Seria 240
Zawór o dzia³aniu zamknij/otwórz
z si³ownikiem pneumatycznym
Typ 3351

Rys. 1 · Zawór regulacyjny typu 3351 z si³ownikiem pneumatycznym
1. Budowa i sposób dzia³ania
Zawór o dzia³aniu zamknij/otwórz typu 3351
z pneumatycznym si³ownikiem membranowym wyposa¿onym dodatkowo w funkcjê
nastawy rêcznej.

Wydanie marzec 2004 (03/97)

W zale¿noœci od kszta³tu gniazda oraz
kszta³tu i po³o¿enia grzyba rozró¿niamy po³o¿enia bezpieczeñstwa sprê¿yna zamyka
lub sprê¿yna otwiera:

Instrukcja monta¿u i obs³ugi
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jarzmo
talerz membrany
nakrêtka/nakrêtka kontruj¹ca
nakrêtka
wyfrezowanie

korpus zaworu
uszczelka p³aska
nakrêtki
gniazdo
grzyb (kompletny)
jedna
trzpieñ grzyba
czêœæ
nakrêtka kontruj¹ca
podk³adka
d³awnica
sprê¿yna
uszczelnienie z PTFE
o przekroju V
podk³adka
górna czêœæ zaworu
tuleja prowadz¹ca
tuleja gwintowana
membrana
sprê¿yna
talerz sprê¿yny
górna pokrywa membrany
przy³¹cze ciœnienia
steruj¹cego
œruby z nakrêtkami
i podk³adkami
nastawa rêczna (opcjonalnie)

z prawej: sprê¿yna zamyka

Rys. 2 · Zawór o dzia³aniu zamknij/otwórz typu 3351-1 z si³ownikiem pneumatycznym
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Zawór "sprê¿yna zamyka": sprê¿yna (5.5)
zamyka zawór w przypadku odci¹¿enia ciœnieniowego membrany si³ownika (5.4) lub
w przypadku zaniku ciœnienia steruj¹cego.
Doprowadzenie ciœnienia do membrany
(5.4) powoduje otwarcie zaworu.
Zawór "sprê¿yna otwiera": sprê¿yna (5.5)
otwiera zawór w przypadku odci¹¿enia ciœnieniowego membrany si³ownika (5.4) lub
w przypadku zaniku ciœnienia steruj¹cego.
Doprowadzenie ciœnienia do membrany
(5.4) powoduje zamykanie zaworu.
Nastawa rêczna zastêpuje funkcjê ciœnienia
steruj¹cego. W przypadku odciêcia dop³ywu
powietrza zawór z funkcj¹ bezpieczeñstwa
"sprê¿yna zamyka" mo¿na otworzyæ w kierunku przeciwnym do si³y napiêcia sprê¿yn (5.5),
natomiast zawór z funkcj¹ bezpieczeñstwa
"sprê¿yna otwiera" mo¿na zamkn¹æ.

2. Monta¿
Po³o¿enie monta¿owe jest dowolne, zaleca
siê jednak po³o¿enie pionowe z si³ownikiem
skierowanym ku górze, co u³atwi ewentualne
prace serwisowe.
Zawór musi zostaæ wmontowany bez naprê¿eñ. W przeciwnym razie nale¿y podeprzeæ
przewody w pobli¿u przy³¹czy. Nie wolno
mocowaæ podpór do zaworu, ani do si³ownika.
Przewody nale¿y dok³adnie oczyœciæ przed
monta¿em, aby pozosta³oœci po spawaniu
i inne zanieczyszczenia nie wp³ywa³y negatywnie na szczelnoœæ po³¹czenia gniazda
z grzybem.
2.1 Kierunek przep³ywu
Kierunek przyp³ywu jest uzale¿niony od medium i wybranego po³o¿enia bezpieczeñstwa.
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W zaworach z po³o¿eniem bezpieczeñstwa
"sprê¿yna zamyka" w wypadku gazów i pary
medium musi nap³ywaæ na grzyb zaworu (3)
w kierunku zamykania (A → B), w wypadku
cieczy w kierunku otwierania (B → A).
W zaworach z po³o¿eniem bezpieczeñstwa
"sprê¿yna otwiera" medium niezale¿nie od
rodzaju powinno nap³ywaæ na grzyb (3)
w kierunku otwierania (A → B).

3. Zak³ócenia i postêpowanie
w ich przypadku
Zak³ócenia mog¹ wyst¹piæ z powodu:
1. nieszczelnoœci d³awnicy,
2. brudu i innych obcych cia³ znajduj¹cych
siê miêdzy grzybem a gniazdem lub
uszkodzenia krawêdzi uszczelniaj¹cych,
3. uszkodzenia membrany si³ownika.
Aby usun¹æ przyczyny zak³óceñ, nale¿y
zdemontowaæ zawór z si³ownikiem, jedynie
w wypadku nieszczelnoœci si³ownika spowodowanej uszkodzeniem membrany wymagane jest odkrêcenie tylko górnej pokrywy
membrany.
W wykonaniach "sprê¿yna zamyka" i "sprê¿yna otwiera" w trakcie demonta¿u postêpujemy inaczej ze wzglêdu na odmienne po³o¿enie grzyba.
Poniewa¿ sprê¿yny (5.5) zosta³y napiête
wstêpnie, wymagane jest u¿ycie przyrz¹du
monta¿owego (zob. rys. 3 i 5 oraz tab. 1).
Gniazdo wykrêca siê za pomoc¹ specjalnego przyrz¹du (tab. 1).
Wszystkie momenty dokrêcaj¹ce zosta³y zestawione w tabeli 2.
Uwaga: W czasie wykonywania naprawy
przewody przed i za zaworem musz¹ byæ
pozbawione ciœnienia. Je¿eli zakres naprawy jest wiêkszy, nale¿y wymontowaæ zawór z si³ownikiem z instalacji.
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3.1 Demonta¿ dla œrednic DN 15 do 80
1. Usun¹æ œruby i nakrêtki z si³ownika, w wykonaniu z pokrêt³em rêcznym przekrêciæ
je na tyle, aby na talerz sprê¿yny (5.6)
nie dzia³a³a ¿adna si³a.
Zdj¹æ pokrywê membrany (5.7) i wyj¹æ
membranê.
2. Podk³adkê dystansow¹ (oko³o 5 mm) po³o¿yæ na talerzu sprê¿yny zgodnie z rys. 3.
Na³o¿yæ przyrz¹d monta¿owy i przymocowaæ za pomoc¹ trzech œrub naprê¿aj¹cych i nakrêtek, które nale¿y dokrêciæ
na tyle, aby talerz sprê¿yny (5.6) by³
równomiernie nieznacznie naprê¿ony.
Dziêki temu zabiegowi grzyb (3) od³¹czy
siê gniazda.
3. Poluzowaæ ca³kowicie nakrêtkê kontruj¹c¹
(3.2) i tulejê gwintowan¹ (5.2), nastêpnie umieœciæ œrubokrêt we wpuœcie
trzpienia grzyba, trzpieñ przekrêcaæ w
kierunku ruchu wskazówek zegara, a¿
przesunie siê o oko³o 6 mm w górê.
4. Stopniowo odkrêcaæ œruby naprê¿aj¹ce
przyrz¹du monta¿owego i trzpieñ grzyba, a¿ trzpieñ wykrêci siê z talerza sprê¿yny (5.6).
Wyj¹æ talerz sprê¿yny wraz ze sprê¿yn¹, odkrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (3.2).
5. Górn¹ czêœæ zaworu (5) od³¹czyæ od
korpusu zaworu i ostro¿nie wyci¹gn¹æ
do góry, w wykonaniu "sprê¿yna zamyka" przez trzpieñ grzyba, a w wykonaniu "sprê¿yna otwiera" wraz z trzpieniem grzyba.
6. Je¿eli ma zostaæ wymienione gniazdo
i/lub w wykonaniu "sprê¿yna zamyka"
ma byæ wymieniony grzyb, nale¿y
wykrêciæ gniazdo.
Przyrz¹d do gniazda (tab. 1) w taki sposób na³o¿yæ na gniazdo (w wykonaniu
"sprê¿yna zamyka" przez trzpieñ
grzyba), aby wg³êbienia w nim by³y
dopasowane do czopów gniazda.
Element prowadz¹cy przyrz¹du do
gniazda umieœciæ w korpusie, nastêpnie
wykrêciæ gniazdo u¿ywaj¹c odpowiedniego przed³u¿enia przyrz¹du.
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7. Dok³adnie oczyœciæ wszystkie elementy,
wyj¹æ uszczelkê p³ask¹ (1.1).
W wypadku nieszczelnoœci d³awnicy
nale¿y wykrêciæ tulejê gwintowan¹ (5.2)
znajduj¹c¹ siê w górnej czêœci zaworu,
poszczególne elementy – uszczelnienie
o przekroju V (4.2), podk³adkê (4.3)
oraz sprê¿ynê (4.1) nale¿y wyj¹æ.
Je¿eli wymieniamy grzyb, powinny byæ
wymienione równie¿ pierœcienie uszczelniaj¹ce (4.2).
Dok³adnie oczyœciæ wszystkie elementy
i komorê uszczelniaj¹c¹.
3.2 Monta¿ dla œrednic DN 15 do 80
1. W wykonaniu "sprê¿yna zamyka" umieœciæ w korpusie najpierw grzyb, w wykonaniu "sprê¿yna otwiera" wsun¹æ grzyb
w górn¹ czêœæ zaworu.
2. Posmarowaæ gniazdo œrodkiem uszczelniaj¹cym (nr kat. 8150-0119) i wkrêciæ
je za pomoc¹ przyrz¹du do gniazda
(zachowaæ moment dokrêcaj¹cy zgodnie
z tab. 1).
3. D³awnica: w komorze uszczelniaj¹cej
umieœciæ najpierw sprê¿ynê (4.1)
i podk³adkê (4.3), nastêpnie elementy
uszczelnienia o przekroju V (4.2), po
posmarowaniu œrodkiem poœlizgowym
(nr kat. 8150-0111).
Dokrêciæ lekko tulejê gwintowan¹ (5.2).
4. Umieœciæ w korpusie uszczelnienie p³askie
(1.1). Za³o¿yæ górn¹ czêœæ korpusu (5) na
korpus, w wykonaniu "sprê¿yna zamyka" podnieœæ trzpieñ grzyba i ostro¿nie
przesun¹æ przez d³awnicê. Górn¹ czêœæ
zaworu dokrêciæ równomiernie œrubami
(1.2). Nakrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ na
trzpieñ grzyba a¿ do zakoñczenia gwintu,
za³o¿yæ podk³adkê (3.3).
5. Umieœciæ sprê¿ynê (5.5) w górnej czêœci
zaworu i wyrównaæ j¹ wed³ug rys. 4.
Talerz sprê¿yny wkrêcaæ rêcznie na
trzpieñ grzyba, a¿ bêdzie przylega³ on
do sprê¿yny. Wystêp talerza sprê¿yny
tak ustawiæ, ¿eby znajdowa³ siê nad
wg³êbieniem pokrywy membrany.
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6. Przykrêciæ przyrz¹d monta¿owy. Œruby
naprê¿aj¹ce dokrêcaæ równomiernie,
a¿ talerz sprê¿yny naprê¿y j¹ o oko³o
6 mm.
7. Przekrêcaæ trzpieñ grzyba za pomoc¹
œrubokrêta do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Stopniowo dokrêcaæ przyrz¹d monta¿owy, a¿ w wykonaniu "sprê¿yna zamyka"
jego ograniczniki ruchu bêd¹ przylegaæ
do pokrywy membrany, a w wykonaniu
"sprê¿yna otwiera" zachowany zostanie
odstêp oko³o 2 mm.
W tym po³o¿eniu przekrêcaæ grzyb do
oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, nastêpnie dokrêciæ
nakrêtkê kontruj¹c¹ (3.2).
Zdemontowaæ przyrz¹d monta¿owy.
8. Za³o¿yæ membranê (5.4), na³o¿yæ pokrywê membrany i równomiernie dokrêciæ.
Tulejê gwintowan¹ (5.2) dokrêciæ do
oporu.

przyrz¹d monta¿owy
podk³adka dystansowa
przy demonta¿u

sprê¿yna

podk³adka

Rys. 3 · Przyrz¹d monta¿owy dla œrednic
DN 15 do 80
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Rys. 4 · Wyrównanie sprê¿yny
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3.3 Demonta¿ dla œrednicy DN 100
1. Usun¹æ œruby i nakrêtki z si³ownika,
w wykonaniu z pokrêt³em rêcznym przekrêciæ je na tyle, aby na talerz membrany
(7.1) nie dzia³a³a ¿adna si³a.
Zdj¹æ pokrywê membrany (5.7).
2. Na³o¿yæ przyrz¹d monta¿owy zgodnie
z rys. 5 i przymocowaæ go za pomoc¹
œrub naprê¿aj¹cych i nakrêtek, które nale¿y dokrêciæ na tyle, aby talerz membrany (7.1) by³ równomiernie nieznacznie
naprê¿ony.
3. Poluzowaæ i odkrêciæ nakrêtki (7.3), równoczeœnie unieruchomiæ trzpieñ grzyba
przytrzymuj¹c go kluczem szczêkowym
SW 14 w sp³aszczonym miejscu.
4. Stopniowo odkrêcaæ œruby naprê¿aj¹ce
przyrz¹du monta¿owego, a¿ sprê¿yny
si³ownika zostan¹ odci¹¿one.
Wyj¹æ talerz membrany i sprê¿yny.
Odkrêciæ nakrêtkê (7.2) wraz z nakrêtk¹
kontruj¹c¹.
5. Górn¹ czêœæ zaworu (5) od³¹czyæ od
korpusu zaworu i ostro¿nie wyci¹gn¹æ
do góry, w wykonaniu "sprê¿yna zamyka"
przez trzpieñ grzyba, a w wykonaniu
"sprê¿yna otwiera" wraz z trzpieniem
grzyba.

6. Je¿eli ma zostaæ wymienione gniazdo
i/lub w wykonaniu "sprê¿yna zamyka"
ma byæ wymieniony grzyb, nale¿y
wykrêciæ gniazdo.
Przyrz¹d do gniazda (tab. 1) w taki sposób na³o¿yæ na gniazdo (w wykonaniu
"sprê¿yna zamyka" przez trzpieñ grzyba),
aby wg³êbienia w nim by³y dopasowane
do czopów gniazda.
Element prowadz¹cy przyrz¹du do
gniazda umieœciæ w korpusie, nastêpnie
wykrêciæ gniazdo u¿ywaj¹c odpowiedniego przed³u¿enia przyrz¹du.
7. Dok³adnie oczyœciæ wszystkie elementy,
wyj¹æ uszczelkê p³ask¹ (1.1)
W wypadku nieszczelnoœci d³awnicy
nale¿y wykrêciæ tulejê gwintowan¹ (5.2)
znajduj¹c¹ siê w górnej czêœci zaworu,
poszczególne elementy – uszczelnienie
o przekroju V (4.2), podk³adkê (4.3)
oraz sprê¿ynê (4.1) nale¿y wyj¹æ.
Je¿eli wymieniamy grzyb, powinny byæ
wymienione równie¿ pierœcienie uszczelniaj¹ce (4.2).
Dok³adnie oczyœciæ wszystkie elementy
i komorê uszczelniaj¹c¹.

Rys. 5 · Przyrz¹d monta¿owy dla œrednicy DN 100
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3.4 Monta¿ dla œrednicy DN 100
1. W wykonaniu "sprê¿yna zamyka" umieœciæ w korpusie najpierw grzyb, w wykonaniu "sprê¿yna otwiera" wsun¹æ grzyb
w górn¹ czêœæ zaworu.
2. Posmarowaæ gniazdo œrodkiem uszczelniaj¹cym (nr kat. 8150-0119) i wkrêciæ
je za pomoc¹ przyrz¹du do gniazda
(zachowaæ moment dokrêcaj¹cy zgodnie
z tab. 1).
3. D³awnica: w komorze uszczelniaj¹cej
umieœciæ najpierw sprê¿ynê (4.1) i podk³adkê (4.3), nastêpnie elementy uszczelnienia o przekroju V (4.2), po posmarowaniu œrodkiem poœlizgowym
(nr kat. 8150-0111).
Dokrêciæ lekko tulejê gwintowan¹ (5.2).
4. Umieœciæ w korpusie uszczelnienie p³askie
(1.1). Za³o¿yæ górn¹ czêœæ korpusu (5) na
korpus, w wykonaniu "sprê¿yna zamyka"
podnieœæ trzpieñ grzyba i ostro¿nie przesun¹æ przez d³awnicê. Górn¹ czêœæ
zaworu dokrêciæ równomiernie œrubami
(1.2). Nakrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ na
trzpieñ grzyba a¿ do zakoñczenia gwintu, za³o¿yæ podk³adkê (3.3).
5. Nakrêciæ i dokrêciæ nakrêtki oraz nakrêtki
kontruj¹ce zachowuj¹c wymiar R (rys. 2),
w tym czasie grzyb musi przylegaæ do
gniazda.

6. Umieœciæ sprê¿yny w górnej czêœci
zaworu, zakoñczenia sprê¿yn skierowaæ
do œrodka.
7. Za³o¿yæ talerz membrany i zamontowaæ
przyrz¹d monta¿owy.
Stopniowo napinaæ sprê¿yny si³ownika
za pomoc¹ przyrz¹du monta¿owego,
a¿ bêdzie mo¿liwe dokrêcenie nakrêtki
(7.3).
Zdemontowaæ przyrz¹d monta¿owy.
8. Ustawiæ odpowiednio otwory w membranie, na³o¿yæ pokrywê membrany i równomiernie dokrêciæ œrubami (5.9).
3.5 Kontrola dzia³ania
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa po ponownym
monta¿u nale¿y stwierdziæ, czy zawór z si³ownikiem dzia³a prawid³owo. W tym celu
przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego w si³owniku
nale¿y pod³¹czyæ do odpowiedniego Ÿród³a
ciœnienia steruj¹cego.
W wykonaniu sprê¿yna zamyka: Przy ciœnieniu steruj¹cym 0 bar zawór musi byæ zamkniêty. NajpóŸniej przy wartoœci 3 bar musi
zacz¹æ siê otwieranie, natomiast przy wartoœci
6 bar zawór powinien byæ ca³kowicie otwarty.
W wykonaniu sprê¿yna otwiera: Do 0,5 bar
zawór musi byæ otwarty, a przy ciœnieniu
4,5 bar ca³kowicie zamkniêty.

Tabela 1
Nr katalogowy
DN 15...25
G 1/2...1

DN 32...50
G 1 1/2...2

DN 65 i 80
G 2 1/2 i 3

DN 100
G4

Przyrz¹d monta¿owy

9351-8112

9351-8412

9351-8712

9351-8012

Klucz do gniazda

9119-0022

9119-0024

9119-0026

9119-0076

Przed³u¿enie klucza dla wykonania
"sprê¿yna zamyka"

0900-9464

0900-9465

0900-9466

150 Nm

400 Nm

850 Nm

1050 Nm

Nakrêtki (1.2)

M10
20 Nm

M12
35 Nm

M16
90 Nm

M20
170 Nm

D³awnica (5.2)

M20 x 1,5
80 Nm

M20 x 1,5
80 Nm

M26 x 1,5
110 Nm

M26 x 1,5
110 Nm

Nakrêtki (5.9)

M6
13 Nm

M8
18 Nm

M8
18 Nm

M8
18 Nm

Moment dokrêcaj¹cy

Tabela 2
Momenty dokrêcaj¹ce
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Wymiary i ciê¿ar
15

20

25

32

40

50

65

80

100

G 1/2

G 3/4

G1

—

G1
1/2

G2

G2
1/2

G3

G4

PN 16...40
mm

130

150

160

180

200

230

290

310

350

Class
150

in

7.25

7.25

7.25

—

8.75

10

10.88

11.75

13.85

mm

184

184

184

—

222

254

276

298

352

Class
300

in

7.50

7.63

7.75

—

9.25

10.50

11.50

12.50

14.50

mm

191

194

197

—

235

267

292

318

368

Œrednica nominalna DN
D³ugoœæ L

Wysokoœæ H1

mm

275

300

350

Wysokoœæ H2

mm

45

72

98

120

Wysokoœæ H3 1)

mm

380

380

415

695

Wysokoœæ H4

mm

155

155

155

210

Pokrêt³o rêczne Ø d mm

205

205

205

275

Membrana Ø D

mm

Przy³¹cze ciœnienia
steruj¹cego

a

Ciê¿ar
ok. kg 2)

1)

485

150

240

280

390

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

PN 16...40

10

10

11

22

23

26

45

49

Class 150

9

10

11

—

22

26

43

50

80
84

Class 300

10

11

12

—

26

28

43

53

92

Minimalna wysokoœæ umo¿liwiaj¹ca demonta¿ si³ownika, w wykonaniu z nastaw¹ rêczn¹:
155 mmm dla œrednicy DN 15...80 i 210 mm dla œrednicy DN 100.
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