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Csőelzáró ballon UBF 
 

Használati utasítás z UBF-S, N, N-K, N-2, V, AL, VZ típusú ballonokhoz 
 

1. Leírás és alkalmazás 

 

Az UBF /továbbiakban UB/ típusú ballonok a gázvezetékek kézzel történő ideiglenes 

elzárására szolgálnak. A cső belső átmérőjéhez illeszkednek. Az UB elzáró része 

gumiballonból és az azt körülvevő textil védőburokból áll: ehhez csatlakozik a merev szár 

vagy flexibilis tömlő, a manométer, elzáró gömbcsap és az azonosító tábla. Az UB Max 

változat fel van szerelve egy O gyűrűvel ellátott menetes zárókupakkal és lefúvatóval is. Az 

elzáró ballonokat az 1. ábra mutatja. Az azonosító táblán szerepel: a gyártó neve, gyártási 

szám, ballon mérete, maximális belső nyomás és hitelesítés érvényessége - lásd a 2. ábrát. Az 

UBF ballonok nem érintkezhetnek organikus hígítókkal, nyers olajszármazékokkal, olajjal, 

kenőanyagokkal, savval és ezen anyagok poraival, keverékeivel. 
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1.1 A ballonok műszaki leírása 

 

UBF - & - $     ## *** 

 DN – acélcső esetén a cső belső átmérője mm-ben 

 cső specifikáció  

 PE PE-HD cső esetén a cső külső átmérője mm-ben 

 különleges ballon 

 a ballon tulajdonságára vonatkozó termékjelölés 

 kézi elzáró ballon 

 

A ballon típusok és a vonatkozó termékjelölés – (&):  
 

S  ballon antisztatikus bevonattal, DN50-DN300 

N  ballon védő antisztatikus bevonattal, DN350-DN1500 

N-K  ballon csőátvezetéssel  , lehetséges a ballon mögötti tér nyomásának ellenőrzése  

N-2 dupla ballon 

AL  ballon nagyszilárdságú  hőálló alumínium bevonattal /100 C
o
 hőterhelhetőséggel/ 

V  ballon nagyszilárdságú anyagból víz és szennyvíz rendszerekhez 

VZ  ballon robbanásveszélyes gázok mintavételére  

 Többdimenziós ballonok, DN80-150, DN150-300 

 Hengeres ballonok, szennyvíz, csatorna rendszerekhez 

 

2. Biztonsági követelmények 

 

Ballonozás során a biztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani. /előírások gazvezetéken 

történő munkavégzéshez, tűzvédelmi előírások, egyéb előírások/ 

A cső ideiglenes lezárása során fontos betartani a ballonok számára vonatkozó előírásokat. A 

gyártó ajánlja bizonyos esetekben, hogy a lezárt csőszakasz minkét oldalán két-két ballont 

helyezzünk el és a két ballon közti teret szellőztessük ki. A szellőztetéshez használjunk egy 

tömlőt és a gázt biztonságos helyre vezessük. 

A ballonok nyomását folyamatosan ellenőrizni kell.. 

A fúrás során képződő éles éleket simítsuk el, fúrás során keletkező forgácsot távolítsuk el, 

nehogy a ballonok megsérüljenek. 

A kezelési utasítást ki kell egészíteni az egyéb előírásokkal /technológiai leírás lépésről 

lépésre/, mely vonatkozik a munkavégzés feltételeire és specifikálja a munkaszervezést, a 

munkafolyamatot, személyi feltételeket, ellenőrzési folyamatokat, a szükséges intézkedéseket 

a tűzvédelemmel kapcsolatban. 

 

3. Az UBF ballon használati utasítása, munkafolyamat 

 

3.1.  A ballonokat levegővel pumpáljuk fel, pumpa segítségével, a táblázatban megadott 

nyomásra. A többdimenziós ballonokat folyadékkal is feltölthetjük 

 

3.2.  A ballonozás előtt az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni: 

 a.  meggyőződni arról, hogy a ballon mérete azonos az elzárandó cső méretével  

 b.  meggyőződni arról, hogy a ballon hitelessége nem járt e le. 

 c.  szemrevételezéssel meggyőződni a ballon épségéről 

d.  Felpumpáljuk vagy feltöltjük a ballont az üzemi nyomásra, meggyőződünk 

a ballon épségéről, majd a nyomást a kétharmadára csökkenjük és vizuálisan 

ellenőrizzük a védőburkot. 



    
e.  A nyomást10 percig ellenőrizzük, ha nem tartja a nyomást,  akkor másik 

ballont kell alkalmazni 

 

3.3.  Amennyiben az előző pontban leírtak teljesülnek, akkor leengedhetjük a ballonokat és 

behelyezhetjük a csőbe, az előzőleg készített csonkon keresztül. Kellő körültekintéssel 

végezzük a ballonok behelyezését, nehogy megsérüljenek. 

3.4.  A ballon behelyezése után a lyukat az elzáró dugóval vagy mentes O gyűrűs tömítővel 

zárjuk le. 

3.5.  Lassan kezdjük feltölteni a ballonokat. A töltést a táblázatban megadott nyomásig 

végezzük ügyelve arra, hogy a ballon a folyamat során ne mozduljon el  

3.6.  Ügyeljünk arra, hogy a töltés során a manométer mutatója a piros tartományba ne 

kerüljön. 

3.7.  A munkavégzés befejeztével engedjük le a ballonokat, majd óvatosan vegyük ki a 

csőből. 

3.8.  Tisztítsuk meg a ballont, majd szemrevételezéssel ellenőrizzük, hogy nem történt e 

sérülés 

 

4. Tárolás, karbantartás, javítás. 

 

4.1. A ballonokat leengedett állapotában /a töltési nyomás ¼-re engedjük le/, száraz, sötét, 

UV sugárzás mentes, +5 és +28 C
o
-os raktárban, fűtőtesttől legalább 1,5m-es 

távolságban tároljuk. 

4.2.  Használat után, tárolás előtt mindig tisztítsuk meg a ballont 

4.3.  Ha nem használjuk a ballonokat egy hónapnál hosszabb ideig, akkor havonta egyszer 

síkporral be kell szórni. 

4.4.  Javítást csak a gyártó cég végezhet. 

 

  



    
5.  Az egyes ballontípusok műszaki adatai 

 

5.1. UBF-S-N típus 

 

A ballon egy antisztatikus textilburokban van elhelyezve, mely lobogó tűznek, lángnak nem 

áll ellen. Olyan alkalmazási területre lett kifejlesztve. ahol a védőtextilt tűz nem érheti. 

 

Alkalmazási terület:    acél gázvezeték, öntöttvas cső, PE-HD 

Elzárható cső mérete:   DN 50-DN 1400 

Maximális zárási nyomás a csőben: lásd táblázat 

A ballon töltési nyomása:   lásd táblázat 

Környezeti hőmérséklet:   +5 és +28 C
0
  

Védőburok 

antisztatikus:     elektromos ellenállás=3,2*10
4
 ohm 

 

UBF-S ballonok töltő és záró nyomása 

 

D /DN/ 

/mm/ 

Javasolt 

töltőnyomás 

/bar/ 

Maximális 

töltőnyomás 

/bar/ 

A cső 

maximális 

záró 

nyomása 

/bar/ 

minimális 

lyukátmérő 

a ballon 

bevezetéséhez 

/mm/ 

Javasolt 

FASTRA  

típus 

50 1,5-1,8 2,0 0,2 40 FH 2” 

80 1,5-1,8 2,0 0,2 57 FHS 

100 1,1-1,4 1,8 0,18 57 FHS 

125 1,1-1,4 1,6 0,16 57 FHS 

150 0,8-1,1 1,4 0,14 57 FHS 

200 0,7-1,0 1,1 0,11 57 FHX 

250 0,4-0,6 1,0 0,10 57 FHX 

300 0,4-0,6 0,8 0,08 57 FHX 

350 0,4-0,5 0,4 0,04 74 FHX 3” 

400 0,3-0,35 0,3 0,03 74 FHX 3” 

450 0,2-0,25 0,2 0,02 74 FHX 3” 

500 0,2-0,25 0,2 0,02 90 FHXX 4” 

600 0,2-0,25 0,15 0,015 90 FHXX 4” 

 

   
  

 



    
 

5.3. UBF-AL típus 

 

Az elzáró ballont alumínium bevonatú védőburok veszi körül. A bevonat rövid ideig tűz- és 

hőálló. A felülete 100C
o
 hő terhelést elbír, egy méter távolságban hegeszteni lehet 

Az alábbi műszaki tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

Alkalmazási terület:    acél gázvezeték, öntöttvas cső, PE-HD 

Elzárható cső mérete:   DN 50-DN 1400 

Maximális zárási nyomás a csőben: lásd táblázat 

A ballon töltési nyomása:   lásd táblázat 

Környezeti hőmérséklet:   +5 és +28 C
0
  

Védőburok 

elektromos tulajdonság:   elektromos ellenállás=1*10
5
 ohm 

védettség a nyílt lánggal    EN ISO 11612 

 

UBF-AL ballonok töltő és záró nyomása 

 

D /DN/ 

/mm/ 

Javasolt 

töltő nyomás 

/bar/ 

Maximális 

töltőnyomás 

/bar/ 

A cső 

maximális 

záró 

nyomása 

/bar/ 

minimális 

lyukátmérő 

a ballon 

bevezetéséhez 

/mm/ 

Javasolt 

FASTRA  

típus 

50 1,5-1,8 2,5 0,25 57 FHS 

80 1,5-1,8 2,5 0,25 57 FHS 

100 1,1-1,4 2,2 0,22 57 FHS 

125 1,1-1,4 2,0 0,20 57 FHS 

150 0,8-1,1 1,8 0,18 74 FHX 3” 

200 0,7-1,0 1,4 0,14 74 FHX 3” 

250 0,4-0,6 1,2 0,12 90 FHXX 4” 

300 0,4-0,6 1,0 0,10 90 FHXX 4” 

350 0,4-0,5 0,6 0,06 140 menetes 

záródugó 

400 0,3-0,35 0,5 0,05 140 menetes 

záródugó 

450 0,2-0,25 0,4 0,04 140 menetes 

záródugó 

500 0,2-0,25 0,3 0,03 140 menetes 

záródugó 

 

  



    
5.4. UBF kettős ballon 

 

 
 

5.5. UBF ballon csőátvezetéssel 

 

 
 

  



    
 

5.6. UBF hengeres ballon 

 

 
 

 

5.8. UBF többdimenziós ballon 

 

 
 



    
6.  Záró rendelkezések 

 

Az elzáró ballonokkal dolgozó személyeknek ismerni kell a kezelési útmutatást. A gyártó 

semmiféle kötelezettségez nem vállal a szakszerűtlen kezelésből eredő meghibásodásokra. 

 

Valamennyi termékvédjegy a gyártó tulajdona. 

 

Szigorúan tilos a használati utasításban szereplő képek másolata, a használati utasítás 

lemásolása és felhasználása illetéktelen személyek által, illetve felhasználása pályázatokon. 

 

A gyártó fenntartja jogát a műszaki változtatásokra.. 


