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Monta¿ i sposób dzia³ania

1. Monta¿ i sposób dzia³ania
Si³ownik pneumatyczny typu 3277 z membran¹ o powierzchni 240, 350 i 700 cm2
jest przeznaczony przede wszystkim do
monta¿u na zaworach regulacyjnych serii
240, 250 i 280.
Si³ownik typu 3277-5, wykonanie z korpusem z ciœnieniowego odlewu aluminium i
z membran¹ o powierzchni 120 cm2, jest
przeznaczony do monta¿u na zaworach
regulacyjnych typu 3510 i na zaworach
serii 240.
Si³ownik sk³ada siê g³ównie z dwóch os³on
membrany, membrany i sprê¿yn. Dolna
os³ona membrany jest na sta³e po³¹czona
z jarzmem i s³u¿y do bezpoœredniego
zamontowania pneumatycznego lub elektropneumatycznego ustawnika pozycyjnego, albo nadajnika sygna³ów granicznych.
Si³owniki z nastaw¹ rêczn¹ (rys. 5) s¹ dodatkowo wyposa¿one w pokrêt³o rêczne,

za pomoc¹ którego przestawia siê po
odkrêceniu zabezpieczenia (nakrêtki
kontruj¹cej) za pomoc¹ wrzeciona trzpieñ
si³ownika. Ponadto si³ownik w wykonaniu
specjalnym mo¿na wyposa¿yæ w mechanicznie ustawiany ogranicznik skoku.
Ciœnienie steruj¹ce wytwarza na
powierzchni membrany si³ê równowa¿on¹
przez sprê¿yny (6) zamontowane w
si³owniku.
Liczba i napiêcie sprê¿yn decyduj¹, przy
uwzglêdnieniu skoku nominalnego o
nominalnym zakresie sygna³u (zakres
ciœnienia steruj¹cego), przy czym skok
jest proporcjonalny do ciœnienia steruj¹cego. W si³owniku mo¿na zamontowaæ do 30 sprê¿yn o ró¿nej œrednicy,
dziêki czemu mo¿na wê¿sze wk³adaæ do
wnêtrza szerszych.
Obejmy (16) sprzêg³a ³¹cz¹ trzpieñ (2)
si³ownika z trzpieniem grzyba zaworu
regulacyjnego.

4 Urz¹dzenie mo¿e byæ montowane i uruchamiane wy³¹cznie przez specja-

4
4

listyczny personel zaznajomiony z monta¿em, uruchamianiem i obs³ug¹
tego si³ownika.
W rozumieniu niniejszej instrukcji monta¿u i obs³ugi specjalistyczny personel to osoby, które ze wzglêdu na swoje bran¿owe wykszta³cenie, swoj¹
wiedzê i doœwiadczenie oraz znajomoœæ odnoœnych norm s¹ w stanie
oceniæ zakres powierzonych im prac i ewentualne, zwi¹zane z tym
zagro¿enia.
Zagro¿eniom, których Ÿród³em mo¿e byæ ciœnienie steruj¹ce i ruchome
czêœci si³ownika nale¿y zapobiegaæ za pomoc¹ odpowiednich œrodków.
Zak³ada siê, ¿e urz¹dzenie jest transportowane i sk³adowane w prawid³owy sposób.
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Zawór jest otwierany przy wzroœcie
ciœnienia steruj¹cego i pokonywaniu si³y
napiêcia sprê¿yn.
Trzpieñ si³ownika wci¹gany do
wewn¹trz
Przy spadku ciœnienia steruj¹cego lub
awarii zasilania sprê¿yny przesuwaj¹
trzpieñ si³ownika do góry i otwieraj¹
po³¹czony z nim zawór.
Zawór jest zamykany przy wzroœcie
ciœnienia steruj¹cego i pokonywaniu si³y
napiêcia sprê¿yn.

Po³o¿enie bezpieczeñstwa
W przypadku braku ciœnienia steruj¹cego
sprê¿yny zamontowane w górnej lub
dolnej komorze membrany decyduj¹ o
kierunku dzia³ania i w zwi¹zku z tym o
po³o¿eniu bezpieczeñstwa si³ownika.
Trzpieñ si³ownika wysuwany na
zewn¹trz
Przy spadku ciœnienia steruj¹cego lub
awarii zasilania sprê¿yny przesuwaj¹
trzpieñ si³ownika do do³u i zamykaj¹
po³¹czony z nim zawór.
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Rys. 3 ⋅ Si³ownik typu 3277 z membran¹ o powierzchni 240, 350 i 700 cm
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Prowadzenie ciœnienia steruj¹cego
Si³ownik typu 3277 (rys. 3)
W si³owniku typu 3277 z trzpieniem wysuwanym na zewn¹trz ciœnienie steruj¹ce
jest prowadzone poprzez przy³¹cze (11) z
boku jarzma do dolnej komory membrany
i przesuwa trzpieñ (2) si³ownika do góry.
W si³owniku z trzpieniem wci¹ganym do
wewn¹trz ciœnienie steruj¹ce jest prowadzone poprzez przy³¹cze (4) do górnej
komory membrany i przesuwa trzpieñ
si³ownika do do³u.
Si³ownik typu 3277-5 (rys. 4)
W si³owniku typu 3277-5 ciœnienie steruj¹ce jest doprowadzane poprzez boczne
otwory po lewej i prawej stronie jarzma i
p³ytkê prze³¹czaj¹c¹ (14, wyposa¿enie
dodatkowe) do dolnej komory membrany.
Po³o¿enie bezpieczeñstwa si³ownika realizowane jako “trzpieñ si³ownika wysuwany
na zewn¹trz” lub “trzpieñ si³ownika
wci¹gany do wewn¹trz” decyduje przy tym
o sposobie ustawienia p³ytki prze³¹czaj¹cej w stosunku do znacznika (14.4).
Obracaj¹c p³ytkê prze³¹czaj¹c¹ nale¿y
skierowaæ j¹ na symbol (14.3) w³aœciwy dla danego po³o¿enia bezpieczeñstwa, zob. rys. 4 na dole po lewej stronie. Monta¿ po lewej lub prawej stronie
zale¿y od kierunku dzia³ania (>>) lub
(<>) ustawnika pozycyjnego.
Je¿eli si³ownik nie jest wyposa¿ony w ustawnik pozycyjny, to zamiast p³ytki prze³¹czaj¹cej wymagana jest p³ytka przy³¹czeniowa (wyposa¿enie dodatkowe).
W tym przypadku ciœnienie steruj¹ce jest
prowadzone bezpoœrednio przez przy³¹cze
(14.8) p³ytki przy³¹czeniowej do komory
membrany.
Obracaj¹c p³ytkê przy³¹czeniow¹
symbol (14.3) w³aœciwy dla po³o¿enia

4

4

bezpieczeñstwa “trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz” lub “trzpieñ
si³ownika wci¹gany do wewn¹trz” skierowaæ w stronê znacznika (14.4), zob.
rys. 4 na dole po prawej stronie.
Pamiêtaæ o tym, ¿eby p³aska uszczelka
p³ytki przy³¹czeniowej by³a prawid³owo
zamontowana.
P³ytka przy³¹czeniowa ma otwory z
gwintem NPT i G. Nie wykorzystywane
przy³¹cze nale¿y zamkn¹æ gumow¹
uszczelk¹ i korkiem z ³bem kwadratowym.
Wyposa¿enie dodatkowe: p³ytkê
prze³¹czaj¹c¹ lub przy³¹czeniow¹ trzeba
zamówiæ jako wyposa¿enie dodatkowe.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e si³owniki z
indeksem urz¹dzenia 01, np. 3277-531
xxx20.01 (starsza wersja = .00) s¹
wyposa¿ane w nowe p³ytki.
Stare i nowe p³ytki nie mog¹ byæ stosowane wymiennie.

4
4

Indeks
Nr
urz¹dzenia katalogowy
p³ytka prze³¹czaj¹ca

nowa
stara

nowa
p³ytka przystara gwint G
³¹czeniowa
stara gwint NPT

01
00

1400-6822
1400-6819

01
00
00

1400-6823
1400-6820
1400-6821

Uwaga! Maks. ciœnienie powietrza zasilaj¹cego si³owniki pneumatyczne mo¿e
wynosiæ 6 bar. W celu niedopuszczenia
do uszkodzenia si³ownika ciœnienie zasilaj¹ce dla zastosowania si³ownika do pracy w trybie prze³¹czaj¹cym (zawór typu
otwórz/zamknij) w przypadku realizacji
funkcji po³o¿enia bezpieczeñstwa jako
“trzpieñ si³ownika wci¹gany do
wewn¹trz” nie mo¿e przekraczaæ koñcowej wartoœci zakresu sprê¿yn (nominalna
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Wymiar a = 188,5 dla skoku 15 mm i 185,5 dla skoku 20 mm
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14.3 Symbol
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Rys. 4 ⋅ Si³ownik typu 3277-5 (120 cm2)
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wartoœæ koñcowa sygna³u) o ponad 3 bar.
Si³owniki ze zredukowanym ciœnieniem
powietrza zasilaj¹cego nale¿y oznaczyæ
nalepk¹ “maks. dop. ciœnienie zasilaj¹ce
ograniczone do ... Bar”.
Wskazówka! Monta¿ i demonta¿ si³ownika z zaworu regulacyjnego zob. instrukcja
monta¿u i obs³ugi danego zaworu regulacyjnego.

Uwaga
Podczas demonta¿u si³ownika z
wstêpnie napiêtymi sprê¿ynami
(rozpoznawalne po przed³u¿onych
œrubach i nakrêtkach na komorach
membrany) najpierw odkrêcaæ
krótkie, a nastêpnie powoli i
równomiernie d³ugie œruby.

2.1.1 Si³ownik w wykonaniu
standardowym

2. Obs³uga
Uwaga!
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy korek (3) odpowietrzaj¹cy w si³owniku typu
3277 nie mo¿e byæ zatkany.
W wykonaniach z pokrêt³em rêcznym nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿eby przy pneumatycznym przestawianiu zaworu regulacyjnego trzpieñ grzyba móg³ siê swobodnie poruszaæ. W tym celu pokrêt³o rêczne
ustawiæ w neutralnym po³o¿eniu.

2.1 Zmiana kierunku dzia³ania
W si³ownikach pneumatycznych mo¿na
zmieniæ kierunek dzia³ania i tym samym
po³o¿enie bezpieczeñstwa. W tym celu w
ka¿dym przypadku nale¿y zdemontowaæ
si³ownik z zaworu.
Po³o¿enie bezpieczeñstwa jest oznaczone
symbolem umieszczonym na tabliczce
znamionowej.
trzpieñ si³ownika wysuwany na
zewn¹trz lub
trzpieñ si³ownika wci¹gany do
wewn¹trz

Zmiana funkcji “trzpieñ wysuwany na
zewn¹trz” na funkcjê “trzpieñ
wci¹gany do wewn¹trz”
Wskazówka! Sprê¿yny w si³ownikach z
membran¹ o powierzchni 700 cm2 (skok =
30 mm) zamontowane na zaworach o
skoku 15 mm, s¹ podczas monta¿u napinane wstêpnie do oko³o 75%.
Zakres ciœnienia steruj¹cego si³owników z
napiêtymi wstêpnie sprê¿ynami, zamontowanych na zaworze jest podany na
tabliczce znamionowej.
1. Wykrêciæ œruby (9) i nakrêtki z os³on
membrany.
2. Zdj¹æ górn¹ os³onê membrany i wyj¹æ
sprê¿yny (6).
3. Wyj¹æ trzpieñ si³ownika (2) z talerzem
membrany (7) i zdj¹æ membranê (8) z
jarzma (10).
4. Odkrêciæ nakrêtkê (1) przytrzymuj¹c
przy tym nakrêtkê (1.1) lub trzpieñ
si³ownika za pomoc¹ odpowiedniego
narzêdzia.
Ostro¿nie: nie uszkodziæ trzpienia
si³ownika w miejscach uszczelniania.
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Uwaga!
Nakrêtki (1.1) nie wolno odkrêcaæ z trzpienia si³ownika; jest ona zabezpieczona
farb¹ Je¿eli mimo to zosta³a odkrêcona, to
koniecznie nale¿y zachowaæ wymiar a
(rys. 3 i 4), od górnej krawêdzi nakrêtki do
dolnej krawêdzi koñca trzpienia membrany.
5. W miejscu uszczelniania trzpieñ
si³ownika nasmarowaæ œrodkiem
uszczelniaj¹cym i smaruj¹cym
(nr katalogowy 8152-0043).
6. Obróciæ górn¹ os³onê (5) membrany i
wstawiæ trzpieñ si³ownika z talerzem
membrany, membran¹ i ewentualnie
blach¹ (7.1) membrany.
7. Zamontowaæ sprê¿yny (6) i nasadziæ
jarzmo z doln¹ os³on¹ membrany na
trzpieñ si³ownika.
8. Os³ony membrany ponownie skrêciæ
ze sob¹. Z si³ownika typu 3277 wykrêciæ korek (3) odpowietrzaj¹cy.
W przypadku si³ownika typu 3277-5
post¹piæ w taki sam sposób w odniesieniu
do mikrozaworu, ale dodatkowo zamontowaæ tulejê (2.1) ograniczenia skoku.
Sprê¿yny naciskaj¹ce od do³u na talerz
membrany powoduj¹ wci¹ganie trzpienia
si³ownika do wewn¹trz (po³o¿enie
bezpieczeñstwa).
Dopiero wzrost ciœnienia steruj¹cego pokonuj¹cy si³ê napiêcia sprê¿yn powoduje
wysuwanie trzpienia si³ownika na
zewn¹trz.
9. Zmienione po³o¿enie bezpieczeñstwa
zaznaczyæ na tabliczce znamionowej!

Zmiana funkcji “trzpieñ wci¹gany do
wewn¹trz” na funkcjê “trzpieñ wysuwany na zewn¹trz”
1. Wykrêciæ œruby (9) i nakrêtki z os³on
membrany i zdj¹æ górn¹ os³onê (5)
membrany.
2. Wyj¹æ trzpieñ si³ownika z talerzem
membrany, membran¹ i ewentualnie
blach¹ (7.1) membrany z jarzma i z
dolnej os³ony (10) membrany.
3. Odkrêciæ nakrêtkê (1) przytrzymuj¹c
przy tym nakrêtkê (1.1) lub trzpieñ
si³ownika za pomoc¹ odpowiedniego
narzêdzia.
Ostro¿nie: nie uszkodziæ trzpienia
si³ownika w miejscach uszczelniania.
4. Obróciæ talerz membrany wraz z
membran¹ i ponownie nakrêciæ nakrêtkê (1).
5. Trzpieñ si³ownika nasmarowaæ w
miejscu uszczelniania œrodkiem
uszczelniaj¹cym i smaruj¹cym
(nr katalogowy 8152-0043).
6. Wsun¹æ trzpieñ si³ownika z talerzem
membrany, membran¹ i ewentualnie
blach¹ (7.1) membrany w doln¹
os³onê (10) membrany z jarzmem.
7. Zamontowaæ sprê¿yny (6), za³o¿yæ
górn¹ os³onê membrany i skrêciæ za
pomoc¹ œrub i nakrêtek z podk³adkami.
8. W si³owniku typu 3277 wkrêciæ w
górne przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego
korek (3) odpowietrzaj¹cy.
W przypadku si³ownika typu 3277-5,
przeznaczonego do monta¿u na mikrozaworze post¹piæ w taki sam sposób, ale
dodatkowo zamontowaæ tulejê (2.1) ograniczenia skoku.
Sprê¿yny naciskaj¹ce od góry na talerz
membrany powoduj¹ wysuwanie trzpienia
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si³ownika na zewn¹trz (po³o¿enie bezpieczeñstwa).
Dopiero wzrost ciœnienia steruj¹cego pokonuj¹cy si³ê napiêcia sprê¿yn powoduje
wci¹ganie trzpienia si³ownika do
wewn¹trz.
9. Zmienione po³o¿enie bezpieczeñstwa
zaznaczyæ na tabliczce znamionowej!

2.1.2 Si³ownik z pokrêt³em
rêcznym
(tylko si³ownik typu 3277, rys. 5)
1. Odkrêciæ nakrêtkê (20) kontruj¹c¹ i
za pomoc¹ pokrêt³a rêcznego (17)
zwolniæ napiêcie sprê¿yn (6).
2. Wykrêciæ gwintowany trzpieñ (26) i
odkrêciæ nakrêtkê ko³pakow¹ (25) ze
sprzêg³a (22).
3. Wybiæ tulejê (23) i zdj¹æ pierœcieñ
(24).
4. Odkrêciæ nakrêtkê pierœcieniow¹ (15) i
zdj¹æ element ko³nierzowy (21) wraz z
nakrêtk¹ ko³pakow¹ (25).

Zmiana funkcji “trzpieñ wysuwany na
zewn¹trz” na funkcjê “trzpieñ
wci¹gany do wewn¹trz”

4 Zmianê funkcji wykonaæ zgodnie z opi-

sem w rozdz. 2.1.1.
W tekœcie nale¿y jednak zast¹piæ sformu³owanie “nakrêtka (1)” sformu³owaniem “trzpieñ nakrêtki (27)”.
Po zmianie kierunku dzia³ania:
1. Ponownie zamontowaæ element
ko³nierzowy (21) wraz nakrêtk¹
pierœcieniow¹ (15) i nakrêtk¹ ko³pakow¹ (25).
2. Dokrêciæ nakrêtkê pierœcieniow¹ (15),
nastêpnie zamontowaæ pierœcieñ (24)
z tulej¹ rozprê¿n¹.
3. Nakrêtkê ko³pakow¹ (25) nakrêciæ do
oporu na sprzêgle (22) i zabezpieczyæ
za pomoc¹ œrub dwukoñcowych (26).
Zmiana funkcji “trzpieñ wci¹gany do
wewn¹trz” na funkcjê “trzpieñ wysuwany na zewn¹trz”

4 Zmianê funkcji wykonaæ zgodnie z opi-

sem w rozdz. 2.1.1.
W tekœcie nale¿y jednak zast¹piæ sformu³owanie “nakrêtka (1)” sformu³owaniem “trzpieñ nakrêtki (27)”.
Po zmianie kierunku dzia³ania:
1. Ponownie zamontowaæ element
ko³nierzowy (21) wraz nakrêtk¹
pierœcieniow¹ (15) i nakrêtk¹ ko³pakow¹ (25).
2. Dokrêciæ nakrêtkê pierœcieniow¹ (15),
nastêpnie zamontowaæ pierœcieñ (24)
z tulej¹ rozprê¿n¹.
3. Nakrêtkê ko³pakow¹ (25) nakrêciæ do
oporu na sprzêgle (22) i zabezpieczyæ
za pomoc¹ œrub dwukoñcowych (26).
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6
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trzpieñ si³ownika
korek odpowietrzaj¹cy
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6
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6.1 dodatkowe sprê¿yny
7
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8
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9
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10
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11
przy³¹cze ciœnienia
steruj¹cego
12
pierœcieñ uszczelniaj¹cy
wa³ka
12.1 ³o¿ysko suche
13
zgarniak
17
pokrêt³o rêczne
20
nakrêtka kontruj¹ca
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element ko³nierzowy
22
sprzêg³o
23
tuleja rozprê¿na
24
pierœcieñ
25
nakrêtka ko³pakowa
26
œruba dwukoñcowa
27
trzpieñ z nakrêtk¹

Rys. 5 ⋅ Si³ownik typu 3277 z dodatkowym napêdem rêcznym
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Ustawianie ograniczenia skoku

2.2 Ustawianie ograniczenia
skoku

33

(tylko si³ownik typu 3277 w wykonaniu
specjalnym)
Ograniczenie skoku mo¿na ustawiæ na
wartoœæ do 50% skoku w górê lub w dó³.

31
32

Ograniczenie w dó³
(trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz)
1. Odkrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (34) i
zdj¹æ kapturek (33).
2. Odkrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (31) i za
pomoc¹ nakrêtki (32) ustawiæ wymagane ograniczenie.
3. Ponownie dokrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (31).

34
5

7
2

Ograniczenie w górê
(trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz)
1. Odkrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (34) i
ustawiæ kapturek (33) odpowiednio do
wymaganego ograniczenia.
2. Dokrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (34).

trzpieñ si³ownika
wci¹gany do
wewn¹trz

2
5
7
31

trzpieñ si³ownika
wysuwany na
zewn¹trz

trzpieñ si³ownika
górna os³ona membrany
talerz membrany
nakrêtka kontruj¹ca

32 nakrêtka
33 kapturek
34 nakrêtka
kontruj¹ca

Rys. 6 ⋅ Ograniczenie skoku

Copyright  2010 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego ⋅ Powielanie
jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. ⋅ Warszawa

10

EB 8311 PL

Wymiana membrany i pierœcienia uszczelniaj¹cego trzpienia membrany

3. Wymiana membrany
i pierœcienia uszczelniaj¹cego
trzpienia membrany
3.1 Membrana
(Rys. 3)
1. Z os³ony membrany wyj¹æ zgodnie z
opisem w rozdz. 2.1 talerz (7) membrany wraz z membran¹ (8) i trzpieniem (2) si³ownika.
2. Zdj¹æ opaskê zaciskow¹ i wraz z
membran¹ (8) œci¹gn¹æ z talerza (7)
membrany (nie dotyczy si³ownika typu
3277-5, poniewa¿ membrana jest
podtrzymywana przez blachê (7.1)
membrany).
3. Now¹ membranê naci¹gn¹æ na talerz
membrany. Opaskê zaciskow¹ równomiernie umieœciæ w przewidzianym dla
niej wpuœcie i doci¹gn¹æ.
4. Ponownie zmontowaæ si³ownik postêpuj¹c zgodnie z opisem w rozdz. 2.1.

4. Pytania do producenta
Kieruj¹c pytania do producenta urz¹dzenia proszê podaæ nastêpuj¹ce dane:
Typ urz¹dzenia i numer wyrobu
Powierzchnia robocza membrany
Nominalny zakres sygna³u (zakres
ciœnienia steruj¹cego) (w bar)
Wykonanie si³ownika – kierunek
dzia³ania

4
4
4
4

Wymiary
Wymiary i ciê¿ar wykonañ si³owników
zawiera karta katalogowa T 8310-1.

12

3.2 Wymiana pierœcienia
uszczelniaj¹cego
1. Z obudowy membrany wyj¹æ zgodnie
z opisem w rozdz. 3.1 talerz (7) membrany wraz trzpieniem (2) si³ownika.
2. Nowy pierœcieñ uszczelniaj¹cy wa³ek
nasmarowaæ œrodkiem uszczelniaj¹cym i smaruj¹cym (nr katalogowy
8152-0043) i zamontowaæ.
3. W razie potrzeby wymieniæ równie¿
³o¿ysko suche (12.1) i zgarniak (13).
4. Ponownie zmontowaæ si³ownik postêpuj¹c zgodnie z opisem w rozdz. 2.1.

2

12.1

13
Rys. 7 ⋅ Uszczelnienie trzpienia si³ownika
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