
 
 Kulové kohouty STARLINE 
 
 
 
Pokyny pro montáž a údržbu                                               N.0  ULTRASTAR 
                                          S RADIÁLNÍM ČEPEM 
 
1.0 ÚČEL 

Tato příručka slouží jako pomůcka pro zákazníky a koncové uživatele, kteří skladují, montují a provádějí údržbu 
kulových ventilů Starline ve standardním provedení. Pro speciální kulové ventily, rozhodující činnosti při opravách a 
údržbě a při vyžádání zákazníky jsou k dispozici dodatky a zvláštní pokyny. 

2.0 PLATNOST 
Tato příručka platí pro kulové kohouty Starline uvedené v našem katalogu pod označením N.0 / ULTRASTAR  

3.0 KONSTRUKCE, VÝZNAČNÉ VLASTNOSTI A FUNKCE 
Všeobecné vlastnosti kulových kohoutů s radiálním čepem jsou popsány v našem katalogu N.0/… a na spodním 
obrázku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZSAH: 1/4“ až 6“ – DN 8 – DN 150 plný průtok   
TŘÍDA:  150 až 2500 - PN16 až PN420  
HRDLA:  příruba – SW – BW – závit  
MATERIÁLY:       A105 – LF2 – F316 – F51 – F44 – Monel a jiné speciální materiály 
    
 
4.0 OVLADATELNOST A TOČIVÝ MOMENT PŘI MAXIMÁLNÍM PRACOVNÍM TLAKU PRO RŮZNÉ TŘÍDY, 

VELIKOSTI A MATERIÁL SEDLA PŘI TEPLOTĚ OD -29 °C DO +38 °C. VŠECHNY HODNOTY JSOU V Nm. 
 
BT = MOMENT PŘI ODTRŽENÍ OT = MOMENT PŘI PROVOZU  RT = MOMENT PŘI OPĚTNÉM DOSEDÁNÍ  

 

 
 
Vysvětlivky: 
S = PTFE (teflon) + 25 % C+GRAFIT   R = PTFE (teflon) + 15 % SKLO   N = DEVLON-V       D = DELRIN     K = KEL‘F  
CLASS xxx  = tlaková třída podle ANSI      Max. W.P. xxx bar = maximální pracovní tlak v bar   Type of seat = typ sedla 
Převodní součinitel:  1 Nm = 0,7376 lb.ft 1 lb.ft = 1,356 Nm 
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5.0 ZNAČENÍ A ZJISTITELNOST 

Každý ventil je označen tak, aby mohl být 
zcela určen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          7 KOULE   8 SEDLA 
2 – Číslo tavby a materiál tělesa 
3 – Číslo tavby a materiál uzávěrů 
4 – Číslo tavby a materiál radiálního čepu 
5 – Číslo tavby a materiál horního víka 
6 – Číslo tavby a materiál vřetena 
7 – Číslo tavby a materiál kulového uzávěru  
8 – Číslo tavby a materiál sedel 

1 – Nerezový štítek 
podle MS SP 25 
s výrobním  
číslem a kódem 
STARLINE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.0  DODÁVKA-OSVĚDČENÍ-IDENTIFIKACE 
Kulové kohouty Starline model Ultrastar jsou 
dodávány připravené k použití. Tyto kulové kohouty 
procházejí přísnou kontrolou, která zaručuje funkci a 
výkon. Kulové kohouty Starline jsou vždy dodávány 
v otevřené poloze. 
 
6.1 OSVĚDČENÍ 
Každý kulový kohout Ultrastar je dodán 
s osvědčením o zkoušce materiálu, tlakové zkoušce, 
vizuální a rozměrové kontrole a funkční zkoušce. 
Standardní osvědčení odpovídá EN 10204/3.1B. 
Osvědčení podle 3.1C je k dispozici na požádání. 
 
6.2 IDENTIFIKACE VENTILU 
Kód firmy Starline na nerezovém štítku usnadní 
identifikaci každého výrobku.  

 
PŘI VŠECH DOTAZECH A POŽADAVCÍCH NA 
NÁHRADNÍ DÍLY JE DŮLEŽITÉ ZNÁT TYP A 
DATUM VÝROBY KOHOUTU STARLINE  

 
 

7.0 SKLADOVÁNÍ 
 
7.1 OCHRANA POVRCHU (VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO) A PODROBNOSTI O BALENÍ 

A.  Pokud zákazník nepožaduje něco jiného, všechny ventily z uhlíkové oceli (A105 – LF2) jsou fosfátovány na 
ochranu proti korozi. Nerezové materiály jsou mořené a pasivované. 

B.  K mazání všech vnitřních povrchů je použit čistý vazelínový olej, který lze v případě nutnosti odstranit 
rozpouštědlem. Všechny ventily jsou odpovídajícím způsobem zabaleny do krabice ze silného kartonu nebo do 
dřevěné bedny, aby nedošlo k poškození během dopravy a skladování. 

 
7.2 UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPAD SKLADOVÁNÍ  

Jestliže nejsou ventily určené pro okamžité použití, je nutné provést následující opatření: 
A.  Je-li to možné, doporučuje se ponechat ventily v původním balení během celé doby skladování. 
B. Ventily musejí během této doby zůstat v otevřené poloze. 
C. Aby se zabránilo poškození, ochranné plastové kryty na čelech nesmějí být odstraněny. 

 
7.3 OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM 

A.   Je vhodné skladovat ventily bez přítomnosti vlhkosti v budovách s odpovídajícím zastřešením. Ventily je nutné 
chránit proti všem vlivům okolního prostředí jako je vlhkost vzduchu, vláha, déšť, nečistoty, písek, bláto, slaný 
vzduch, rozprašování soli a mořská voda. 

B.  Všechny  ventily včetně ovládacích členů musejí být skladovány v uzavřeném a suchém prostředí. 
 
7.4 DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ 

A.  Dlouhodobě skladované ventily musí pracovníci kontroly jakosti prohlédnout každých 6 měsíců. Automatické 
ventily musejí být kontrolovány každé 3 měsíce. 

B.  Před dlouhodobým skladováním si ověřte, zda jsou kulové uzávěry zcela otevřené.  
 
7.5 ÚDRŽBA BĚHEM SKLADOVÁNÍ 

A.  Vnitřní plochy se musejí kontrolovat, zda na nich není prach a cizí částice. 
B.   Stará rez a všechen prach se musí odstranit příslušným rozpouštědlem. 
C.   Po vyčištění musejí být všechny ventily promazány správným mazivem. 
D.   Ventily musejí být uvedeny do činnosti a projít alespoň 2 úplnými cykly. 

 
7.6 SKLADOVÁNÍ NA NECHRÁNĚNÉM MÍSTĚ 

A.   V žádném případě nesmějí být standardně chráněné ventily skladovány tímto způsobem déle než 1 měsíc. 
B.   Pro delší skladování nebo pro skladování za určitých klimatických podmínek (teplota, prach, písek, smetí) 

musejí být ventily před opuštěním výrobního podniku opatřeny speciální ochranou. 
 
8.0 MANIPULACE 

Ventily o velikosti nad 2“ je vhodné zavěsit plochými závěsy za hrdla na zdvihací zařízení. Použití jiného způsobu se 
nedoporučuje, protože by to mohlo být riskantní.  
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9.0 MONTÁŽ 

Ventily Starline lze montovat v jakékoliv poloze za použití běžných postupů při montáži potrubí. 
 
9.1 INFORMACE A UPOZORNĚNÍ PŘED MONTÁŽÍ VENTILU 

A.  Trubka musí být bez napětí. 
B.   Trubka se musí propláchnutím zbavit nečistot, otřepů, uhličitanu zinečnatého, zbytků po svařování, aj., které 

by mohly poškodit kulový uzávěr a sedla.  
C.   Ventil musí být při montáži stále v otevřené poloze a ochranné plastové kryty lze odstranit jen v okamžiku 

montáže.  
D.   U kulových ventilů se mezi kulovým uzávěrem a vnitřní dutinou v tělese nachází zpravidla prostor, ve kterém by 

se mohl zachytit produkt. Proto je třeba dbát na vyprázdnění dutiny. 
E.   Montáži automatických kolových ventilů je třeba vždy věnovat náležitou pozornost a kontrolovat správné 

otáčení ovládače a elektrické zapojení.  
 
9.2 MONTÁŽ ZÁVITOVÝCH HRDEL 

Použijte běžný těsnicí materiál, např. konopný provaz, teflon, apod.  
 
9.3 MONTÁŽ PŘIVAŘOVACÍCH HRDEL (SW – BW) 

Přivařovací hrdla všech ventilů Starline se dodávají se vsuvkami o minimální velikosti 100 mm, která chrání sedla před 
poškozením při svařování. 
Pokyny k přivaření ventilu do potrubí: 
 Ventil v otevřené poloze přibodujte na každé straně ve čtyřech místech a následně dokončete svařování, 
aniž demontujete ventil. 
Zkontrolujte snadnost ovládání. 

 
9.4 MONTÁŽ PŘÍRUBOVÝCH HRDEL 

Snadná montáž do potrubí pomocí svorníků a plochého těsnění. 
 
10.0 PROVOZ A OVĚŘENÍ FUNKCE 

POZOR! Během provozu musejí být kulové ventily buď v otevřené nebo zavřené poloze, aby byla zajištěna jejich 
hladká a účinná funkce a dlouhodobá trvanlivost sedel. Ponecháním koule v polootevřené poloze může dojít 
k poškození měkkých sedlových vložek. 

 
10.1 RUČNÍ PROVOZ 

Ventil se otevírá a zavírá otočením pákou o čtvrtinu otáčky (90°). 
A.  Ventil je otevřený, když je rukojeť v linii s ventilem a potrubím. 
B.  Ventil je zavřený, když rukojeť směřuje napříč potrubím. 
C.   Je-li ventil namontován do potrubí, je nutné provést několik operací bez přítomnosti tlaku a zkontrolovat 

snadnost ovládání. 
 
10.2 AUTOMATICKÝ PROVOZ 

Ventil lze automaticky ovládat: 
a.   pneumatickým ovládačem (dvojčinným nebo s vratnou pružinou), 
b.   hydraulickým ovládačem, 
c.   elektrickým ovládačem, 
d.  převodovkou (ručně ovládanou). 
V tomto případě není ventil opatřen zarážkou, protože ta je normální součástí ovládače. 
Po montáži ventilu je nezbytné provést několik operací bez přítomnosti tlaku v potrubí a zkontrolovat snadnost ovládání. 

  
 
11.0 POTRUBNÍ ZKOUŠKA  

1.   Během potrubní tlakové zkoušky nesmí být těleso ventilu pod tlakem větším, než je tlak než při tlakové zkoušce 
ventilu třídy uvedené na nerezovém štítku. 

2.  Kulový uzávěr musí být při zkoušce udržována v otevřené poloze. 
3.  Po tlakové zkoušce musí být ventil zcela zbaven zkušební kapaliny vypuštěním přes odkalovač. 

 
12.0 UVEDENÍ DO PROVOZU 

Při spuštění zařízení je třeba provést operace otevření a uzavření za přítomnosti provozního tlakového rozdílu a 
zkontrolovat, že: 

 a.  celá operace proběhla bez jakéhokoliv odporu, 
 b.  zarážka ventilu pracuje správně, 

c. všechny spoje mezi ventilem a provozním zařízením řádně lícují, 
d. po ověření výše uvedeného je ventil připravený pro vysoký výkon a dlouhodobý provoz.   
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NÁHRADNÍ DÍLY DOPORUČENÉ PRO UVEDENÍ DO PROVOZU A NAJÍŽDĚNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA JSOU STANDARDNÍ SOUČÁSTÍ VENTILŮ OD VELIKOSTÍ 2“. 
PRO VELIKOSTI  11/2“ A MENŠÍ JEN NA POŽÁDÁNÍ.   
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NÁHRADNÍ DÍLY DOPORUČENÉ PRO UVEDENÍ DO PROVOZU A NAJÍŽDĚNÍ 

 
SOUČÁST Č. NÁZEV 

1 PÁKA  
1a ŠROUB PÁKY  
2a 
2b 

ŠROUB HORNÍHO VÍKA 
PŘÍDRŽNÝ ŠROUB RADIÁLNÍHO ČEPU 

3a 
3b 

POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ VŘETENA 
POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ RADIÁLNÍHO ČEPU 

5 HORNÍ VŘETENO 
6 HORNÍ VÍKO 
7 PŘÍTLAČNÁ PODLOŽKA 
8 
8a 

O-KROUŽEK RADIÁLNÍHO ČEPU 
O-KROUŽEK VŘETENA 

9 KULOVÝ UZÁVĚR  
10 SEDLOVÁ VLOŽKA 
10a SEDLOVÝ KROUŽEK   
11 POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ ADAPTÉRU 
12 TĚLESO 
13 PŘÍRUBA ADAPTÉRU 

14 DORAZOVÝ KOLÍK 
15a 
15b ANTISTATICKÁ PRUŽINA 

16 ŠROUBY ADAPTÉRU 
17 PODLOŽKA ZAJIŠŤOVACÍ PÁKY  
30a 
30b 
30c 

HORNÍ LOŽISKO VŘETENA 
SPODNÍ LOŽISKO VŘETENA 
LOŽISKO RADIÁLNÍHO ČEPU 

31 SEDLOVÉ PRUŽINY 
32 RADIÁLNÍ ČEP 
33 POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ SEDLA 
34 O-KROUŽEK SEDLA 
35 O-KROUŽEK ADAPTÉRU 
36 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILEK 
36a O-KROUŽEK ODVZDUŠNĚNÍ 
37 VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA  
37a O-KROUŽEK VYPOUŠTĚNÍ   
 
NP 

 
ŠTÍTEK  

 
Páka: pro plnou světlost 2“ a větší se páka dodává nepřipevněná k ventilu.  
 
 
13.0 ÚDRŽBA 
 Údržba ventilů Starline je zanedbatelná, protože je není třeba mazat. 

Je-li však údržba vyžadována, lze trojdílné ventily velmi snadno udržovat a opravovat, čímž se sníží časová náročnost a 
finanční výdaje.  
K dispozici musí být jen několik náhradních dílů uvedených na straně 3 této příručky. 
Pozor! Před začátkem údržby zajistěte uvolnění tlaku v potrubí. 

 
13.1 DEMONTÁŽ VENTILU 

a.   vyšroubujte šrouby adaptéru (díl č. 16), 
b.   sundejte přírubu adaptéru (díl č.13) z tělesa (díl č. 12) postupně na obou stranách, 
c.   vyjměte sedla (díly č. 10, 10a, 34) z přírub adaptéru (díl č. 13) tak, aby sedlové pružiny (díl č. 31) zůstaly ve 

svých pouzdrech, 
d.   vyšroubujte šrouby horního víka (díl č. 2a), 
e.   vyšroubujte přídržné šrouby radiálního čepu (díl č. 2b), 
f.   vytáhněte radiální čep (díl č. 32), 
g.   vyjměte kulový uzávěr (díl č. 9), 
h.   vyjměte vřeteno (díl č. 5). 
Tímto je ventil zcela demontován a můžete pokračovat ve výměně všech dílů podle návrhu na straně 3 této příručky. 
Pamatujte prosím na to, že všechny tyto činnosti musíte provádět pokud možno v čistém  prostředí.  
 

13.1 VÝMĚNA SEDLA (díly č. 10, 10a, 34) 
Sedlo se považuje za jeden celek a dodává se dohromady se sedlovou vložkou (díl č. 10), sedlovým kroužkem (díl č. 
10a) a sedlovým O-kroužkem (díl č. 34).  Vy jen demontujete sedlový kroužek a O-kroužek a vyměníte je za nové díly.  

 
13.2 VÝMĚNA POŽÁRNÍHO TĚSNĚNÍ ADAPTÉRU (díl č. 33) A O-KROUŽKU ADAPTÉRU (díl č. 35) 
 
13.3 VÝMĚNA PŘÍTLAČNÉ PODLOŽKY (díl č. 7) 
 
13.4 VÝMĚNA POŽÁRNÍHO TĚSNĚNÍ RADIÁLNÍHO ČEPU (díl č. 3b) A O-KROUŽKU RADIÁLNÍHO ČEPU (díl č. 8a) 
 
13.5 VÝMĚNA POŽÁRNÍHO TĚSNĚNÍ VŘETENA (díl č. 3a) 
 
13.6 ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENTILU 
 
Po dokončení výše uvedených výměn postupujte při zpětné montáži ventilu následovně:  
 
Ventil nejprve řádně vyčistěte! 
a.  Vložte horní vřeteno (díl č. 5) do tělesa. 
b.  Vložte kulový uzávěr (díl č. 9) do tělesa pod vřeteno. 
c.  Vložte radiální čep (díl č. 32) do tělesa. 
e.  Dotáhněte přídržné šrouby radiálního čepu (díl č. 2b) a připevněte ho tak k tělesu. 
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f.  Otočením horního vřetena si ověřte, zda se kulový uzávěr (díl č. 9), horní vřeteno (díl č. 5) a radiální čep (díl č. 32) dají 
snadno ovládat. 

g.  Vložte šrouby horního víka (díl č. 2b) a přitáhněte ho k tělesu. 
i.  Vyzkoušejte správnou funkci částečně smontovaného ventilu. 
j.  Ověřte si, že jsou všechny sedlové pružiny uloženy v pouzdru příruby adaptéru a zkontrolujte polohu sedla (díly č. 10, 

10a, 34) v pouzdru příruby adaptéru.  
k.  Přiložte přírubu adaptéru (díl č. 13) na těleso a snažte se nepoškodit požární těsnění adaptéru (díl č. 11) a O-kroužek 

adaptéru (díl č. 35). 
l.  Utáhněte správně šrouby adaptéru (díl č. 16) do kříže (nejprve jeden šroub a potom další naproti).   
m.  Stejné operace opakujte u druhé příruby adaptéru (body k a l). 
n.  Uveďte ventil do činnosti a proveďte nejméně 10 otočení o 360°, aby se každá součástka mohla usadit ve svém 

uložení. 
 
Nyní je ventil připraven k montáži do potrubí.  
Více podrobností o doporučených náhradních dílech naleznete na straně 3 této příručky. 
 
 

TLAKOVÁ A TEPLOTNÍ OMEZENÍ PRO MATERIÁL MĚKKÉ SEDLOVÉ VLOŽKY 
 

 
 
 

Reinforced PTFE = vyztužený teflon          Virgin PTFE = čistý teflon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhradní dodavatel v ČR:  
 

FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o. ,Olomoucká 87, CZ- 627 00 Brno, 
 tel.: ++420 548 426 811   tel.: ++420 548 213 233-5   fax: ++420 548 213 238 

e-mail: brno @ fluidbohemia.cz   http: // www.fluidbohemia.cz  
NONSTOP linka technické podpory: 548 426 832 

 


