení Rmin = 2,5D (BA5, DIN 2605)

Odbočky
Při průchodu T-odbočkami musí být zajištěno utěsnění ježka. Použití technologie potrubního ježka vyžaduje speci-
álně vytvořené T-kusy. Mají na odbočce vedení. Ježek je spolehlivě držen ve své trase, nepadá do svisle směrující 
odbočky a nemůže se zaseknout.
• Tangenciální ježek AWH:   Jmenovitá světlost odbočky = jmenovitá světlost trubky
• Ježek s těsnícími břity AWH:  Jmenovitá světlost odbočky = jmenovitá světlost menší než jmenovitá světlost trubky



3.06

Obor:   

         potravinářství/poživatiny kosmetický průmysl

  chemický průmysl farmaceutický průmysl      

         ostatní

Potrubní systém:  

 délka vedení:                              m výškový rozdíl:                          m

 jmenovitá světlost: norma pro potrubí:           

 vnější průměr:                             mm síla stěny:                                 mm                vnitřní průměr:                        mm

 vstupy produktu:                         ks výstupy produktu:                     ks 

         nové stávající

         Izolace  průvodní ohřev 

Provozní a procesní parametry:

 tlak:                       bar až                       bar            Teplota:                       °C až                       °C

 kapacita/objem:                        m3/h až                       m3/h

 hygienická norma: lze oplachovat zcela vhodný pro CIP

  aseptický  sterilní

 čisticí médium:

 teplota čistícího média:                                °C 

 doba čištění:                                                  min 

Potrubní ježek - dotazník k projektu

Datum:

Značka projektu:

Kontaktní osoba:

Firma:

Ulice:

Místo / PSČ:

Telefon / fax:

E-mail:

zaslat zpět do: Armaturenwerk Hötensleben GmbH · Schulstr. 5 - 6 · 39393 Hötensleben · Fax: +49 39405 92-111
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Potrubní ježek - dotazník k projektu

Výrobek:  

 druh/rozdělení: 

 hustota:                                         kg/m3 viskozita:                                            mPas (cP)           

         obsahuje částice / vlákna / hrudky (velikost částic:                                  mm x                                  mm) 

 kluzné vlastnosti: působí podpůrně                  působí blokačně

         toxické hořlavé                                   nebezpečné

 zvláštnosti/poznámky:

Požadavky:

         vytlačení produktu oddělení produktu 

         ruční ovládání automatické ovládání        

         jednosměrný provoz kyvadlový provoz

         elektronické řízení zapojení do PLC

 hnací médium:          plynné (..............................................................................................................................)

  kapalné (....................................................................................................................................)  

 

Další požadavky / osvědčení / předpisy:

Poznámky:
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Bezpečnost

Existuje rozdíl mezi kapalnými plynnými hnacími médii.

Plyny jsou stlačitelné. Pohyb ježka je tímto chováním ovlivněn. Konstantní tlak může vést k vysokým zrychlením  
a rychlostem ježka. Stejně tak různé poměry v potrubním systému vedou neharmonickému pohybu ježka. To může 
vést k dočasnému zastavení a následnému silnému zrychlení.

Předpoklady pro rovnoměrné ježkování s plynnými hnacími médii:
• přívod dostatečného objemu plynu
• regulace objemového průtoku

Chod ježka v potrubním systému na sucho není přípustný.
Utěsněním a pohybem do a přes potrubí je ježek vystaven silnému namáhání třením. Při provozu média snižují tření 
mezi ježkem a trubkou a působí jako mazací film. Pokud tato podpora chybí, je ježek vystaven vyššímu opotřebení a 
zničí se třecím teplem. 

Bezpečnost
Princip činnosti ježka spočívá ve spojení energií ve formě tlaku a zrychlujících se hmot, které přitom vznikají. To je 
spojeno s rizikem jak pro zařízení, tak pro osoby.

Pro minimalizaci rizik pro zařízení nebo části zařízení platí: 
• maximální přípustná rychlost ježka: 1,5 m/s
• maximální přípustné zrychlení ježka: 1 m/s2

Pro minimalizaci a vyloučení rizik pro osoby platí:
• otevřené konce trubek pro volný výstup ježka nejsou přípustné
• s potrubním ježkem se smí manipulovat pouze ve stavu bez tlaku
• nezbytné je učinit nezbytná technická opatření pro určení polohy a zajištění ježka
•  manuální přístup do potrubního systému nebo armatur musí být v průběhu procesu ježkování zamezen prostřednictvím 

vhodných opatření

Při předpokládaném použití v souladu s provozními a bezpečnostními předpisy jsou potrubní ježci a (ježkovací) 
armatury AWH bezpečné. Armatury se smí instalovat pouze do určených zařízení a smí je používat jenom školený 
personál.

Pro rychlejší zpracování projektu nám pošlete prosím vyplněný dotazník. Doplňky pomocí náčrtů a/nebo technický 
list produktu nám pomohou navrhnout vám rychle vhodný koncept.

Datum         Podpis  
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