
PREČO VYHRDLOVAŤ ?

1 -  Firma T-DRILL je fínska firma ktorá sa venuje
otázke vyhrdlovania už viac ako 30 rokov a má 
zastúpenie po celom svete.

Hlavné heslo je:
Byť vždy tam kde nás potrebuje zákazník

Ponúkame (T-DRILL VALUES):
 - Značku - overenú a dôveryhodnú
 - Vysoko kvalitné produkty
 - Profesionálny kontinuálny vývoj pre zákazníka
 - Modulovú produktovú štruktúru strojov
 -  Profesionálny a rýchly servis - riešený lokálne 

za lokálne ceny.
 - Pomoc pri riešení problému špecialitami

2 -  Vyhrdlovanie je proces tvarovania za
studena, kde sa pomocou špeciálnych hláv po 
vyvŕtaní diery materiál spätne ťahá, aby 
výsledkom bolo hrdlo na ktoré sa dá pripojiť 
následná odbočka

3 -  Tento proces sa dá použiť na všetky
známe kovové materiály, ktoré sú tvárne.

Najčastejšie materiály sú:

 -  Meď, mosadz bronz / prípojné 
rúry sa spájajú letovaním, 
preto sa vytiahnutá odbočka 
neopracúva

 - Čierna oceľ
 - Nehrdzavejúca oceľ
 -  Rozličné zliatiny ako Inconel, 

Hastelloy a iné

Tieto 3 druhy materiálov sa následne
navárajú / najčastejšie orbitálnym 
zváraním/
preto sa povrch musí po vytiahnutí 
ofrézovať / pozri obrázky vpravo a 
vpravo hore /

Obsah:
1 - Kto je firma T-DRILL.
2 - Čo je to vyhrdlovanie .
3 - Pre aké materiály sa dá použiť.
4 - Ako je to so zúžením v oblasti vyhrdlenia
5 - Pre aké normy sa dá vyhrdlenie použiť
6- Aké sú základné typy strojov
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4 -  Hrúbka steny sa dá najlepšie porovnať vtedy 
keď priemer vyhrdlenia sa rovná priemeru 
hlavnej rúry. 
V tomto prípade je hrúbka steny na sedle a strmeni 
rovnaká ako hrúbka rúry, ale smerom hore sa znižuje až 
na 35-50% z hrúbky steny rúry. 
 
Z tohto dôvodu je treba vždy dodržiavať hodnoty 
predpísané výrobcom na zafrézovanie sedla po 
vyhrdlení, aby hrúbka steny bola vždy dostatočná. 
Detailne o tom pojednáva norma ANSI/ASME 
B31.1 časť 104.3.1 a B31.3 časť 304.3.4.

5 - Základné normy ktoré sú v zhode s technológiou vyhrdlovania: 
-  ASTM F 2014-00 Standard Specification for Non-Reinforced Extruded 

Tee Connections for Piping Applications.
  - ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII, Div. 1
 - ASME B31.1 Power Piping
 - ASME B31.3 Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping
 - NAVSEA 1979 DDG Low Pressure Piping Systems
 - Lloyd’s Register Industrial Service Pressure Vessels
 - German AD-Merkblatt B9 Piping Design
 -  Zhoda zo systémom rúr pre Veľkú Britániu, Švédsko, Fínsko, Francúzsko, 

Japonsko, Kóreu a Austráliu

6 - Základné typy strojov  na vyhrdlovanie / v závislosti od priemerov  rúr /:

Prenosné:
T35
T60
T60SS
PLUS 100

Priemyselné:
T110

TEC 150 a TEC 150 HD

SEC 100
SEC 100 TBC
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