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)* - 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.

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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Zawory reguluj¹ce typ BR 33Zawory reguluj¹ce typ BR 33 3

1. ZASADA DZIA£ANIA
Regulacja iloœci przep³ywaj¹cego przez zawór czynnika roboczego realizowana

jest przez obrotowe przemieszczenie grzyba zaworu po³¹czonego z wa³em i

korbowodem si³ownika.

Sygna³ wejœciowy , którym jest:

a) w si³ownikach z ustawnikiem pneumatycznym, sprê¿one powietrze

o zakresie ciœnienia 20...100 kPa

b) w si³ownikach z ustawnikiem elektropneumatycznym, sygna³ pr¹dowy

4...20 mA,

powoduje poprzez uk³ad dwóch dŸwigni k¹towe przemieszczenie wa³u zaworu

wraz z grzybem. K¹t obrotu jest proporcjonalny do sygna³u wejœciowego.

Si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w wy³¹czniki krañcowe i nadajnik po³o¿enia

4...20 mA.

2. NORMALNE WARUNKI EKSPLOATACJI
Zawory reguluj¹ce powinny byæ eksploatowane w warunkach o parametrach

zgodnych z przyjêtymi do obliczenia wielkoœci oraz okreœlenia odmiany kon-

strukcyjnej i materia³owej zaworu.

Dla zapewnienia bezawaryjnoœci pracy w ca³ym okresie eksploatacji, zawór

wraz z osprzêtem i wyposa¿eniem nale¿y chroniæ przed uszkodzeniami i

uderzeniami oraz poddawaæ go systematycznej konserwacji i przegl¹dom

okresowym.

Dodatkowe warunki pracy:

- temperatura otoczenia -40 do +80 °C

- wilgotnoœæ wzglêdna do 98%

- powietrze zasilaj¹ce i steruj¹ce nie powinno zawieraæ zanieczyszczeñ

mechanicznych, olejów i substancji wywo³uj¹cych korozjê, oraz powinno

byæ osuszone, tak aby punkt rosy odpowiada³ temperaturze ni¿szej od

minimalnej temperatury pracy si³ownika i ustawnika pozycyjnego, o co

najmniej 10 oC.

3. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Zawory reguluj¹ce 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)

14

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 „BR33” z si³ownikami pneumatycznymi obrotowymi typ 99 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 „BR33” z si³ownikami pneumatycznymi obrotowymi typ 99 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.
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opasujących kołnierz korpusu zaworu i obudowę siłownika (przez śruby oczkowe).

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. Zawór nale¿y zamontowaæ 

tak, aby kierunek przep³ywu czynnika roboczego w ruroci¹gu by³ zgodny ze strza³k¹ 

znajduj¹c¹ siê na korpusie zaworu. Ciœnienie robocze czynnika przep³ywaj¹cego 

przez zawór, powinno byæ zgodne z wartoœci¹ przyjêt¹ do ustalenia ciœnienia 

nominalnego, podanego na tabliczce firmowej zaworu. 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. W szczególnie wa¿nych przypadkach dla uk³adu technologicznego, zaleca 

siê stosowanie uk³adu obejœciowego "by-pass", sk³adaj¹cego siê z trzech 
dodatkowych zaworów, umo¿liwiaj¹cego wy³¹czenie zaworu reguluj¹cego z uk³adu 

(dla dokonania napraw, wymiany czêœci) bez powodowania przerw w pracy. 

UWAGA:
Dozwolona pozycja zaworu regulacyjnego to trzpieniem pionowo do góry. 
W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość instalacji zaworu z dopuszczalnym 
odchyleniem od pionu o ±30°. Inne pozycje mogą spowodować nierównomierne oraz 
przyśpieszone zużywanie się części wewnętrznych zaworu (grzyba, gniazda, trzpienia, 
tulei prowadzącej) oraz uszczelnień. W przypadku konieczności zastosowania innej niż 
dozwolona pozycji zabudowy zaworu na rurociągu obowiązkowa jest konsultacja 
z producentem zaworu. Bez zgody producenta, niedozwolona pozycja zabudowy 
skutkować będzie utratą gwarancji.
5. URUCHAMIANIE (rysunek: 1)

Przed ostatecznym uruchomieniem instalacji technologicznej, należy wstępnie sprawdzić 
działanie zamontowanego zaworu. W tym celu należy uruchomić siłownik i sprawdzić, czy 
ruch wału zaworu (10) odbywa się płynnie i bez zacięć, w całym zakresie kąta obrotu. Podczas 
rozruchu technologicznego dopuszcza się lekkie dociśnięcie uszczelek dławnicy (23) poprzez 
dokręcenie nakrętkek (29), aż do uzyskania niezbędnej szczelności trzpienia grzyba.

6. OBS£UGA, KONSERWACJA I NAPRAWA
Obs³uga zaworu reguluj¹cego w czasie eksploatacji polega na utrzymaniu

szczelnoœci wa³u zaworu w d³awnicy. W tym celu nale¿y okresowo dociskaæ

pakunek uszczelniaj¹cy przez dokrêcanie nakrêtek (29).

W przypadku gdy tulejka dociskowa (16) oprze siê o powierzchniê górn¹ d³awnicy

wyj¹æ tulejkê i dodaæ przynajmniej jedn¹ uszczelkê. Po zamontowaniu

wyregulowaæ docisk w celu uzyskania szczelnoœci.

W czasie konserwacji i naprawy zaworu wykonuje siê, w zale¿noœci od potrzeby,

nastêpuj¹ce czynnoœci:

13

Rys. 3 Widok ustawnika pozycyjnego BR 99-2

14.3 Oznaczenie i nazwa czêœci ustawnika pozycyjnego.

Numer na rysunku Nazwa części Liczba części

4 Dźwignia 1

6 Krzywka 1

20 SpręŜyna 1

30 Wkręt 1

31 Podkładka 1

36 Pierścień spręŜysty 1
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- czyszczenie zaworu i ocena stopnia zu¿ycia czêœci

- wymiana grzyba i gniazda

- wymiana uszczelek d³awnicy zaworu

- wymiana membrany si³ownika

6. 1 Demonta¿ zaworu (rysunek: 1)

W trakcie demonta¿u zaworu nale¿y przedsiêwzi¹æ wszystkie wymagane dla

danego medium œrodki ochronne. Zawór powinien zostaæ dok³adnie oczyszczony

z resztek przep³ywaj¹cego medium.

Ka¿dorazowo w czasie przegl¹du okresowego, w celu oczyszczenia, kontroli

lub napraw zaworu nale¿y :

a) od³¹czyæ przewody doprowadzaj¹ce sygna³ wejœciowy do si³ownika i

wymontowaæ zawór z uk³adu,

b) roz³¹czyæ po³¹czenie wa³u zaworu z korbowodem si³ownika poprzez

odkrêcenie œrub (26C) w ³¹czniku (26),

c) odkrêciæ œruby (154) mocuj¹ce jarzmo si³ownika z korpusem zaworu i zdj¹æ

si³ownik z zaworu,

d) odkrêciæ wkrêtkê (8) stosuj¹c specjalny klucz i wyj¹æ gniazdo (6) tak, aby

nie uszkodziæ jego powierzchni przylgowych,

e) roz³¹czyæ po³¹czenie wa³u zaworu (10) z mostkiem (2) przez przekrêcenie

wa³u zaworu o 90o i wybicie ko³ka sto¿kowego (20),

f) odkrêciæ nakrêtki (29), zdj¹æ dzwigniê dociskow¹ (15) i wyj¹æ wa³ zaworu,

g) zdemontowaæ tulejê dociskow¹ (16), wyj¹æ pakunek uszczelniaj¹cy (23), tulejê

smaruj¹c¹ (18) lub tulejê dystansow¹ (17) oraz tulejkê prowadz¹c¹ wa³u (13),

h) wymontowaæ mostek (2) z grzybem (4) unosz¹c go lekko do góry i wysuwaj¹c

w stronê przeciwn¹ do gniazda,

i) wymontowaæ tulejkê prowadz¹c¹ grzyba (12),

j) roz³¹czyæ po³¹czenie grzyba z mostkiem poprzez wybicie ko³ka walcowego (21).

6.2 Wymiana gniazda zaworu. (rysunek: 1)

W przypadku stwierdzenia nadmiernej nieszczelnoœci wewnêtrznej, zachodzi

koniecznoœæ wymiany gniazda. W tym celu, po zdemontowaniu zaworu wg

pkt. 6.1. a,b,c,d nale¿y:

a) w³o¿yæ nowe gniazdo i wycentrowaæ go na grzybie zaworu (zawór w pozycji

zamkniêtej) podtrzymuj¹c wa³ zaworu rêk¹,

b) docisn¹æ gniazdo wstêpnie wkrêtk¹ (8),

c) ustawiæ grzyb zaworu w pozycji otwartej i dokrêciæ kluczem wkrêtkê (8).

UWAGA: Przed wkrêceniem wkrêtki (8) nale¿y jej gwint posmarowaæ
cienk¹ warstw¹ pasty do uszczelniania i zapobiegania przed zatarciem
(np.: LOCTlTE 767).

6.3 Wymiana grzyba (rysunek: 1)

W przypadku stwierdzenia du¿ego zu¿ycia powierzchni przylgowej grzyba lub

12

Rys. 2 Przekrój si³ownika

7
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erozji czêœci profilowej, nale¿y dokonaæ jego wymiany.

Wymianê grzyba dokonuje siê po zdemontowaniu zaworu wg pkt. 6.1.

6.4 Wymiana uszczelek w d³awnicy zaworu (rysunek: 1)

W przypadku kiedy uzupe³nianie pojedynczymi uszczelkami komory d³awnicy

nie jest skuteczne, lub gdy istnieje potrzeba zmiany rodzaju uszczelnienia,

zachodzi koniecznoœæ wymiany ca³ego pakunku uszczelniaj¹cego. W tym celu

po zdemontowaniu zaworu wg pkt. 6.1. a, b, c nale¿y:

a) odkrêciæ nakrêtki (29), zdj¹æ dzwigniê dociskow¹ (15),

b) wyj¹æ tulejkê dociskow¹, pakunek uszczelniaj¹cy, tulejkê smaruj¹c¹;,

c) oczyœciæ komorê d³awnicy,

d) w³o¿yæ komplet nowych uszczelek i pozosta³ych czêœci we w³aœciwej

kolejnoœci do komory d³awnicy,

e) docisn¹æ uszczelki dokrêcaj¹c równomiernie nakrêtki (29) i zmontowaæ zawór

w kolejnoœci odwrotnej do demonta¿u,

UWAGA: Ostateczna regulacja docisku pakunku uszczelniaj¹cego
dokonywana jest podczas rozruchu naprawionego zaworu.

6.5 Demonta¿ si³ownika (rysunki: 1,2)

Ka¿dorazowo w czasie przegl¹du okresowego, w celu oczyszczenia lub naprawy

si³ownika nale¿y:

a) od³¹czyæ przewody doprowadzaj¹ce sygna³ wejœciowy do si³ownika oraz

powietrze zasilaj¹ce i zdemontowaæ si³ownik z zaworu wg pkt. 6.1 b, c,

b) zdemontowaæ p³ytê czo³ow¹ (14A i 14B). W tym celu nale¿y za pomoc¹

cienkiego œrubokrêta podwa¿yæ korki ochronne (45), odkrêciæ znajduj¹ce

siê pod nimi wkrêty (47) i zdj¹æ korki (46),

c) odkrêciæ œruby (30) wraz z nakrêtkami i podk³adkami, zdj¹æ obudowê górn¹

(5) i wyj¹æ membranê (74),

d) wyj¹æ zatyczkê (66) i wykrêciæ nakrêtkê (41). Przy tym nale¿y lekko

przytrzymywaæ p³ytê membrany (36) a¿ do momentu ca³kowitego odprê¿enia

sprê¿yny. Wyj¹æ p³ytê membrany, sprê¿ynê (73) i podk³adki (43),

e) wymontowaæ ustawnik pozycyjny BR92 z kompletem wy³¹czników

krañcowych je¿eli si³ownik jest w nie wyposa¿ony,

f) wyj¹æ zatyczki (65), zdj¹æ ze sworznia ³o¿yska (72) pierœcieñ sprê¿ysty,

odkrêciæ wkrêt dociskowy (50), lekko wybiæ sworzeñ z korpusu si³ownika i

wyj¹æ dŸwigniê (38) wraz z œrub¹ dwustronn¹ (76),

g) zdemontowaæ zespó³ ³¹cznika (26) i ostro¿nie uderzaj¹c wybijakiem

miedzianym w czo³o korbowodu (3) wybiæ go z korpusu si³ownika,

h) zdemontowaæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (55) i ewentualnie wymieniæ go na

nowy, je¿eli jest zu¿yty.

6.6 Wymiana membrany (rysunek: 1, 2)

Aby dokonaæ wymiany zu¿ytej membrany nale¿y wykonaæ czynnoœci:

11

Rys. 1 Przekrój zaworu i si³ownika
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a) od³¹czyæ przewody doprowadzaj¹ce powietrze do si³ownika,

b) zdemontowaæ obudowê górn¹ (5) wg pkt. 6.5c i wyj¹æ zu¿yt¹ membranê,

c) za³o¿yæ now¹ membranê stron¹ tkaniny na p³ytê membrany i zamontowaæ

obudowê górn¹.

6. 7 Demonta¿ napêdu rêcznego si³ownika

6.7.1 . Demonta¿ napêdu rêcznego w si³ownikach BR 99-1 (rysunek: 2)

Po zdemontowaniu pierœcienia (153) i pierœcienia (151) wykrêciæ œrubê napêdu

(150) z ko³em napêdu (101) z korpusu si³ownika.

6.7.2. Demonta¿ napêdu rêcznego w si³ownikach BR99-2 i BR99-3. Po wykrêceniu

czterech œrub wyj¹æ napêd rêczny z korpusu si³ownika.

7. ZMIANA WARTOŒCI WSPÓ£CZYNNIKA PRZEP£YWU Kv
s 
(rysunek: 1,2)

Konstrukcja si³ownika umo¿liwia dokonanie zmiany wspó³czynnika przep³ywu

Kv
s
 bez koniecznoœci wymiany grzyba i gniazda. Zmiana wartoœci wspó³czynnika

przep³ywu mo¿e byæ dokonana w zakresie 45%, 75%, 120% nominalnego

wspó³czynnika KV
s
.

Wartoœci wspó³czynników przep³ywu podane s¹ w karcie katalogowej. Aby

dokonaæ zmiany wspó³czynnika przep³ywu nale¿y:

a) zdemontowaæ p³ytê czo³ow¹ si³ownika (14A i 14B). W tym celu nale¿y za

pomoc¹ cienkiego œrubokrêta podwa¿yæ korki ochronne (45) odkrêciæ

znajduj¹ce siê pod nimi wkrêty (47) i zdj¹æ korki (46),

b) podaæ ciœnienie na membranê si³ownika lub za pomoc¹ napêdu rêcznego

otworzyæ zawór,

c) odkrêciæ nakrêtkê rowkow¹ (44), przemieœciæ sworzeñ (62) w pozycjê ¿¹danej

wartoœci KVs zgodnie z oznakowaniem na dŸwigni (38), dokrêciæ nakrêtkê

rowkow¹ (44) i ponownie zamontowaæ p³ytê czo³ow¹ (14A i 14B).

8. ZMIANA SPOSOBU DZIA£ANIA ZAWORU (rysunki: 1,2,3)

Odwracalna konstrukcja si³owników BR33 umo¿liwia zmianê dzia³ania zaworu

zmontowanego z tym si³ownikiem z dzia³ania - „wzrost ciœnienia powietrza

steruj¹cego OTWIERA” na dzia³anie - „wzrost ciœnienia powietrza steruj¹cego

ZAMYKA” i odwrotnie.

Aby dokonaæ tego nale¿y zmieniæ dzia³anie si³ownika. W tym celu, po

zdemontowaniu si³ownika wg pkt. 6.5 a,b,c,d nale¿y:

a) wykrêciæ wkrêt (51), zdj¹æ wskaŸnik skoku (19), usun¹æ pierœcieñ sprê¿ysty

(36 rys.3) odkrêciæ wkrêty (30 rys.3) mocuj¹ce krzywkê ustawnika, zdj¹æ

dŸwigniê sprzê¿enia zwrotnego (4 rys.3) ze sworznia widelca (77) i wyj¹æ

sworzeñ,

b) wyci¹gn¹æ œrubê dwustronn¹ (76) wraz z widelcem (78),

c) usun¹æ zatyczkê (60) i w³o¿yæ j¹ do otworu w korpusie po przeciwnej stronie

10

14.2. Oznaczenia i nazwy czêœci si³ownika

Numer na rysunku Nazwa części Ilość szt. Numer na rysunku Nazwa części Ilość szt.

1 Korpus 1 16 Tulejka dociskowa 1

2 Mostek 1 17 Tulejka dystansowa 1

4 Grzyb 1 18 Tulejka smarująca 1

6 Gniazdo 1 20 Kołek stoŜkowy 1

8 Wkrętka 1 21 Kołek walcowy 1

10 Wał 1 23 Pakunek uszczelniający 5(10)

12 Tulejka prowadząca grzyba 1 27 Podkładka spręŜysta 2

13 Tulejka prowadząca wału 1 28 Śruba dwustronna 2

15 Dźwignia dociskowa 1 29 Nakrętka 2
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si³ownika,

d) œrubê dwustronn¹ wraz z widelcem po³¹czyæ z dŸwigni¹ sworzniem (77) z

wolnej strony si³ownika i zabezpieczyæ wkrêtem dociskowym (49),

e) na³o¿yæ dŸwigniê sprzê¿enia zwrotnego, odwróciæ krzywkê ustawnika tak

aby sprê¿yna miernicza (20 rys.3) przy rosn¹cym ciœnieniu w komorze

membrany si³ownika by³a zawsze napiêta, na³o¿yæ wskaŸnik skoku i wkrêciæ

wkrêt (51),

f) zamontowaæ pozosta³e elementy si³ownika.

9. ZMIANA PO£O¯ENIA SI£OWNIKA WZGLÊDEM ZAWORU (rysunek: 1)

Konstrukcja si³ownikaumo¿liwia dokonanie zmiany jego po³o¿enia wzglêdem

zaworu o 90° bez koniecznoœci demonta¿u si³ownika lub zaworu.

W tym celu nale¿y poluzowaæ œruby mocuj¹ce zespo³u ³¹cznika (26), odkrêciæ

œruby mocuj¹ce jarzmo si³ownika (9) do korpusu zaworu, przemieœciæ si³ownik

w ¿¹dane po³o¿enie i dokrêciæ œruby.

10. ZMIANA CHARKAKTRYSTYKI WEWNÊTRZNEJ ZAWORU (rysunek: 3)

Zawór BR33 posiada charakterystykê wewnêtrzn¹ zbli¿on¹ do sta³oprocentowej

w zakresie k¹tów otwarcia do 30°,a do liniowej w zakresie k¹tów otwarcia

30...90°.

Przy zastosowaniu ustawnika pozycyjnego BR 99-2 istnieje mo¿liwoœæ wyboru

charakterystyki wewnêtrznej zaworu liniowej lub sta³oprocentowej w ca³ym

zakresie k¹ta otwarcia zaworu. Realizowane jest to przez odpowiedni monta¿

krzywki w ustawniku pozycyjnym. Po zdemontowaniu elementów si³ownika

jak w pkt. 6.5.b nale¿y:

a)odkrêciæ i zdj¹æ wkrêt (30) z podk³adk¹ (31), zdemontowaæ pierœcieñ sprê¿ysty

(36) i odwróciæ krzywkê (6);

b) za³o¿yæ pierœcieñ sprê¿ysty, wkrêciæ wkrêt (30) ustawiæ krzywkê na ¿¹dan¹

charakterystykê, zwracaj¹c uwagê na to aby sprê¿yna napinaj¹ca (20) by³a

napinana podczas wzrostu ciœnienia powietrza w komorze membrany

si³ownika;

c) przeprowadziæ regulacjê ustawnika zgodnie z jego instrukcj¹ obs³ugi;

d) zmontowaæ elementy si³ownika w kolejnoœci odwrotnej do demonta¿u

11. WYKAZ CZÊŒCI ZAMIENNYCH

9

11.1 Czêœci zamienne zaworu

11.2 Czêœci zamienne si³ownika.

12. 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 mo¿e nast¹piæ po upewnieniu siê, ¿e elementy te nie znajduj¹

siê pod wp³ywem czynnika;

- sprê¿yny si³ownika znajduj¹ siê pod napiêciem i w przypadku demonta¿u

p³yty membrany (39) nale¿y j¹ przytrzymywaæ rêk¹ a¿ do ca³kowitego

odprê¿enia sprê¿yn.

- pozosta³e czynniki wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstow u¿ytkowania urz¹dzenia

oznaczono w tekœcie instrukcji znakiem „!”.

13. 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 d³awnicowe,

elementy wyposa¿enia elektrycznego, zatyczki, korki). 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.

14. RYSUNKI
14. 1. Oznaczenia i nazwy czêœci zaworu.

uknusyranremuN Liczba części
44

Nazwa części 
Nakrętka rowkowa 1

45 Łożysko kulowe 1

55 Pierścień uszczelniający 1

85 Łożysko igiełkowe 1

47 anarbmeM 1

Numer na rysunku Nazwa części Liczba części

4 Grzyb 1

6 Gniazdo 1

12 Tuleja prowadząca grzyba 1

13 Tuleja prowadząca wału 1

23 Pakunek uszczelniający 1
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