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1. Instalacja
Instrukcja niniejsza dotyczy u¿ywania DP143 i DP163 w
zastosowaniu do pary, ale mo¿na z niej korzystaæ równie¿
wówczas, gdy zawór jest stosowany do sprê¿onego
powietrza. Do sprê¿onego powietrza zaleca siê stosowanie
DP143G i DP163G z nitrylowym uszczelnienim do zaworu
g³ównego i zaworu pilotowego.

1. Wyposa¿enie (rys. 1)

Zawory redukcji cinienia DP143 i DP163 s¹ dostarczane
w stanie gotowym do zamontowania. Posiadaj¹ sprê¿ynê
kalibracyjn¹ najlepiej dostosowan¹ do cinienia
wylotowego podanego w zamówieniu, która jednak¿e nie
jest wstêpnie ustawiona.

2. Monta¿ (rys. 2 i rys. 3)

Zawór trzeba zawsze montowaæ w poziomym odcinku
ruroci¹gu, tak aby komora membrany g³ównej znajdowa³a
siê poni¿ej ruroci¹gu. Mo¿na stosowaæ dwa lub wiêcej
zaworów pracuj¹cych równolegle, aby osi¹gn¹æ wysokie
wydajnoci lub przy znacznych zmianach obci¹¿enia,
albo tam, gdzie potrzebne jest urz¹dzenie rezerwowe.

ruba kalibracji
Przeciwnakrêtka

3. Dobór rednic ruroci¹gu
Sprê¿yna
kalibruj¹ca

Rurka impulsowa
pilota

Nale¿y tak dobraæ rednice ruroci¹gu przed i za zaworem
redukcyjnym, aby prêdkoæ przep³ywu pary nie
przekracza³a 30m/s. Oznacza to, ¿e w³aciwie dobrany
zawór zazwyczaj bêdzie mia³ rednicê mniejsz¹ ni¿
ruroci¹g po stronie dolotowej, a ruroci¹g po stronie
odlotowej zaworu bêdzie mia³ rednicê wiêksz¹ ni¿ po
dolotowej.

4. Naprê¿enia ruroci¹gu

Naprê¿enia ruroci¹gu, które mog¹ byæ spowodowane
rozszerzalnoci¹ lub nieprawid³owym podparciem, nie
powinny byæ przenoszone na korpus zaworu.

5. Zawory odcinaj¹ce

Powinny byæ pe³noprzelotowe. Wszystkie zawory
odcinaj¹ce musz¹ pozwalaæ na powolne otwieranie
dop³ywu pary.

6. Usuwanie kondensatu

Nale¿y zapewniæ w³aciwe odwodnienie ruroci¹gu, aby
zawór by³ zasilany such¹ par¹. Idealnym rozwi¹zaniem
jest zamontowanie przed reduktorem separatora
(osuszacza pary). Je¿eli przy zamkniêciu zaworów
odcinaj¹cych za reduktorem istnieje niebezpieczeñstwo
zalania ruroci¹gu odlotowego, nale¿y wówczas
zamontowaæ zespó³ odwadniaj¹cy, który odprowadzi
kondensat tworz¹cy siê na skutek strat ciep³a do
otoczenia.

7. Ochrona przed
zanieczyszczeniami

Zawór powinien byæ chroniony przez filtr siatkowy o
wielkoci równej rednicy ruroci¹gu doprowadzaj¹cego
parê, wyposa¿ony w siatkê o perforacji 0,15mm. Filtr
siatkowy powinien byæ zabezpieczony przed
gromadzeniem siê wody, poprzez monta¿ z kieszeni¹ w
poziomie.

8. Rurka impulsowa
Rys. 1
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Zawór dostarczany jest wraz z rurk¹ impulsow¹ ³¹cz¹c¹
korpus z komor¹ zaworu pilotowego.
Jeli wymagana jest dok³adna regulacja cinienia i/lub
maksymalna wydajnoæ zaworu, wówczas nale¿y
zamontowaæ zewnêtrzn¹ rurkê impulsow¹.
Aby zamontowaæ zewnêtrzn¹ rurkê impulsow¹ cinienia
odlotowego, nale¿y zdemontowaæ fabrycznie
zamontowan¹ rurkê impulsow¹. Ods³oniêty otwór
gwintowany 1/8 w korpusie zaworu nale¿y zalepiæ
rubk¹ znajduj¹c¹ siê w p³óciennym woreczku do³¹czonym
do zaworu.
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Rurka
impulsowa
Zawór
redukcyjny
Filtr z siatk¹ ze stali
nierdzewnej o perforacji
0,15mm

Zawór odcinaj¹cy po stronie odp³ywu, aby
zapewniæ warunki braku przep³ywu przy
ustawianiu cinienia zredukowanego

Zawór
bezpieczeñstwa

➧

Separator

Zawór zwrotny

➧

Odstêp z ka¿dej
strony 1m lub 15
rednic ruroci¹gu

Kondensat

➧

Dop³yw
pary
Filtr siatkowy

Odwadniacz
p³ywakowy

Komora czujnika
Spiratec
Rys. 2 Zalecana instalacja

Drugi gwintowany otwór 1/8 znajduj¹cy siê w komorze
zaworu pilotowego nale¿y zalepiæ wykorzystuj¹c zatyczkê
zamontowan¹ w otworze gwintowanym znajduj¹cym siê
w przedniej czêci komory zaworu pilotowego. W powy¿ej
wspomniany otwór gwintowany nale¿y wprowadziæ ³¹cznik
zaciskowy wraz z piercieniem zaciskowym, który równie¿
znajduje siê w p³óciennym woreczku.
Po³¹czenie przeznaczone jest do mocowania rurki o
rednicy zewnêtrznej 6mm. W razie braku odpowiedniej
rurki ³¹cznik mo¿na zdemontowaæ i po³¹czenie wykonaæ
przy pomocy stalowej rurki o wymiarze 1/8 wkrêconej
bezporednio w komorê zaworu pilotowego. Rurka
impulsowa powinna zostaæ do³¹czona do ruroci¹gu w
górnej jego czêci, po stronie cinienia odlotowego, tak
by w odleg³oci 1m lub 15 rednic ruroci¹gu (którakolwiek
odleg³oæ jest wiêksza) w obu jego kierunkach brak by³o
elementów instalacyjnych. Sposób monta¿u powienien
zapewniæ spadek w kierunku ruroci¹gu, tak aby wytworzony
w zaworze kondensat móg³ swobodnie sp³yn¹æ. Jeli
wielkoæ ruroci¹gu utrudnia taki sposób monta¿u rurka
impulsowa mo¿e zostaæ do³¹czona z boku ruroci¹gu.
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9. Manometry

Wa¿ne jest zamontowanie manometru po stronie odp³ywu,
tak aby mo¿na by³o prawid³owo ustawiæ zawór.
Manometr po stronie dop³ywu jest wa¿nym narzêdziem
diagnostycznym.

10. Obejcie

Je¿eli wa¿ne jest utrzymywanie sta³ego dop³ywu pary,
nale¿y równolegle zainstalowaæ dwa zawory redukcyjne.
Stosowanie obejcia z zaworem rêcznym nie jest zalecane,
poniewa¿ nie zapewni to regulacji cinienia za zaworem,
kiedy zmienia siê obci¹¿enie par¹.
W okresach s³abego obci¹¿enia cinienie za zaworem
mog³oby nadmiernie wzrosn¹æ. Warunki pe³nego
obci¹¿enia spowoduj¹ z kolei nadmierny spadek cinienia.

11. Zawór bezapieczeñstwa

Zawór ten jest przeznaczony do zabezpieczenia
urz¹dzeñ za zaworem redukcyjnym przed przekroczeniem
dopuszczalnego cinienia.
Nale¿y go ustawiæ tak, aby otwiera³ siê przy lub poni¿ej
bezpiecznego cinienia pracy urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego. Normalnie powinien mieæ on taki rozmiar, aby
przej¹æ pe³n¹ przepustowoæ zaworu redukcji cinienia,
gdyby ten zawór zosta³ uszkodzony w po³o¿eniu pe³nego
otwarcia.
Nie nale¿y nastawiaæ zaworu bezpieczeñstwa na cinienie
zbyt bliskie nastawy zaworu redukcyjnego. Króciec
wylotowy zaworu bezpieczeñstwa powinien byæ do³¹czony
do odpowiednio przygotowanego ruroci¹gu odprowadzaj¹cego.
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Wa¿ne tylko dla DP143

Dotyczy instalacji z bezporednim wtryskiem
pary do produktu.
Zawór ten zawiera inhibitor korozji, by chroniæ go
przed korozj¹ podczas sk³adowania. Aby unikn¹æ
ewentualnego zanieczyszczenia produktu, zalecamy,
aby po pierwszym p³ukaniu instalacji doprowadzaj¹cej
parê, przep³ukaæ tak¿e ten zawór w celu usuniêcia
wszelkich ladów inhibitora.

Rys. 3

2. Uruchomienie
12. Uruchomienie jednego
zaworu

1. Sprawdziæ, czy wszystkie po³¹czenia s¹ prawid³owo
wykonane i czy wszystkie zawory s¹ zamkniête.
2. Sprawdziæ, czy ruba kalibracji jest obrócona ca³kowicie
w lewo a¿ do zwolnienia sprê¿yny.
3. Przedmuchaæ ruroci¹g przez zdjêcie denka i wyjêcie
siatki z filtra w zespole odwadniacza. Po zakoñczeniu
zmontowaæ z powrotem. Nie wyjmowaæ podczas tej
operacji siatki z filtra przewodu g³ównego. Chocia¿
powinno to spowodowaæ usuniêcie wiêkszoci
obecnych zanieczyszczeñ, mo¿e byæ konieczne w
regularnych odstêpach czasu sprawdzanie i
czyszczenie filtra siatkowego w przewodzie g³ównym.
4. Powoli otwieraæ zawór odcinaj¹cy przed zaworem
redukcyjnym a¿ do pe³nego otwarcia.
5. Za pomoc¹ klucza 19 mm powoli obracaæ rubê
regulacyjn¹ w prawo a¿ do uzyskania ¿¹danego
wskazania na manometrze za zaworem redukcyjnym.
6. Przytrzymuj¹c rubê kalibracji kluczem dokrêciæ
przeciwnakrêtkê, by zabezpieczyæ ustawienie
sprê¿yny regulacyjnej, pamiêtaj¹c przy tym o w³o¿eniu
podk³adki w kszta³cie litery C (rys. 1).
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7. Przytrzymuj¹c rubê kalibracji kluczem dokrêciæ
przeciwnakrêtkê, by zabezpieczyæ ustawienie
sprê¿yny regulacyjnej, pamiêtaj¹c przy tym o w³o¿eniu
podk³adki w kszta³cie litery C (rys. 1).
8. Powoli otwieraæ zawór odcinaj¹cy umieszczony za
zaworem redukcyjnym a¿ do ca³kowitego otworzenia.

13. Uruchomienie dwóch lub
wiêcej zaworów
pracuj¹cych równolegle

Kiedy stosuje siê wiêcej ni¿ jeden zawór redukcyjny,
korzystne jest u¿ycie dwóch zaworów o ró¿nej wielkoci,
przy czym mniejszy z nich wybiera siê tak, by spe³nia³
wymagania przy mniejszym obci¹¿eniu, a kiedy wiêkszy
zawór zaczyna dzia³aæ, wówczas oba pokrywaj¹
wymagania normalnego i maksymalnego obci¹¿enia.
Ka¿dy zawór trzeba ustawiæ niezale¿nie wed³ug
procedury rozruchu opisanej w 12 rozdziale, ale ustawiaj¹c
mniejszy zawór oko³o 0,1 bar wy¿ej ni¿ wiêkszy zawór.
Ka¿dy zawór nale¿y ustawiæ w warunkach braku przep³ywu
przez zawór redukcyjny, tj. przy zamkniêtym zaworze
odcinaj¹cym za zaworem redukcyjnym.
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3. Konserwacja
DP163 Ostrze¿enie

Stal nierdzewna 316 stosowana w konstrukcji zaworu DP163, zw³aszcza dla czêci gwintowanych lub dok³adnie
pasowanych, jest bardzo podatna na zacieranie lub spawanie na zimno. Jest to nieuchronna w³aciwoæ tego
rodzaju materia³u i w zwi¹zku z tym przy demonta¿u lub powtórnym monta¿u nale¿y postêpowaæ bardzo
ostro¿nie.
Je¿eli przeznaczenie zaworu umo¿liwia to, zaleca siê na³o¿enie na dopasowane do siebie czêci przed powtórnym
monta¿em niewielkiej iloci smaru na bazie PTFE.

1
2

3
4

5

6

Uwaga dotycz¹ca
bezpieczeñstwa
Uszczelkami nale¿y
manipulowaæ bardzo
ostro¿nie, poniewa¿
pasek wzmacniaj¹cy ze
stali nierdzewnej mo¿e
³atwo zraniæ.

9
8
7
10
12
13
11
18A
18
19
14
20
21
22
23
17
18B

15A
30
16A
16
15

14. Rutynowa konserwacja

Zaleca siê rozmontowaæ zawór co 12-18 miesiêcy do
pe³nego przegl¹du. W idealnym przypadku nale¿y w tym
celu zawór wymontowaæ z ruroci¹gu. Poni¿ej podano
czêci, które mog¹ wymagaæ wymiany lub regeneracji.
Zawór g³ówny (22) i grzybek zaworu (21)
Zespó³ zaworu pilotowego (14)
Membrany (10) zaworu pilotowego
Membrany (28) g³ówne
Szczegó³owa procedura napraw powy¿szych elementów
podana jest w punktach 18-22.
Oprócz powy¿szych elementów w razie potrzeby tulejê
popychacza (23) i dysze regulacyjne (17) oraz (27A)
nale¿y oczyciæ z kamienia.

15. Czyszczenie

Po demonta¿u zaworu, je¿eli membran g³ównych lub
membrany zaworu pilotowego nie wymienia siê, nale¿y
zwróciæ uwagê na to, by nie odwróciæ tych membran.
Nale¿y zamontowaæ je z powrotem dok³adnie w takim
po³o¿eniu, jakie mia³y przed demonta¿em. Dysze
regulacyjne (17) i (27A) oraz rurki regulacyjne (18) i
impulsowe (16) lub (15) musz¹ byæ utrzymywane w
czystoci.
W razie potrzeby przedmuchaæ sprê¿onym powietrzem.
Nie u¿ywaæ wiert³a do udra¿niania dysz regulacyjnych,
poniewa¿ powiêkszenie ich rednicy mog³oby zaburzyæ
pracê reduktora.
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26
25
27
27A

Rys. 4

29

28

24

29

Membrany g³ówne u¿ywane w zaworach
redukcyjnych DP143 i DP163
Rozmiar zaworu

rednica membrany

DN15, DN15LC i DN20

125 mm

DN25 i DN32

166 mm

DN40 i DN50

230 mm

DN80

300 mm
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16. Sprê¿yny kalibruj¹ce
i zakresy cinienia
zredukowanego

Przewidziane s¹ cztery oznaczone kolorami sprê¿yny
kalibruj¹ce do nastêpuj¹cych zakresów cinienia
zredukowanego:
¿ó³ta

0,2 - 3 bar

niebieska

2,5 - 7 bar

czerwona

6,0 - 17 bar

szara (DP143)

16,0- 24 bar

szara (DP163)

16,0- 21 bar

Sprê¿yny te nie s¹ wymienne ze sprê¿ynami
stosowanymi w innych zaworach redukcyjnych Spirax.
Za wyj¹tkiem szarej sprê¿yny mog¹ byæ one u¿ywane
do cinieñ od 0,2 bar. Jednak przy zastosowaniu
prawid³owej sprê¿yny do dzia³ania w podanych powy¿ej
zakresach uzyska siê lepsz¹ regulacjê, a cinienie
zredukowane bêdzie mo¿na ustawiæ dok³adniej.

17. Wymiana sprê¿yny
kalibruj¹cej

Przy wymianie sprê¿yny nie trzeba odcinaæ zaworu.
1. Poluzowaæ przeciwnakrêtkê (2) i obracaæ rub¹
kalibracji (1) w lewo a¿ do zwolnienia sprê¿yny.
2. Wysun¹æ podk³adkê w kszta³cie litery C (3) spod
przeciwnakrêtki i zdj¹æ pokrywê (4).
3. Wyj¹æ star¹ sprê¿ynê (6) i za³o¿yæ now¹, pamiêtaj¹c
o umieszczeniu górnej p³ytki (5) sprê¿yny.
4. Za³o¿yæ z powrotem pokrywê i podk³adkê w kszta³cie
litery C. Obracaæ rubê kalibracji w prawo a¿ do
uzyskania ¿¹danego wskazania na manometrze.
5. Przytrzymuj¹c rubê kalibracji dokrêciæ
przeciwnakrêtkê, sprawdzaj¹c czy podk³adka w
kszta³cie litery C jest na miejscu.

Listwa z prostoliniow¹
krawêdzi¹

18. Wymiana zespo³u zaworu
pilotowego i d³awnicy
mieszkowej

1. Odci¹æ zawór redukcyjny i zmniejszyæ cinienie do
zera.
2. Poluzowaæ przeciwnakrêtkê (2) i obracaæ rubê
regulacyjn¹ (1) w lewo, a¿ do zwolnienia sprê¿yny.
3. Wysun¹æ podk³adkê w kszta³cie litery C (3) spod
przeciwnakrêtki i zdj¹æ pokrywê (4).
4. Wyj¹æ sprê¿ynê (6) i górn¹ p³ytkê (5) sprê¿yny.
5. Odkrêciæ cztery nakrêtki M10 i zdj¹æ obudowê (8)
sprê¿yny, doln¹ p³ytkê (7) sprê¿yny i membrany
(10).
6. Odkrêciæ nakrêtkê z³¹czn¹ (18A) oraz nakrêtkê
z³¹czn¹ (16A) lub (15A) i od³¹czyæ rurki 6 mm ze stali
nierdzewnej.
7. Odkrêciæ nakrêtki (11) i wyj¹æ zespó³ zaworu
pilotowego (30) uwa¿aj¹c, aby sprê¿yna (20) zaworu
g³ównego by³a nadal umieszczona prawid³owo na
grzybku (21) zaworu g³ównego.
8. Odkrêciæ zespó³ (14) zaworu pilotowego, zawieraj¹cy
integralny wk³ad siatkowy (14a) filtru, u¿ywaj¹c do
tego celu klucza nasadowego 27 mm. Wyj¹æ równie¿
trzpieñ (13).
9. Odkrêciæ kluczem nasadowym 24 mm zespó³ (12)
uszczelki mieszkowej. W razie koniecznoci tê
uszczelkê mieszkow¹ mo¿na wymieniæ.
10. Po wyjêciu uszczelki mieszkowej wkrêciæ nowy
zespó³ (14) zaworu pilotowego i dokrêciæ go
momentem 115 Nm.
11. W³o¿yæ od góry trzpieñ (13) i sprawdziæ, czy pomiêdzy
wierzcho³kiem trzpienia a prostoliniow¹ krawêdzi¹
listwy umieszczonej w poprzek zag³êbienia na
membranê istnieje szczelina 0,7 mm (patrz rys. 5).
Uwaga: Ze wzglêdu na odchy³ki produkcyjne trzpieñ
jest dostarczany nieco d³u¿szy ni¿ potrzeba i zwykle
trzeba bêdzie zeszlifowaæ jego górny koniec, by
nadaæ mu prawid³ow¹ d³ugoæ. Po obróbce sprawdziæ,
czy ostre krawêdzie zosta³y usuniête z górnego
koñca trzpienia, poniewa¿ mog³yby spowodowaæ
uszkodzenie mieszka. Szczelina 0,7 mm zapewnia,
¿e po w³o¿eniu d³awnicy mieszkowej nadal bêdzie
niewielka szczelina pomiêdzy ni¹ a membran¹ w
po³o¿eniu neutralnym.

Listwa z prostoliniow¹
krawêdzi¹

0.7 mm

Rys. 5.
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12. Po ostro¿nym na³o¿eniu d³awnicy mieszkowej na
trzpieñ dokrêciæ j¹ momentem 115 Nm.
13. Sprawdziæ ponownie za pomoc¹ listwy z prostoliniow¹
krawêdzi¹, czy przy lekkim dociniêciu mieszka do
górnego koñca trzpienia istnieje niewielki luz - tylko
linia wiat³a pomiêdzy prostoliniow¹ krawêdzi¹ a
wierzcho³kiem mieszka. (Patrz rys. 5).
14. Przed zmontowaniem zaworu sprawdziæ, czy
powierzchnie uszczelek zarówno na zespole zaworu
pilotowego jak i na korpusie s¹ czyste, a sprê¿yna
(20) zaworu g³ównego umieszczona prawid³owo na
grzybku zaworu g³ównego.
15. Za³o¿yæ now¹ uszczelkê (19) i zamocowaæ zespó³
zaworu pilotowego na korpusie za pomoc¹ nakrêtek
(11). Dokrêciæ te nakrêtki momentem podanym w
tabeli 1.
16. Zamontowaæ z powrotem rurki 6 mm ze stali
nierdzewnej i dokrêciæ nakrêtkê z³¹czn¹ (18A) oraz
nakrêtkê z³¹czn¹ (16A) lub (15A), aby zapewniæ
szczelnoæ dla pary.
17. Za³o¿yæ z powrotem dwie membrany (10)
sprawdzaj¹c, czy s¹ one usytuowane w taki sam
sposób jak przed wyjêciem. Sprawdziæ równie¿, czy
wszystkie powierzchnie styku s¹ czyste. W razie
koniecznoci mo¿na zamontowaæ dwie nowe
membrany.
18. W³o¿yæ doln¹ p³ytkê (7) sprê¿yny i zamocowaæ
obudowê sprê¿yny czterema nakrêtkami M10 (9),
dokrêcaj¹c momentem 50 Nm.
19. Za³o¿yæ z powrotem sprê¿ynê (6) i górn¹ p³ytkê (5)
sprê¿yny. Obracaæ rub¹ regulacyjn¹ (1) a¿ dotknie
ona górnej p³ytki sprê¿yny. Za³o¿yæ z powrotem
pokrywê (4) i podk³adkê w kszta³cie litery C (3).
20. Wyregulowaæ z powrotem zawór postêpuj¹c zgodnie
z czynnociami opisanymi w rozdziale 2.

Tabela 1

Zalecane momenty dokrêcania nakrêtek (11)
mocuj¹cych zespó³ zaworu pilotowego

Wielkoæ
zaworu

Rozmiar
nakrêtki

Moment
dokrêcania

DN15LC

M10

40 Nm

DN15 i DN20
DN25 i DN32

M12

60 Nm

DN40 i DN50

M16

110 Nm

DN80

M12

80 Nm
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14B

19. Czyszczenie wk³adu
siatkowego filtra zaworu
pilotowego
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
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14

14A
14C
14D

Odci¹æ zawór redukcyjny i zmniejszyæ cinienie
do zera.
Poluzowaæ przeciwnakrêtkê (2) i obracaæ rubê
regulacyjn¹ (1) w lewo, a¿ do zwolnienia sprê¿yny.
Odkrêciæ nakrêtkê z³¹czn¹ (18A) oraz nakrêtkê
z³¹czn¹ (16A) lub (15A) i od³¹czyæ rurki 6 mm ze
stali nierdzewnej.
Odkrêciæ nakrêtki (11) i wyj¹æ zespó³ zaworu
pilotowego (30) pamiêtaj¹c, aby sprê¿yna (20)
zaworu g³ównego by³a nadal umieszczona
prawid³owo na grzybku (21) zaworu g³ównego.
Trzymaj¹c korpus zaworu pilotowego górn¹
stron¹ do do³u odkrêciæ nakrêtkê (14B) mocuj¹c¹
wk³ad siatkowy, u¿ywaj¹c do tego celu klucza 27
mm.
Wyj¹æ siatkê (14A) do oczyszczenia uwa¿aj¹c,
by nie zgubiæ ma³ej sprê¿yny powrotnej (14D) i
kulki (14C), które mo¿na równie¿ oczyciæ, jeli
trzeba.
W³o¿yæ z powrotem kulkê, sprê¿ynê i siatkê.
Nakrêciæ nakrêtkê (14B) mocuj¹c¹ siatkê.
Dokrêciæ momentem 15 Nm.
Sprawdziæ, czy powierzchnie uszczelek na
zespole zaworu pilotowego i na korpusie s¹
czyste. Sprawdziæ, czy sprê¿yna (20) zaworu
g³ównego jest usytuowana prawid³owo na grzybku
zaworu g³ównego.
Za³o¿yæ now¹ uszczelkê (19) i zamocowaæ zespó³
zaworu pilotowego na korpusie za pomoc¹
nakrêtek (11). Dokrêciæ te nakrêtki momentem
podanym w tabeli 1.
Zamontowaæ z powrotem rurki 6 mm ze stali
nierdzewnej i dokrêciæ nakrêtkê z³¹czn¹ (18A) oraz
nakrêtkê z³¹czn¹ (16A) lub (15A), aby zapewniæ
szczelnoæ dla pary.
Wyregulowaæ z powrotem zawór postêpuj¹c
zgodnie z czynnociami opisanymi w rozdziale 2.
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20. Wymiana membran zaworu
pilotowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Odci¹æ zawór redukcyjny i zmniejszyæ cinienie
do zera.
Poluzowaæ przeciwnakrêtkê (2) i obracaæ rubê
regulacyjn¹ (1) w lewo, a¿ do zwolnienia sprê¿yny.
Wysun¹æ podk³adkê w kszta³cie litery C (3) spod
przeciwnakrêtki i zdj¹æ pokrywê (4).
Wyj¹æ sprê¿ynê (6) i górn¹ p³ytkê (5) sprê¿yny.
Odkrêciæ cztery nakrêtki M10 (9) i wyj¹æ obudowê
(8) sprê¿yny, doln¹ p³ytkê (7) sprê¿yny i stare
membrany (10).
Za³o¿yæ dwie nowe membrany (10) sprawdzaj¹c,
czy wszystkie powierzchnie stykowe s¹ czyste.
W³o¿yæ na miejsce doln¹ p³ytkê (7) sprê¿yny i
zamocowaæ obudowê sprê¿yny czterema
nakrêtkami M10 (9), dokrêcaj¹c momentem 50
Nm.
W³o¿yæ sprê¿ynê (6) i górn¹ p³ytkê (5) sprê¿yny,
wkrêciæ rubê regulacyjn¹ (1) a¿ zetknie siê z
górn¹ p³ytk¹ sprê¿yny. Za³o¿yæ pokrywê (4) i
wsun¹æ podk³adkê w kszta³cie litery C (3).
Wyregulowaæ z powrotem zawór postêpuj¹c
zgodnie z czynnociami opisanymi w rozdziale 2.

21. Wymiana membran
g³ównych
1.
2.
3.

4.

Odci¹æ zawór redukcyjny i zmniejszyæ cinienie
do zera.
Odkrêciæ d³ug¹ nakrêtkê z³¹czn¹ (27) i ci¹gn¹æ
j¹.
Odkrêciæ nakrêtki M12, wyci¹gn¹æ ruby (26) i
od³o¿yæ na bok doln¹ komorê (29) membrany,
dwie membrany (28) ze stali nierdzewnej oraz
zespó³ (24) p³ytki membrany g³ównej i trzpienia.
Dok³adnie oczyciæ doln¹ komorê membrany i
sprawdziæ, czy powierzchnie styku s¹ czyste.

5.

6.
7.

8.
9.

W³o¿yæ zespó³ (24) p³ytki membrany g³ównej i
trzpienia i luno zamocowaæ doln¹ komorê (29)
membrany na dwóch rubach po ka¿dej stronie
z³¹czki rurki (patrz rys. 6), tak aby czop wchodzi³
w zag³êbienie. Sprawdziæ równie¿, czy rurka 6 mm
ze stali nierdzewnej wchodzi w swoje z³¹cze.
Po³¹czyæ razem dwie membrany g³ówne i wsun¹æ
je na miejsce najpierw odsuwaj¹c p³ytkê membrany
do góry, patrz rys. 6.
Kiedy membrany g³ówne s¹ ju¿ na miejscu,
wcisn¹æ doln¹ komorê membrany na miejsce,
tak aby wesz³a w zag³êbienie i zamocowaæ
nakrêtkami M12 i rubami (26). Dokrêcaæ
momentem 95 Nm.
Dokrêciæ d³ug¹ nakrêtkê z³¹czn¹ (27), aby zapewniæ
szczelnoæ po³¹czenia.
Wyregulowaæ z powrotem zawór postêpuj¹c
zgodnie z czynnociami opisanymi w rozdziale 2.

22. Naprawa lub wymiana
g³ównego zaworu i gniazda
1.
2.
3.
4.
5.

Odci¹æ zawór redukcyjny i zmniejszyæ cinienie
do zera.
Odkrêciæ nakrêtkê z³¹czn¹ (18A) oraz nakrêtkê
z³¹czn¹ (16A) lub (15A) i od³¹czyæ rurkê ze stali
nierdzewnej 6 mm.
Odkrêciæ nakrêtki (11) i wyj¹æ zespó³ (30) zaworu
pilotowego wraz z zespo³em obudowy sprê¿yny.
Wyj¹æ sprê¿ynê (20) zaworu g³ównego i grzybek
(21) zaworu g³ównego.
Za pomoc¹ klucza nasadowego wykrêciæ g³ówne
gniazdo (22), jak podano w tabeli 2. (Specjalne
narzêdzie potrzebne jest do zaworu 80 mm)

Tabela 2

Zalecane momenty dokrêcania gniazda zaworu
g³ównego, poz. 22
Rozmiar
zaworu

Rozmiar klucza
nasadowego

Moment
dokrêcania

DN15
DN15LC

30 mm

110/120 Nm

DN20

36 mm

140/150 Nm

DN25

41 mm

170/180 Nm

DN32

46 mm

200/210 Nm

DN40

60 mm

300/310 Nm

DN50

65 mm

400/410 Nm

DN80

-

600/700 Nm

Rys. 6

8

IM-P006-07 PL CH Issue 6 / 04.00

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Mo¿na teraz sprawdziæ powierzchnie dociskowe
grzybka zaworu g³ównego i gniazda g³ównego.
Je¿eli s¹ one tylko nieco zu¿yte, wówczas grzybek
zaworu g³ównego i gniazdo g³ówne mo¿na dotrzeæ
na p³askiej p³ycie u¿ywaj¹c drobnoziarnistej pasty
szlifierskiej.
Wersja 'G': - Je¿eli zu¿yta lub uszkodzona jest
powierzchnia nitrylowa, wówczas grzybek trzeba
wymieniæ.
W przypadku powa¿nego zu¿ycia lub
nieprzydatnoci do dalszego stosowania trzeba
te czêci wymieniæ. Jednak¿e, poniewa¿ gniazda
i grzybki zaworów nie s¹ dostarczane jako czêci
pasowane, zasadniczo nie jest konieczne
wymienianie obu czêci razem.
Po sprawdzeniu, ¿e gwint i powierzchnia
przylegania korpusu s¹ czyste, wkrêciæ z
powrotem gniazdo i dokrêciæ je momentem
podanym w tabeli 2.
Po wymianie czêci lub po silnym docieraniu
konieczne bêdzie przestawienie popychacza (23)
zaworu g³ównego, aby uzyskaæ prawid³owy skok
zaworu.
W tym celu trzeba ods³oniæ zespó³ p³ytki membrany
g³ównej i popychacza wed³ug punktów 21.2 i 21.3.
Zamontowaæ zespó³ (23) popychacza i wymieniæ
grzybek (21) zaworu g³ównego po sprawdzeniu,
¿e jest on usytuowany na g³ównym gniedzie.
Zawór g³ówny mo¿na teraz otworzyæ przez
naciskanie p³ytki (24) do góry a¿ do zderzaka na
korpusie. Patrz rys. 7. Sprawdziæ skok zaworu
g³êbokociomierzem, jak pokazano.
Je¿eli skok ró¿ni siê od podanego w tabeli poni¿ej,
nale¿y poluzowaæ przeciwnakrêtkê (25) i
wyregulowaæ skok przez wkrêcanie lub
wykrêcanie popychacza (23) z p³ytki (24)
membrany g³ównej. Po ustawieniu prawid³owego
skoku z powrotem dokrêciæ przeciwnakrêtkê (25).

Rozmiar zaworu

Skok

DN15 i DN15LC

2,0 mm

DN20

2,5 mm

DN25

3,0 mm

DN32

3,5 mm

DN40

4,5 mm

DN50

5,0 mm

DN80

8,0 mm
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14.
15.

16.

17.

18.

Zamontowaæ dolny koniec zaworu zgodnie z
punktami 21.5-21.8.
Sprawdziæ czy powierzchnie uszczelek zarówno na
zespole zaworu pilota jak i na korpusie s¹ czyste.
Zamontowaæ grzybek (21) zaworu g³ównego i
w³o¿yæ z powrotem sprê¿ynê (20) zaworu g³ównego
prawid³owo na wierzch grzybka zaworu g³ównego.
Za³o¿yæ now¹ uszczelkê (19) i zamocowaæ zespó³
(30) zaworu pilota na korpusie nakrêtkami (11).
Dokrêciæ te nakrêtki momentem podanym w tabeli
1.
Zamontowaæ rurkê ze stali nierdzewnej 6 mm i
dokrêciæ nakrêtkê z³¹czn¹ (18A) oraz nakrêtkê
z³¹czn¹ (16A) lub (15A), aby zapewniæ szczelnoæ
po³¹czenia.
Wyregulowaæ z powrotem zawór postêpuj¹c
zgodnie z czynnociami opisanymi w rozdziale 2.

Rys. 7
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4. Dostêpne czêci zamienne
P

V

N
Q
M
K

O
D
E
P
G

A

F
H
Q
J

R

B
C
R

T

Rys. 8
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Dostêpne czêci zamienne
Zestaw naprawczy
Jest to zestaw typowych czêci zamiennych,
przydatnych podczas konserwacji. Zawiera wszystkie
czêci zamienne ze znakiem *
* Membrana g³ówna (2 sztuki)

A

* Membrana pilota (2 sztuki)

B

* Zespó³ uszczelnienia zaworu pilotowego

* Zespó³ rurek regulacyjnych

C

* Zespó³ zaworu pilotowego i trzpienia

D, E

Zespó³ zaworu g³ównego

M, N

* Uszczelka korpusu (opakowanie 3 sztuki)

O

Zestaw rub i nakrêtek (4 sztuki) do mocowania
obudowy sprê¿yny

P

Zestaw rub i nakrêtek (4 szt.) do mocowania
obudowy zaworu pilotowego

Q

Zestaw rub i nakrêtek do mocowania komory
membrany g³ównej
DN15 i DN20 zestaw 10 sztuk
DN25 i DN32 zestaw 12 sztuk
DN40 i DN50 zestaw 16 sztuk
DN80
zestaw 20 sztuk

F, H

* Sprê¿yna powrotna zaworu g³ównego

K,

Zespó³ rurki impulsowej

H

Sprê¿yna kalibruj¹ca
J
Wybraæ sprê¿ynê o zakresie odpowiadaj¹cym cinieniu
zredukowanemu
¿ó³ta
0,2 bar - 3 bar nadci.
niebieska
2,5 bar - 7 bar nadci.
czerwona (DP143) 6,0 bar - 17 bar nadci.
szara (DP163)
16,0 bar - 24 bar nadci.
szara
16,0 bar - 21 bar nadci.

R

Zestaw rub korpusu zaworu.
Nakrêtki (DN80) (6 sztuk)

T

Zespó³ popychacza i p³ytki membrany
g³ównej

V

Wymiennoæ czêci pomiêdzy zaworami ró¿nych wielkoci
Tabela poni¿ej pokazuje, jak mo¿na niektóre czêci zastêpowaæ innymi. Przyk³adowo w wierszu 'Membrana g³ówna'
litera 'a' oznacza, ¿e membrana stosowana w zaworach wielkoci DN15LC, 15 i 20 jest taka sama. Litera 'B' oznacza,
¿e zawory DN25 i DN32 wykorzystuj¹ tak¹ sam¹ membranê.
Rozmiar zaworu
DN25
DN32

DN15LC

DN15

DN20

DN40

DN50

Membrana g³ówna

a

a

a

b

b

c

c

DN80
d

Membrana zaworu
pilotowego

a

a

a

a

a

a

a

a

Zespó³ uszczelnienia
zaworu pilotowego

a

a

a

a

a

a

a

a

Zespó³ zaworu
pilotowego i t³oka

a

a

a

a

a

a

a

a

Zespó³ zaworu g³ównego

a

b

c

d

e

f

g

h

Sprê¿yna powrotna
zaworu g³ównego

a

a

a

b

b

c

c

d

Sprê¿yna
kalibruj¹ca

a

a

a

a

a

a

a

a

 Zespó³ rurek regulacyjnych

a

a

b

c

d

e

f

g

 Zespó³ rurki
impulsowej

a

a

b

c

d

e

f

g

 Uszczelka korpusu

a

a

a

b

b

c

c

d

 Zestaw rub i nakrêtek
do mocowania
obudowy sprê¿yny

a

a

a

a

a

a

a

a

 Zestaw rub i nakrêtek
do mocowania obudowy
zaworu pilotowego

a

a

a

b

b

c

c

d

 Zestaw rub i nakrêtek
do mocowania
komory membrany

a

a

a

b

b

c

c

d

 Zestaw rub i nakrêtek
korpusu g³ównego

-

-

-

-

-

-

-

a

 Te czêci zamienne do DP143 i DP163 wykonane s¹ z ró¿nych materia³ów.
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5. Wyszukiwanie usterek
23. Kontrola wstêpna
1.

2.
3.
4.
5.

2.

Odci¹æ zawór redukcji cinienia i zlikwidowaæ
cinienie.
Odkrêciæ przeciwnakrêtkê (2) i obracaæ w lewo
rubê regulacyjn¹ (1) a¿ do zwolnienia sprê¿yny.
Odkrêciæ nakrêtkê z³¹czn¹ (18A) i wyci¹gn¹æ
rurkê.
Powoli w³¹czyæ parê. Je¿eli para wyp³ywa ze
z³¹cza, zawór pilotowy nie zamyka szczelnie.
Je¿eli para wyp³ywa z rurki ze stali nierdzewnej,
oznacza to, ¿e zawór g³ówny nie zamyka
szczelnie.

24. Cinienie za zaworem
zerowe lub za niskie

Je¿eli cinienie za zaworem jest zerowe lub poni¿ej
wartoci zadanej, przyczyny mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
1.
Para nie dochodzi do zaworu redukcyjnego.
Sprawdziæ czy dop³yw pary jest w³¹czony i czy filtr
siatkowy jest czysty. (Zamontowanie na sta³e
manometru przed zaworem redukcyjnym umo¿liwi
szybkie sprawdzenie tego.)
2.
Pêkniêta sprê¿yna kalibruj¹ca.
3.
Zatkana rurka (18). Odkrêciæ nakrêtki z³¹czne
(18A), (18A) i (27). Przedmuchaæ w celu
oczyszczenia.
4.
Zatkany otwór regulacyjny (27A). Odkrêciæ z³¹cze
(27A) od dolnej komory membrany i oczyciæ.
5.
G³ówne membrany pêkniête. Wymieniæ zgodnie
z instrukcjami z rozdzia³u 21.
6.
Zespó³ mieszkowy zaworu pilotowego przecieka.
Sprawdziæ i wymieniæ w razie potrzeby zgodnie z
instrukcjami z rozdzia³u 18.
7.
Trzpieñ (13) zaworu pilotowego za krótki. Sprawdziæ
wed³ug rozdzia³u 18 i wymieniæ w razie potrzeby.
8.
Przepustowoæ zaworu niewystarczaj¹ca dla
warunków obci¹¿enia.
Po pierwsze, sprawdziæ czy cinienie przed zaworem
jest prawid³owe. Je¿eli jest za niskie, przepustowoæ
zaworu bêdzie zmniejszona.
Nastêpnie sprawdziæ, czy rurka regulacji cinienia za
zaworem redukcyjnym jest do³¹czona jak zalecono w
rozdziale 1 punkt 8 i w razie koniecznoci zastosowaæ
alternatywny zespó³ rurki regulacyjnej, która pasuje
bezporednio do korpusu (16).
Je¿eli cinienie za zaworem redukcyjnym jest nadal za
niskie, wówczas potrzebny jest zawór o wiêkszej
przepustowoci.

25. Cinienie za zaworem jest
za wysokie

Je¿eli cinienie za zaworem redukcyjnym jest powy¿ej
wartoci zadanej, mo¿e byæ to spowodowane jedn¹ z
nastêpuj¹cych przyczyn:
1.
Zatkana rurka regulacji cinienia za zaworem.
Rozmontowaæ i przedmuchaæ.

3.
4.
5.
6.
7.

Zatkany otwór regulacyjny (17). Odkrêciæ nakrêtkê
z³¹czn¹ (18B) i z³¹cze (17) z boku korpusu i
oczyciæ.
Pêkniête membrany zaworu pilotowego. Sprawdziæ
i wymieniæ wed³ug rozdzia³u 20.
Zawór pilotowy (14) lub trzpieñ (13) zaworu
pilotowego jest zatarty. Dostêp - patrz rozdzia³ 18.
Zawór g³ówny (21) lub zawór pilotowy (14) nie
zamyka szczelnie. Sprawdziæ wed³ug rozdzia³u
23.
Popychacz (23) zaworu g³ównego zatarty.
Sprawdziæ i usun¹æ usterkê wed³ug rozdzia³u 21.
Zbyt d³ugi trzpieñ (13) zaworu pilotowego. Sprawdziæ
wed³ug rozdzia³u 18 i skróciæ w razie potrzeby.

26. Niestabilnoæ regulacji

Niestabilnoæ mo¿e wystêpowaæ równoczenie ze
zmianami obci¹¿enia par¹. Je¿eli tak jest, wówczas
przed rozmontowaniem zaworu nale¿y sprawdziæ co
nastêpuje:
1.
Czy cinienie tu¿ przed zaworem jest prawid³owe
i czy jest stabilne. Je¿eli cinienie spada w
warunkach pe³nego obci¹¿enia, mo¿liwe jest, ¿e
ruroci¹g przed zaworem jest czêciowo zatkany,
lub ma za ma³¹ rednicê.
Obni¿enie cinienia przed zaworem powoduje
zmniejszenie przepustowoci zaworu. W efekcie
mo¿e to powodowaæ spadek cinienia za zaworem
przy pe³nym obci¹¿eniu.
2.
Je¿eli cinienie przed zaworem jest prawid³owe i
stabilne, wy³¹czyæ obci¹¿enie par¹ i ustawiæ
zawór na ¿¹dane cinienie w warunkach bez
obci¹¿enia. W³¹czyæ pe³ne obci¹¿enie zaworu.
Je¿eli cinienie za zaworem spada nadmiernie w
warunkach pe³nego obci¹¿enia, prawdopodobnie
zawór jest za ma³y i nale¿y go wymieniæ. Je¿eli
zostanie stwierdzone, ¿e cinienie przed zaworem
jest prawid³owe i stabilne, a zawór jest prawid³owej
wielkoci, wówczas na zaworze nale¿y
przeprowadziæ nastêpuj¹c¹ kontrolê: 3.
Zasilanie mokr¹ par¹. Nie zdarzy siê, je¿eli
instalacja jest wykonana zgodnie z zaleceniami
rys. 2.
4.
Punkt, w którym rurka impulsowa jest do³¹czona
do ruroci¹gu, jest usytuowany w obszarze
burzliwego przep³ywu. Pod³¹czenie rurki impulsowej
powinno byæ wykonane zgodnie z zaleceniami
podanymi w rozdziale 1 punkcie 8.
5.
Zanieczyszczenia w rurce (18). Odkrêciæ nakrêtki
z³¹czne (18A), (18B) i (27). Przedmuchaæ rurkê w
celu oczyszczenia.
6.
Zatarcie siê zaworu pilotowego (14) lub trzpienia
(13) zaworu pilotowego. Dostêp - patrz rozdzia³ 3
punkt 8.
7.
Zatarcie siê popychacza (23) zaworu g³ównego.
Sprawdziæ i usun¹æ usterkê wed³ug rozdzia³u 21.
8.
Membrany pilotowe lub membrany g³ówne s¹
nadmiernie rozci¹gniête. Mo¿e to nast¹piæ tylko
po d³ugim czasie eksploatacji. Wymiana - patrz
rozdzia³ 3, punkty 20 i 21.

Spirax Sarco Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 98 02-230 Warszawa
T (22) 853 35 88 F (22) 847 63 67
biuro@pl.spiraxsarco.com serwis@pl.spiraxsarco.com
www.spiraxsarco.com/global/pl
12

IM-P006-07 PL CH Issue 6 / 04.00

