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SPIS TREŒCI

1. Zasada dzia³ania
2. Normalne warunki eksploatacji
3. Przechowywanie i transport
4. Instalowanie
5. Uruchamianie
6. Obs³uga, konserwacja i naprawa
7. Zmiana dzia³ania zaworu i zakresu powietrza steruj¹cego
8. Typowe niedomagania i sposoby ich usuwania
9. Warunki bezpieczeñstwa u¿ytkowania
10. Likwidacja (utylizacja)  wyrobu
11. Wykaz czêœci zamiennych
12. Rysunki
13.Wymagania dodatkowe wynikaj¹ce z zastosowania urz¹dzenia w atmosferze zagro¿onej
wybuchem wg dyrektywy 94/9/WE (ATEX) )*

)* - Brak oznaczenia      na tabliczne wyrobu i na stronie 2 niniejszej instrukcji oznacza, ¿e
wyrób w dostarczonym wykonaniu nie mo¿e byæ u¿ytkowany w atmosferach zagro¿onych
wybuchem.

  OZNACZENIE .....................................................................................

  DN..........................  PN (ANSI)........................ TS ........................OC

  PT..................bar    Data próby ciœnieniowej .........................................

  Materia³ korpusu .................................................................................

  Kategoria ............ Grupa p³ynu .................   Ciecz         Gaz

  Nr fabr/rok prod. ..........................................

  .............................................................          ...............................
              Oznakowanie zgodnoœci Znak KJ

Uwaga: 1. Przeznaczenie wyrobu do monta¿u na ruroci¹gach.
2. Przed przyst¹pieniem do instalowania i u¿ytkowania nale¿y

              zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹.
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1. ZASADA DZIA£ANIA
Regulacja iloœci przep³ywaj¹cego przez zawór czynnika roboczego realizowana jest przez liniowe
przesuniêcie grzyba zaworu, sztywnie po³¹czonego z trzpieniem si³ownika lub napêdu rêcznego.
Sygna³ wejœciowy, którym jest:
a) w si³ownikach pneumatycznych:

sprê¿one powietrze o nominalnym zakresie ciœnienia steruj¹cego 20 - 100 kPa;  40 - 200 kPa
lub w przypadku stosowania ustawnika pozycyjnego, równie¿ o innych zakresach,

b) w si³ownikach elektrycznych:
• o regulacji 3 - punktowej
   - sygna³ elektryczny o napiêciu zasilania 220 V AC; 24 V AC; 380 V AC,
• o regulacji ci¹g³ej
   - sygna³ napiêciowy 0…10 V; 2…10 V lub sygna³ pr¹dowy 0…5 mA; 0…20 mA; 4…20 mA,

powoduje liniowe przesuniêcie trzpienia si³ownika. Przesuniêcie to jest proporcjonalne do wartoœci
sygna³u wejœciowego. Si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w uk³ad wy³¹czników krañcowych
ograniczaj¹cych ruch trzpienia zaworu oraz nadajnik po³o¿enia dla odwzorowania skoku.
2. NORMALNE WARUNKI EKSPLOATACJI
Zawory regulacyjne powinny byæ eksploatowane w warunkach o parametrach zgodnych

z przyjêtymi do obliczenia wielkoœci oraz okreœlenia odmiany konstrukcyjnej i materia³owej
zaworu. Dla zapewnienia bezawaryjnoœci pracy w ca³ym okresie eksploatacji, zawór reguluj¹cy
wraz z osprzêtem i wyposa¿eniem nale¿y chroniæ przed uderzeniami i uszkodzeniami oraz
poddawaæ go systematycznej konserwacji i przegl¹dom okresowym.

Dodatkowe warunki pracy:
a) z si³ownikami pneumatycznymi

• temperatura otoczenia od - 40 do + 80 oC,
• wilgotnoœæ wzglêdna atmosfery do 98 %,
• dopuszczalne wahania ciœnienia powietrza zasilaj¹cego ustawnik ± 10%,
• powietrze zasilaj¹ce i steruj¹ce nie powinno zawieraæ zanieczyszczeñ mechanicznych,
oleju i substancji wywo³uj¹cych korozjê stali, stopów miedzi i aluminium oraz powinno byæ
osuszone, tak aby punkt rosy odpowiada³ temperaturze ni¿szej od minimalnej temperatury
pracy ustawnika i si³ownika o co najmniej 10 oC,

b) z si³ownikami elektrycznymi
• wg danych technicznych ich producentów,

c) z napêdami rêcznymi typu 20
• temperatura otoczenia od - 40 do + 80 oC,
• wilgotnoœæ wzglêdna atmosfery do 98 %.

3. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Zawory regulacyjne powinny byæ przechowywane w zamkniêtych, suchych i przewiewnych
pomieszczeniach magazynowych o wilgotnoœci wzglêdnej nie przekraczaj¹cej 80%. Atmosfera
pomieszczeñ powinna byæ wolna od par i gazów agresywnych. Transport zaworów mo¿e odbywaæ
siê dowolnymi, krytymi œrodkami transportu w opakowaniach lub bez, z zabezpieczeniem przed
rzucaniem, przewracaniem i nadmiernymi wstrz¹sami. Przenoszenie zaworów podczas pakowania,
za³adowywania lub roz³adowywania powinno odbywaæ siê przy pomocy elastycznych obejm (np.
gumowych pasów klinowych) opasuj¹cych ko³nierze korpusu zaworu i obudowê si³ownika (przez
œrubê oczkow¹ - dla si³owników pneumatycznych).

4. INSTALOWANIE
Przed zamontowaniem zaworu do uk³adu ruroci¹gów, nale¿y starannie oczyœciæ ruroci¹g
z zanieczyszczeñ, odprysków metali, rdzy, zgorzeliny spawalniczej i walcowniczej, t³uszczów
i smarów oraz wszelkich innych cia³ obcych. W montowanym zaworze nale¿y usun¹æ zaœlepki i
elementy opakowañ transportowych. W przypadku potrzeby informacji o ciê¿arze wyrobu nale¿y
skontaktowaæ siê z producentem. Zawór nale¿y zamontowaæ tak, aby kierunki strumieni
przep³ywaj¹cego czynnika roboczego by³y zgodne ze strza³kami na tabliczce informacyjnej.
Ciœnienie robocze czynnika przep³ywaj¹cego przez zawór, powinno byæ zgodne z wartoœci¹
przyjêt¹ do ustalenia ciœnienia nominalnego, podanego na tabliczce firmowej zaworu.
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W przypadku, gdy œrednica nominalna zaworu jest mniejsza od œrednicy ruroci¹gu, nale¿y
stosowaæ zwê¿ki kszta³towe o d³ugoœci zgodnej z odpowiednimi normami. W takich przypadkach
nale¿y unikaæ stosowania z³¹czek redukcyjnych np. gwintowych wkrêtno - nakrêtnych i innych.
Po zamontowaniu zaworu w uk³adzie ruroci¹gów nale¿y:
a) w zaworach z si³ownikami pneumatycznymi

pod³¹czyæ do si³ownika (z regulatora lub stacyjki operacyjnej) przewody doprowadzaj¹ce
pneumatyczny sygna³ steruj¹cy. Doprowadzenie sygna³u pneumatycznego nale¿y wykonaæ
rurk¹ miedzian¹, kwasoodporn¹ lub z tworzywa sztucznego. Dla linii doprowadzaj¹cej sygna³
pneumatyczny o d³ugoœci do 7,5 m nale¿y stosowaæ rurki φ 6 x 1 mm. W przypadku wiêkszych
d³ugoœci zaleca siê stosowanie rurki φ 8 x 1 mm (dz x g).  Przewody doprowadzaj¹ce
pneumatyczny sygna³ steruj¹cy nale¿y pod³¹czyæ, w si³ownikach prostych typu P do górnej
obudowy membrany,  a w si³ownikach odwrotnych typu R do dolnej obudowy membrany.
Pod³¹czenie jest wykonywane przy u¿yciu ³¹czników prostych lub kolankowych z gwintem StB
1/4" (1/4”NPT). Przy monta¿u zaworu wyposa¿onego w pneumatyczny lub elektropneumatyczny
ustawnik pozycyjny, przewody doprowadzaj¹ce odpowiednio pneumatyczny lub pr¹dowy sygna³
steruj¹cy z regulatora lub ze stacyjki operacyjnej (sterowniczej), nale¿y pod³¹czyæ do koñcówki
oznaczonej napisem „SYGNA£". Ponadto nale¿y doprowadziæ liniê zasilaj¹c¹ sprê¿onego
powietrza o ciœnieniu 140; 250; 400 lub 600 kPa (w zale¿noœci od potrzeby), i przez filtroreduktor
pod³¹czyæ je do koñcówki ustawnika pozycyjnego oznaczonego napisem „ZASILANIE",
uwzglêdniaj¹c przy tym zalecenia dotycz¹ce d³ugoœci i œrednicy przewodów przedstawione
poprzednio.

b ) w zaworach z si³ownikami elektrycznymi
pod³¹czyæ do si³ownika elektryczne przewody zasilaj¹ce i steruj¹ce poprzez przylutowanie
ich do odpowiednich koñcówek gniazda przy³¹czeniowego.
Szczegó³owe przygotowanie instalacji do eksploatacji zaworu z si³ownikiem elektrycznym
oraz sposób sterowania okreœlone s¹ w do³¹czonej do zaworu, oddzielnej „Dokumentacji
Techniczno - Ruchowej", dotycz¹cej si³ownika elektrycznego.

UWAGA !
W zaworach z si³ownikami pneumatycznymi po³¹czenia i przewody doprowadzaj¹ce sygna³ steruj¹cy
i powietrze zasilaj¹ce musz¹ byæ ca³kowicie szczelne. Sprawdzenia nale¿y dokonaæ za pomoc¹
manometru kontrolnego, po doprowadzeniu powietrza pod ciœnieniem równym górnej wartoœci zakresu
ciœnienia steruj¹cego i po odciêciu przewodów za pomoc¹ zaworu odcinaj¹cego.

ZAWORY Z SI£OWNIKAMI PNEUMATYCZNYMI ZALECA SIÊ ZABUDOWYWAÆ
SI£OWNIKIEM DO GÓRY Z DOPUSZCZALNYM ODCHYLENIEM 30O OD PIONU.

ZABUDOWA Z SI£OWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - WED£UG ZALECEÑ ICH PRODUCENTA.

W szczególnych przypadkach, inne po³o¿enie monta¿owe  prosimy uzgadniaæ z producentem.
5. URUCHAMIANIE
Przed ostatecznym uruchomieniem instalacji technologicznej, nale¿y wstêpnie sprawdziæ dzia³anie
zamontowanego zaworu. W tym celu nale¿y uruchomiæ si³ownik lub napêd rêczny
i sprawdziæ, czy przesuniêcia trzpienia zaworu (5) odbywaj¹ siê p³ynnie i bez zaciêæ, w
ca³ym zakresie skoku nominalnego. Podczas rozruchu technologicznego dopuszcza siê lekkie
dociœniêcie uszczelek zestawu uszczelniaj¹cego (8) przez dokrêcenie nakrêtek (œrub d³awnicy)
(11), a¿ do uzyskania niezbêdnej szczelnoœci na trzpieniu grzyba. Nie dopuszcza siê
dokonywania jakichkolwiek zmian nastaw i regulacji napiêcia sprê¿yn si³ownika oraz rozluŸniania
po³¹czenia trzpienia si³ownika lub napêdu, z trzpieniem grzyba.

6. OBS£UGA, KONSERWACJA I NAPRAWA
Obs³uga zaworu regulacyjnego w czasie eksploatacji polega na utrzymaniu odpowiedniej
szczelnoœci na trzpieniu w d³awnicy zaworu . W tym celu nale¿y okresowo dociskaæ pakunek
przez dokrêcanie nakrêtek (11) (z wyj¹tkiem pakunku w postaci pakietu uszczelek typu „V",
gdzie tulejka dociskowa jest wsuniêta do oporu, a sta³y docisk zapewnia, wykonana ze stali
kwasoodpornej, sprê¿yna).
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13. WYMAGANIA DODATKOWE WYNIKAJ¥CE Z ZASTOSOWANIA URZ¥DZENIA W
ATMOSFERZE ZAGRO¯ONEJ WYBUCHEM WG DYREKTYWY 94/9/WE  (ATEX)

13.1. Warunki wykonania

Zawory typ „Z3” z si³ownikami pneumatycznymi typ P/R lub P3/R3 zosta³y zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami dla urz¹dzeñ pracuj¹cych w atmosferze zagro¿onej wybuchem dla
grupy II, kategorii 2 wg PN-EN 13463-1; 2002 , ze szczególnym uwzglêdnieniem :
- zapewnienia funkcjonowania zgodnie z parametrami technicznymi ustalonymi przez
producenta i wysokiego poziomu zabezpieczenia,
- stosowania w przestrzeniach, w których jest prawdopodobne pojawienie siê atmosfer
wybuchowych spowodowanych przez mieszaniny powietrza z gazami, parami, mg³ami lub
mieszaniny py³owo-powietrzne,
- stosowane œrodki zabezpieczenia przeciwwybuchowego zapewniaj¹ wysoki stopieñ
zabezpieczenia nawet w przypadku czêstych zak³óceñ lub uszkodzeñ.

13.2 Warunki stosowania

Zawory „Z3” z si³ownikami pneumatycznymi typ P/R lub P3/R3 wykonane z oznaczeniem
mog¹ byæ stosowane do pracy w nastêpuj¹cych strefach wg PN-EN 1127-1; 1997 :

a) Strefa 1 dla gazów / par obejmuj¹ca miejsca, w których atmosfera wybuchowa mo¿e
czasami wyst¹piæ w trakcie normalnego dzia³ania, mog¹ca obejmowaæ miêdzy innymi :

- bezpoœrednie otoczenie strefy „0”
- bezpoœrednie otoczenie miejsc zasilania surowcem, nape³niania i opró¿niania
- bezpoœrednie otoczenie urz¹dzeñ wra¿liwych na uszkodzenia i nieodpowiednio
  zabezpieczonych uszczelnieñ

b) Strefa 2 dla gazów / par obejmuj¹ca miejsca, w których atmosfera wybuchowa nie wystêpuje
w trakcie normalnego dzia³ania lub w przypadku wyst¹pienia trwa krótko. Strefa ta mo¿e
obejmowaæ miêdzy innymi otoczenia stref „0” i „1”.
c) Strefa 21 dla py³ów obejmuj¹ca miejsca, w których atmosfera wybuchowa w postaci
ob³oku palnego py³u w powietrzu mo¿e czasami wyst¹piæ w czasie normalnego dzia³ania i
mo¿e obejmowaæ miedzy innymi miejsca w bezpoœrednim otoczeniu punktów nasypywania i
wysypywania py³u i gdzie wystêpuj¹ warstwy py³u zdolne, w trakcie normalnego dzia³ania
tworzyæ paln¹ mieszaninê py³u z powietrzem w zakresie stê¿eñ wybuchowym.
d) Strefa 22 dla py³ów obejmuj¹ca miejsca, w których atmosfera w postaci ob³oku palnego py³u
w powietrzu nie wystêpuje w trakcie normalnego dzia³ania lub w przypadku wyst¹pienia trwa
krótko. Strefa ta mo¿e obejmowaæ miêdzy  innymi  miejsca  w  bezpoœrednim otoczeniu
urz¹dzeñ, w  których mo¿e dojœæ do uwolnienia i gromadzenia siê py³u.
e) w przypadku, gdy atmosfera wybuchowa zawiera acetylen, disiarczek wêgla, wodór,
siarkowodór lub tlenek etylu komora bezciœnieniowa (sprê¿ynowa) si³ownika powinna byæ
po³¹czona za pomoc¹ przewodu rurowego z atmosfer¹ niewybuchow¹ w celu wykluczenia
ryzyka wybuchu, którego Ÿród³em mog¹ byæ iskry wytwarzane mechaniczne, np.: w przypadku
pêkniêcia sprê¿yny.

13.3. Warunki prowadzenia napraw i konserwacji

W trakcie dokonywania przegl¹dów, napraw i konserwacji w atmosferze wybuchowej musz¹
byæ zapewnione warunki bezpieczeñstwa odnosz¹ce siê do stosowanych narzêdzi i stref,
w których mog¹ byæ u¿yte wg EN 1127-7, za³.A.
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W przypadku, gdy tuleja dociskowa schowa siê (do rowka) w komorze d³awi¹cej, nale¿y j¹
wyj¹æ wraz z pierœcieniem oporowym zestawu uszczelniaj¹cego (8) i dodaæ przynajmniej
jedn¹ uszczelkê. Po zamontowaniu, wyregulowaæ docisk. Warunkiem prawid³owej,
d³ugotrwa³ej i bezpiecznej pracy zaworu jest obowi¹zkowe przeprowadzanie
udokumentowanych przegl¹dów okresowych.
Dla zaworów pracuj¹cych w sposób ci¹g³y przegl¹dy okresowe powinny byæ prowadzone conajmniej
co 6 miesiêcy, natomiast dla zaworów o pracy nieci¹g³ej - conajmniej co 12 miesiêcy.
W trakcie przgl¹du dokonuje siê konserwacji i ewentualnych napraw zaworu. W zakresie konserwacji
i naprawy nale¿y wykonaæ, w zale¿noœci od potrzeby, nastêpuj¹ce czynnoœci:
• oczyszczenie zaworu i ocena stopnia zu¿ycia czêœci,
• docieranie powierzchni przylgowych gniazd i grzyba,
• wymiana gniazd i grzyba,
• wymiana uszczelek zestawu uszczelniaj¹cego w d³awnicy zaworu,
• wymiana membrany si³ownika pneumatycznego,
• wymiana uszczelek si³ownika pneumatycznego (dla typu R),
• wymiana uszczeleki korpusu,
6.1 Demonta¿ zaworu
Ka¿dorazowo w czasie przegl¹du okresowego, w celu oczyszczenia,  kontroli  lub naprawy zaworu nale¿y:
a) od³¹czyæ przewody doprowadzaj¹ce sygna³ wejœciowy do si³ownika i ewentualnie

wymontowaæ zawór z uk³adu. W przypadku si³ownika pneumatycznego z ustawnikiem
nale¿y od³¹czyæ ponadto linie doprowadzaj¹ce pneumatyczny sygna³ steruj¹cy oraz
powietrze zasilaj¹ce.

b) roz³¹czyæ po³¹czenie trzpienia grzyba z trzpieniem si³ownika lub napêdu
• w zaworach z si³ownikami pneumatycznymi lub napêdami rêcznymi, poprzez odkrêcenie nakrêtki

³¹cz¹cej (32), po uprzednim poluzowaniu nakrêtki niskiej - kontruj¹cej (34),
• w zaworach z si³ownikami elektrycznymi, poprzez wykrêcenie trzpienia zaworu z ³¹cznika

(73) w wyniku obracania zespo³u trzpieñ - grzyb.
c) odkrêciæ nakrêtkê mocuj¹c¹ (13) si³ownik lub napêd rêczny i od³¹czyæ go od zaworu,
d) wykrêciæ i zdj¹æ z trzpienia zaworu:

• nakrêtkê blokuj¹c¹ (33)
• nakrêtkê ³¹cz¹c¹ (32)
• nakrêtkê nisk¹ (kontruj¹c¹) (16) (w zaworze z si³ownikiem elektrycznym, lub napêdem rêcznym)

e) poluzowaæ docisk pakunków uszczelniaj¹cych w komorze d³awi¹cej.
f ) odkrêciæ nakrêtki (11) i zdemontowaæ króciec (2) wraz z uszczelk¹ korpusu (7)
g) wyj¹æ gniazdo pasowane (4.2)
h) wysun¹æ zespó³ grzyba i trzpienia z komory uszczelniaj¹cej korpusu zaworu i wyj¹æ go.
i) oczyœciæ powierzchnie przylgowe gniazd i grzyba oraz wnêtrze korpusu,
k) skontrolowaæ stan powierzchni przylgowych gniazda (4.1; 4.2)  i grzyba (3), powierzchni

prowadz¹cych trzpienia i grzyba oraz stopieñ zu¿ycia uszczelki korpusu (7).
6.2 Docieranie gniazd i grzyba
W przypadku stwierdzenia nadmiernej nieszczelnoœci zamkniêcia, zachodzi koniecznoœæ
ponownego dotarcia powierzchni przylgowych gniazd (4.1; 4.2) i grzyba. W tym celu, po
zdemontowaniu zaworu, nale¿y:
a) nanieœæ cienk¹ i równomiern¹ warstwê pasty do docierania na powierzchnie przylgowe grzyba i
w³o¿yæ z powrotem zespó³ grzyba z trzpieniem do komory uszczelniaj¹cej korpusu zaworu.
b) w³o¿yæ gniazdo pasowane,
c) na³o¿yæ króciec na korpus zaworu, mocuj¹c go lekko dwiema nakrêtkami po przeciwleg³ych stronach,
d) docieraæ powierzchnie przylgowe gniazd i grzyba przez rêczne, kilkunastokrotne obracanie

trzpienia o k¹t 45° w obu kierunkach, wywieraj¹c przy tym lekki nacisk na powierzchniê
uszczelniaj¹c¹,

e) odsun¹æ grzyb od gniazda, obróciæ go o k¹t oko³o 30° nastêpnie osadziæ ostro¿nie z
powrotem i powtarzaæ czynnoœci opisane w pkt d),
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6       Zawory regulacyjne trójdrogowe typ Z3

f) powtarzaæ powy¿sze czynnoœci kilkakrotnie, a¿ do chwili gdy grzyb wykona pe³ny obrót.
g) po dotarciu zdj¹æ ko³nierz, oczyœciæ starannie benzyn¹ ekstrakcyjn¹ gniazdo i grzyb

z resztek pasty do docierania i skontrolowaæ stan dotartych powierzchni przylgowych,
h) zmontowaæ zawór z si³ownikiem lub napêdem w sposób zale¿ny od rodzaju dzia³ania zaworu

(pkt 6.6),
i) wyregulowaæ docisk pakunków - wg uwagi do pkt. 6.5.1.
UWAGA !

Docieraæ nale¿y ostro¿nie, stosuj¹c niewielkie iloœci pasty do docierania, nie dopuœciæ do
powstania miejscowych wgnieceñ na docieranych powierzchniach. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e zbyt silne dociskanie mo¿e spowodowaæ pogorszenie jakoœci powierzchni
przylgowych.

6.3 Wymiana gniazd
W przypadku niemo¿noœci dotarcia gniazd ze wzglêdu na ich zu¿ycie albo stwierdzenia
uszkodzenia zawalcowanego pierœcienia (PTFE / kauczuk silikonowy) w gniazdach szczelnych,
nale¿y je wymieniæ. W tym celu, po zdemontowaniu zaworu wg pkt. 6.1 nale¿y:
a) wykrêciæ gniazdo wkrêcane, stosuj¹c specjalny klucz do gniazd i wyj¹æ je zraz z gniazdem

pasowanym.
b) oczyœciæ gwint i ca³e wnêtrze korpusu.
c) skontrolowaæ stan powierzchni przylgowych uszczelki korpusu i w przypadku stwierdzenia

zu¿ycia wymieniæ j¹ na now¹.
d) wkrêciæ nowe gniazdo wkrêcane oraz w³o¿yæ nowe gniazdo pasowane i po zamontowaniu

pozosta³ych elementów sprawdziæ szczelnoœæ zamkniêcia zaworu na ka¿dym z gniazd.
UWAGA:
• Przed wkrêceniem nowego gniazda nale¿y jego gwint dok³adnie posmarowaæ cienk¹

warstw¹ pasty do uszczelniania i zapobiegania przed zapiekaniem np LOCTITE 767. Po
dokrêceniu gniazda, nale¿y usun¹æ nadmiar pasty.

• U¿ytkownik moze zakupiæ klucze do gniazd u producenta.
6.4  Wymiana grzyba
W przypadku du¿ego zu¿ycia powierzchni przylgowych lub erozji profilu grzyba, nale¿y
dokonaæ jego wymiany. Wymiany grzyba, po zdemontowaniu zaworu wg pkt. 6.1, dokonuje siê
w sposób nastêpuj¹cy:
a) wybiæ ko³ek (17) za pomoc¹ wybijaka i wykrêciæ grzyb (3),
b) skrêciæ nowy grzyb z trzpieniem, przewierciæ obydwie czêœci i zako³kowaæ,
c) wsun¹æ ostro¿nie trzpieñ z grzybem do komoru d³¹wi¹cej korpusu,

zwracaj¹c uwagê aby nie uszkodziæ pakunku uszczelniaj¹cego.
Po wymianie nale¿y dokrêciæ wstêpnie nakrêtki œrub d³awnicy (11) i zamontowaæ si³ownik lub
napêd. Ostatecznej regulacji docisku pakunków dokonuje siê zgodnie z uwag¹ do pkt 6.5.1.
6.5 Wymiana uszczelnieñ.
6.5.1 Wymiana uszczelek komory d³awi¹cej korpusu
W przypadku kiedy uzupe³nienie pojedynczymi uszczelkami komory d³awi¹cej korpusu nie jest
skuteczne, lub gdy jest potrzeba zmiany rodzaju uszczelnienia, zachodzi koniecznoœæ wymiany
ca³ego zestawu uszczelniaj¹cego. W tym celu po zdemontowaniu zaworu (pkt 6.1) nale¿y:
a) odkrêciæ nakrêtki (11) i zdj¹æ dŸwigniê dociskow¹ (12),
b) wyj¹æ tulejkê dociskow¹ (14) i zestaw uszczelniaj¹cy (8),
c)  oczyœciæ komorê d³awi¹c¹,
d) wsun¹æ trzpieñ zaworu do komory d³awi¹cej,
e) w³o¿yæ nowy zestaw uszczelniaj¹cy do komory d³awi¹cej,
f ) docisn¹æ uszczelki za pomoc¹ tulejki i d¿wigni dociskowej oraz zmontowaæ zawór w kolejnoœci

odwrotnej do demonta¿u.
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7Zawory regulacyjne trójdrogowe typ Z3

UWAGA !
Ostateczna regulacja docisku zestawu uszczelniaj¹cego dokonywana jest podczas
rozruchu naprawianego zaworu. Przy docisku wstêpnym mo¿e wyst¹piæ niewielki przeciek.
Nale¿y go zlikwidowaæ przez dokrêcenie nakrêtek (11) w taki sposób, aby przeciek ust¹pi³
ale nie wyst¹pi³y du¿e opory ruchu trzpienia.

6.5.2 Wymiana uszczelki korpusu.
W przypadku stwierdzenia nadmiernego zu¿ycia uszczelki korpusu (7) nale¿y j¹ wymieniæ.
6.6 Ponowny monta¿
6.6.1 Zawory z si³ownikiem pneumatycznym o dzia³aniu:

wzrost ciœnienia powietrza - ZAMYKA (si³ownik P)
a) w³o¿yæ do korpusu zaworu zespó³ grzyba z trzpieniem i gniazdo pasowane; na trzpieñ

zaworu. Wsun¹æ nakrêtkê ³¹cz¹c¹ (32), nakrêciæ nakrêtkê blokuj¹c¹ (33) oraz za³o¿yæ
wskaŸnik po³o¿enia (35),

b) na³o¿yæ króciec wraz z uszczelk¹ korpusu i dokrêciæ, mocuj¹ce go, nakrêtki,
c) przesun¹æ trzpieñ z grzybem tak, aby grzyb osiad³ na przyldze gniazda pasowanego,
d) za³o¿yæ si³ownik i zakrêciæ wstêpnie (lekko) nakrêtkê mocuj¹c¹ (13),
e) doprowadziæ powietrze steruj¹ce i wykonaæ przesuniêcie trzpienia si³ownika o wartoœæ

skoku,
f ) po³¹czyæ i zablokowaæ trzpienie si³ownika i zaworu za pomoc¹ nakrêtki l¹cz¹cej i blokuj¹cej,

docisn¹æ wskaŸnik po³o¿enia za pomoc¹ nakrêtki niskiej (kontruj¹cej) si³ownika,
g) ustawiæ tabliczkê skoku w pozycji ca³kowitego zamkniêcia zaworu,
h) dokrêciæ mocno nakrêtkê mocuj¹c¹ si³ownik na zaworze,
i) obni¿yæ ciœnienie steruj¹ce do zera; wskaŸnik skoku powinien pokazywaæ na tabliczce

skoku po³o¿enie ca³kowitego otwarcia.
6.6.2 Zawory z si³ownikiem pneumatycznym o dzia³aniu:

wzrost ciœnienia powietrza - OTWIERA (si³ownik R)
a) zmontowaæ zawór analogicznie do pkt 6.6.1 a...d,
b) po³¹czyæ i zablokowaæ trzpienie si³ownika i zaworu za pomoc¹ nakrêtki l¹cz¹cej i blokuj¹cej,

docisn¹æ wskaŸnik po³o¿enia za pomoc¹ nakrêtki niskiej (kontruj¹cej) si³ownika,
c) ustawiæ tabliczkê skoku w pozycji ca³kowitego zamkniêcia zaworu,
d) doprowadziæ powietrze steruj¹ce i wykonaæ przesuniêcie trzpienia o wartoœæ skoku,
e) odkrêciæ nakrêtkê ³¹cz¹c¹ i wykonuj¹c pó³ obrotu nakrêtk¹ blokuj¹c¹ odsun¹æ od siebie

trzpienie si³ownika i zaworu (o oko³o 0,6mm); zablokowaæ trzpienie,
f ) dokrêciæ mocno nakrêtkê mocuj¹c¹ si³ownik na zaworze,
g) obni¿yæ ciœnienie steruj¹ce do zera i skorygowaæ po³o¿enie tabliczki skoku; grzyb powinien

byæ dociœniêty do przylgi gniazda pasowanego z si³¹ napiêcia wstêpnego sprê¿yn si³ownika.

6.6.3 Zawory z si³ownikiem elektrycznym
a) w³o¿yæ do korpusu zaworu zespó³ grzyba z trzpieniem i gniazdo pasowane; na trzpieñ

zaworu nakrêciæ nakrêtkê nisk¹ kontruj¹c¹,
b) na³o¿yæ króciec wraz z uszczelk¹ korpusu i dokrêciæ, mocuj¹ce go, nakrêtki,
c) za³o¿yæ si³ownik (z trzpieniem ustawionym w pozycji zamkniêcia „Z”) i nakrêtkê mocuj¹c¹

si³ownik na zaworze,
d) po³¹czyæ trzpieñ zaworu z trzpieniem si³ownika przez wkrêcanie trzpienia zaworu w

³¹cznik (73) a¿ do momentu osadzenia jarzma na powierzchni oporowej korpusu,
e) zablokowaæ trzpienie nakrêtk¹ kontruj¹c¹ i docisn¹æ nakrêtkê mocuj¹c¹ (13) si³ownik na

zaworze.
f ) wskaŸnik po³o¿enia powinien wskazywaæ pozycjê ca³kowitego zamkniêcia zaworu,
g) pod³¹czyæ przewody elektryczne i doprowadziæ do si³ownika zasilanie o parametrach

zgodnych z instrukcj¹ si³ownika,
h) dokonaæ ewentualnej korekty skoku przez odpowiednie ustawienie wy³¹czników

krañcowych.
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6.6.4 Zawory z napêdem rêcznym typu 20
a) zmontowaæ zawór analogicznie do pkt. 6.6.1 a...c,
b) za³o¿yæ napêd rêczny na zawór i zakrêciæ wstêpnie (lekko) nakrêtkê mocuj¹c¹,
c) po³¹czyæ i zblokowaæ trzpieñ zaworu z trzpieniem napêdu (83) za pomoc¹ nakrêtki niskiej

(kontruj¹cej) (16),
d) ustawiæ tabliczkê skoku w pozycji ca³kowitego zamkniêcia zaworu,
e) dokrêciæ mocno nakrêtkê mocuj¹c¹ napêd (13),
f ) dokonaæ ewentualnej korekty skoku przez odkrêcenie nakrêtki mocuj¹cej i odpowiednie

przestawienie nakrêtki blokuj¹cej.
6.7 Wymiana membrany

6.7.1 Zawory z si³ownikiem pneumatycznym o dzia³aniu:
wzrost ciœnienia powietrza - ZAMYKA (si³ownik P)

a) od³¹czyæ linie doprowadzaj¹c¹ powietrze steruj¹ce do si³ownika,
b) zdemontowaæ górn¹ obudowê si³ownika (24) lub (59), zwracaj¹c uwagê, aby nakrêtki

naci¹gowe (76) odkrêcaæ na koñcu - zgodnie z uwag¹ na tabliczkach ostrzegawczych
(75),

c) odkrêciæ nakrêtkê specjaln¹ (31) z trzpienia si³ownika i zdj¹æ pierœcieñ dystansowy (27),
d) wymieniæ membranê (26) i zmontowaæ si³ownik,
e) pod³¹czyæ do si³ownika linie powietrza steruj¹cego,
f )  doprowadziæ pneumatyczny sygna³ steruj¹cy: wyregulowaæ napiêcie sprê¿yn przez obrót

zespo³em d³awnicy (29) tak, aby pocz¹tek ruchu trzpienia nastêpowa³ przy ciœnieniu
odpowiadaj¹cym dolnej wartoœci zakresu sprê¿yny, podanej na tabliczce firmowej si³ownika.

6.7.2 Zawory z si³ownikiem pneumatycznym o dzia³aniu:
wzrost ciœnienia powietrza - OTWIERA (si³ownik R)

a) od³¹czyæ liniê doprowadzaj¹c¹ powietrze steruj¹ce do si³ownika,
b) zdemontowaæ górn¹ obudowê si³ownika zwracaj¹c uwagê, aby nakrêtki naci¹gowe (76)

odkrêcaæ na koñcu - zgodnie z uwag¹ na tabliczkach ostrzegawczych,
c) zdj¹æ sprê¿yny (28),
d) odkrêciæ nakrêtkê specjaln¹ z trzpienia si³ownika, zdj¹æ p³ytê membrany (25) wraz z tulej¹

dystansow¹ (40) i podk³adk¹ (38),
e) wymieniæ membranê i zmontowaæ si³ownik,
f) pod³¹czyæ do si³ownika liniê powietrza steruj¹cego,
g) doprowadziæ pneumatyczny sygna³ steruj¹cy i wyregulowaæ napiêcie sprê¿yn tak, aby

pocz¹tek ruchu trzpienia nastêpowa³ przy ciœnieniu odpowiadaj¹cym dolnej wartoœci zakresu
sprê¿yny, podanej na tabliczce firmowej si³ownika.

6.8 Wymiana uszczelek zespo³u d³awnicy si³ownika pneumatycznego

W celu dokonania wymiany uszczelek zespo³u d³awnicy (co jest istotne dla si³ownika R)
nale¿y:

a) roz³¹czyæ trzpieñ zaworu z trzpieniem si³ownika wg pkt 6.1 b) i wyj¹æ wskaŸnik po³o¿enia,
b) odkrêciæ dwie nakrêtki mocuj¹ce si³ownik na p³ycie ³¹cz¹cej i zdj¹æ si³ownik z zaworu,
c) wykrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (34) z trzpienia si³ownika wraz ze wskaŸnikiem po³o¿enia,
d) zdemontowaæ pierœcieñ osadczy sprê¿ynuj¹cy (58) z trzpienia i zdj¹æ go wraz z pierœcieniem

oporowym (41),
e) zdemontowaæ os³onê trzpienia (77), wykrêciæ zespó³ d³awnicy i zdj¹æ go z trzpienia si³ownika,

pamiêtaj¹c lub zaznaczaj¹c jego po³o¿enia wyjœciowe,
f ) wymieniæ zu¿yte pierœcienie uszczelniaj¹ce typu „O" (54), (55) i pierœcieñ zgarniaj¹cy (53),
g) za³o¿yæ zespó³ d³awnicy na trzpieñ i wkrêciæ go do po³o¿enia sprzed wymiany,
h) pozosta³e elementy na si³owniku i ca³y si³ownik na zaworze zamontowaæ w kolejnoœci

odwrotnej do demonta¿u.
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7. ZMIANA DZIA£ANIA ZAWORU I ZAKRESU POWIETRZA STERUJ¥CEGO

7.1 Zmiana dzia³ania zaworu z si³ownikiem pneumatycznym
Odwracalna konstrukcja si³owników pneumatycznych membranowych typu P/R umo¿liwia
zmianê dzia³ania zaworu zmontowanego z tym si³ownikiem z wzrost ciœnienia powietrza
steruj¹cego „ZAMYKA” na wzrost ciœnienia powietrza steruj¹cego „OTWIERA” i odwrotnie.
Aby tego dokonaæ nale¿y zmieniæ dzia³anie si³ownika. W tym celu nale¿y:
a) zdemontowaæ po³¹czenie trzpienia zaworu z trzpieniem si³ownika,
b) wkrêciæ (do oporu w si³owniku o dzia³aniu P) lub wykrêciæ (do pojawienia siê pierœcienia

uszczelniaj¹cego „O" w si³owniku o dzia³aniu R) zespó³ d³awnicy, aby zmniejszyæ napiêcie
wstêpne sprê¿yn,

c) zdemontowaæ obudowê górn¹ si³ownika pamiêtaj¹c o tym, aby nakrêtki naci¹gowe odkrêcaæ
na koñcu - zgodnie z uwag¹ na tabliczkach ostrzegawczych.

Dalsze czynnoœci uzale¿nione s¹ od dzia³ania si³ownika przed zmian¹.
Je¿eli zmieniane jest dzia³anie si³ownika z P na R nale¿y:
d) odkrêciæ nakrêtkê specjaln¹ trzpienia si³ownika,
e) zdj¹æ membranê wraz z p³yt¹ membrany, pierœcieniem dystansowym, podk³adk¹ i tulej¹

dystansow¹ (lub tulejami dystansowymi w si³owniku 630 i 1000), pamiêtaj¹c o
zabezpieczeniu trzpienia przed wypadniêciem z zespo³u d³awnicy,

f ) wyj¹æ sprê¿yny z obudowy dolnej,
g) odwróciæ membranê wraz z zestawem w/w czêœci o 180° i za³o¿yæ j¹ na trzpieñ si³ownika,
h) zakrêciæ nakrêtkê specjaln¹ na trzpieñ si³ownika œciskaj¹c jednoczeœnie ca³y w/w zestaw czêœci,
i) po³o¿yæ sprê¿yny na p³ycie membrany, tak aby wchodzi³y one na wyt³oczenia prowadz¹ce,

a koñce ich by³y jednakowo usytuowane w stosunku do osi trzpienia,
j) po³o¿yæ obudowê górn¹ na sprê¿ynach i zakrêcaj¹c w pierwszej kolejnoœci nakrêtki

naci¹gowe, pod które nale¿y w³o¿yæ tabliczki ostrzegawcze, równomiernie œciskaæ
sprê¿yny a¿ do momentu zetkniêcia obudowy górnej z doln¹, nastêpnie za³o¿yæ pozosta³e
œruby i skrêciæ nakrêtkami obydwie obudowy,

k) napi¹æ wstêpnie sprê¿yny poprzez obrót zespo³u d³awnicy, po³¹czyæ trzpienie i
wyregulowaæ si³ownik,

Je¿eli zmieniane jest dzia³anie si³ownika z R na P nale¿y:
l) zdj¹æ sprê¿yny z p³yty membrany,
m) odkrêciæ nakrêtkê specjaln¹ z trzpienia si³ownika,
n) zdj¹æ membranê wraz z p³yt¹ membrany, pierœcieniem dystansowym, podk³adk¹, tulej¹

dystansow¹ (lub tulejami dystansowymi w si³owniku 630 i 1000), pamiêtaj¹c o
zabezpieczeniu trzpienia przed wypadniêciem z zespo³u d³awnicy,

o) po³o¿yæ sprê¿yny w oznaczonych miejscach na obudowie dolnej,
p) odwróciæ membranê wraz z w/w zestawem czêœci o 180° i za³o¿yæ na trzpieñ si³ownika

w taki sposób, aby otwór φ 6 na dnie oraz rowek na krawêdzi p³yty membrany znajdowa³y
siê w osi jednego z otworów na obwodzie membrany,

r) zakrêciæ nakrêtkê specjaln¹ na trzpieñ si³ownika, œciskaj¹c jednoczeœnie ca³y w/w zestaw
czêœci,

s) po³o¿yæ zespó³ membrany na sprê¿ynach tak, aby wchodzi³y one na wyt³oczenia
prowadz¹ce w p³ycie membrany. Aby sprawdziæ czy sprê¿yny znajduj¹ siê we
w³aœciwych miejscach, nale¿y odgi¹æ membranê ( w miejscu naciêcia rowka na krawêdzi
p³yty), a¿ do momentu ods³oniêcia otworu φ 6 w dnie p³yty membrany i zaobserwowaæ
przez niego, czy pod spodem znajduje siê sprê¿yna,

t) po³o¿yæ obudowê górn¹ na p³aszczyŸnie czo³a trzpienia i zakrêcaj¹c w pierwszej kolejnoœci
nakrêtki naci¹gowe (pod które nale¿y za³o¿yæ tabliczki ostrzegawcze), równomiernie
œciskaj¹c  sprê¿yny, a¿ do momentu zetkniêcia obudowy górnej z doln¹, nastêpnie za³o¿yæ
pozosta³e œruby i skrêciæ nakrêtkami obydwie obudowy,
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UWAGA !
Niedomagania pracy powodowane przez niesprawne dzia³anie si³owników elektrycznych,
ustawników pozycyjnych, filtroreduktorów, zaworów elektromagnetycznych i innego osprzêtu
zainstalowanego na zaworze reguluj¹cym nale¿y usuwaæ zgodnie z odnoœnymi instrukcjami
fabrycznymi.

9. WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA U¯YTKOWANIA

W celu zapewnienia bezpiecznego u¿ytkowania nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
• demonta¿ zaworu z ruroci¹gu lub demonta¿ czêœci maj¹cych kontakt z czynnikiem w tym

uzupe³nienie pierœcieni uszczelniaj¹cych trzpienia mo¿e nast¹piæ po upewnieniu siê, ¿e
elementy te nie znajduj¹ siê pod wp³ywem ciœnienia czynnika,

• sprê¿yny si³ownika znajduj¹ siê pod napiêciem wstêpnym i w czasie obs³ugi s¹
zabezpieczone konstrukcyjnie przed ca³kowitym rozprê¿eniem. W przypadku wymiany
sprê¿yn, nakrêtki naci¹gowe ( z tabliczkami ostrzegawczymi) nale¿y odkrêcaæ na koñcu.

• w czasie pracy w wysokiej temperaturze zwracaæuwagê na mo¿liwoœæpoparzenia przez
     gor¹ce czêœci zaworu, a tam gdzie mo¿liwe mo¿liwe stosowaæ os³ony,
• monta¿ i demonta¿ zaworu powinien byæ przeprowadzany wy³¹cznie przez

wykwalifikowany personel,
• pozosta³e czynniki wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstow u¿ytkowania urz¹dzenia oznaczono

w tekœcie instrukcji znakiem „!”.

10. LIKWIDACJA (UTYLIZACJA) WYROBU

Po zakoñczeniu ¿ycia eksploatacyjnego wyrobu nale¿y przeprowadziæ jego demonta¿ i
pogrupowaæ czêœci pod wzglêdem wykonania materia³owego na czêœci metalowe (metale
kolorowe, stale kwasoodporne i wêglowe), gumowe (membrany, uszczelki) i z tworzyw
sztucznych (uszczelnienia p³askie i d³awnicowe, elementy wyposa¿enia elektrycznego,
zaœlepki). Wykorzystanie materia³ów wtórnych powinno odbywaæ siê zgodnie z ogólnymi
zasadami dotycz¹cymi tych grup materia³owych. W wyrobie nie s¹ stosowane materia³y,
których utylizacja stwarza zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego.

11. WYKAZ CZÊŒCI ZAMIENNYCH

icśęzcrN
uknusyran

icśęzcawzaN
icśęzcrN
uknusyran

icśęzcawzaN

3 byzrG 71 kełoK
1.4 enacęrkwodzainG 62 anarbmeM
2.4 enawosapodzainG 35 ycąjainragzńeicśreiP

5 ńeipzrT 45 "O"ycąjainlezczsuńeicśreiP
6 acązdaworpajeluT 55 "O"ycąjainlezczsuńeicśreiP
7 usuprokaklezczsU 65 "O"ycąjainlezczsuńeicśreiP
8 ycąjainlezczsuwatseZ 75 "O"ycąjainlezczsuńeicśreiP

UWAGA!
Zaleca siê stosowanie orginalnych czêœci zamiennych producenta zaworu. Nie zachowanie
tej zasady zwalnia producenta od odpowiedzialnoœci za wyrób.
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v) napi¹æ wstêpnie sprê¿yny poprzez obrót zespo³u d³awnicy, po³¹czyæ trzpienie i wyregulowaæ
si³ownik.

7.2 Zmiana dzia³ania napêdu rêcznego w si³ownikach pneumatycznych

Podczas zmiany si³owników wyposa¿onych w napêd rêczny górny, z dzia³ania prostego (P)
na odwrotne (R), nale¿y zmieniæ równie¿ dzia³anie napêdu rêcznego.
Wobec jego uniwersalnej konstrukcji, zmiana ta polega jedynie na innym sposobie po³¹czenia
napêdu z si³ownikiem. Elementem ³¹cz¹cym przesuwne czêœci si³ownika (trzpieñ) i napêdu
(zabierak) jest nakrêtka specjalna (31), wchodz¹ca w sk³ad si³ownika i spe³niaj¹ca równie¿
rolê zacisku monta¿owego zespo³u membrany (membrana, p³yta membrany, tulejka dystansowa,
podk³adka, pierœcieñ dystansowy) na górnej czêœci trzpienia si³ownika. W zale¿noœci od typu
si³ownika sposób monta¿u nakrêtki specjalnej na trzpieniu si³ownika i jej po³¹czenie z zabierakiem
napêdu powinny byæ nastêpuj¹ce:
a) w si³ownikach o dzia³aniu prostym (P)

• nakrêtka specjalna powinna byæ nakrêcona na trzpieñ w takiej pozycji, gdzie ko³nierz
(wiêksza œrednica) o sfrezowanych p³aszczyznach pod klucz, znajduje siê w dolnej
czêœci. Zabierak, poprzez swój otwór w dolnej czêœci zachodzi na mniejsz¹ œrednicê
nakrêtki specjalnej i opieraj¹c siê na jej ko³nierzu pcha trzpieñ si³ownika wraz z zespo³em
membrany w dó³.

b) w si³owniku o dzia³aniu odwrotnym (R)
• nakrêtka specjalna powinna byæ w³o¿ona do wnêtrza zabieraka (poprzez jedno z bocznych

okienek powsta³ych po sfrezowaniu jego p³aszczyzn) w pozycji, gdzie ko³nierz (wiêksza
œrednica) o sfrezowanych p³aszczyznach pod klucz znajduje siê w górnej czêœci
(obrócona w p³aszczyŸnie pionowej o 180 stopni w stosunku do pozycji monta¿owej w
si³owniku o dzia³aniu prostym - P). Nastêpnie nakrêtkê specjaln¹ nale¿y tak obróciæ, aby jej
sfrezowanie pod klucz pokry³o siê ze sfrezowaniem na zabieraku, po czym kluczem
p³askim obracaj¹c j¹ wraz z zabierakiem, zakrêciæ na trzpieñ si³ownika. Wystêp w otworze
zabieraka opieraj¹c siê o ko³nierz nakrêtki specjalnej ci¹gnie trzpieñ si³ownika wraz z
zespo³em membrany do góry.

UWAGA !
• w si³ownikach z napêdem rêcznym, w czasie ich pracy automatycznej, napêd rêczny

powinien znajdowaæ siê w skrajnym po³o¿eniu:
a) górnym - w si³owniku PN (obrót ko³a w prawo),
b) dolnym - w si³owniku RN (obrót ko³a w lewo),

• podczas pracy automatycznej gdy zachodzi potrzeba ustalenia (zabezpieczenia)
odpowiedniego otwierania zaworu, napêd rêczny mo¿na wykorzystaæ jako ogranicznik
skoku grzyba zaworu.

7.3 Zmiana zakresu powietrza steruj¹cego (zakresu sprê¿yn) w si³ownikach
pneumatycznych

Konstrukcja si³ownika pozwala na uzyskanie ró¿nych zakresów przez stosowanie innych
iloœci sprê¿yn lub zmianê ich napiêcia wstêpnego poprzez regulacjê zespo³em d³awnicy lub
odpowiedni monta¿ elementów dystansowych:
• podk³adki o gruboœci 6 mm - 1 szt. ( w si³ownikach 250; 400),
• tulei dystansowych o wysokoœci 10 mm - 2 szt. (w si³owniku 630)
• tulei dystansowych o wysokoœci:

9,5 mm   - 2 szt. (dla skoku 38 mm),
12,5 mm - 2 szt. (dla skoku 50 mm),
16 mm    - 2 szt. (dla skoku 63 mm)  -  w si³owniku 1000.

Dla zakresów nominalnych elementy te montowane s¹ na trzpieniu si³ownika wewn¹trz p³yty
membrany. Dodatkowe napiêcie sprê¿yn uzyskuje siê przez monta¿ jednego lub dwóch
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elementów dystansowych po zewnêtrznej stronie p³yty membrany w zale¿noœci od ¿¹danego
zakresu.
 Dobór czêœci oraz ich monta¿ okreœla tablica 1.

Wielkoœæ
si³ownika Skok

Zakres sprê¿yn (kPa)
1 2 3 4 5 6 7

20 - 100 40 - 200 40 - 120 80 - 240 60 - 140 120 - 280 180 - 380

iloœæ
sprê¿.

dodat.
nap.
(mm)

iloœæ
sprê¿.

dodat.
nap.
(mm)

iloœæ
sprê¿.

dodat.
nap.
(mm)

iloœæ
sprê¿.

dodat.
nap.
(mm)

iloœæ
sprê¿.

dodat.
nap.
(mm)

iloœæ
sprê¿.

dodat.
nap.
(mm)

iloœæ
sprê¿.

dodat.
nap.
(mm)

250 20 3 - 6 - 3 - 6 - 3 6 6 6 - -
400 20 3 - 6 - 3 - 6 - 3 6 6 6 - -

630 38 3 - 6 - 3 10 6 10 3 10+
10 6 10+

10 12 10+
10

1000

38 3 - 6 - 3 9,5 6 9,5 3 9,5+
9,5 6 9,5+

9,5 12 9,5+
9,5

50 3 - 6 - 3 12,5 6 12,5 3 12,5+
12,5 6 12,5+

12,5 12 12,5+
12,5

63 3 - 6 - 3 16 6 16 3 16+
16 6 16+

16 12 16+
16

UWAGA !
Wszystkie elementy dystansowe oraz mo¿liwoœæ regulacji zawieraj¹ siê w konstrukcji si³ownika.
Dodatkow¹ iloœæ sprê¿yn nale¿y zamawiaæ bezpoœrednio u producenta.

Aby dokonaæ w/w zmian zakresu powietrza steruj¹cego nale¿y:
a) wykonaæ czynnoœci wg pkt 7.1 poz. a; b; c;
b) odkrêciæ nakrêtkê specjaln¹ z trzpienia i zdj¹æ membranê wraz z p³yt¹ membrany,

pierœcieniem dystansowym, podk³adk¹ i tulejk¹ dystansow¹ (lub tulejkami dystansowymi w
si³owniku 630 i 1000), pamiêtaj¹c o zabezpieczeniu trzpienia przed wypadniêciem z zespo³u
d³awnicy,

c) przemontowaæ (przestawiæ) odpowiednio elementy dystansowe oraz w miarê potrzeby
dodaæ (lub odj¹æ) sprê¿yny zgodnie z tablic¹ 1,

d) zakrêciæ nakrêtkê specjaln¹, zamontowaæ obudowê i wyregulowaæ si³ownik.

8. TYPOWE NIEDOMAGANIA I SPOSOBY ICH USUWANIA
Lp Objawy niedomagania Przyczyny Sposób usuwania niezgodnoœci Uwagi

1 Zawór wykazuje du¿¹
histerezê

Nadmierne dociœniêcie uszczelek w
d³awnicy RozluŸniæ dokrêcenie wkrêtki

2 Zawór nie wykonuje pe³nego
skoku

Zanieczyszczona powierzchnia trzpienia
grzyba lub trzpienia si³ownika

Oczyœciæ powierzchnie trzpienia
grzyba lub trzpienia si³ownika

Zanieczyszczenie przestrzeni nad
grzybem odci¹¿onym w d³awnicy Oczyœciæ zawór

Zanieczyszczenie gniazda twardymi
cz¹stkami Oczyœciæ zawór

3 Skok grzyba nie jest
proporcjonalny do ciœnienia

Rozregulowanie sprê¿yny si³ownika Wyregulowaæ wstêpne œciœniêcie
sprê¿yn

Rozregulowane trzpienia grzyba i
trzpienia si³ownika

Wyregulowaæ po³¹czenie trzpienia
grzyba z trzpieniem si³ownika

4 Unieruchomienie grzyba
Zatarcie siê trzpienia grzyba w tulejce
prowadz¹cej lub grzyba w gnieŸdzie

Wymieniæ grzyb, trzpieñ grzyba i
tulejkê prowadz¹c¹ lub gniazdo

Uszkodzenie membrany si³ownika Wymieniæ membranê w si³owniku

5 Nieszczelnoœæ zamkniêcia

Uszkodzone powierzchnie  przylgowe
grzyba lub gniazda

Dotrzeæ grzyb i gniazdo lub
wymieniæ je

Erozja grzyba lub gniazda Wymieniæ grzyb i gniazdo
Zanieczyszczenie gniazda twardymi
cz¹stkami Oczyszczyciæ i przep³ukaæ zawór

Uszkodzenie pierœcienia w gnieŸdzie
szczelnym Wymieniæ gniazdo szczelne

Uszkodzenie pierœcienia
uszczelniaj¹cego w grzybie odci¹¿onym Wymieniæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy
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