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WstĊp
ZawartoĞü instrukcji
Instrukcja niniejsza zawiera informacje na temat instalacji, obsáugi i czĊĞci zamiennych do zaworów HP o wielkoĞci NPS 1
do 6 cali o klasie wytrzymaáoĞci CL900 i CL1500, zaworów HP o wielkoĞci NPS 1 do 2 o klasie wytrzymaáoĞci CL2500,
zaworów HPA o wielkoĞci NPS 1 do 8 o klasie wytrzymaáoĞci CL900 i CL1500 oraz do zaworów HPA o wielkoĞci NPS 1 do 2
cali o klasie wytrzymaáoĞci CL2500. Szczegóáowe informacje na temat siáowników, ustawników pozycyjnych i wyposaĪenia
dodatkowego moĪna znaleĨü w odrĊbnych instrukcjach obsáugi.
CzynnoĞci związane z instalacją, obsáugą i konserwacją zaworów HP powinny byÉ wykonywane tylko przez pracowników,
którzy zostali przeszkoleni i posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji, obsáugi i konserwacji zaworów,
siáowników i wyposaĪenia dodatkowego oraz dokáadnie siĊ zapoznali z niniejszą instrukcją. Aby uniknąÉ obraĪeĔ ciaáa
i szkód majątkowych, naleĪy koniecznie przeczytaÉ ze zrozumieniem i przestrzegaÉ w caáoĞci treĞci niniejszej
instrukcji obsáugi, w tym wszystkich przestróg i ostrzeĪeĔ dotyczących bezpieczeĔstwa. W razie jakichkolwiek
wątpliwoĞci przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynnoĞci naleĪy siĊ skontaktowaÉ z biurem sprzedaĪy
Emerson Process Management w celu ich wyjaĞnienia.
JeĞli nie podano inaczej, wszystkie odniesienia NACE dotyczą normy NACE MR0175í2002 i MR0103.
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Tabela 1. Dane techniczne
Przyáącza procesowe i klasy wytrzymaáoĞciowe(1,2,3,4)
Koánierzowe: Zgodne z klasami wytrzymaáoĞci
ciĞnieniowo-temperaturowej CL900, CL1500 i CL2500
zgodnie z normą ASME B16.34
Spawane wpustowo: Zgodne z klasami wytrzymaáoĞci
ciĞnieniowo-temperaturowej CL900, CL1500 i CL2500
zgodnie z normą ASME B16.34
Spawane doczoáowo: Zgodne z klasami wytrzymaáoĞci
ciĞnieniowo-temperaturowej CL900, CL1500 i CL2500
zgodnie z normą ASME B16.34
Patrz takĪe tabela 2
Klasyfikacja szczelnoĞci
Patrz tabela 3
Zespóá gniazdo-zawieradáo z uszczelką C-seal:
Wysokotemperaturowa klasa V.
Patrz tabela 4
Zespóá gniazdo-zawieradáo o szczelnym odciĊciu
przepáywu (TSO): Patrz tabele 5 i 6
Charakterystyka przepáywu
Tuleja standardowa: J Staáoprocentowa,
J modyfikowana staáoprocentowa lub, J liniowa
Tuleja stndardowa z grzybem zworu Micro-Form:
(tylko HPS i HPAS): J Staáoprocentowa lub
J modyfikowana staáoprocentowa
Tuleja standardowa z grzybem zaworu Micro-Flute:
(tylko HPS i HPAS): J Staáoprocentowa lub
J modyfikowana staáoprocentowa

Tuleja standardowa z grzybem zaworu Micro-Flat:
(tylko HPAS): J Liniowa
Tuleje Cavitrolt III, Whisper Trimt III lub
WhisperFlo™: J Liniowa
Tuleje specjalne: DostĊpne są tuleje o specjalnych
charakterystykach przepáywu. NaleĪy siĊ skontaktowaÉ
z lokalnym biurem sprzedaĪy Emerson Process
Management.
Kierunek przepáywu
Tuleja standardowa
J HPD i HPAD: Normalnie do góry
J HPS i HPAS: Normalnie do góry(5)
J HPAS Micro-Flat: Do doáu
J HPT i HPAT: Normalnie do doáu
J HPS i HPAS Micro-Form: Tylko do góry
Tuleja Cavitrol III: Do doáu
Tuleje Whisper Trim III lub WhisperFlo: Do góry
PrzybliĪone masy (zespóá korpusu zaworu i pokrywy)
Patrz tabela 2
Dodatkowe dane techniczne
Informacje dodatkowe takie jak materiaáy, skok trzpienia
zaworu, przyáącza, jarzmo i wymiary trzpienia patrz
rozdziaá Wykaz czĊĞci.
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Opis
Zawory z serii HP są prostoprzelotowymi i kątowymi zaworami wysokociĞnieniowymi (ilustracja 1) z metalowymi gniazdami,
prowadzeniem tulei i szybkowymiennym zespoáem gniazdo-zawieradáo. Grzyb zaworu zamyka przepáyw przy ruchu do doáu.
Zawory HPD, HPAD, HPT i HPAT mają odciąĪone grzyby. Zawory HPS i HPAS mają grzyby nieodciąĪone. Dla zapewnienia
szczelnoĞci miĊdzy tuleją a odciąĪonym grzybem, w zaworach HPD i HPAD grzyb zaworu wyposaĪony jest w pierĞcienie
táokowe; zawory HPT i HPAT wykorzystują grzyby z pierĞcieniem uszczelnienia z dociskiem ciĞnieniowym. W zaworach
z grzybem HPD, HPAD, HPS, HPAS, HPT i HPAT moĪna stosowaü tulejĊ Whisper Trim lub WhisperFlo. W zaworach
z grzybem HPS, HPAS, HPT i HPAT moĪna stosowaü tulejĊ Cavitrol III.
Zespóá gniazdo-zawieradáo z uszczelką typu C-seal jest dostĊpny do zaworów HPD, CL900 i CL1500 o wielkoĞci NPS 3, 4 i 6
i zaworów HPAD, CL900 i CL1500 o wielkoĞci NPS 4, 6 i 8.
Przy zastosowaniu zespoáu gniazdo-zawieradáo z uszczelką typu C-seal, zawór o konstrukcji odciąĪonej moĪe osiągnąü
wysokotemperaturową klasĊ szczelnoĞci V. DziĊki temu, Īe uszczelka grzyba typu C-seal jest wykonana z metalu (stop niklu
N07718) a nie z elastomeru, to zawory wyposaĪone w zespóá gniazdo-zawieradáo typu C-seal mogą obsáugiwaü media
do temperatury 593°C, jeĞli nie przekracza to dopuszczalnej temperatury dla innych czĊĞci.
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Dane techniczne
Typowe dane techniczne zaworów z serii HP podano w tabeli 1.
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Usáugi edukacyjne
Aby uzyskaü informacje na temat dostĊpnych szkoleĔ poĞwiĊconych zaworom Fisher HP i HPA, a takĪe innym produktom,
prosimy o kontakt z:
Emerson Process Management Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2a
02-678 Warszawa
tel. 22 45 89 200
faks 22 45 89 231

Instalacja
OSTRZEĩENIE
W celu unikniĊcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsáugowych naleĪy nosiü
rĊkawice, ubranie i okulary ochronne.
JeĞli zawór jest instalowany w warunkach przekraczających dopuszczalne wartoĞci ciĞnieĔ dla korpusu zaworu
podanych w tabeli 1 lub na tabliczce znamionowej, w wyniku gwaátownego uwolnienia ciĞnienia moĪe nastąpiü
powaĪne zranienie pracowników obsáugi lub uszkodzenie urządzenia. W celu unikniĊcia takiej sytuacji naleĪy zawsze
zainstalowaü zawór bezpieczeĔstwa lub inne urządzenie ograniczające ciĞnienie zgodnie z przyjĊtymi normami
przemysáowymi i dobrą praktyką inĪynierską.
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Zawsze wraz z osobą odpowiedzialną za bezpieczeĔstwo pracy naleĪy sprawdziü, czy nie naleĪy przedsiĊwziąü
dodatkowych Ğrodków zabezpieczających przed medium procesowym.
JeĞli zawór instalowany jest w dziaáającej instalacji technologicznej, to naleĪy zapoznaü siĊ z OSTRZEĩENIE
zawartymi na początku rozdziaáu „Obsáuga” niniejszej instrukcji.

OSTRZEĩENIE
Niektóre koánierze pokryw mają nagwintowany otwór, który byá wykorzystywany do przenoszenia pokrywy w trakcie
procesu produkcyjnego. Nie wolno wykorzystywaü tego otworu do podnoszenia zespoáu zaworu, gdyĪ grozi
to zranieniem pracowników obsáugi.

OSTRZEĩENIE
Przy realizacji zamówienia konfiguracja zaworu i materiaáy konstrukcyjne zostaáy tak dobrane, aby speániÉ
wymagania ciĞnieniowe, temperaturowe, spadku ciĞnienia i warunków regulacji przepáywu. PoniewaĪ niektóre
kombinacje wykonaĔ materiaáowych korpusu i zespoáu gniazdo-zawieradáo powodują ograniczenia zakresu
dopuszczalnego spadków ciĞnieĔ i temperatur, nie wolno uĪywaÉ zaworu w innych warunkach roboczych bez
skonsultowania siĊ z biurem sprzedaĪy firmy Emerson Process Management.
1. Przed przystąpieniem do instalowania zaworu naleĪy sprawdziü dokáadnie, czy do Ğrodka nie dostaáy siĊ Īadne ciaáa obce.
2. Dokáadnie oczyĞciü przewody rurowe instalacji w celu usuniĊcia opiáków, skrawków, pozostaáoĞci po spawaniu oraz innych
zanieczyszczeĔ.

Uwaga
JeĞli instalowany korpus zaworu ma maáe wewnĊtrzne przekroje przepáywu, takie jak w tulejach Whisper Trim III, WhisperFlo
lub Cavitrol III, to zaleca siĊ zainstalowanie osadnika (sita) po stronie wlotowej w celu unikniĊcia zapchania siĊ zaworu. Jest
to szczególnie waĪne w przypadku, gdy instalacja nie moĪe byü dokáadnie czyszczona lub jeĞli medium nie jest czyste.
3. Kierunek przepáywu medium przez zawór musi byü zgodny z kierunkiem strzaáki wybitej lub na tabliczce umocowanej
do korpusu zaworu.

7DEHOD  .ODV\ILNDFMD V]F]HOQRĝFL ]JRGQLH ] QRUPÇ $16,)&,  L ,(& 
=$:5

Ĝ5('1,&$ *1,$='$ PP FDOH
  L PQLHMV]D

+3' +3$'

  GR  
  L ZLÛNV]D

+36 +3$6 ] &DYLWURO ,,, OXE
+37 +3$7 ] &DYLWURO ,,, OXE +3$6 ] 0LFUR)ODW

4

:V]\VWNLH

+36 +3$6 +37 +3$7 +36 +3$6 ] 0LFUR)RUP
OXE +36 +3$6 ] 0LFUR)OXWH

:V]\VWNLH

+37 ] SLHUĝFLHQLDPL ]DSRELHJDMÇF\PL Z\FLVNDQLX ] 3((.

  GR  

./$6$ 6=&=(/12Ĝ&,
,,
,,  6WDQGDUG
,,,  2SFMD
,,,  6WDQGDUG
,9  2SFMD
9
,9  6WDQGDUG
9  2SFMD
9  6WDQGDUG

Instrukcja obsáugi

Zawory HP i HPA

D101634X0PL

Marzec 2016

7DEHOD  'RGDWNRZD NODV\ILNDFMD V]F]HOQRĝFL ]JRGQD ] QRUPDPL $16,)&,  L ,(& 
=DZµU

+3' +3$'
] RSFMRQDOQ\P
]HVSRĄHP
JQLD]GR
]DZLHUDGĄR
] XV]F]HONÇ
&VHDO

:LHONRĝÉ ]DZRUX 136

ĜUHGQLFD JQLD]GD

7\S WXOHL

.ODVD
V]F]HOQRĝFL

6WDĄRSURFHQWRZD PRG\ILNRZDQD VWDĄRSURFHQWRZD
OLQLRZD WXOHMD VWDQGDUGRZD  OLQLRZD
:KLVSHU ,,, $ %

9



/LQLRZD :KLVSHU ,,, '

9

6WDĄRSURFHQWRZD PRG\ILNRZDQD VWDĄRSURFHQWRZD
OLQLRZD WXOHMD VWDQGDUGRZD  OLQLRZD
:KLVSHU ,,, $ % &

9

+3'

+3$'

PP

FDOH































/LQLRZD :KLVSHU ,,, '

9



6WDĄRSURFHQWRZD PRG\ILNRZDQD VWDĄRSURFHQWRZD
OLQLRZD WXOHMD VWDQGDUGRZD  OLQLRZD
:KLVSHU ,,, $ % &

9







7DEHOD  .ODVD V]F]HOQRĝFL 762 V]F]HOQH RGFLÛFLH SU]HSĄ\ZX ]JRGQLH ] QRUPÇ $16,)&, 
L ,(& 
.ODVD V]F]HOQRĝFL

0DNV\PDOQD QLHV]F]HOQRĝÉ

0HGLXP WHVWRZH

&LĝQLHQLH WHVWRZH

.ODVD V]F]HOQRĝFL

762 V]F]HOQH RGFLÛFLH
SU]HSĄ\ZX

=DZRU\ ] ]HVSRĄHP JQLD]GR]DZLHUDGĄR 762
VÇ WHVWRZDQH IDEU\F]QLH Z ZDUXQNDFK EDUG]LHM
Z\PDJDMÇF\FK QLľ RERZLÇ]XMÇFH QRUP\

:RGD

3URFHVRZH '3 

9

 3U]\ VNĄDGDQLX ]DPµZLHQLD QDOHľ\ SRGDÉ FLĝQLHQLH SURFHVRZH '3

7DEHOD  'RVWÛSQRĝÉ ]DZRUµZ ] NODVÇ V]F]HOQRĝFL 762
=$:5

.216758.&-$

./$6$ 6=&=(/12Ĝ&,

+36 +37

6WDQGDUGRZD OXE ] ]HVSRĄHP JQLD]GR]DZLHUDGĄR &DYLWURO ,,, :\PLHQQH
]DEH]SLHF]RQH PLÛNNLH JQLD]GR

762  2SFMD

7DEHOD  =DOHFDQH PRPHQW\ VLĄ GRNUÛFDMÇF\FK QDNUÛWNL NRĄQLHU]D GĄDZQLF\ JUDILWRZH QLH ] GRFLVNLHP
WDOHU]RZ\P
Ĝ5('1,&$ 75=3,(1,$
PP

FDOH







./$6$ .253868
=$:258 

020(17 6,ă<
1SP

OEISIW

0LQ

0DNV

0LQ

0DNV

&/











&/













&/













&/













&/













&/













&/













&/













&/













&/













&/









 : SU]\SDGNX SRĝUHGQLFK NODV V]F]HOQRĝFL QDOHľ\ Xľ\É PRPHQWX VLĄ GRNUÛFDMÇF\FK RNUHĝORQHJR GOD QDMEOLľV]HM QLľV]HM NODV\

UWAGA
W zaleĪnoĞci od materiaáu konstrukcyjnego korpusu zaworu moĪe zachodziÉ koniecznoĞÉ obróbki cieplnej spawu
po spawaniu. W takim przypadku moĪliwe jest uszkodzenie wewnĊtrznych czĊĞci wykonanych z elastomerów
i plastików, a takĪe czĊĞci metalowych. Maáe elementy wciskane oraz poáączenia gwintowe mogą ulec obluzowaniu.
JeĞli ma byÉ wykonywana obróbka cieplna, to wszystkie czĊĞci zespoáu gniazdo-zawieradáo muszą byÉ wyjĊte.
Zaleca siĊ skontaktowanie siĊ z biurem sprzedaĪy Emerson Process Management w celu uzyskania dodatkowych
informacji.
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4. Przy instalowaniu zaworu naleĪy stosowaü standardowe procedury wykonywania poáączeĔ rurowych i spawania.
W przyáączach koánierzowych naleĪy zastosowaü odpowiednią uszczelkĊ miĊdzy koánierzem zaworu i instalacji procesowej.
5. JeĞli podczas konserwacji lub naprawy zaworu wymagana jest nieprzerwana praca instalacji, to naleĪy zastosowaü
obejĞcie (bypass) trójzaworowe.
6. JeĞli siáownik i zawór dostarczane są osobno, to siáownik naleĪy zainstalowaü zgodnie z procedurą montaĪu siáownika
znajdującą siĊ w jego instrukcji obsáugi.
7. JeĞli zawór zostaá dostarczony bez zainstalowanej dáawnicy, naleĪy ją zainstalowaü przed przekazaniem zaworu
do eksploatacji. Patrz instrukcje w rozdziale dotyczącym obsáugi dáawnicy.

OSTRZEĩENIE
NieszczelnoĞü dáawnicy moĪe spowodowaü zranienie pracowników obsáugi. Dáawnica zaworu jest dokrĊcana
fabrycznie przed dostawą; jednakĪe dáawnica moĪe wymagaü dokrĊcenia w okreĞlonych warunkach procesowych.
Zawory wyposaĪone w dáawnice ENVIRO-SEALt z uszczelnieniem pod obciąĪeniem lub HIGH-SEAL ULF z uszczelnieniem
pod obciąĪeniem nie wymagają początkowego sprawdzenia i regulacji. Szczegóáowe informacje na ten temat zawierają
wáaĞciwe instrukcje obsáugi „System dáawnic ENVIRO-SEAL do zaworów z trzpieniem przesuwnym” (D101642X012) lub
„System dáawnic HIGH-SEAL ULF z dociskiem talerzowym” (D101453X012). JeĞli zachodzi potrzeba wymiany posiadanej
dáawnicy na ENVIRO-SEAL, naleĪy zamówiÉ zestaw modyfikacyjny opisany w koĔcowej sekcji dotyczącej zestawów czĊĞci
niniejszej instrukcji.

Obsáuga
Podczas eksploatacji niektóre czĊĞci ulegają normalnemu zuĪyciu i wymagają okresowej wymiany. CzĊstotliwoĞü
dokonywania kontroli zuĪycia i wymiany zaleĪy od warunków eksploatacji. W rozdziale tym opisano procedury smarowania
i obsáugi dáawnicy, dodawania dodatkowych pierĞcieni uszczelniających, wymiany dáawnicy, demontaĪu zespoáu
gniazdo-zawieradáo, konserwacji grzyba zaworu, docierania gniazd i wymiany zespoáu gniazdo-zawieradáo. Wszystkie
procedury obsáugowe mogą byü wykonane przy zaworze zainstalowanym w instalacji.

OSTRZEĩENIE
NaleĪy unikaü gwaátownego uwalniania ciĞnienia procesowego i niekontrolowanego ruchu czĊĞci, gdyĪ moĪe
to spowodowaü zranienie pracowników lub zniszczenie urządzenia. Przed przystąpieniem do demontaĪu naleĪy
zastosowaü siĊ do poniĪszych zaleceĔ:
D Nie wolno demontowaü siáownika z zaworu, gdy zawór jest pod ciĞnieniem.
D W celu unikniĊcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsáugowych naleĪy nosiü
rĊkawice, ubranie i okulary ochronne.
D Odáączyü wszystkie przewody zasilania sprĊĪonego powietrza, elektrycznego i sygnaáowe od siáownika. Upewniü
siĊ, Īe siáownik nie moĪe przypadkowo otworzyü lub zamknąü zaworu.
D Wykorzystaü obejĞcie lub caákowicie odciąü zawór od ciĞnienia procesowego. Uwolniü ciĞnienie z obu stron
zaworu. SpuĞciü medium procesowe z obu stron zaworu.
D Odpowietrzyü ukáad siáownika i zwolniü napiĊcie jego sprĊĪyn.
D Zastosowaü procedury zabezpieczające ukáad w powyĪszym stanie podczas prac obsáugowych.
D Komora dáawnicy moĪe zawieraü medium procesowe pod ciĞnieniem, nawet jeĞli zawór zostaá zdemontowany
z instalacji technologicznej. Medium procesowe moĪe gwaátownie wydostaü siĊ z komory dáawnicy przy
wykrĊcaniu dáawnicy, zdejmowaniu pierĞcieni uszczelniających lub zaĞlepki komory dáawnicy.
D Zawsze naleĪy sprawdziü z osobą odpowiedzialną za bezpieczeĔstwo pracy, czy nie naleĪy przedsiĊwziąü
dodatkowych Ğrodków zabezpieczających przed medium procesowym.
Uwaga
Zawory HP wykorzystują uszczelki spiralnie zwijane, które ulegają zniszczeniu przy Ğciskaniu do uzyskania szczelnoĞci
poáączenia. Uszczelka spiralnie zwijana nigdy nie moĪe byü powtórnie wykorzystywana. JeĞli podczas wyjmowania
uszczelnianych czĊĞci nastąpi uszkodzenie uszczelki, to podczas skáadania naleĪy zastosowaü nową uszczelkĊ. Daje
to gwarancjĊ pewnoĞci uszczelnienia.
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UWAGA
Uszczelki spiralnie zwijane mają specjalną konstrukcjĊ. Zastosowanie nieoryginalnych czĊĞci firmy Fisher jako
czĊĞci zamiennych, moĪe spowodowaü zniszczenie zaworu.

Ilustracja 2. Smarownica i smarownica/zawór odcinający
31

SMAROWNICA

31

10A9421-A
AJ5428-D
A0832-2

SMAROWNICA / ZAWÓR ODCINAJąCY

Uwaga
W przypadku zaworów z dáawnicami ENVIRO-SEAL z dociskiem talerzowym (ilustracja 4) naleĪy siĊ zapoznaÉ z instrukcją
obsáugi „System dáawnic ENVIRO-SEAL do zaworów z trzpieniem przesuwnym” (D101642X012).
W przypadku zaworów z dáawnicami HIGH-SEAL ULF z dociskiem talerzowym do ciĊĪkich warunków pracy (ilustracja 4)
naleĪy siĊ zapoznaÉ z instrukcją obsáugi „System dáawnic HIGH-SEAL ULF z dociskiem talerzowym” (D101453X012).
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Smarowanie dáawnicy
UWAGA
Nie smarowaü dáawnic grafitowych. Dáawnice grafitowe to uszczelnienia samosmarujące. Dodatkowe smarowanie
moĪe powodowaü powstanie zjawiska slip-stick w zaworach.

Uwaga
Aby uniknąü degradacji smarów uszczelniających w podwyĪszonych temperaturach, nie wolno smarowaü dáawnicy
w procesach, w których temperatura przekracza 260_C (500_F).

OSTRZEĩENIE
Nie wolno smarowaü czĊĞci, gdy zawór stosowany jest do obsáugi tlenu lub gdy smar jest niekompatybilny z medium
procesowym. KaĪde zastosowanie smaru moĪe prowadziü do niespodziewanego wybuchu medium wskutek
powstania mieszaniny olej/tlen, powodując zranienie pracowników obsáugi lub zniszczenie urządzeĔ.

JeĞli wraz z dáawnicą wykonaną z PTFE/kompozytu lub z innymi dáawnicami jest dostarczana smarownica lub smarownica
wraz z zaworem odcinającym (ilustracja 2), to jest ona zainstalowana w gwintowanym otworze w pokrywie zamiast zaĞlepki
rurowej (element 31, ilustracja 17, 18 lub 19). Do smarowania naleĪy uĪywaü tylko smarów silikonowych o najwyĪszej jakoĞci.
Nie naleĪy smarowaü dáawnic jeĞli zawór stosowany jest do obsáugi tlenu lub jeĞli temperatura medium procesowego
przekracza 260°C. W celu wpuszczenia smaru do dáawnicy naleĪy obróciü ĞrubĊ w smarownicy zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Tak samo dziaáa smarownica z zaworem, lecz przed obrotem Ğruby smarownicy naleĪy otworzyü zawór odcinający.

Obsáuga dáawnicy
JeĞli wystĊpuje przeciek w dáawnicach z dociskiem sprĊĪynowym z PTFE z pierĞcieniami typu V pokazanych na ilustracji 3,
naleĪy dokrĊciü nakrĊtki koánierza dáawnicy (element 21, ilustracja 17, 18 lub 19), aĪ wystĊp na doszczelniaczu dáawnicy
(element 28, ilustracja 17, 18 lub 19) nie zetknie siĊ z pokrywą (element 18, ilustracja 17, 18 lub 19). JeĞli przeciek nie
ustĊpuje, to wymieniü dáawnicĊ zgodnie z procedurą opisaną w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu.
JeĞli wystĊpuje przeciek w dáawnicy innego typu niĪ dáawnice PTFE z pierĞcieniami typu V z dociskiem sprĊĪynowym,
to w pierwszej kolejnoĞci naleĪy spróbowaü uszczelniü trzpieĔ i zmniejszyü przeciek przez dokrĊcenie nakrĊtek koánierza
dáawnicy (element 21, ilustracja 17, 18 lub 19) momentem siáy równym co najmniej wartoĞci minimalnej podanej w tabeli 7.
Nie wolno jednak przekraczaü maksymalnego zalecanego momentu siáy podanego w tabeli 7, gdyĪ moĪe byü to przyczyną
nadmiernego tarcia. JeĞli przeciek nie ustĊpuje, wymieniü dáawnicĊ zgodnie z procedurą opisaną w dalszej czĊĞci tego
rozdziaáu.
JeĞli dáawnica jest wzglĊdnie nowa i szczelna na trzpieniu i jeĞli dokrĊcanie nakrĊtek nie usuwa przecieku, to moĪe oznaczaü
takie zuĪycie trzpienia, które uniemoĪliwia uzyskanie peánej szczelnoĞci. JakoĞü powierzchni trzpienia stanowi o jakoĞci
szczelnoĞci dáawnicy. JeĞli przeciek pochodzi z zewnĊtrznej powierzchni dáawnicy, to moĪe oznaczaü zarysowania lub
obecnoĞü ciaá obcych na wewnĊtrznej Ğcianie komory dáawnicy. Podczas wykonywania kaĪdej z opisanych poniĪej procedur
naleĪy zawsze sprawdziü stan techniczny powierzchni trzpienia grzyba, jak i wewnĊtrznej powierzchni komory dáawnicy.

Dodawanie pierĞcieni dáawnicy
Numery elementów opisanych w poniĪszej procedurze są zgodne z oznaczeniami na ilustracji 17, 18 lub 19, jeĞli nie podano
inaczej.
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JeĞli dáawnica wyposaĪona jest w pierĞcieĔ rozstawczy (element 24), moĪliwe jest czasowe dodanie pierĞcieni dáawnicy
powyĪej pierĞcienia rozstawczego bez koniecznoĞci demontaĪu siáownika z korpusu zaworu.
1. Odciąü zawór regulacyjny od ciĞnienia procesowego, zwolniü ciĞnienie z obu stron zaworu i spuĞciü medium procesowe
z obu stron zaworu. JeĞli do zaworu podáączony jest siáownik pneumatyczny, to odáączyü zasilanie pneumatyczne i uwolniü
ciĞnienie z siáownika. Zastosowaü procedury zabezpieczające ukáad w powyĪszym stanie podczas prac obsáugowych.
2. Zdjąü nakrĊtki koánierza dáawicy (element 21) i wyjąü koánierz dáawnicy, górny pierĞcieĔ czyszczący i doszczelniacz
dáawnicy (elementy 19, 27 i 28) z korpusu zaworu.
3. MoĪe byü równieĪ moĪliwe wyjĊcie starych pierĞcieni dáawicy, lecz naleĪy zachowaü ostroĪnoĞü aby nie porysowaü
trzpienia grzyba zaworu lub Ğcian komory dáawnicy. OczyĞciü wszystkie czĊĞci metalowe tak, aby nie utrudniaáy uzyskania
szczelnoĞci dáawnicy.
4. Wyjąü áącznik trzpienia i zsunąü pierĞcienie dáawnicy z trzpienia grzyba zaworu.
5. Zainstalowaü ponownie doszczelniacz dáawnicy, górny pierĞcieĔ czyszczący, koánierz dáawnicy i nakrĊtki koánierza dáawnicy
(elementy 28, 27, 19 i 21).
6. Wykonaü poáączenie trzpienia zaworu i siáownika zgodnie z wáaĞciwą procedurą opisaną w instrukcji obsáugi siáownika.
7. DokrĊciü nakrĊtki koánierza dáawnicy na tyle, aby uzyskaü szczelnoĞü dáawnicy w warunkach procesowych. Sprawdziü
szczelnoĞü wokóá doszczelniacza dáawnicy po ponownym wáączeniu zaworu do procesu technologicznego. W razie
koniecznoĞci dokrĊciü nakrĊtki koánierza dáawnicy (patrz tabela 7).

Wymiana dáawnicy
OSTRZEĩENIE
Patrz ostrzeĪenia znajdujące siĊ na początku rozdziaáu poĞwiĊconego obsáudze w niniejszej instrukcji.
Numery elementów opisanych w poniĪszej procedurze są zgodne z oznaczeniami na ilustracji 17, 18 lub 19, jeĞli nie podano
inaczej.
1. Odciąü zawór regulacyjny od ciĞnienia procesowego, zwolniü ciĞnienie z obu stron zaworu i spuĞciü medium procesowe
z obu stron zaworu. JeĞli do zaworu podáączony jest siáownik pneumatyczny, to odáączyü zasilanie pneumatyczne i uwolniü
ciĞnienie z siáownika. Zastosowaü procedury zabezpieczające ukáad w powyĪszym stanie podczas prac obsáugowych.
2. WykrĊciü Ğruby mocujące z áącznika trzpienia i rozdzieliü áącznik trzpienia na dwie czĊĞci. NastĊpnie uwolniü ciĞnienie
z siáownika, jeĞli byáo przyáoĪone i odáączyü przewody rurowe zasilania pneumatycznego i odpowietrzenia siáownika.
3. OdkrĊciü nakrĊtkĊ blokującą jarzmo (element 32) lub nakrĊtki szeĞciokątne (element 30) i zdjąü siáownik z pokrywy
(element 18).
4. OdkrĊciü nakrĊtki koánierza dáawnicy (element 21) tak, by dáawnica nie zaciskaáa siĊ na trzpieniu zaworu (elementy 22, 23,
209 lub 210, ilustracja 3). Zdjąü wszystkie elementy wskaĨnika poáoĪenia i nakrĊtki blokujące trzpieĔ z gwintu trzpienia
zaworu.

UWAGA
Przy podnoszeniu pokrywy (element 18) naleĪy upewniü siĊ, Īe zespóá grzyba i trzpienia zaworu (elementy 5 i 6)
spoczywa na pierĞcieniu gniazda (element 4). Pozwoli to na unikniĊcie zniszczenia powierzchni uszczelniających
w przypadku wypadniĊcia elementów zespoáu podczas wyjmowania ich z pokrywy. àatwiej te czĊĞci przenosiü
oddzielnie.
Zachowaü najwyĪszą ostroĪnoĞü, aby uniknąü uszkodzenia powierzchni uszczelniających.
PierĞcienie táokowe w zaworach HPD i HPAD (element 8) są kruche i skáadają siĊ z dwóch czĊĞci. Zachowaü
ostroĪnoĞü, aby ich nie uszkodziü przez upuszczenie lub nieostroĪne przenoszenie.
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Ilustracja 3. Konstrukcje dáawnic
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DáAWNICA POJEDYNCZA GRAFITOWA
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12A8163- A

DáAWNICA PODWÓJNA
PTFE/KOMPOZYT

UWAGI:
1
PODKàADKA CYNKOWA O GRUBOĝCI 0,102 mm (0,004 cala)\. STOSUJE SIĉ TYLKO JEDNĄ POD KAĩDYM PIERĝCIENIEM GRAFITOWYM.
2
MA WYGLĄD ZWIJANEGO LUB SPLATANEGO PIERĝCIENIA.
C0747- 1

OSTRZEĩENIE
W celu unikniĊcia uszkodzenia ciaáa lub zniszczenia urządzenia na skutek niekontrolowanego ruchu pokrywy naleĪy
zdejmowaü ją w sposób opisany w nastĊpnym kroku. Nie wolno zdejmowaü zakleszczonej pokrywy przy uĪyciu
narzĊdzi, które mogą siĊ rozciągaü lub gromadziü energiĊ w inny sposób. Gwaátowne uwolnienie zgromadzonej
energii moĪe spowodowaü niekontrolowany ruch pokrywy. JeĞli tuleja nie odáączyáa siĊ od pokrywy, w kolejnych
krokach zachowaü ostroĪnoĞü przy zdejmowaniu pokrywy.
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Ilustracja 4. Dáawnice z dociskiem talerzowym
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Uwaga
PoniĪszy krok daje równieĪ pewnoĞü, Īe ciĞnienie medium zostaáo uwolnione z korpusu zaworu.

5. NakrĊtki szeĞciokątne (element 14) mocują pokrywĊ do korpusu zaworu. OdkrĊciü nakrĊtki lub Ğruby mocujące o okoáo
3 mm. NastĊpnie rozdzieliü ostroĪnie pokrywĊ od korpusu przez poruszenie lub podwaĪenie jej na caáym obwodzie. JeĞli
poáączenie jest szczelne, zdjąü nakrĊtki lub caákowicie wykrĊciü Ğruby i ostroĪnie zdjąü pokrywĊ.
6. OdkrĊciü nakrĊtki szeĞciokątne (element 14) i ostroĪnie podnieĞü pokrywĊ z trzpienia zaworu. JeĞli przy podnoszeniu
pokrywy podnosi siĊ równieĪ zespól grzyba i trzpienia zaworu, naleĪy przy uĪyciu mosiĊĪnego lub oáowianego máotka
uderzyü w koĔcówkĊ trzpienia, aby oddzieliü go od pokrywy. PokrywĊ umieĞciü na powierzchni drewnianej lub tekturowej,
aby nie zniszczyü powierzchni uszczelniającej pokrywy.
7. Wyjąü grzyb zaworu (element 5), uszczelkĊ pokrywy (element 11), tulejĊ (element 2) i pierĞcieĔ gniazda (element 4) oraz
uszczelkĊ pierĞcienia gniazda (element 12).

UWAGA
Zbadaü stan techniczny powierzchni uszczelniających pierĞcienia gniazda, tulei, pokrywy i korpusu. Powierzchnie
te muszą byü w dobrym stanie technicznym, wszystkie zanieczyszczenia muszą byü usuniĊte. Maáe zarysowania
o gáĊbokoĞci mniejszej niĪ 0,076 mm (gruboĞü ludzkiego wáosa) mogą pozostaü. W Īadnym warunkach nie mogą
pozostaü zarysowania lub zadziory przechodzące przez szlifowaną powierzchniĊ uszczelniającą, gdyĪ uniemoĪliwią
prawidáowe dziaáanie uszczelki.

8. OczyĞciü wszystkie powierzchnie uszczelniające przy uĪyciu dobrej jakoĞci szczotki drucianej. CzyĞciü w tym samym
kierunku co kierunek szlifowania na powierzchni uszczelniającej.
9. Zakryü otwór w korpusie zaworu w celu ochrony powierzchni uszczelniającej przed zarysowaniem i przed dostaniem siĊ
ciaá obcych do wnĊtrza zaworu.
10. Zdjąü nakrĊtki koánierza dáawnicy (element 5), koánierz dáawnicy (element 19), górny pierĞcieĔ czyszczący (element 27)
i doszczelniacz dáawnicy (element 28). Przy pomocy zaokrąglonego prĊta lub innego podobnego narzĊdzia które nie
uszkodzi Ğcian komory dáawnicy, ostroĪnie wypchnąü pozostaáe czĊĞci dáawnicy z pokrywy od strony zaworu. W przypadku
pokryw wydáuĪonych wyjąü przegrodĊ (element 36) i pierĞcieĔ mocujący (element 37).
11. OczyĞciü komorĊ dáawnicy i nastĊpujące czĊĞci metalowe dáawnicy: doszczelniacz dáawnicy, pierĞcieĔ komory dáawnicy
(element 26), sprĊĪynĊ lub pierĞcieĔ rozstawczy (element 24) oraz, w przypadku dáawnic PTFE z pierĞcieniami typu V,
podkáadkĊ specjalną (element 25).
12. Zbadaü, czy gwint trzpienia zaworu nie ma Īadnych ostrych krawĊdzi, które mogáyby przeciąü dáawnicĊ. Do wygáadzenia
gwintów moĪna wykorzystaü kamieĔ szlifierski lub páótno szmerglowe.
13. Zdjąü pokrywĊ zabezpieczającą korpus zaworu. Wewnątrz korpusu zaworu umieĞciü pierĞcieĔ gniazda i tulejĊ z nową
uszczelką pierĞcienia gniazda (element 12) i uszczelką pokrywy (element 11). Zainstalowaü grzyb, a nastĊpnie nasunąü
pokrywĊ na trzpieĔ i na Ğruby dwustronne (element 13). W zaworach z pokrywą wydáuĪoną zainstalowaü równieĪ przegrodĊ
i pierĞcienie mocujące (elementy 36 i 37).

Uwaga
Nasmarowane fabrycznie nakrĊtki szeĞciokątne (element 14), o których mowa w kroku 14 moĪna zidentyfikowaü po cienkiej,
czarnej warstwie pokrywającej ich gwinty.
WáaĞciwa procedura dokrĊcania Ğrub opisana w kroku 14 obejmuje - ale nie tylko - sprawdzenie czy gwinty Ğrub są czyste
i dokrĊcone zadanym momentem siáy.
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UWAGA
Niezastosowanie siĊ do dobrych praktyk inĪynierskich dokrĊcania Ğrub momentami siá podanych w tabeli 8 moĪe
spowodowaü zniszczenie zaworu. Do dokrĊcania nie naleĪy stosowaü innych narzĊdzi poza kluczami
dynamometrycznymi.
Nie zaleca siĊ dokrĊcania na gorąco.
Uwaga
ĝruby dwustronne i nakrĊtki powinny byü zainstalowane w taki sposób, aby oznaczenia producenta i wykonania
materiaáowego byáy dobrze widoczne, umoĪliwiając áatwe porównanie z materiaáami wybranymi i opisanymi w karcie produktu
Emerson/Fisher dostarczanej wraz z produktem.

OSTRZEĩENIE
Wybór nieprawidáowych materiaáów Ğrub dwustronnych i nakrĊtek lub zastosowanie niewáaĞciwych czĊĞci
zamiennych moĪe byÉ przyczyną zranienia pracowników lub powstania szkód majątkowych. Nie wolno uĪywaÉ ani
skáadaÉ tego urządzenia, wykorzystując Ğruby dwustronne i nakrĊtki, które nie są dopuszczone do stosowania przez
firmĊ Emerson/Fisher i/lub nie zostaáy wymienione na karcie dostarczanej wraz z produktem. Zastosowanie
niewáaĞciwych materiaáów i czĊĞci moĪe prowadziÉ do powstawania naprĊĪeĔ przekraczających dopuszczalne
wartoĞci okreĞlone dla konkretnej aplikacji. ĝruby dwustronne naleĪy zamontowaÉ tak, aby byáy widoczne
oznaczenia producenta i wykonania materiaáowego. W przypadku podejrzeĔ niezgodnoĞci miĊdzy posiadanymi
czĊĞciami a czĊĞciami dopuszczonymi do stosowania naleĪy siĊ niezwáocznie skontaktowaÉ z biurem sprzedaĪy
Emerson Process Management.

14. Pokryü smarem zapobiegającym zacieraniu gwinty Ğrub dwustronnych i powierzchnie styku nakrĊtek szeĞciokątnych
(element 14) (nie jest to konieczne w przypadku nowych, fabrycznie nasmarowanych nakrĊtek szeĞciokątnych). ZaáoĪyü
podkáadki i nakrĊtki szeĞciokątne, lecz nie dokrĊcaü ich. DokrĊciü naprzemiennie momentem siáy nie wiĊkszym niĪ
1/4 podanej wartoĞci w tabeli 8.
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Po dokrĊceniu wszystkich nakrĊtek zwiĊkszyü moment siáy o jedną czwartą i powtórzyü procedurĊ dokrĊcania do momentu
dokrĊcenia nominalnym momentem siáy. Ponownie dokrĊciü koĔcowym momentem siáy, i jeĞli któraĞ z nakrĊtek obraca siĊ,
dokrĊciü ponownie wszystkie nakrĊtki.

Uwaga
Przy instalacji pierĞcieni dáawnicy naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ, by miĊdzy pierĞcienie nie dostaáo siĊ powietrze.
Dodawaü pierĞcienie pojedynczo i nie wpychaü wpychaü ich poniĪej wlotu komory dáawnicy. Po doáoĪeniu kolejnego
pierĞcienia zestaw nie powinien byü wpychany bardziej niĪ o gruboĞü dodanego pierĞcienia (ilustracja 5).

15. ZaáoĪyü nową dáawnicĊ i czĊĞci metalowe obudowy dáawnicy zgodnie ze schematami dáawnic przedstawionych
na ilustracji 3. W razie potrzeby moĪna pokryü smarem silikonowym poszczególne elementy dáawnicy. Kolejne czĊĞci
dáawnicy wpychaü delikatnie do wnĊtrza obudowy za pomocą gáadko zakoĔczonej rurki naáoĪonej na trzpieĔ zaworu,
upewniając siĊ, Īe miĊdzy dodawane kolejne miĊkkie czĊĞci nie dostaáo siĊ powietrze.
16. NaáoĪyü doszczelniacz dáawnicy, górny pierĞcieĔ czyszczący i koánierz dáawnicy. Nasmarowaü Ğruby dwustronne
koánierza dáawnicy (element 20) i powierzchnie dociskające nakrĊtek (element 21) mocujących koánierz dáawnicy. ZaáoĪyü
nakrĊtki mocujące koánierz dáawnicy.
W przypadku dáawnic z dociskiem sprĊĪynowym PTFE z pierĞcieniami typu V pokazanych na ilustracji 3 naleĪy
dokrĊciü wszystkie nakrĊtki, tak by wystĊp doszczelniacza (element 28) dotknąá do pokrywy.

Ilustracja 5. Sposób instalacji pierĞcieni uszczelniających grafitowych taĞmowych i wáóknowych
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W przypadku dáawnic grafitowych naleĪy najpierw dokrĊciü wszystkie nakrĊtki koánierza dáawnicy maksymalnym momentem
siáy podanym w tabeli 7. NastĊpnie naleĪy poluzowaü nakrĊtki i ponownie je dokrĊciü, tym razem minimalnym zalecanym
momentem siáy podanym w tabeli 7.
W przypadku wszystkich innych typów dáawnic naleĪy najpierw dokrĊciü naprzemiennie maáymi krokami wszystkie nakrĊtki
do momentu, gdy jedna z nich nie zostanie dokrĊcona minimalnym momentem siáy podanym w tabeli 7. NastĊpnie dokrĊciü
pozostaáe nakrĊtki koánierza tak, aby koánierz dáawnicy byá ustawiony poziomo i pod kątem 90° do trzpienia zaworu.
W przypadku dáawnic ENVIRO-SEAL i HIGH-SEAL z dociskiem talerzowym naleĪy przeczytaü uwagĊ otwierającą rozdziaá
Obsáuga.
17. Zamontowaü siáownik na korpusie i poáączyü go z trzpieniem w sposób zgodny z odpowiednią procedurą opisaną
w instrukcji obsáugi siáownika.

DemontaĪ zespoáu gniazdo-zawieradáo
W przypadku konstrukcji z uszczelką typu C-seal patrz odpowiedni rozdziaá w niniejszej instrukcji.
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JeĞli nie podano inaczej, numery elementów w poniĪszej procedurze są zgodne z oznaczeniami na ilustracji 17, 18 lub 19.
1. Zdjąü siáownik i pokrywĊ zgodnie z krokami od 1 do 6 procedury wymiany dáawnicy. Przestrzegaü wszelkich ostrzeĪeĔ
i uwag.
2. Wyjąü trzpieĔ zaworu i poáączony z nim grzyb zaworu z korpusu zaworu. JeĞli grzyb zaworu ma byü wykorzystany
powtórnie, to zabezpieczyü trzpieĔ grzyba zaworu i powierzchnie uszczelniające grzyba zaworu przed porysowaniem.
3. Wyciągnąü tulejĊ (element 2) i obie uszczelkĊ pokrywy (element 11). W korpusach zaworów NPS 2 z tuleją dwustopniową
Cavitrol III wyjąü takĪe pierĞcieĔ dystansowy pokrywy i dwie uszczelki.

Konstrukcje inne niĪ zespóá gniazdo-zawieradáo o szczelnym odciĊciu przepáywu
(TSO)
1. Wyjąü pierĞcieĔ gniazda (element 4) uszczelkĊ pierĞcienia gniazda (element 12).
2. Patrz procedura obsáugi grzyba zaworu lub procedura docierania gniazd.

Zespoáy gniazdo-zawieradáo o szczelnym odciĊciu przepáywu (TSO)
Zespóá gniazdo-zawieradáo TSO: Ğrednica gniazda 0,8125 cala (ilustracja 7)
1. Zdemontowaü koáek mocujący wewnĊtrzny grzyb do trzpienia.
2. Przy uĪyciu klucza taĞmowego lub podobnego narzĊdzia odkrĊciü zewnĊtrzny grzyb z grzyba wewnĊtrznego. Nie
uszkodziü zewnĊtrznych powierzchni prowadzących grzyba.
3. Wyjąü zabezpieczoną miĊkką uszczelkĊ gniazda.
4. Zbadaü stan techniczny wszystkich czĊĞci i w razie potrzeby wymieniü na nowe.
5. Kontynuowaü procedurĊ obsáugi grzyba zaworu lub przeprowadziü procedurĊ docierania gniazda.

Zespóá gniazdo-zawieradáo TSO: Ğrednica gniazda 1,6875 cala (ilustracja 8)
1. Wyjąü pierĞcieĔ dociskowy, pierĞcieĔ zabezpieczający, pierĞcienie zapobiegające wyciskaniu i pierĞcieĔ táokowy.
2. Zdemontowaü Ğruby mocujące zewnĊtrzny grzyb do trzpienia.
3. Przy uĪyciu klucza taĞmowego lub podobnego narzĊdzia odkrĊciü zewnĊtrzny grzyb z grzyba wewnĊtrznego. Nie
uszkodziü zewnĊtrznych powierzchni prowadzących grzyba.
4. Wyjąü zabezpieczoną miĊkką uszczelkĊ gniazda.
5. Zbadaü stan techniczny wszystkich czĊĞci i w razie potrzeby wymieniü na nowe.
6. Kontynuowaü procedurĊ obsáugi grzyba zaworu lub przeprowadziü procedurĊ docierania gniazda.

Zespóá gniazdo-zawieradáo TSO: Ğrednica gniazda 2,6875 cala i wiĊksze (ilustracja 9)
1. Wyjąü pierĞcieĔ dociskowy, pierĞcieĔ zabezpieczający, pierĞcienie zapobiegające wyciskaniu i pierĞcienie táokowy.
2. Zdemontowaü Ğruby mocujące zewnĊtrzny grzyb do grzyba wewnĊtrznego.
3. Przy uĪyciu klucza taĞmowego lub podobnego narzĊdzia odkrĊciü zewnĊtrzny grzyb z grzyba wewnĊtrznego. Nie
uszkodziü zewnĊtrznych powierzchni prowadzących grzyba.
4. Wyjąü zabezpieczoną miĊkką uszczelkĊ gniazda.
5. Zbadaü stan techniczny wszystkich czĊĞci i w razie potrzeby wymieniü na nowe.
6. Kontynuowaü procedurĊ obsáugi grzyba zaworu lub przeprowadziü procedurĊ docierania gniazda.

Obsáuga grzyba zaworu
Numery elementów w poniĪszej procedurze są zgodne z oznaczeniami na ilustracjach 17, 18 lub 19, jeĞli nie podano inaczej.
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1. Po wyjĊciu grzyba zaworu (element 5) zgodnie z powyĪszą procedurą postĊpowaü dalej w zaleĪnoĞci od typu zaworu:
W przypadku zaworów HPD i HPAD, pierĞcienie táokowe (element 8) zgrupowane są w co najmniej dwóch sekcjach; wyjąü
sekcje z wyĪáobieĔ w grzybie zaworu.
W przypadku zaworów HPS i HPAS, przejĞü do kroku 2.
W przypadku zaworów HPT i HPAT, przy uĪyciu ĞrubokrĊta Ğciągnąü pierĞcieĔ dociskowy (element 10), a nastĊpnie
ostroĪnie Ğciągnąü pierĞcieĔ zabezpieczający i pierĞcieĔ uszczelniający (elementy 9 i 8) z grzyba zaworu.
2. W celu wymiany trzpienia grzyba zaworu (element 6) wybiü koáek blokujący (element 7) i odkrĊciü trzpieĔ z grzyba zaworu.

UWAGA
Nigdy nie naleĪy uĪywaü starego trzpienia z nowym grzybem zaworu. UĪycie starego trzpienia wymaga zawsze
nawiercenia nowego otworu pod koáek blokujący w trzpieniu. Wiercenie otworów zmniejsza wytrzymaáoĞü trzpienia
i moĪe spowodowaü uszkodzenie zaworu. Przy zamawianiu nowego grzyba zaworu zawsze naleĪy zamawiaü grzyb
zaworu, trzpieĔ i koáek blokujący jako jeden zestaw. Podaü poprawne numery kaĪdej z tych trzech czĊĞci, lecz
podkreĞliü, Īe elementy te mają tworzyü jeden zespóá.
Stary grzyb zaworu moĪe byü wykorzystywany z nowym trzpieniem.

Ilustracja 6. Szczegóá zabezpieczonego miĊkkiego gniazda

GRZYB WEWNĉTRZNY
GRZYB ZEWNĉTRZNY
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A7039

3. WkrĊciü nowy trzpieĔ na grzyb zaworu i dokrĊciü go momentem siáy podanym w tabeli 9. Wykorzystując otwór pod koáek
blokujący w grzybie zaworu jako prowadzenie, przewierciü trzpieĔ wiertáem o Ğrednicy podanej w tabeli 9.
4. Wbiü koáek blokujący zespóá trzpienia grzyba zaworu.
5. JeĞli zachodzi koniecznoĞü dotarcia powierzchni gniazda, wykonaü poniĪszą procedurĊ przed zainstalowaniem pierĞcieni
táokowych w zaworach HPD/HPAD lub pierĞcienia uszczelniającego w zaworach HPT/HPAT. Procedura wymiany zespoáu
gniazdo-zawieradáo zawiera instrukcje instalowania pierĞcieni táokowych i uszczelniających oraz procedurĊ skáadania
zaworu.
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Docieranie gniazd
Numery elementów w poniĪszej procedurze są zgodne z oznaczeniami na ilustracjach 17, 18 lub 19, jeĞli nie podano inaczej.
We wszystkich zaworach z uszczelnieniem metal-na-metal dochodzi do pewnej okreĞlonej nieszczelnoĞci. JeĞli nieszczelnoĞü
staje siĊ zbyt duĪa, to moĪliwe jest poprawienie stanu powierzchni uszczelniających grzyba zaworu i pierĞcienia gniazda przed
ich docieranie. (GáĊbokie zarysowania powinny byü usuniĊte przez obróbkĊ skrawaniem a nie przez docieranie). Do docierania
wykorzystaü dobrej jakoĞci pastĊ polerską gradacji 280 - 600. Posmarowaü pastą dolną czĊĞü grzyba zaworu.

Ilustracja 7. Typowy odciąĪony zespóá gniazdo-zawieradáo o szczelnym odciĊciu przepáywu TSO
(Ğrednica gniazda 0,8125 cala)
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Uwaga
Zawory z serii HP wykorzystują uszczelki spiralnie zwijane. Uszczelki te zapewniają szczelnoĞü po zgnieceniu i dlatego nie
mogą byü ponownie wykorzystywane. Dotyczy to takĪe sytuacji ponownego wykorzystania uszczelki po wykonaniu procedury
docierania.
„Stara” uszczelka moĪe byü wykorzystana do docierania gniazda, lecz przy skáadaniu zaworu musi byü wymieniona na nową.
Aby zachowaü efekt docierania, po dotarciu powierzchni uszczelniających, nie wolno zmieniü pozycji pierĞcienia gniazda
w korpusie zaworu ani pozycji tulei na pierĞcieniu gniazda. Po wyjĊciu czĊĞci do czyszczenia i wymiany „starej” uszczelki,
naleĪy ponownie je zamontowaü w oryginalnych poáoĪeniach.

Ilustracja 8. Typowy odciąĪony zespóá gniazdo-zawieradáo o szczelnym odciĊciu przepáywu TSO
(Ğrednica gniazda 1,6875 cala)
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W celu dotarcia powierzchni uszczelniających naleĪy wykonaü poniĪszą procedurĊ.
1. WáoĪyü nastĊpujące czĊĞci zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale dotyczącym wymiany zespoáu gniazdo-zawieradáo:
„stara” uszczelka pierĞcienia gniazda (element 12), pierĞcieĔ gniazda (element 4), tuleja (element 2) i „stara” uszczelka
pokrywy (element 11).
2. Wykonaü poniĪszą procedurĊ:
W przypadku zaworów HPD, HPAD, HPT lub HPAT, zainstalowaü w tulei zespóá grzyba i trzpienia zaworu (elementy 5 i 6)
bez pierĞcieni táokowych lub pierĞcienia uszczelniającego (elementy 8).
W przypadku zaworów HPS lub HPAS, zainstalowaü w tulei zespóá grzyba i trzpienia zaworu (elementy 5 i 6).
3. NaáoĪyü pokrywĊ (element 18) przez trzpieĔ zaworu i zabezpieczyü przy uĪyciu czterech nakrĊtek szeĞciokątnych
(element 14).
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Ilustracja 9. Typowy odciąĪony zespóá gniazdo-zawieradáo o szczelnym odciĊciu przepáywu TSO
(Ğrednica gniazda 2,6875 cala i wiĊksza)
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4. Doáączyü uchwyt (na przykáad kawaáek prĊta Īelaznego) do trzpienia zaworu i zabezpieczyü go nakrĊtką. Obracaü uchwyt
w obie strony, docierając gniazdo.
5. Po dotarciu, jeĞli zachodzi koniecznoĞü, zdemontowaü wyĪej wymienione czĊĞci zaworu (oznaczyü pozycjĊ pierĞcienia
gniazda i tulei przy uĪyciu miĊkkiego flamastra), oczyĞciü powierzchnie gniazda, wymieniü uszczelki, záoĪyü zawór
i sprawdziü szczelnoĞü. JeĞli zachodzi potrzeba ponownie przeprowadziü procedurĊ docierania.
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Wymiana zespoáu gniazdo-zawieradáo
OSTRZEĩENIE
Patrz ostrzeĪenia znajdujące siĊ na początku rozdziaáu poĞwiĊconego obsáudze w niniejszej instrukcji.

Po wykonaniu prac serwisowych záoĪyü korpus zaworu wedáug przedstawionej poniĪej procedury. Upewniü siĊ, Īe wszystkie
powierzchnie uszczelniające zostaáy dokáadnie oczyszczone. Numery elementów w poniĪszej procedurze są zgodne
z oznaczeniami na ilustracjach 17, 18 lub 19, jeĞli nie podano inaczej.

UWAGA
Zbadaü stan techniczny powierzchni uszczelniających pierĞcienia gniazda, tulei, pokrywy i korpusu. Powierzchnie
te muszą byü w dobrym stanie technicznym, wszystkie zanieczyszczenia muszą byü usuniĊte. Maáe zarysowania
o gáĊbokoĞci mniejszej niĪ 0,076 mm (gruboĞü ludzkiego wáosa) mogą pozostaü. W Īadnym warunkach nie mogą
pozostaü zarysowania lub zadziory przechodzące przez szlifowaną powierzchniĊ uszczelniającą, gdyĪ uniemoĪliwią
prawidáowe dziaáanie uszczelki.

UWAGA
Otwory wyrównujące ciĞnienie zlokalizowane w grzybie zaworu zapewniają poprawne i bezpieczne dziaáanie zaworu.
Otwory wyrównujące naleĪy sprawdzaÉ podczas kaĪdego demontaĪu zaworu związanego z serwisowaniem. Wszelkie
nieczystoĞci nagromadzone w otworach wyrównujących naleĪy usunąÉ.

1. Zainstalowaü uszczelkĊ pierĞcienia gniazda (element 12) w korpusie zaworu. Zainstalowaü pierĞcieĔ gniazda (element 4).
2. Zainstalowaü tulejĊ.

Uwaga
Montując tulejĊ standardową, naleĪy zrównaÉ dwa otwory zlokalizowane w tulei z linią Ğrodkową korpusu zaworu. Patrz
ilustracja 18.

Konstrukcje inne niĪ konstrukcja TSO zespoáu gniazdo-zawieradáo
1. W celu zaáoĪenia pierĞcieni táokowych lub pierĞcieni uszczelniających (element 8) naleĪy postĊpowaü zgodnie z poniĪszą
procedurą:
W zaworach HPD i HPAD, jeĞli zachodzi koniecznoĞü zainstalowania nowych pierĞcieni táokowych, to są one dostarczane
w jednej czĊĞci. Do rozdzielenia pierĞcienia na dwie czĊĞci naleĪy wykorzystaü imadáo o gáadkich lub owiniĊtych taĞmą
szczĊkach. UmieĞciü pierĞcieĔ w szczĊkach, tak by nastĊpowaáo jego Ğciskanie do postaci owalnej. ĝciskaü pierĞcieĔ powoli
do momentu rozdzielenia siĊ go na obu koĔcach. JeĞli pierĞcieĔ rozdzieli siĊ tylko z jednej strony, to nie próbowaü go rozcinaü
lub rozrywaü. Kontynuowaü Ğciskanie do momentu rozdzielania siĊ po drugiej stronie. PierĞcieĔ moĪe byü takĪe rozáamany
przez naciskanie na twardej powierzchni takiej jak krawĊdĨ stoáu. Nie zaleca siĊ piáowania lub ciĊcia.
Zdjąü wszystkie zabezpieczenia z zespoáu grzyba i trzpienia zaworu i poáoĪyü go na powierzchni zabezpieczającej. NastĊpnie
umieĞciü pierĞcienie táokowe w odpowiednim wyciĊciu stronami rozciĊtymi do siebie.
W zaworach HPT i HPAT, naáoĪyü pierĞcieĔ uszczelniający (element 8) na grzyb zaworu (element 5). NaáoĪyü pierĞcieĔ
uszczelniający stroną otwartą do pierĞcienia uszczelniającego gniazda grzyba zaworu przy przepáywie do doáu (przekrój A
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na ilustracji 20) lub stroną otwartą do koĔca trzpienia grzyba zaworu przy przepáywie do góry (przekrój B na ilustracji 20).
NaáoĪyü pierĞcieĔ zabezpieczający (element 9) na grzyb zaworu. Zabezpieczyü, zakáadając pierĞcieĔ dociskowy (element 10).
Wymieniając pokrywĊ korpusu zaworu HPAS Micro-Flat naleĪy siĊ upewniÉ, Īe zespóá grzyba i trzpienia zaworu Micro-Flat
jest ustawiony zgodnie z ilustracją 10. NastĊpnie naleĪy przesunąÉ pokrywĊ nad trzpieniem i nasunąÉ na Ğruby.

UWAGA
Grzyby Micro-flat naleĪy montowaÉ zgodnie z ilustracjami 10 i 18. WáaĞciwe ustawienie grzyba zwiĊksza obszar
uáatwiający wprowadzenie grzyba i trzpienia.
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:/27
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$

2. Zainstalowaü grzyb zaworu w tulei.

Zespoáy gniazdo-zawieradáo o szczelnym odciĊciu przepáywu TSO
Zespóá gniazdo-zawieradáo TSO: Ğrednica gniazda 0,8125 cala (ilustracja 7)
1. Przy uĪyciu klucza taĞmowego lub podobnego narzĊdzia, które nie uszkodzi zewnĊtrznych powierzchni prowadzących
grzyba, wkrĊciü zewnĊtrzny grzyb w grzyb wewnĊtrzny do uzyskania poáączenia metal na metal.
2. Oznaczyü poáoĪenie górnej powierzchni wewnĊtrznego grzyba wzglĊdem grzyba zewnĊtrznego w pozycji záoĪonej.
3. WykrĊciü zewnĊtrzny grzyb z grzyba wewnĊtrznego i zainstalowaü uszczelkĊ na grzybie wewnĊtrznym tak, aby znajdowaáa
siĊ poniĪej czĊĞci nagwintowanej.
4. Przy uĪyciu klucza taĞmowego lub podobnego narzĊdzia, które nie uszkodzi zewnĊtrznych powierzchni prowadzących
grzyba, wkrĊciü zewnĊtrzny grzyb w grzyb wewnĊtrzny do momentu pokrycia siĊ znaczników. Zagwarantuje
to uszczelnienie metal na metal i prawidáowe ĞciĞniĊcie uszczelki.
5. Przewierciü grzyb wewnĊtrzny przy uĪyciu wiertáa o wáaĞciwej Ğrednicy (takiej samej jak otwór do koákowania trzpienia)
i zainstalowaü koáek blokujący.

Zespóá gniazdo-zawieradáo TSO: Ğrednica gniazda 1,6875 cala (ilustracja 8)
1. Przy uĪyciu klucza taĞmowego lub podobnego narzĊdzia, które nie uszkodzi zewnĊtrznych powierzchni prowadzących
grzyba, wkrĊciü zewnĊtrzny grzyb w grzyb wewnĊtrzny do uzyskania poáączenia metal na metal.
2. Oznaczyü poáoĪenie górnej powierzchni wewnĊtrznego grzyba i trzpienia wzglĊdem znaczników w pozycji záoĪonej.
3. WykrĊciü zewnĊtrzny grzyb z grzyba wewnĊtrznego i zainstalowaü uszczelkĊ na grzybie wewnĊtrznym tak, aby znajdowaáa
siĊ poniĪej czĊĞci nagwintowanej.
4. Przy uĪyciu klucza taĞmowego lub podobnego narzĊdzia, które nie uszkodzi zewnĊtrznych powierzchni prowadzących
grzyba, wkrĊciü zewnĊtrzny grzyb w grzyb wewnĊtrzny do momentu pokrycia siĊ znaczników. Zagwarantuje
to uszczelnienie metal na metal i prawidáowe ĞciĞniĊcie uszczelki.
5. WkrĊciü Ğruby pozycjonujące trzpieĔ w grzybie zewnĊtrznym i dokrĊciü momentem siáy 11 Nm.
6. Zainstalowaü pierĞcieĔ táokowy, pierĞcienie zabezpieczające przed wyciskaniem, pierĞcieĔ zabezpieczający i dociskowy.

Zespóá gniazdo-zawieradáo TSO: Ğrednica gniazda 2,6875 cala i wiĊksza (ilustracja 9)
1. Przy uĪyciu klucza taĞmowego lub podobnego narzĊdzia, które nie uszkodzi zewnĊtrznych powierzchni prowadzących
grzyba, wkrĊciü zewnĊtrzny grzyb w grzyb wewnĊtrzny do uzyskania poáączenia metal na metal.
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2. Oznaczyü poáoĪenie górnej powierzchni wewnĊtrznego grzyba wzglĊdem grzyba zewnĊtrznego w pozycji záoĪonej.
3. WykrĊciü zewnĊtrzny grzyb z grzyba wewnĊtrznego i zainstalowaü uszczelkĊ na grzybie wewnĊtrznym tak, aby znajdowaáa
siĊ poniĪej czĊĞci nagwintowanej.
4. Przy uĪyciu klucza taĞmowego lub podobnego narzĊdzia, które nie uszkodzi zewnĊtrznych powierzchni prowadzących
grzyba, wkrĊciü zewnĊtrzny grzyb w grzyb wewnĊtrzny do momentu pokrycia siĊ znaczników. Zagwarantuje
to uszczelnienie metal na metal i prawidáowe ĞciĞniĊcie uszczelki.
5. WkrĊciü Ğruby pozycjonujące wewnĊtrzny grzyb w grzybie zewnĊtrznym i dokrĊciü momentem siáy 11 Nm.
6. Zainstalowaü pierĞcieĔ táokowy, pierĞcienie zabezpieczające przed wyciskaniem, pierĞcieĔ zabezpieczający i dociskowy.

Wszystkie konstrukcje
1. ZaáoĪyü uszczelkĊ obudowy (element 11) na tulejĊ.
2. PrzeáoĪyü obudowĊ przez trzpieĔ zaworu na korpus zaworu.

Uwaga
Nasmarowane fabrycznie nakrĊtki (element 14), o których mowa w kroku 3 moĪna zidentyfikowaü po cienkiej, czarnej
warstwie pokrywającej ich gwinty.
WáaĞciwa procedura dokrĊcania Ğrub opisana w kroku 3 obejmuje takĪe sprawdzenia, czy gwinty Ğrub są czyste i dokrĊcone
wáaĞciwym momentem siáy.

Ilustracja 11. Zawór HPD z uszczelką C-seal

PRZEPàYW
DO DOàU

PRZEPàYW
DO GÓRY

WIDOK A

37B1399-A

UWAGA
Wykonanie poáączenia korpusu z pokrywą niezgodnie z dobrymi zasadami wykonywania poáączeĔ Ğrubowych
i momentami siá zawartymi w tabeli 8 moĪe spowodowaü uszkodzenie zaworu. Do dokrĊcania naleĪy uĪywaü tylko
klucze dynamometryczne.
Nie zaleca siĊ stosowaü dokrĊcania na gorąco.

Uwaga
ĝruby dwustronne i nakrĊtki powinny byü zainstalowane w taki sposób, aby oznaczenia producenta i wykonania
materiaáowego byáy dobrze widoczne, umoĪliwiając áatwe porównanie z materiaáami wybranymi i opisanymi w karcie produktu
Emerson/Fisher dostarczanej wraz z produktem.
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OSTRZEĩENIE
Wybór nieprawidáowych materiaáów Ğrub dwustronnych i nakrĊtek lub zastosowanie niewáaĞciwych czĊĞci
zamiennych moĪe byÉ przyczyną zranienia pracowników lub powstania szkód majątkowych. Nie wolno uĪywaÉ ani
skáadaÉ tego urządzenia, wykorzystując Ğruby dwustronne i nakrĊtki, które nie są dopuszczone do stosowania przez
firmĊ Emerson/Fisher i/lub nie zostaáy wymienione na karcie dostarczanej wraz z produktem. Zastosowanie
niewáaĞciwych materiaáów i czĊĞci moĪe prowadziÉ do powstawania naprĊĪeĔ przekraczających dopuszczalne
wartoĞci okreĞlone dla konkretnej aplikacji. ĝruby dwustronne naleĪy zamontowaÉ tak, aby byáy widoczne
oznaczenia producenta i wykonania materiaáowego. W przypadku podejrzeĔ niezgodnoĞci miĊdzy posiadanymi
czĊĞciami a czĊĞciami dopuszczonymi do stosowania naleĪy siĊ niezwáocznie skontaktowaÉ z biurem sprzedaĪy
Emerson Process Management.
3. Nasmarowaü gwinty Ğrub i powierzchnie nakrĊtek (element 14) specjalnym smarem zapobiegającym zacieraniu (nie jest
to konieczne przy fabrycznie nasmarowanych Ğrubach). NaáoĪyü podkáadki i nakrĊtki i dokrĊciü je palcami. DokrĊciü
naprzemiennie nakrĊtki momentem siáy równym 1/4 nominalnego podanego w tabeli 8. Gdy wszystkie nakrĊtki zostaną
dokrĊcone momentem siáy o tej wartoĞci, zwiĊkszyü moment o 1/4 i powtórzyü procedurĊ dokrĊcania. Powtórzyü powyĪszą
procedurĊ do uzyskania nominalnego momentu siáy dokrĊcającego dla wszystkich Ğrub. DokrĊciü jeszcze raz i jeĞli któraĞ
z nakrĊtek jeszcze siĊ obraca, to dokrĊciü ponownie wszystkie.
4. Zainstalowaü nową dáawnicĊ i elementy komory dáawnicy zgodnie z punktami 15 i 16 procedury wymiany dáawnicy.
Zapoznaü siĊ z uwagą poprzedzającą punkt 15.
5. Zamontowaü siáownik zgodnie z wáaĞciwą procedurą opisaną w instrukcji obsáugi siáownika. Sprawdziü szczelnoĞü zaworu
po podáączeniu do instalacji. JeĞli zachodzi koniecznoĞü, to dokrĊciü nakrĊtki koánierza dáawnicy (patrz tabela 7).

Zestaw modyfikacyjny: instalowanie zespoáu gniazdo-zawieradáo
z uszczelką C-seal
Uwaga
W zaworach z zespoáem gniazdo-zawieradáo C-seal wymagana jest wiĊksza siáa dynamiczna siáownika. Przed instalowaniem
zespoáu gniazdo-zawieradáo z uszczelką C-seal w istniejącym zaworze naleĪy siĊ skontaktowaÉ z biurem sprzedaĪy
Emerson Process Management w celu uzyskania szczegóáowych informacji o wymaganej sile dynamicznej nowego siáownika.
MontaĪ nowego zespoáu grzyb / pierĞcieĔ mocujący (z uszczelnieniem grzyba typu C-seal) naleĪy wykonaü wedáug poniĪszej
procedury:

UWAGA
W celu unikniĊcia nieszczelnoĞci zaworu po ponownym jego podáączeniu do instalacji naleĪy stosowaü tylko
odpowiednie materiaáy i metody zabezpieczania wszystkich powierzchni uszczelniających czĊĞci zespoáu
gniazdo-zawieradáo podczas demontaĪu poszczególnych czĊĞci i montaĪu ich w korpusie zaworu.
1. Posmarowaü wewnĊtrzną powierzchniĊ uszczelki C-seal odpowiednim smarem wysokotemperaturowym. Pokryü smarem
takĪe zewnĊtrzną powierzchniĊ grzyba zaworu w miejscu, gdzie musi zostaü wciĞniĊta uszczelka C-seal (ilustracja 11).
2. UmieĞciü uszczelkĊ C-seal w odpowiedniej pozycji, zaleĪnej od kierunku przepáywu medium przez zawór.
D Uszczelka C-seal musi byü umieszczona otwartą czĊĞcią do góry w zaworze o kierunku przepáywu medium do góry
(ilustracja 11).
D Uszczelka C-seal musi byü umieszczona otwartą czĊĞcią do doáu w zaworze o kierunku przepáywu do doáu (ilustracja 11).
Uwaga
Do prawidáowego umieszczenia uszczelki C-seal na grzybie potrzebne jest specjalne narzĊdzie. NarzĊdzie to jest dostĊpne
jako czĊĞü zapasowa, którą moĪna zamówiü w firmie Fisher lub moĪe byü wyprodukowane, posáugując siĊ wymiarami
na ilustracji 12.
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3. UmieĞciü uszczelkĊ C-seal na górnej czĊĞci grzyba zaworu i nasunąü ją na grzyb przy uĪyciu specjalnego narzĊdzia.
OstroĪnie nasuwaü uszczelkĊ C-seal na grzyb do momentu kontaktu narzĊdzia z poziomą powierzchnią odniesienia grzyba
(ilustracja 13).
4. Specjalnym smarem wysokotemperaturowym pokryü gwint grzyba. NastĊpnie umieĞciü pierĞcieĔ mocujący uszczelkĊ
C-seal i dokrĊciü go przy uĪyciu odpowiedniego narzĊdzia, takiego jak klucz taĞmowy.
5. UĪywając odpowiedniego narzĊdzia, takiego jak punktak, rozbiü gwint w jednym punkcie w górnej czĊĞci grzyba zaworu
(ilustracja 14). Spowoduje to zablokowanie pierĞcienia mocującego uszczelkĊ C-seal.
6. Zainstalowaü nowy zespóá grzyb / pierĞcieĔ mocujący z uszczelką C-seal na nowym trzpieniu, postĊpując zgodnie
z procedurą opisaną w czĊĞci Wymiana zespoáu gniazdo-zawieradáo w niniejszej instrukcji.
7. Zainstalowaü pierĞcienie táokowe zgodnie z procedurą opisaną w czĊĞci Wymiana zespoáu gniazdo-zawieradáo w niniejszej
instrukcji obsáugi.
8. Zdjąü istniejący siáownik zaworu i pokrywĊ zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Wymiana dáawnicy niniejszej instrukcji.

UWAGA
Nie wolno wyjmowaü trzpienia zaworu z grzyba zaworu, jeĞli nie planuje siĊ wymiany trzpienia zaworu na nowy.
Nigdy nie naleĪy uĪywaü starego trzpienia z nowym grzybem zaworu po jego wyjĊciu. UĪycie starego trzpienia
wymaga zawsze nawiercenia nowego otworu pod koáek blokujący w trzpieniu. Wiercenie otworów zmniejsza
wytrzymaáoĞü trzpienia i moĪe spowodowaü uszkodzenie zaworu. Jednak stary grzyb zaworu moĪe byü
wykorzystywany z nowym trzpieniem.
9. Wyjąü istniejący trzpieĔ zaworu, grzyb zaworu, tulejĊ i pierĞcieĔ gniazda z korpusu zaworu zgodnie z procedurą opisaną
w rozdziale DemontaĪ zespoáu gniazdo-zawieradáo w niniejszej instrukcji.
10. Wymieniü wszystkie uszczelki zgodnie z odpowiednimi procedurami opisanymi w rozdziale Wymiana zespoáu
gniazdo-zawieradáo w niniejszej instrukcji.
11. Zainstalowaü nowy pierĞcieĔ gniazda, tulejĊ, zespóá grzyb zaworu / pierĞcieĔ mocujący i trzpieĔ w korpusie zaworu
i záoĪyü zestaw dáawnicy, postĊpując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Wymiana zespoáu gniazdo-zawieradáo
w niniejszej instrukcji.

Ilustracja 13. Instalacja uszczelki C-seal przy uĪyciu narzĊdzia instalacyjnego

NARZĉDZIE
INSTALACYJNE

METALOWA
USZCZELKA
C-SEAL

GRZYB ZAWORU

POZIOMA POWIERZCHNIA
ODNIESIENIA

A6778

PRZEPáYW DO DOáU
UWAGA: WCISNĄû NARZĉDZIE INSTALACYJNE TAK, BY UZYSKAû
KONTAKT Z POZIOMĄ POWIERZCHNIĄ ODNIESIENIA GRZYBA ZAWORU.
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Ilustracja 14. Miejsce rozbicia gwintu pierĞcienia dociskowego uszczelki C-seal
ROZBIû GWINT PIERĝCIENIA
MOCUJĄCEGO USZCZELKI C-SEAL

PIERĝCIEē
TàOKOWY

PIERĝCIEē
MOCUJĄCY

METALOWA
USZCZELKA
C-SEAL

A6779

GRZYB ZAWORU

PRZEPáYW DO DOáU

UWAGA
W celu unikniĊcia nadmiernych przecieków i erozji gniazda, grzyb zaworu musi byü umieszczony z odpowiednio
duĪą siáą potrzebną na pokonanie oporu uszczelki C-seal i uzyskanie kontaktu z pierĞcieniem gniazda. Prawidáowe
umieszczenie grzyba wymaga przyáoĪenie siáy równej sile z jaką dziaáa siáownik przy maksymalnym jego obciąĪeniu.
Przy braku spadku ciĞnienia na zaworze, siáa ta przesuwa grzyb zaworu do pierĞcienia gniazda, co powoduje
umieszczenie na staáe uszczelki C-seal w odpowiednim miejscu. Po wykonaniu tej czynnoĞci zespóá grzyb zaworu /
pierĞcieĔ mocujący, tuleja i pierĞcieĔ gniazda stają siĊ zespoáem poprawnie záoĪonym.
PrzyáoĪenie peánej siáy do siáownika i caákowite przesuniĊcie grzyba zaworu do gniazda zaworu pozwala
na przeskalowanie wskaĨnika poáoĪenia siáownika w dolnej koĔcowej pozycji. Szczegóáowe informacje na ten temat
moĪna znaleĨü w odpowiedniej instrukcji obsáugi siáownika.

Wymiana zainstalowanego zespoáu gniazdo-zawieradáo z uszczelką
C-seal
WyjĊcie zespoáu gniazdo-zawieradáo (konstrukcja z uszczelką C-seal)
1. Zdjąü siáownik zaworu i pokrywĊ, postĊpując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w rozdziale Wymiana dáawnicy niniejszej
instrukcji.

UWAGA
W celu unikniĊcia nieszczelnoĞci zaworu po ponownym jego podáączeniu do instalacji naleĪy stosowaü tylko
odpowiednie materiaáy i metody zabezpieczania wszystkich powierzchni uszczelniających czĊĞci zespoáu
gniazdo-zawieradáo podczas konserwacji.
Przy zdejmowaniu pierĞcieni táokowych i uszczelki C-seal zachowaü szczególną ostroĪnoĞü, by nie zarysowaü Īadnej
z powierzchni uszczelniających.

UWAGA
Nie wyjmowaü trzpienia zaworu z grzyba zaworu, jeĞli nie planuje siĊ wymiany trzpienia zaworu na nowy.
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Nigdy nie naleĪy uĪywaü starego trzpienia z nowym grzybem zaworu po jego demontaĪu. UĪycie starego trzpienia
wymaga zawsze nawiercenia nowego otworu pod koáek blokujący w trzpieniu. Wiercenie otworów zmniejsza
wytrzymaáoĞü trzpienia i moĪe spowodowaü uszkodzenie zaworu. Jednak stary grzyb moĪe byü wykorzystywany
z nowym trzpieniem. Jednak stary grzyb zaworu moĪe byü wykorzystywany z nowym trzpieniem.
2. Wyjąü zespóá grzyb zaworu / pierĞcieĔ mocujący (z uszczelką C-seal), tulejĊ i pierĞcieĔ gniazda z korpusu zaworu zgodnie
z procedurą opisaną w rozdziale DemontaĪ zespoáu gniazdo-zawieradáo w niniejszej instrukcji.
3. ZnaleĨü miejsce, w którym zostaá rozbity gwint na górnej powierzchni grzyba zaworu (ilustracja 14). Rozbity gwint blokuje
poáoĪenie pierĞcienia mocującego. Przy uĪyciu wiertáa o Ğrednicy 1/8 cala rozwierciü gwint w miejscu jego rozbicia.
Wywierciü otwór na gáĊbokoĞü okoáo 1/8 cala, co powinno umoĪliwiü odkrĊcenie grzyba.
4. ZnaleĨü przerwy miĊdzy pierĞcieniami táokowymi. Przy uĪyciu odpowiedniego narzĊdzia, jak na przykáad ĞrubokrĊt páaski,
ostroĪnie wyjąü pierĞcienie uszczelniające z wyĪáobieĔ w pierĞcieniu mocującym uszczelkĊ C-seal.
5. Po zdjĊciu pierĞcieni táokowych znaleĨü w wyĪáobieniu otwór o Ğrednicy 1/4 cala. W przypadku pierĞcienia mocującego
z dwoma pierĞcieniami táokowymi otwór znajduje siĊ w górnym wyĪáobieniu.
6. Odpowiednie narzĊdzie, jak na przykáad punktak, umieĞciü w otworze i uderzając máotkiem odblokowaü pierĞcieĔ
mocujący. WykrĊciü pierĞcieĔ mocujący z grzyba zaworu.
7. Przy uĪyciu odpowiedniego narzĊdzia, jak na przykáad ĞrubokrĊt páaski, wyjąü uszczelkĊ C-seal. Zwróciü szczególną
uwagĊ na to, by nie uszkodziü powierzchni w miejscu, gdzie uszczelka styka siĊ z grzybem zaworu (ilustracja 15).
8. Zbadaü czy dolna powierzchnia gniazda, na której nastĊpuje uszczelnienie miĊdzy grzybem zaworu a pierĞcieniem gniazda
zapewni prawidáowe uszczelnienie. Zbadaü takĪe stan górnej powierzchni uszczelniającej wewnątrz tulei, w którym tuleja
styka siĊ z uszczelką C-seal oraz powierzchniĊ, gdzie uszczelka C-seal dotyka grzyba zaworu (ilustracja 15).
9. Wymieniü lub naprawiü czĊĞci zespoáu gniazdo-zawieradáo zgodnie z procedurami docierania gniazd metalowych, obróbki
mechanicznej gniazd metalowych lub innych procedur obsáugi grzyba zaworu.

Docieranie metalowych gniazd (konstrukcja z uszczelką C-seal)
Przed zainstalowaniem nowej uszczelki C-seal, dotrzeü dolną powierzchniĊ gniazda (grzyb do pierĞcienia gniazda,
ilustracja 15), postĊpując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Docieranie metalowych gniazd w niniejszej instrukcji.

Obróbka mechaniczna metalowych gniazd (konstrukcja z uszczelką C-seal)
Patrz ilustracja 16. Grzyb zaworu przy pracy z uszczelką C-seal posiada dwie powierzchnie uszczelniające. Jedną z nich jest
powierzchnia, gdzie grzyb styka siĊ z pierĞcieniem gniazda. Drugą jest powierzchnia, gdzie uszczelka C-seal dotyka górnej
powierzchni tulei. JeĞli wymagane jest maszynowe zdjĊcie materiaáu z pierĞcienia gniazda i/lub grzyba zaworu, to naleĪy zdjąü
warstwĊ o tej samej gruboĞci z powierzchni uszczelniającej tulei.

UWAGA
JeĞli zdjĊto warstwĊ metalu z pierĞcienia gniazda i grzyba, a nie zdjĊto takiej samej warstwy z powierzchni
uszczelniającej tulei, to przy zamykaniu zaworu nastąpi zniszczenie uszczelki C-seal, a pierĞcieĔ mocujący uszczelkĊ
C-seal uderzy w powierzchniĊ uszczelniającą tulei, uniemoĪliwiając zamkniĊcie zaworu.

27

Instrukcja obsáugi

Zawory HP i HPA

D101634X0PL

Marzec 2016

Ilustracja 15. Powierzchnie uszczelniające dolna (grzyb zaworu z pierĞcieniem gniazda)
i górna (uszczelka C-seal z tuleją)
PIERĝCIEē DOCISKOWY

METALOWA
USZCZELKA
GRZYBA C-seal
1
GRZYB ZAWORU

TULEJA

GÓRNA POWIERZCHNIA USZCZELNIAJąCA

TULEJA
GRZYB

PIERĝCIEē
GNIAZDA

DOLNA POWIERZCHNIA USZCZELNIAJąCA
A6780

UWAGA:
1 GÓRNA POWIERZCHNIA GNIAZDA JEST POWIERZCHNIĄ KONTAKTU MIĉDZY USZCZELKĄ METALOWĄ C-seal A TULEJĄ.

Wymiana zespoáu gniazdo-zawieradáo (konstrukcja z uszczelką C-seal)
1. Posmarowaü wewnĊtrzną powierzchniĊ uszczelki C-seal odpowiednim smarem wysokotemperaturowym. Pokryü smarem
takĪe zewnĊtrzną powierzchniĊ grzyba zaworu w miejscu, gdzie musi zostaü wciĞniĊta uszczelka C-seal (ilustracja 11).
2. UmieĞciü uszczelkĊ C-seal w odpowiedniej pozycji, zaleĪnej od kierunku przepáywu medium przez zawór.
D Uszczelka C-seal musi byü umieszczona otwartą czĊĞcią do góry w zaworze o kierunku przepáywu medium do góry
(ilustracja 11).
D Uszczelka C-seal musi byü umieszczona otwartą czĊĞcią do doáu w zaworze o kierunku przepáywu do doáu (ilustracja 11).

Uwaga
Do prawidáowego umieszczenia uszczelki C-seal na grzybie potrzebne jest specjalne narzĊdzie. NarzĊdzie to jest dostĊpne
jako czĊĞü zapasowa, którą moĪna zamówiü w firmie Fisher lub moĪe byü wyprodukowane, posáugując siĊ wymiarami
na ilustracji 12.

3. UmieĞciü uszczelkĊ C-seal na górnej czĊĞci grzyba zaworu i naáoĪyü ją na grzyb przy uĪyciu specjalnego narzĊdzia.
OstroĪnie nasuwaü uszczelkĊ C-seal na grzyb do momentu kontaktu narzĊdzia z poziomą powierzchnią odniesienia grzyba
(ilustracja 13).
4. Specjalnym smarem wysokotemperaturowym pokryü gwint grzyba. NastĊpnie umieĞciü pierĞcieĔ mocujący uszczelkĊ
C-seal i dokrĊciü go przy uĪyciu odpowiedniego narzĊdzia, takiego jak klucz taĞmowy.
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Ilustracja 16. Przykáad obróbki mechanicznej powierzchni uszczelniającej dolnej
(grzyb zaworu z pierĞcieniem gniazda) i górnej (uszczelka C-seal z tuleją)
PIERĝCIEē
DOCISKOWY
C-seal

GÓRNA
POWIERZCHNIA
USZCZELNIAJĄCA
0,508 (0,020)(4)

GRZYB

1

3

PRZY OBRÓBCE MECHANICZNEJ GÓRNEJ
POWIERZCHNI USZCZELNIAJĄCEJ
NALEĩY ZEBRAû Tĉ SAMA WARSTWĉ
MATERIAàU CO NA DOLNEJ POWIERZCHNI
USZCZELNIAJĄCEJ (GRZYB PLUS
PIERSCIEē GNIAZDA). JEĝLI TAK NIE
JEST, TO PIERĝCIEē DOCISKOWY MOĩE
UDERZYû W GÓRNA POWIERZCHNIĉ
USZCZELNIAJĄCĄ ZANIM GRZYB ZAWORU
W PRAWIDàOWY SPOSÓB OSIĄDZIE
NA DOLNEJ POWIERZCHNI
USZCZELNIAJĄCEJ.

0,254 (0,010)(4)
TULEJA

PIERĝCIEē
GNIAZDA

0,254 (0,010)(4)

2

DOLNA POWIERZCHNIA USZCZELNIAJąCA

mm (cale)

ZDJĉCIE 0,010 cala Z GRZYBA ZAWORU
ZDJĉCIE 0,254 mm (0,010 cala) Z GRZYBA ZAWORU
1
ZDJĉCIE 0,254 mm (0,010 cala) Z PIERĝCIENIAMI GNIAZDA
PLUS 2
MUSI BYü RÓWNE 3 ZDJĉCIE 0,508 mm (0,020 cala) Z GÓRNEJ POWIERZCHNI
USZCZELNIAJĄCEJ TULEI
4. WARTOĝCI TE SĄ WARTOĝCIAMI PRZYKàADOWYMI.
ZDJĄû JAK NAJCIEēSZĄ WARSTWĉ MATERIAàU.
UWAGA:

A6781 /IL

5. UĪywając odpowiedniego narzĊdzia, takiego jak punktak, rozbiü gwint w jednym punkcie w górnej czĊĞci grzyba zaworu
(ilustracja 14). Spowoduje to zablokowanie pierĞcienia mocującego uszczelkĊ C-seal.
6. Zainstalowaü pierĞcienie táokowe zgodnie z procedurą opisaną w czĊĞci Wymiana zespoáu gniazdo-zawieradáo w niniejszej
instrukcji obsáugi.
7. Zainstalowaü nowy pierĞcieĔ gniazda, tulejĊ, zespóá grzyb zaworu / pierĞcieĔ mocujący i trzpieĔ w korpusie zaworu i záoĪyü
zestaw dáawnicy, postĊpując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Wymiana zespoáu gniazdo-zawieradáo w niniejszej
instrukcji.

UWAGA
W celu unikniĊcia nadmiernych przecieków i erozji gniazda, grzyb zaworu musi byü umieszczony z odpowiednio
duĪą siáą potrzebną na pokonanie oporu uszczelki C-seal i uzyskanie kontaktu z pierĞcieniem gniazda. Prawidáowe
umieszczenie grzyba wymaga przyáoĪenie siáy równej sile z jaką dziaáa siáownik przy maksymalnym jego obciąĪeniu.
Przy braku spadku ciĞnienia na zaworze, siáa ta przesuwa grzyb zaworu do pierĞcienia gniazda, co powoduje
umieszczenie na staáe uszczelki C-seal w odpowiednim miejscu. Po wykonaniu tej czynnoĞci zespóá grzyb zaworu /
pierĞcieĔ mocujący, tuleja i pierĞcieĔ gniazda stają siĊ zespoáem poprawnie záoĪonym.
PrzyáoĪenie peánej siáy do siáownika i caákowite przesuniĊcie grzyba zaworu do gniazda zaworu pozwala
na przeskalowanie wskaĨnika poáoĪenia siáownika w dolnej koĔcowej pozycji. Szczegóáowe informacje na ten temat
moĪna znaleĨü w odpowiedniej instrukcji obsáugi siáownika.
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Zamawianie czĊĞci
Do kaĪdego zespoáu korpus-pokrywa zaworu przypisany jest numer seryjny, który moĪna znaleĨÉ na korpusie zaworu. JeĞli
korpus zaworu dostarczany jest z fabryki jako czĊĞÉ zespoáu zaworu regulacyjnego, to ten sam numer znajduje siĊ
na tabliczce znamionowej siáownika. W korespondencji z biurem sprzedaĪy Emerson Process Management naleĪy zawsze
powoáywaÉ siĊ na ten numer.

OSTRZEĩENIE
NaleĪy stosowaü tylko oryginalne czĊĞci zamienne firmy Fisher. Nie wolno uĪywaü czĊĞci, które nie zostaáy
dostarczone przez firmĊ Emerson Process Management, gdyĪ spowoduje to utratĊ praw gwarancyjnych oraz wpáywa
na dziaáania zaworu, stwarzając zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa pracy.

Zestawy czĊĞci zamiennych
Standard Packing Kits (Non Live-Loaded)
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Ilustracja 17. Zawór HPS NPS 1

PRZEPàYW DO GÓRY
ELEMENT 31
I GWINTOWANY OTWÓR
PRZEPàYW DO DOàU
SĄ OPCJONALNE

PRZEPàYW
j POKRYû SMAREM

52B6054-B

*Zalecane czĊĞci zapasowe

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO HPS
GRZYB MICRO-FORM

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO HPS
GRZYB MICRO-FLUTE
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Ilustracja 19. Zawór HPD NPS 2-6

ELEMENT 31
I GWINTOWANY
OTWÓR SĄ
OPCJONALNE

PRZEPàYW

j POKRYû SMAREM

ZESPÓá
GNIAZDO-ZAWIERADáO HPD
PRZEPàYW DO GÓRY
PRZEPàYW DO DOàU

ZESPÓá PRZEGRODY DO POKRYWY
WYDáUĪONEJ (TYLKO ZAWORY NPS 2)
(PROSTOPRZELOTOWE I KąTOWE)

KOáNIERZ JARZMA 127 mm (5 CALI)
(ZAWORY PROSTOPRZELOTOWE I KąTOWE)
52B6045-C
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Ilustracja 20. Zawór HP NPS 2-6 - alternatywne konfiguracje

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO HPT,
HPAT (WSZYSTKIE WIELKOĞCI)

PRZEPàYW

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO
HPT NPS 2 TULEJA CAVITROL III
2 STOPNIOWA

PRZEPàYW

ZESPÓá
GNIAZDO-ZAWIERADáO HPS
NPS 2-3

ZESPÓá
GNIAZDO-ZAWIERADáO HPS
GRZYB MICRO-FORM
(TYLKO NPS 2)

PRZEPàYW

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO
HPS NPS 2 TULEJA CAVITROL III
3 STOPNIOWA

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO
HPT NPS 3-6 TULEJA CAVITROL III
2 STOPNIOWA

WIDOK A

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO HPT NPS 3-6
TULEJA CAVITROL III 3 STOPNIOWA
52B6045-C
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HPT, HPAT Z PIERĞCIENIAMI ZAPOBIEGAJąCYMI
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Ilustracja NO TAG. Zawór HP NPS 2-6 - alternatywne konfiguracje (ciąg dalszy)

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO
HPT, HPAT WHISPER III,
DOSTĊPNE DO ZAWORÓW HPD,
HPAD, HPS I HPAS (NPS 2)

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO HPT
NPS 4 WHISPER III WERSJA D

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO
HPD NPS 4 WHISPER III
WERSJA D

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO HPT NPS 6
WHISPER III WERSJA D

WIDOK B

52B6045-C

PRZEPàYW

ZESPÓá GNIAZDO-ZAWIERADáO HPD NPS 6 WHISPER III WERSJA D
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Wykaz czĊĞci zamiennych
Liczne dostĊpne kombinacje elementów zaworu znacznie
utrudniają dobór niektórych czĊĞci. Zamawiając czĊĞci,
naleĪy podaÉ numer seryjny zaworu, umoĪliwiając
prawidáowy dobór czĊĞci zamiennych w fabryce.

Uwaga
Informacje dotyczące zamawiania czĊĞci zamiennych moĪna uzyskaÉ
w biurze sprzedaĪy firmy Emerson Process Management.

CzĊĞü Opis




















9DOYH %RG\
ಣಣಣ
,I \RX QHHG D YDOYH ERG\ DV D UHSODFHPHQW SDUW RUGHU E\
YDOYH VL]H VHULDO QXPEHU DQG GHVLUHG PDWHULDO
&DJH%DIIOH $VV\
%RQQHW 6SDFHU
6HDW 5LQJ
9DOYH 3OXJ
9DOYH 6WHP
3LQ
6HDO 5LQJ3LVWRQ 5LQJ
%DFN 8S 5LQJ
5HWDLQLQJ 5LQJ IRU +37+3$7 RQO\
%RQQHW *DVNHW
6HDW 5LQJ *DVNHW
6WXG &RQW 7KG
+H[ 1XW
$QWLಣ6HL]H /XEULFDQW  OE > .J@ FDQ
1DPHSODWH
:LUH
%RQQHW
ಣಣಣ
,I \RX QHHG D ERQQHW DV D UHSODFHPHQW SDUW RUGHU E\ YDOYH
VL]H DQG VWHP GLDPHWHU VHULDO QXPEHU DQG GHVLUHG PDWHULDO
3DFNLQJ )ODQJH
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6WXG %ROW
+H[ 1XW
3DFNLQJ 6HW
3DFNLQJ 5LQJ
6SULQJ RU /DQWHUQ 5LQJ
:DVKHU 6SHFLDO
3DFNLQJ %R[ 5LQJ
8SSHU :LSHU
)ROORZHU
6WXG %ROW
+H[ 1XW
3LSH 3OXJ RSWLRQDO
/XEULFDWRU RSWLRQDO
/XEULFDWRU,VRODWLQJ 9DOYH RSWLRQDO
<RNH /RFNQXW RSWLRQDO
%DIIOH
5HWDLQLQJ 5LQJ
'ULYH 6FUHZ
3LVWRQ 5LQJ
:DVKHU
)ORZ $UURZ
$QWLಣ([WUXVLRQ 5LQJ

Zespóá gniazdo-zawieradáo
z uszczelką C-seal (ilustracja 11)







&DJH
6HDW 5LQJ
9DOYH 3OXJ5HWDLQHU
9DOYH 3OXJ 6WHP 6
3LVWRQ 5LQJ JUDSKLWH  UHT G
&ಣVHDO 1

Zespóá gniazdo-zawieradáo TSO
(ilustracje 7, 8 i 9)








&DJH
6HDW 5LQJ
3OXJ6WHP $VVHPEO\
6HDO 5LQJ
$QWLಣ([WUXVLRQ 5LQJ
%DFN 8S 5LQJ
5HWDLQLQJ 5LQJ

*Zalecane czĊĞci zapasowe

Firmy Emerson, Emerson Process Management ani inne firmy bĊdące ich autoryzowanymi przedstawicielami nie biorą odpowiedzialnoĞci
za dobór, eksploatacjĊ oraz konserwacjĊ ich wyrobów. Caákowitą odpowiedzialnoĞü za dobór, uĪytkowanie i konserwacjĊ produktów ponosi
nabywca oraz uĪytkownik koĔcowy.
Fisher, Cavitrol, ENVIRO-SEAL, FIELDVUE, Whisper Trim i WhisperFlo i są znakami bĊdącymi wáasnoĞcią jednej z firm Emerson Process Management
wchodzących w skáad Emerson Electric Co. Emerson Process Management, Emerson i logo Emerson są zastrzeĪonymi znakami handlowymi
i serwisowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeĪone są przez ich prawowitych wáaĞcicieli.
ZawartoĞü tej publikacji ma charakter wyáącznie informacyjny i zostaáa przedstawiona z przekonaniem, Īe jest prawdziwa. ĩadne informacje umieszczone
w niniejszej publikacji nie mogą stanowiü podstawy dochodzenia praw gwarancyjnych ani praw wynikających z rĊkojmi, zarówno tych wyraĨnych, jak
i domniemanych, związanych z produktami lub usáugami bez wzglĊdu na to, czy zostaáy wykorzystane lub zastosowane. Transakcje sprzedaĪy
są zawierane na ustalonych przez nas warunkach, które udostĊpniamy na Īądanie. Zastrzega siĊ prawo do zmian i ulepszeĔ konstrukcji urządzeĔ oraz
do zmiany danych technicznych w kaĪdej chwili i bez powiadomienia.
Emerson Process Management Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2a
02-678 Warszawa
tel. 22 45 89 200
faks 22 45 89 231
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