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INTRODUCERE
Domeniul de aplicare al manualului
Acest manual oferă informaţii despre instalarea, punerea în
funcţiune, întreţinerea, depanarea și piesele de schimb ale
controllerului cu închidere bruscă seria OS/66.

Acest produs a fost conceput pentru a fi utilizat cu gazele
combustibile din familia 1 și 2, în conformitate cu EN 437 și
cu alte gaze non-agresive și non-combustibile. Contactaţi
agentul de vânzări local pentru gaze altele decât gazele
naturale.

CARACTERISTICI
Tabelul 1. Caracteristici OS/66

MODEL

Descrierea produsului
Produsul este conceput pentru controlul regulatoarelor
de presiune și al supapelor cu închidere bruscă, fiind
disponibile următoarele tipuri:
• OS/66, OS/66-AP
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OS/66-AP

Conexiuni filetate mamă 1/4” NPT.

Închidere prin resort.
Versiunea cu capac de etanșare este disponibilă la cerere.
Gama completă de controllere cu închidere bruscă OS/66
poate fi instalată pe următoarele echipamente:
Seria M - Seria A/100 - Seria A/140 - Seria B/240 - Seria RP
Seria BM7

TM

DOMENIU DE
SUBPRESIUNE
Wdu bar

Materiale
Corp:

Aluminiu

Capac:

Aluminiu

Diafragmă: Cauciuc nitrilic (NBR)
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ETICHETARE
BOLOGNA ITALY

TARTARINI

INSTALARE
Nota 1

/ Nota 2

MATRICOLA / ANNO
SERIAL Nr. / YEAR
REAZIONE
FAIL OPEN
FAIL SAFE MODE
NORME ARMONIZ.
HARMONIZED STD.
CLASSE DI PERDITA
LEAKAGE CLASS
CLASSE FUNZIONALE
FUNCTIONAL CLASS
FLUIDO GRUPPO
FLUID GROUP

FAIL CLOSE

EN

TIPO
TYPE

TS

Nota 3

°C

b. Asiguraţi-vă că datele indicate pe eticheta dispozitivului de
acţionare corespund cu cerinţele de funcţionare actuale.
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bar

Wdso

Nota 5
Nota 5
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a. Instalaţi dispozitivul de acţionare într-un spaţiu acoperit și
protejaţi-l în orice situaţie de fenomenele meteorologice.

APPARECCHIO TIPO / DEVICE TYPE
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c. În cazul în care linia de impulsuri nu este încorporată în
regulatorul de presiune, conectaţi elementul (A) de la conducta din avalul dispozitivului de acţionare la o secţiune
de conductă dreaptă, dacă este posibil departe de obstacole, curbe sau ramificaţii, pentru a evita orice variaţii ale
valorilor indicate de către dispozitiv care pot fi provocate
de agitarea gazului.

Imaginea 2. Etichetă seria OS/66

PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

Nota 1: Consultaţi secţiunea „Caracteristici”
Nota 2: Anul fabricaţiei
Nota 3: Clasa 1: între -10° și 60°C
Clasa 2: între -20° și 60°C
Nota 4: Valoare de referinţă conform comenzii
Nota 5: Consultaţi secţiunea „Caracteristici”

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE
 125
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Imaginea 4. Punerea în funcţiune a controllerului seria OS/66

a. Respectaţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în manualul
regulatorului sau al supapei cu închidere bruscă pe care
este instalat dispozitivul de acţionare.
b. Scoateţi dopul (C) și înșurubaţi-l pe tijă (S).
c. Trageţi dopul și ţineţi-l tras câteva secunde până la stabilizarea presiunii de evacuare, apoi eliberaţi-l.
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d. Repetaţi procedura de mai sus, asigurându-vă că dispozitivul de acţionare rămâne complet blocat, apoi montaţi
dopul în poziţia originală.

VERIFICĂRI PERIODICE
Imaginea 3. Dimensiuni seria OS/66 (mm)

GREUTATE TOTALĂ SERIA OS/66: 1 kg
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Se recomandă verificarea periodică a eficienţei controllerului
cu închidere bruscă.

Seria OS/66
Test de întrerupere

externe de aprindere posibile în interiorul echipamentului din
cauza scânteilor generate mecanic:

a. Închideţi supapele de admisie și de evacuare și deconectaţi linia de impulsuri (A). Controllerul ar trebui să pornească la presiune minimă (doar dacă este reglat astfel).

• evacuarea obiectelor străine, dacă există, într-o zonă
sigură cu ajutorul conductelor de drenaj, prin introducerea
la viteză mică a gazului combustibil în conducte (5 m/sec).

b. Utilizaţi o pompă de mici dimensiuni sau alte mijloace corespunzătoare pentru a mări presiunea din conductă până
la nivelul de funcţionare normal. Blocaţi din nou dispozitivul de acţionare dacă acesta s-a declanșat după pasul a.
de mai sus.

În orice situaţie,

c. Simulaţi o creștere a presiunii până la atingerea presiunii
de declanșare maxime.
d. Conectaţi linia de impulsuri (A) și readuceţi-o în starea de
funcţionare adecvată, conform secţiunii Punere în funcţiune.

Verificarea garniturii supapei
a. Închideţi încet supapa din aval.
b. Desfaceţi dopul (cheia 1) și declanşaţi controllerul aplicând o presiune ușoară pe tijă (cheia 41).
c. Desfaceţi fitingul de pe conducta din avalul supapei cu
închidere bruscă și aplicaţi apă cu săpun pentru a vă
asigura că nu există scurgeri. În cazul detectării unor
scurgeri, efectuaţi lucrările necesare de întreţinere a
supapei cu închidere bruscă.

DECLARAŢIE SEP

• utilizatorul final al staţiei/instalaţiei de reglare/măsurare a
presiunii gazului trebuie să respecte prevederile Directivei
1999/92/CE și 89/855/CE.
• pentru a preveni și asigura protecţie împotriva exploziilor,
se vor lua măsuri tehnice și/sau organizaţionale
corespunzătoare operaţiunii (de exemplu, alimentarea
cu/evacuarea gazului combustibil din componenta
izolată/întreaga instalaţie într-o zonă sigură, cu ajutorul
conductelor de ventilare - 7.5.2 din standardul EN 12186
şi 7.4 din standardul EN 12279; monitorizarea reglajelor
și evacuarea gazului combustibil într-o zonă sigură;
conectarea componentei izolate/întregii instalaţii la
conducta din aval; ….)
• utilizatorul final al staţiei/instalaţiei de reglare/măsurare
a presiunii gazului va respecta prevederea 9.3 din
standardul EN 12186 şi 12279.
• testul de etanșeitate externă trebuie să fie efectuat după
fiecare reasamblare la locul instalării, utilizând presiunea
de testare în conformitate cu regulile naţionale
• trebuie efectuate verificări periodice/lucrări de întreţinere
pentru supraveghere în conformitate cu regulamentele
naţionale, dacă există, și cu recomandările specifice ale
producătorului.

ÎNTREŢINERE
Emerson Process declară că acest produs respectă
prevederile Directivei 97/23/CE privind echipamentele sub
presiune.
Articolul 3 secţiunea 3 a fost concepută și elaborată în
conformitate cu cele mai bune practici tehnologice (SEP).
În conformitate cu articolul 3 secţiunea 3, acest produs
„SEP” nu trebuie să poarte marcajul CE.

CERINŢE ATEX
!

!

AVERTIZARE

Pentru reușita lucrărilor trebuie să se utilizeze
personal calificat, fiind posibilă și contactarea
reprezentanţilor noștri din cadrul departamentului
de asistenţă tehnică.
Înainte de începerea lucrărilor de întreţinere,
deconectaţi linia de impulsuri (A) pentru a vă asigura
că nu există gaz sub presiune în supapa pilot.

AVERTIZARE

În cazul în care prevederile standardelor EN 12186
şi EN 12279, regulamentele naţionale, dacă există,
și recomandările specifice ale producătorului nu
sunt respectate înainte de instalare și în cazul în
care purjarea cu gaz inert nu are loc înainte de
punerea în funcţiune și de oprirea echipamentului, în
echipamentul și staţiile/instalaţiile de reglare/măsurare
a presiunii gazului se poate forma o atmosferă
potenţial explozivă la interior și exterior.
În cazul în care se suspectează că în conducte există
obiecte străine și purjarea cu gaz inert nu este efectuată, se
recomandă următoarea procedură pentru a evita orice surse

După finalizarea operaţiilor de întreţinere, verificaţi
etanșeitatea utilizând apă și săpun.

Întreţinere generală
!

AVERTIZARE

Nu îndoiţi şi nu deterioraţi în niciun alt mod tija (S)
în momentul dezasamblării și reasamblării.
a. Îndepărtaţi linia de impulsuri (A) și asiguraţi-vă că controllerul nu este blocat, aplicând o presiune ușoară pe tijă
(cheia 41).
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b. Desfaceţi șuruburile (cheia 29) și glisaţi controllerul în
afară.
c. Îndepărtaţi dopul (cheia 1), ajustând șurubul (cheia 2),
piuliţa inelară (cheia 4), arcul (cheia 5), suportul pentru
arc (cheia 3) și arcul (cheia 6).
d. Îndepărtaţi șuruburile (cheia 27), piuliţele (cheia 25) și
șaibele (cheia 26) și scoateţi capacul (cheia 7).
e. Glisaţi diafragma în afară și scoateţi arcul (cheia 23).

g. Verificaţi dacă toate piesele se mișcă liber, fără frecare.
h. Fixaţi tija de montare pentru a evita căderea bilelor și
pentru a facilita remontarea controllerului pe supapa cu
închidere bruscă.
i. Remontaţi controllerul și fixaţi-l cu ajutorul șuruburilor
(cheia 29).

Configurare

f. Pentru a înlocui diafragma (cheia 36), deșurubaţi piuliţele
(cheia 29 și 40) și dezasamblaţi componentele.
Verificaţi inelul de etanșare (cheia 34) și înlocuiţi-l dacă
este uzat.

a. Utilizaţi piuliţa inelară (cheia 4) pentru a strânge complet
arcul de presiune maximă (cheia 5). Desfaceţi șurubul de
reglare (cheia 2) pentru a elibera complet arcul de presiune minimă (cheia 6).

g. Verificaţi dacă placa (cheia 8) și pârghia (cheia 24) se pot
mișca liber și dacă sunt uzate; în acest caz, înlocuiţi-le
împreună cu pinii (cheia 22 și 9).

b. Deconectaţi linia de impulsuri (A).

h. Desfaceţi colivia rulmentului cu bile (cheia 12) cu ajutorul
unei scule corespunzătoare și verificaţi inelul de etanșare
(cheia 11).

c. Utilizaţi o pompă de mici dimensiuni sau alte mijloace
corespunzătoare pentru a mări presiunea până la nivelul
de funcţionare normal.
d. Reblocaţi controllerul și asiguraţi o scădere a presiunii
până la nivelul minim de presiune de declanșare.

i. Scoateţi bilele (cheia 12), suportul pentru arc (cheia 13)
și arcul (cheia 14). Curăţaţi-le cu benzină, verificaţi dacă
suprafeţele sunt uzate sau zgâriate și înlocuiţi-le dacă
este necesar.

e. Utilizaţi șurubul de reglare (cheia 2) pentru a strânge
încet arcul de presiune minimă (cheia 6) până la declanșarea dispozitivului de acţionare.

j. Deșurubaţi ghidajul (cheia 20) și verificaţi inelele de etanșare (cheia 18 și 19), înlocuiţi-le dacă este necesar.

f. Repetaţi pașii c. și d. de mai sus, efectuând reglajele
necesare.
g. Readuceţi presiunea la valorile normale.

Reasamblare
Reasamblaţi-l efectuând pașii de mai sus în ordine inversă.
Asiguraţi-vă că piesele se mișcă liber și că nu există frecare
între acestea.
În plus:
a. Gresaţi toate garniturile cu „MOLYKOTE 55 M” și
reasamblaţi-le cu atenţie pentru a evita deteriorarea
acestora.
b. Așezaţi colivia rulmentului cu bile (cheia 10) pe
instrumentul special, gresaţi-o în întregime pentru a evita
căderea bilelor și introduceţi bilele (cheia 12) în locașurile
corespunzătoare. Ţineţi scula specială în poziţie verticală
și strângeţi colivia rulmentului cu bile.
c. Reglaţi poziţia coliviei rulmentului cu bile (cheia 10)
astfel încât, având pârghia (cheia 24) coborâtă la capătul
cursei, placa (cheia 8) se să se mişte liber și să asigure o
distanţă de 0,2-0,3 mm.

h. Deblocaţi controllerul și măriţi presiunea până la nivelul
maxim de presiune de declanșare.
e. Utilizaţi piuliţa inelară (cheia 4) pentru a elibera încet arcul
(cheia 5) până la declanșarea dispozitivului de acţionare.
f. Repetaţi pașii g. și h. de mai sus, efectuând reglajele
necesare.

ATENŢIE
Dacă nu este necesară o presiune minimă sau maximă de declanșare, omiteţi pașii respectivi.
Trebuie reţinut faptul că declanșarea la presiunea
minimă poate fi dezactivată prin îndepărtarea
arcului (cheia 6) și că declanşarea la presiunea
de declanșare maximă poate fi dezactivată prin
strângerea completă a arcului (chei 5).

d. Așezaţi piuliţa de reglare (cheia 40) înapoi în poziţia
originală, conform Imaginii 4.

PIESE DE SCHIMB

e. Ţineţi puţin apăsată tija (cheia 41) pentru a asigura
montarea corespunzătoare a diafragmei (cheia 36).
Montaţi capacul (cheia 7) și verificaţi dacă tija (cheia 41)
este centrată corect.

Piesele de schimb vor fi depozitate în mod corespunzător,
în conformitate cu standardele/normele naţionale, pentru a
evita învechirea excesivă sau deteriorarea acestora.

f. Strângeţi șuruburile capacului (cheia 27), piuliţele
(cheia 25) și șaibele (cheia 26) pentru o etanșare
corespunzătoare.

4

Seria OS/66
DEPANARE
Tabelul 2. Depanarea controllerului cu închidere bruscă seria OS/66

SIMPTOME

Controllerul nu rămâne blocat

CAUZĂ

SOLUŢII

Linia de impulsuri (A) nu este
conectată corect

Verificaţi conexiunea (A)

Presiunea din aval coincide cu reglajele
de maxim sau minim pentru închiderea bruscă

Verificaţi reglajele

Presiunea minimă sau maximă este mai mare sau mai mică
decât valorile care se impun

Verificaţi reglajele

Diafragma (cheia 36) este deteriorată
(declanşare la presiune minimă)

Înlocuiţi diafragma

Distanţa dintre placă (cheia 8) și pârghie nu corespunde
cerinţelor

Verificaţi distanţa

LISTA DE PIESE
Controller cu închidere bruscă tipul OS/66
(Vezi Imaginea 5)
Cheie Descriere

Cheie Descriere

1

Dop

26

Șaibă

2

Șurub de reglare

27

Șurub

3

Suport pentru arc

28

Etichetă

4

Piuliţă inelară

29

Șurub

5

Arc de presiune maximă

30

Șurub

6

Arc de presiune minimă

32

Șurub

7

Capac

33

Șurub

8

Placă

34* Inel de etanșare

9

Pin

35

10

Colivia rulmentului cu bile

36* Diafragmă

11*

Inel de etanșare

37

Placă

12

Bilă

38

Șaibă

13

Suport pentru arc

39

Piuliţă

14

Arc

40

Piuliţă de reglare

15

Corp

41

Tijă

17

Conductă

200 Întrerupător de proximitate

Șaibă

18* Inel de etanșare

201 Disc

19* Inel de etanșare

202 Piuliţă

20

Ghidaj

203 Consolă

21

Capac

22

Pin

23

Arc

24

Pârghie

25

Piuliţă

Piesele din cauciuc marcate cu (*) sunt livrate în „trusa de piese
de schimb”, pe care o recomandăm să fie păstrată în stoc.
Pentru a comanda trusa, comunicaţi-ne tipul controllerului și
numărul de serie al acestuia.
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ANSAMBLURI SCHEMATICE
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Imaginea 5. Controller cu închidere bruscă seria OS/66
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Imaginea 5. Controller cu închidere bruscă seria OS/66 (continuare)
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Regulatoare industriale

Tehnologiile gazelor naturale

TESCOM

Emerson Process Management
Regulator Technologies, Inc.

Emerson Process Management
Regulator Technologies, Inc.

Emerson Process Management
Tescom Corporation

SUA - Sediu social
McKinney, Texas 75070, SUA
Tel: +1 800 558 5853
Internațional +1 972 548 3574

SUA - Sediu social
McKinney, Texas 75070, SUA
Tel: +1 800 558 5853
Internațional +1 972 548 3574

SUA - Sediu social
Elk River, Minnesota 55330-2445, SUA
Tel: +1 763 241 3238
+1 800 447 1250

Asia-Pacific
Shanghai 201206, China
Tel: +86 21 2892 9000

Asia-Pacific
Singapore 128461, Singapore
Tel: +65 6777 8337

Asia-Pacific
Shanghai 201206, China
Tel: +86 21 2892 9499

Europa
Bologna 40013, Italia
Tel: +39 051 419 0611

Europa
O.M.T. Tartarini s.r.l. Via P. Fabbri 1,
I-40013 Castel Maggiore (Bologna), Italia
Tel: +39 051 419 0611
Francel SAS, 3 ave Victor Hugo,
CS 80125 - Chartres 28008, Franța
Tel: +33 2 37 33 47 00

Europa
Selmsdorf 23923, Germania
Tel: +49 38823 31 287

Orientul Mijlociu și Africa
Dubai, Emiratele Arabe Unite
Tel: +971 4811 8100

Orientul Mijlociu și Africa
Dubai, Emiratele Arabe Unite
Tel: +971 4811 8100
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