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ISO 9001

SG 13

Wziernik cylindryczny, gwintowany
Opis

Wziernik SG 13 jest popularn¹ odmian¹ rozbieralnego monitora
przep³ywu bezporedniego dzia³ania. Cylindrycznoæ korpusu a co
za tym idzie tak¿e obszaru wgl¹du, stanowi w niektórych
zastosowaniach zaletê. Zwykle zabudowujemy SG 13 bezporednio
za odwadniaczem wkrêcaj¹c zewnêtrznie gwintowany króciec
wziernika w wewnêtrznie gwintowany króciec odwadniacza. W ten
sposób umo¿liwiamy obserwacjê zjawisk w cinieniowych
ruroci¹gach powrotnych kondensatu bez u¿ywania dodatkowych
z³¹czek, które zawsze zwiêkszaj¹ ryzyko powstania nieszczelnoci.
Zabudowane w ruroci¹gach procesowych wzierniki SG 13 pracuj¹
jako proste (brak czêci ruchomej) wskaniki przep³ywu.

Charakterystyki przepustowoci
Nie s¹ stosowane.

Jedynym, podawanym parametrem okrelaj¹cym przepustowoæ
dla wszystkich wielkoci przy³¹czy jest wspó³czynnik przep³ywu
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(wspó³czynnik tak samo definiowany jak dla zaworów)
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Parametry graniczne (ISO6552)
Konstrukcja korpusu

PN16

Maksymalne dopuszczalne cinienie (PMA)

16 bar m

Maksymalne cinienie pracy (PMO)

13 bar m

Maksymalna dopuszczalna temperatura (TMA)

200°C

Próba hydrauliczna

24 bar m

Minimalna temperatura pracy

-15°C
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Materia³y
poz czêæ
1
korpus

materia³
mosi¹dz

BS 2874 CZ 121

2

³¹cznik odlotowy

mosi¹dz

BS 2872 CZ 122

3

podk³adka szk³a

czysty PTFE / flurocarbon

4

rurka szk³a

szk³o borowo-silikatowe

Przyk³ad zamówienia

Wziernik cylindryczny SG13, gwint R 1/2
Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych
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Wielkoci, wymiary [mm], ciê¿ary
wielkoæ

A

B

ciê¿ar

1/2

41

78

0.42 kg

3/4

41

89.5

0.53 kg

1

41

98

0.75 kg

Instalacja
Sto¿kowa, gwintowana zewnêtrznie koñcówka dolotowa wziernika
jest przystosowana do wkrêcenia w króciec odlotowy odwadniacza.
Choæ sam wziernik mo¿e byæ zainstalowany w dowolnej p³aszczynie
nale¿y zawsze rozwa¿aæ jego przeznaczenie w konfiguracji z ca³ym
zespo³em odwadniaj¹cym.
Wybór miejsca instalacji wziernika powinien byæ tak¿e podyktowany
bezpieczeñstwem pracy w przypadku pêkniêcia/rozbicia jego szk³a.
Niektóre kondensaty mog¹ dzia³aæ na szk³o wziernika jak pewnego
rodzaju rozpuszczalnik. Zalecamy zatem okresowe sprawdzanie na
gruboæ szk³a wziernika.
Zawsze no okulary ochronne podczas ogl¹dania zawartoci
ruroci¹gu przez wziernik.
Konserwacja - wymiana szk³a wziernika
Wymiany szk³a wziernika powinna dokonywaæ przeszkolona osoba.
Przed przyst¹pieniem do czynnoci wymiany pozamykaj odpowiednie
zawory odcinaj¹ce tak aby umo¿liwiæ bezpieczne wymontowanie
wziernika z ruroci¹gu. Po wyjêciu starego szk³a pamiêtaj o dok³adnym
oczyszczeniu wszystkich zakamarków wziernika. Chocia¿
wpasowanie nowego szk³a jest zabiegiem banalnym uwa¿aj jednak
przy ostatecznym skrêcaniu na prawid³owe u³o¿enie rurki szk³a w
korpusie.
Bezporednio po wymianie sprawd na wszelki wypadek szczelnoæ
i poprawne dzia³anie wziernika, otwieraj¹c odpowiednie zawory.
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Czêci zamienne (dot SG1 i SG2)

Podzespo³y dostarczane jako czêci zamienne s¹ pokazane na
rysunku obok lini¹ ci¹g³¹.
dostêpne czêci zamienne
zestaw okienka

Przy zamawianiu prosimy u¿ywaæ okreleñ podanych wy¿ej i
zwracamy uwagê, i¿ szk³o wziernika jest identyczne dla wszystkich
wielkoæi.

Bezpieczeñstwo pracy
Cinienie
Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek czynnoci serwisowych
zastanów siê co znajduje siê w ruroci¹gu - wszak wziernik jest
elementem ruroci¹gu. Upewnij siê czy fragment instalacji w którym
pracuje wziernik jest odciêty od cinienia i odpowietrzony.
Na wszelki wypadek nie wierz zeru na lokalnym manometrze.
Zawory odcinaj¹ce
Zastanów siê czy odciêcie fragmentu serwisowanej instalacji nie
zagrozi bezpieczeñstwu obs³ugi. Nie mo¿e tak¿e byæ zak³ócony re¿im
technologiczny w trakcie prostej w koñcu naprawy.
I na koniec stara zasada przy otwieraniu i zamykaniu zaworów
odcinaj¹cych: spiesz siê powoli. Systemy parowe s¹ bardzo podatne
na powstawanie uderzeñ hydraulicznych oraz wystêpowanie szoków
termicznych.
Temperatura
Oczywicie szk³o wziernika jest specjalnego rodzaju,
przystosowanego do szoków termicznych. Jednak s¹ rozs¹dne
dopuszczalne granice tego szoku - mo¿e lepiej, gwa³townego skoku
temperatury. Dla SG 13 wynosi on 180°C.
Jak zwykle po odciêciu serwisowanego odcinka instalacji daj mu
ostygn¹æ ale na wszelki wypadek pamiêtaj o okularach i rêkawicach
ochronnych.
Pamiêtaj, i¿ czysty PTFE/flurocarbon w temperaturze oko³o 315°C
ulega przemianie z wydzieleniem szkodliwych dla uk³adu
oddechowego oparów. Opary te s¹ tak¿e zagro¿eniem dla naskórka
- mog¹ powstaæ g³êbokie poparzenia.
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