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Instrukcja montażu instalacji fermentora
Montaż rurociągu BFX CNW 60/66, DN 50 z przyłączem i uszczelnieniem

uchwyt

obejma

1 Montaż rur BIOFLEX® w fermentorze

2 Rozmieszczenie uchwytów

4 Rozwijanie rur BIOFLEX®

5 Mocowanie rury

6 Prawidłowo zamontowane rury

3 Montaż uchwytów

Wysokość mocowania uchwytów określa położenie otworów prze-
biciowych. Rurociąg musi przebiegać zgodnie z osią otworu prze-
biciowego. Przy pomocy przyrządu laserowego ustalamy wyokość 
zamocowania wszystkich uchwytów przytrzymujących rurociąg, 
a następnie wiercimy niezbędne otwory w odległości około 1 metra 
od siebie. Za każdym razem pierwszy i ostatni uchwyt powinien 
być mocowany w odległości 1,3 m od otowru przebiciowego.

Spiralnie falowana rura BIOFLEX® powinna być stopniowo 
rozwijana, prostowana i wstępnie mocowana.

Beznaprężeniowe mocowanie rury BIOFLEX® przy pomocy obejm 
w zbiorniku.

Uchwyt  
do dwóch rurociągów

Zamontować wszystkie uchwyty do rur.  Obejmy i śruby wykonane 
są ze stali nierdzewnej. 
Uwaga! Dostarczone śruby mogą być osadzone w ściankach 
o grubości minimum 120 mm.
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przyłącze NIROFLEX®

7 Rurę falowaną wyprowadzić ze zbiornika z wykorzystaniem 
uchwytu kątowego

8 Przyłącze BIOFLEX® w zbiorniku i z przepustem z płytą kołnierzo-
wą umocowaną wewnątrz zbiornika

 (Wykonanie patrz karty katalogowe NFX 7.723)
 Wykonanie dla zbiorników stalowych lub betonowych

9 Umieszczenie króćca z płytą kołnierzową.
 Wykonanie dla zbiorników stalowych lub betonowych

Przyłącze BIOFLEX® montujemy na zewnątrz zbiornika.  
Przyspawana do przyłącza rura osłonowa znajduje się wewnątrz 
otworu przebiciowego. Instrukcja montażu wyprowadzenia rur 
BIOFLEX® oraz mocowania przyłączy z pierścieniami uszczelnia-
jącymi patrz rys. 10 do 47.

Króciec wsunąć do otworu przebiciowego zbiornika. Do-
datkowo, w betonowych zbiornikach od zewnątrz wsunąć 
pierścień uszczelniający i umieścić go w odpowiedniej 
pozycji (w kierunku na zewnątrz zbiornika).

Przykręcić płytę kołnierzową
Uwaga! Dostarczone śruby mogą być osadzone w zbiorni-
ku, którego minimalna grubość wynosi 120 mm!
Pomiędzy ścianą zbiornika i płytą kołnierzową należy 
umieścić trwale elastyczny materiał uszczelniający  
(np. Sikaflex).

Następnie do wewnętrznego końca króćca przykręcić 
kolano. Osadzić ostatni uchwyt rury. Rurociąg umieścić 
poziomo na wysokości kolana.

Przyłącze zamontować w odpowiednim miejscu. Instruk-
cja montażu BIOFLEX® - przyłącze patrz  
karta 0.00.05 -0.00.08
Połączyć rurociąg z kolanem. Ostateczny montaż pierście-
ni uszczelniających patrz rys. 46 i 47.

wymiary w [mm]

wymiary w [mm]

Instrukcja montażu instalacji fermentora
Montaż rurociągu BFX CNW 60/66, DN 50 z przyłączami i uszczelnieniem
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uchwyt

uchwyt kątowy

10 Położenie uchwytu kątowego względem otworu

14 Przesuwanie rury

15 Mocowanie rury w uchwycie kątowym

13 Wyginanie na zewnątrz zbiornika

12 Czynności wstępne

11 Uchwyt kątowy

Ważne! Wymiar musi być zachowany, aby rura osłonowa przyłącza 
znalazła się dokładnie w osi otworu przelotowego.

Rurę wysunąć do otworu najdalej jak to jest możliwe.

Rurę umieścić w wyznaczonym miejscu uchwytu kątowego, docią-
gnąć pasem mocującym.

W celu wprowadzenia rury do 
otworu, jej swobodna długość 
powinna wynosić 4,5 m.

Uwaga:
Nie załamywać rury!

Rura falowana powinna być w stanie swobodnym na długości 
uchwytu kątowego i dwóch dalszych uchwytów (ok. 3,0 - 3,6 m). 
Koniec rury powinien wystawać 1,5 m patrząc od strony mocowa-
nia uchwytu kątowego.

Instrukcja montażu instalacji fermentora
Wyprowadzenie rurociągu BFX CNW 60/66, DN 50 z przyłączem i uszczelnieniem
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oznakowanie

prostopadlestrona wewnętrzna 
zbiornika

16 Mocowanie rur w uchwytach

17 Mocowanie w uchwycie kątowym

18 Przygotowanie dla obejmy 4

19 Umieszczenie obejmy 4

20 Znakowanie położenia przyłącza

21 Zwolnienie obejm

Nie zaginaj rury bez 
uchwytu kątowego!

Rurę mocować w dwóch dalszych uchwytach za pomocą obejm.

Przymocować kolejno trzy obejmy do uchwytu kątowego! 
Rura falowana układa się w uchwycie.

Ponownie osadzić pas mocujący jak przedstawiono poniżej. Belkę 
wsunąć w otwór obok rury i dopchnąć ją do prowadnicy uchwytu 
kątowego. Pas mocujący dociągnąć.

Zamocować ostatnią obejmę. 
Rura leży w osi otworu  
przebiciowego. 

Widok z zewnątrz przez  
przebiciowy otwór zbiornika.

W miejscu wejścia rury do otworu w zbiorniku należy ją oznakować 
w celu określenia położenia przyłącza.

Zwolnić obejmy w uchwycie kątowym i dwóch kolejnych.

Instrukcja montażu instalacji fermentora
Wyprowadzenie rurociągu BFX CNW 60/66, DN 50 z przyłączem i uszczelnieniem
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22 Montaż przyłącza z rurą osłonową

23 Zawartość opakowania przyłącza

24 Kołnierze montażowe 
przyłączy

25 Narzędzia montażowe

26 Rurę skrócić na wymiar większy niż L

wymiar L = grubość ściany zbiornika + izolacja +30 mm

Nakręcić tuleję dociskową z rurą osłonową do pozycji B

Uwaga: Rura osłonowa ma długość 250 mm. Większość ścian 
zbiorników jest cieńsza niż 250 mm, rurę osłonową odpowiednio 
skrócić na długość równą grubości ściany zbiornika.

A) piła
B) młotek
C) pilnik półorągły
D) pędzel
E) marker
F) miara
G) rękawice
H) końcówka SW 17 sześciokątna
I) klucz z mechanizmem zapadkowym 
J) nóż
K) pas mocujący
L)  kantówka ok. 30-40 mm, długość ok.1 m

Przyłącze GRAPA z gwintem zewnętrznym

2. tuleja dociskowa z rurą osłonową
4. pierścień podporowy
5. korpus przyłącza z gwintem 

zewnętrznym
6. kołki z korbami
7. podwójne uszczelnienie  

w otworze przebiciowym

Instrukcja montażu instalacji fermentora
Przyłącze z grafitowym pierścieniem uszczelniającym do rury falowanej DN 20 do DN 50
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27 Położenie rowka przy odcinaniu

31 Wkręcanie pierścienia podporowego (4)

33 Pozycjonowanie tulei docisko-
wej (2)

32 Wkręcanie pierścienia  
podporowego (4)

30 Umieszczenie pierścienia uszczelniającego (3)

 Obcinanie rury falowanej (1)

28 Usuwanie zadziorów

29 Usunąć wszystkie opiłki

Wkręcić pierścień podporowy (4) do oporu do wnętrza rury (1).

Tuleję dociskową (2) obracać, 
aż do zrównania jej czoła 
z czołem pierścienia podporo-
wego (4).
Pozycjonować dokładnie 
przy użyciu sztywnego 
liniału.

Pierścień podporowy (4) musi 
przylegać całym obwodem do 
czoła rury (1).

Tuleje dociskową (2) wykorzystać jako szablon do cięcia. W okolicy 
rowka linia cięcia powinna przebiegać zawsze w zagłębieniu fali 
rury. Tu zaczynać odcinanie. Tuleję dociskową (2) przytrzymać ręką. 
Uwaga! Rurę falowaną należy ciąć prosopadle do jej osi wzdłuż 
czoła tulei dociskowej, ewentualne niedokładności skorygować 
pilnikiem.

Tuleję dociskową (2) nakręcić nieco dalej. Usunąć dokładnie 
zadziory z końców rury.

Instrukcja montażu instalacji fermentora
Przyłącze z grafitowym pierścieniem uszczelniającym do rury falowanej DN 20 do DN 50



System rurowy BIOFLEX® BFX

09.2020 www.brugg.pl tel. 0 22 722 56 26

0.00.07

2

4

3

rów
no

leg
le

2

1

5

brak szczeliny

otwory 
do bolców

6

34 Widok od czoła 37 Założyć kołnierze 
montażowe

38 Ściągnąć części 
przyłącza za  
pomocą kołnierzy

39 Zabezpieczennie zamocowania.

36 Wsunąć korpus przyłącza (5)

40 Wygląd przyłącza zamontowanego

35 Zaznaczyć markerem kątowe położenie tulei dociskowej (2) 
wzdłuż rury falowanej (1)

Komorę uszczelniającą tworzą:  
tuleja dociskowa (2), pierścień podporowy (4) i grafitowy pierścień 
uszczelniający (3).

Uwaga:Tylny kołnierz 
dzielony umieścić  
w wytoczonym rowku 
tulei, patrz rysunek.

Śruby kołnierzy dokręcać 
kolejno zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, do 
momentu zetknięcia się 
ze sobą odpowiednich 
powierzchni oporowych 
przyłącza. 
Nie naprężać elementów. 
(ukosowanie).
Kołnierze usunąć.

Wbijać wszystkie kołki z korbami (6).

Kołek prowadzący w korpusie przyłącza (5) wprowadzić do rowku.

Instrukcja montażu instalacji fermentora
Przyłącze z grafitowym pierścieniem uszczelniającym do rury falowanej DN 20 do DN 50
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widok z wewnątrz

widok z zewnątrz

widok z zewnątrz

41 Umieścić ponownie pas mocujący w ustalonej pozycji!

42 Osadzanie obejm

44 Osadzanie ostatniej obejmy (4)

43 Zmienić położenie pasa mocującego

46 Tylne uszczelnienie otworu

47 Uszczelnienie otworu

45 Koniec rury wystawić na zewnątrz zbiornika

Przymocować rurę obejmami do uchwytów zbiornika, następnie 
obejmy 1 do 3 osadzić w uchwycie kątowym.

Pierwszą część uszczelnienia wsunąć z zewnątrz zbiornika  przez 
otwór i przy pomocy osprzętu nasunąć na rurę osłonową przyłącza.
Odstęp od końca rury osłonowej (w zbiorniku) ok. 40 mm.  
(wymiar L1).

Drugą część uszczelnienia umieścić w przedniej części otworu 
i powtórzyć przebieg jak wyżej.

Nakrętki dokręcić mocno zgod-
nie ze wskazówkami zegara przy 
pomocy klucza z mechanizmem 
zapadkowym i klucza dynome-
trycznego. Po dwóch godzinach 
powtórzyć czynność.  
Max. moment dokręcania dla 
śrub M8 -10 Nm

Instrukcja montażu instalacji fermentora
Przyłącze z grafitowym pierścieniem uszczelniającym do rury falowanej DN 20 do DN 50


