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1. Wprowadzenie
Opis

Korek

Zawory redukcyjne SRV461 oraz SRV463 s¹
zaworami bezporedniego dzia³ania. Wszystkie
czêci maj¹ce kontakt z p³yn¹cym medium s¹
wykonane ze stali nierdzewnej gatunku AISI
316Ti/1.4571. Do stosowania z czynnikami
roboczymi, takimi jak para wodna, ciecze, gazy.

Parametry graniczne
Maksymalne cinienie robocze:
Maksymalna temperatura robocza:
Z miêkkim gniazdem zaworu*:

12 bar
190°C
130°C

Cinienie graniczne
15,2 bar przy 15°C
12,9 bar przy 150°C

Zakresy cinienia zredukowanego
0,02
0,1
0,3
0,8
2,0
4,0
6,0

-

0,1
0,5
1,1
2,5
5,0
8,0
12,0

bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar

Membrana

Sprê¿yna

Wielkoci i przy³¹cza
Typ SRV461:
gwint R ½", 1", 1¼", 1½", 2"
Typ SRV463:
Ko³nierz: DIN PN16, DN15, DN20, DN25, DN32,
DN40, DN50.
* Uwaga: wersje z miêkkim gniazdem zaworu
maj¹ oznaczenia: SRV461S oraz SRV463S.
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Pokrêt³o
nastawnika

Rys. 1

IM-P186-02 PL CH Issue 2 / 01.01

Zasada dzia³ania zaworów SRV461, SRV463

Normalna pozycja przed uruchomieniem: grzybek zaworu otwarty (membrana luna, sprê¿yna
zwolniona).
Cinienie w ruroci¹gu za zaworem narasta w miarê przemieszczania siê pary lub innego czynnika
przez zawór. Cinienie to jest przekazywane do obszaru powy¿ej membrany przez rurkê impulsow¹
i przeciwdzia³a naciskowi sprê¿yny. W chwili zrównania cinienia za zaworem z cinieniem
nastawionym na zaworze nastêpuje wyrównanie si³: nacisk sprê¿yny jest taki sam, jak nacisk
p³ynu na membranê. Mechanizm zaworu pozostaje w równowadze, utrzymuj¹c nastawione
cinienie. Je¿eli cinienie za zaworem jest wiêksze od nastawionego, si³y nie s¹ wyrównane
i zawór zamyka siê. Analogicznie, gdy cinienie za zaworem jest mniejsze od nastawionego,
zawór otwiera siê.

Z³¹cze rurki impulsowej (¼")

Membrana
Odpowietrzenie

Rys. 2
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Zalecana instalacja stacji redukcyjnej (dla pary wodnej)
C
D

B
C

C

➤

E
D

G

F
A
A - zestaw odwadniaj¹cy
B - separator
C - zawór odcinaj¹cy
D - manometr
E - filtr
F - zawór redukcyjny
G - zawór bezpieczeñstwa

minimalna ➤
d³ugoæ: 20
rednic ruroci¹gu

➤

rurka impulsowa
cinienia

Rys. 3

Zestaw odwadniaj¹cy

W celu ca³kowitego odwodnienia instalacji przed zaworem redukcyjnym, zw³aszcza w ruroci¹gach
o ma³ej rednicy (1" lub mniej), zalecamy stosowanie zestawu odwadniaj¹cego z odwadniaczem
p³ywakowym.

Rurka impulsowa cinienia
1. Nale¿y zastosowaæ rurkê o rednicy ¼" z odpowiednimi z³¹czkami zaciskowymi. Dla cinieñ
za zaworem mniejszych od 0,1 bar nale¿y w rurce impulsowej zainstalowaæ zbiorniczek
t³umi¹cy.
2. W systemach parowych rurka impulsowa powinna mieæ dodatni wznios od ga³ki nastawnika
zaworu redukcyjnego w kierunku przep³ywu w ruroci¹gu. Takie rozwi¹zanie powoduje powrót
kondensatu do komory membrany.
3. Rurka impulsowa powinna byæ do³¹czona do ruroci¹gu w odleg³oci przynajmniej 20 rednic
za zaworem redukcyjnym oraz przynajmniej 10 rednic za najbli¿sz¹ z³¹czk¹ (trójnikiem,
zaworem, itd.).
4. W celu u³atwienia obs³ugi zaworu redukcyjnego nale¿y na rurce impulsowej zamontowaæ
zawór odcinaj¹cy, aby mo¿liwe by³o odciêcie zaworu redukcyjnego od przestrzeni cinieniowej
po stronie procesowej.
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2. Instalacja
Nale¿y sprawdziæ, czy zawór SRV zosta³ dostarczony ze sprê¿yn¹ dobran¹ do wymaganego
cinienia zredukowanego. Zawór redukcyjny SRV musi byæ montowany w poziomym odcinku
ruroci¹gu, przy czym ga³ka nastawnika musi znajdowaæ siê pod zaworem.
Zawory odcinaj¹ce powinny byæ montowane po obydwu stronach zaworu redukcyjnego
w odleg³ociach nie mniejszych od 10 rednic ruroci¹gu. Nale¿y zadbaæ o odci¹¿enie zaworu od
naprê¿eñ wywo³anych rozszerzalnoci¹ ciepln¹ lub niewystarczaj¹cym podparciem ruroci¹gu.
Ruroci¹g przed i za zaworem powinien mieæ rednicê odpowiednio du¿¹ w celu unikniêcia
nadmiernego spadku cinienia. Wszelkie redukcje rednicy ruroci¹gu powinny byæ wykonywane
przy u¿yciu zwê¿ek niesymetrycznych.
Zalecamy ochronê zaworu przez zainstalowanie przed nim filtru. Filtr powinien byæ zainstalowany
w pozycji "kieszeñ w poziomie", aby nie gromadzi³ siê w niej kondensat.

Rozruch i nastawianie cinienia zredukowanego

1. Upewniæ siê, ¿e wszystkie zawory odcinaj¹ce s¹ zamkniête.
2. Sprawdziæ, czy sprê¿yna jest zwolniona. Je¿eli konieczne, obróciæ pokrêt³o w lewo w celu
zwolnienia sprê¿yny.
3. Otworzyæ zawory w poni¿szej kolejnoci:
a) Otworzyæ zawór odcinaj¹cy przed odwadniaczem, aby odprowadziæ kondensat z ruroci¹gu
doprowadzaj¹cego parê.
b) Otworzyæ zawór kulowy na rurce impulsowej.
c) Otworzyæ zawór odcinaj¹cy za zaworem redukcyjnym.
d) Uwaga: zawór odcinaj¹cy przed zaworem redukcyjnym nale¿y otwieraæ powoli
w celu unikniêcia uszkodzeñ spowodowanych uderzeniem wodnym.
4. Powoli obracaæ ga³kê nastawnika a¿ do wskazania odpowiedniego cinienia przez manometr
umieszczony za zaworem redukcyjnym.
5. Po ustabilizowaniu siê pracy instalacji mo¿e byæ konieczna ponowna regulacja cinienia.
W instalacjach z par¹ wodn¹ ruroci¹g powinien zostaæ odwodniony przed zaworem redukcyjnym
przez odpowiedni¹ kieszeñ odwadniaj¹c¹ i odwadniacz Spirax Sarco. Je¿eli wiadomo, ¿e para
jest wilgotna, nale¿y zainstalowaæ separator.
Za zaworem redukcyjnym nale¿y zainstalowaæ manometr, który jest niezbêdny do ustawienia
cinienia zredukowanego. Korzystne jest równie¿ zainstalowanie manometru przed zaworem
redukcyjnym w celu uzyskania informacji o cinieniu dolotowym.
Zalecamy zainstalowanie zaworu bezpieczeñstwa Spirax Sarco, dobranego zgodnie
z odpowiednimi przepisami.
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3. Obs³uga
Przegl¹dy

Zalecamy wykonywanie planowych przegl¹dów zaworów. Zawory SRV461 i SRV463 zapewniaj¹
d³ugi okres bezawaryjnej pracy pod warunkiem prawid³owego doboru do zastosowania,
odpowiedniego zainstalowania oraz ochrony przez brudem i cia³ami obcymi. Brud i cia³a obce
gromadz¹ siê najczêciej w trakcie prac instalacyjnych. Wiêkszoci problemów mo¿na unikn¹æ
przegl¹daj¹c system po kilku dniach funkcjonowania. Nale¿y sprawdziæ:
1. Wszystkie filtry w ruroci¹gu (wymieniæ lub oczyciæ siatki filtracyjne).
2. Wszystkie po³¹czenia pod wzglêdem przecieków.

Procedura serwisowa
(patrz Rysunek 1, 2 i 4).

Przegl¹d/wymiana zespo³u zaworu

1. Zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce przed i za zaworem redukcyjnym. Zamkn¹æ zawór na rurce
impulsowej cinienia. Odczekaæ do ostygniêcia zaworu.
2. Zwolniæ sprê¿ynê przez obrót nastawnika do oporu w lewo.
3. Odkrêciæ nakrêtki zabezpieczaj¹ce oraz ruby, zdj¹æ os³onê sprê¿yny.
4. Wykrêciæ korek z górnej czêci zaworu.
5. Odkrêciæ i zdj¹æ szeciok¹tn¹ nakrêtkê z dolnej powierzchni membrany, zdj¹æ zespó³ membrany.
6. Wyci¹gn¹æ trzpieñ zaworu i zespó³ grzybka przez otwór górnej czêci zaworu.
7. a) zawory z metalowym gniazdem: skontrolowaæ stopieñ zu¿ycia, dotrzeæ lub wymieniæ
w razie koniecznoci.
b) zawory z miêkkim gniazdem: sprawdziæ, oczyciæ i wymieniæ w razie koniecznoci.
8. Zmontowaæ zawór w odwrotnej kolejnoci.
9. Uwaga: do smarowania piercieni uszczelniaj¹cych O-ring z kauczuku etylenowopropylenowego (EPDM) nie stosowaæ mineralnych olejów ani smarów ogólnego zastosowania.
Mo¿na stosowaæ wy³¹cznie silikonowe rodki smarne.

Wymiana membrany

1. Zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce przed i za zaworem redukcyjnym. Zamkn¹æ zawór na rurce
impulsowej cinienia. Odczekaæ do ostygniêcia zaworu.
2. Zwolniæ sprê¿ynê przez obrót nastawnika do oporu w lewo.
3. Odkrêciæ nakrêtki zabezpieczaj¹ce oraz ruby, zdj¹æ os³onê sprê¿yny.
4. Wykrêciæ korek z górnej czêci zaworu.
5. Odkrêciæ i zdj¹æ szeciok¹tn¹ nakrêtkê z dolnej powierzchni membrany, zdj¹æ zespó³ membrany.
6. Wymieniæ nastêpuj¹ce czêci: (patrz Rysunek 4):
½" - 1": DN15 - DN25: membrana (D), O-ring (C).
1¼" - 2": DN32 - DN50: membrana (D), O-ring (J), uszczelka (G).
7. Zmontowaæ w odwrotnej kolejnoci.
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4. Czêci zamienne
Poni¿ej zamieszczamy wykaz dostêpnych zestawów czêci zamiennych. W zamówieniach nale¿y
podawaæ nazwê zestawu zgodnie z tabel¹ oraz: wielkoæ i typ zaworu oraz zakres regulacji
cinienia.
Dostêpne czêci zamienne
Zestaw naprawczy
SRV461 i SRV463
Zestaw naprawczy
SRV461S i SRV463S
Zestaw naprawczy
SRV461 i SRV463
Zestaw naprawczy
SRV461S i SRV463S

½" - 1"
½" - 1"
1¼ " - 2"
1¼ " - 2"

DN15 - DN25
DN15 - DN25
DN32 - DN50
DN32 - DN50

A, B, C, D
A, B, C, D, E, F
A, D, G, H, J
A, D, G, H, J, K, L

A

*
DN32 - DN50

DN15 - DN25
Metalowe
gniazdo

Miêkkie gniazdo
E
F

Miêkkie
gniazdo

Metalowe gniazdo
K
L

*

D
*
B
H
C

*

*

J

G
*
* elementy oznaczone gwiazdk¹
wchodz¹ w sk³ad zestawów
tylko dla niektórych zakresów cinieñ.
Rysunek 4
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Spirax Sarco Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 98
02-230 Warszawa
T (22) 853 35 88
F (22) 847 63 67
biuro@pl.spiraxsarco.com
serwis@pl.spiraxsarco.com
www.spiraxsarco.com/global/pl
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