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Λειτουργία πολλαπλής 304 της Rosemount µε
ποµπό πίεσης 1151
∆ιαδικασία
εγκατάστασης
συµβατικής πολλαπλής
304 της Rosemount

Για την εγκατάσταση µιας συµβατικής πολλαπλής 304 σε ποµπό 1151 της
Rosemount:
1. Ευθυγραµµίστε τη συµβατική πολλαπλή µε τη φλάντζα του ποµπού.
Για την ευθυγράµµιση, χρησιµοποιήστε τα τέσσερα µπουλόνια της
πολλαπλής.
2. Σφίξτε µε το χέρι τα µπουλόνια και στη συνέχεια σφίξτε τα σταδιακά και
σταυρωτά στην τελική ροπή στρέψης. Βλ. «Τιµές ροπής στρέψης για την
εγκατάσταση των µπουλονιών» στη σελίδα S-5 για τις τιµές ροπής
στρέψης. Όταν συσφιχτούν πλήρως, τα µπουλόνια πρέπει να εκτείνονται
µέσα από το επάνω µέρος της οπής µπουλονιού συγκροτήµατος
µονάδας αισθητήρα, αλλά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε το
περίβληµα της µονάδας αισθητήρα.
3. Εάν ισχύει, τοποθετήστε προσαρµογείς φλάντζας στο άκρο διεργασίας
της πολλαπλής, χρησιµοποιώντας τα φλαντζωτά µπουλόνια 1,75 in. που
παρέχονται µαζί µε τον ποµπό.

Λειτουργία της
πολλαπλής

Η ακατάλληλη εγκατάσταση ή λειτουργία των πολλαπλών µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα διαρροές κατά τη διεργασία, οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν
σωµατικές βλάβες ή το θάνατο.
Εκτελείτε πάντα µηδενική προσαρµογή στο συγκρότηµα ποµπού/πολλαπλής
µετά την εγκατάσταση για να εξαλειφθεί τυχόν µετατόπιση λόγω της
τοποθέτησης.

Φαίνονται οι διαµορφώσεις τριών και πέντε βαλβίδων:
Σε κανονική λειτουργία, οι δύο βαλβίδες απόφραξης
µεταξύ των θυρών διεργασίας και οργάνου θα είναι
ανοικτές και η βαλβίδα ισοστάθµισης θα είναι κλειστή.
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1. Για να µηδενίσετε τον ποµπό 1151, κλείστε πρώτα
τη βαλβίδα απόφραξης στην πλευρά χαµηλής
πίεσης (κατάντη) του ποµπού.
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2. Ανοίξτε την κεντρική βαλβίδα (ισοστάθµισης) για
να ισοσταθµίσετε την πίεση και στις δύο πλευρές
του ποµπού. Οι βαλβίδες πολλαπλής είναι πλέον
Βαλβίδα
στη σωστή διαµόρφωση για το µηδενισµό του
αποστράγγισης/
αερισµού
ποµπού.
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3. Μετά το µηδενισµό του ποµπού, κλείστε τη
βαλβίδα ισοστάθµισης.

L

H
Βαλβίδα
αποστράγγισης/
αερισµού

Βαλβίδα
αποστράγγισης/
αερισµού

Ισοστάθµιση
(κλειστή)

Αποµόνωση
(ανοικτή)

Αποµόνωση
(κλειστή)
∆ιεργασία

4. Ανοίξτε τη βαλβίδα απόφραξης στην πλευρά
χαµηλής πίεσης του ποµπού, ώστε ο ποµπός
να επιστρέψει σε λειτουργία.
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Φαίνονται οι διαµορφώσεις φυσικού αερίου πέντε βαλβίδων:
Σε κανονική λειτουργία, οι δύο βαλβίδες απόφραξης
µεταξύ των θυρών διεργασίας και οργάνου θα είναι
ανοικτές και οι βαλβίδες ισοστάθµισης θα είναι κλειστές.
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1. Για να µηδενίσετε τον ποµπό 1151, κλείστε πρώτα
τη βαλβίδα απόφραξης στην πλευρά χαµηλής
πίεσης (κατάντη) του ποµπού.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην ανοίγετε τη βαλβίδα ισοστάθµισης στην πλευρά χαµηλής πίεσης πριν ανοίξετε
τη βαλβίδα ισοστάθµισης στην πλευρά υψηλής πίεσης. Η ενέργεια αυτή θα έχει ως
αποτέλεσµα να ασκηθεί υπερβολική πίεση στον ποµπό.

2. Ανοίξτε τη βαλβίδα ισοστάθµισης στην πλευρά
υψηλής πίεσης (ανάντη) του ποµπού.
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3. Ανοίξτε τη βαλβίδα ισοστάθµισης στην πλευρά
χαµηλής πίεσης (κατάντη) του ποµπού. Η
πολλαπλή έχει πλέον τη σωστή διαµόρφωση
για το µηδενισµό του ποµπού.

L

H
∆οκιµή
(Πωµατισµένη)

∆οκιµή
(Πωµατισµένη)
Ισοστάθµιση
(ανοικτή)

Ισοστάθµιση
(ανοικτή)

Αποµόνωση
(ανοικτή)

Αποµόνωση
(κλειστή)

∆ιεργασία

4. Αφού µηδενίσετε τον ποµπό, κλείστε τη βαλβίδα
ισοστάθµισης στην πλευρά χαµηλής πίεσης
(κατάντη) του ποµπού.
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5. Κλείστε τη βαλβίδα ισοστάθµισης στην πλευρά
υψηλής πίεσης (ανάντη).
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6. Τέλος, για να επιστρέψει σε λειτουργία ο ποµπός,
ανοίξτε τη βαλβίδα αποµόνωσης στην πλευρά
χαµηλής πίεσης.
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Πίνακας S-1. Τιµές ροπής
στρέψης για την εγκατάσταση
των µπουλονιών

Rosemount 1151
Υλικό του
µπουλονιού

Τιµή αρχικής
ροπής στρέψης

Τιµή τελικής
ροπής στρέψης

Πρότυπο CS-ASTM-A445
316 SST – Επιλογή L4
ASTM-A-193-B7M – Επιλογή L5
Κράµα K-500 – Επιλογή L6

34 Nm (300 in.-lb)

73 Nm (650 in.-lb)

17 Nm (150 in.-lb)
34 Nm (300 in.-lb)
34 Nm (300 in.-lb)

34 Nm (300 in.-lb)
73 Nm (650 in.-lb)
73 Nm (650 in.-lb)
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Μπορείτε να βρείτε τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης στη διεύθυνση www.rosemount.com\terms_of_sale.
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