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Dokumentacja techniczno-ruchowa mimośrodowego zaworu 
przepustnicowego 

 
1. Krótki wstęp 

Produkt jest wykorzystywany do dławienia i regulacji objętości strumienia przepływu w 

układach rurociągów zasilających i odwadniających. 

 
2. Opis produktu 

 

Produkt oferowany przez naszą fabrykę jest mimośrodowym zaworem 

przepustnicowym typu kołnierzowego lub bezkołnierzowego montowanym pomiędzy 

kołnierzami. Trzpień zaworu obraca się w płaszczyźnie pionowej. 

 
Zawór został zaprojektowany zgodnie z normą ASME B16.34-1996, BS 5155 lub 

DIN 3354. Nazwa i materiał głównych części zamiennych: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Przechowywanie, konserwacja, montaż i eksploatacja 

 
Przechowywanie i konserwacja 

Zawory przepustnicowe należy przechowywać w suchym i wentylowanym 

pomieszczeniu, a przepływ w zaworze musi być chroniony przed wniknięciem 

zanieczyszczeń do wnętrza zaworu. 

Materiały 

Części zamienne 

 
Niemcy 

 
Ameryka 

 
Anglia 

 
Korpus 

Tarcza 

GG 

GGG 

1.0619 

CI (żeliwo) 

DI 

WCB 

GI 

DI 

161 gatunek 480E 

 

Wał 

1.4021 

1.4301 

1.4401 

420 

304 

316 

Gr 420 S29 

Gr 304 S15 

Gr S16 S16 

 
 
 

Gniazdo 

NBR 

guma EPDM 

1.4541 

1.4301 

1.4021 

NBR 

guma EPDM 

321 

304 

420 

NBR 

guma EPDM 

Gr321S12 

Gr304S15 

Gr420S29 
 



Zawory przechowywane przez dłuższy czas należy sprawdzać i czyścić, a także 

okresowo malować olejem antykorozyjnym obrobione powierzchnie. 

Jeżeli okres przechowywania jest dłuższy niż 18 miesięcy, zawór musi być dokładnie 

sprawdzany, aby zapewnić wytrzymałość konstrukcyjną i skuteczność działania. 

Niezbędny jest również rejestr dokonywanych prób. 

Podczas przechowywania tarcza powinna być otwarta w 5-10 stopniach. 

Przed montażem zaworu przechowywanego przez długi czas należy go sprawdzić i 

przeprowadzić jego konserwację. Dotyczy to w szczególności następujących elementów: 

a. Powierzchnia uszczelniająca 

b. Trzpień zaworu oraz nakrętka trzpienia 

c. Uszczelnienie 

d. Zanieczyszczenia korpusu i pokrywy. 
 

Montaż 
 

Przed montażem należy sprawdzić tabliczkę znamionową (np. rodzaj zaworu, 

średnicę nominalną, ciśnienie, materiał itp.) i upewnić się, że wszystko jest zgodne z 

wymaganiami. 

Przed montażem należy uważnie sprawdzić przelot zaworu i powierzchnię 

uszczelniającą. W razie zanieczyszczenia należy je niezwłocznie wyczyścić. 

Przed montażem należy sprawdzić, czy śruba jest mocno dokręcona. 

Przed montażem należy sprawdzić, czy uszczelnienie przylega wystarczająco ściśle 

oraz, czy wał może się płynnie obracać. 

Montaż często zamykanego zaworu nie sprawdzi się w miejscu, gdzie występują częste 

zmiany ciśnienia roboczego, ponieważ doprowadzi to do zmęczenia wału. 

Zawór powinien być montowany w naturalnej pozycji, aby zapobiec zwiększonym 

naprężeniom montażowym rurociągu i jarzma. 

Po zakończeniu montażu, podczas sprawdzania ciśnienia w układzie rurociągów należy 

w pełni otworzyć zawór. 

 
Eksploatacja 

 

Do otwierania i zamykania zaworu, zamiast dźwigni pomocniczej lub innych 

narzędzi należy wykorzystywać pokrętło. 

Ciśnienie robocze nie powinno przekraczać maksymalnego dozwolonego ciśnienia z 

zakresu danej temperatury roboczej. 



Ciśnienie chwilowe w rurociągu nie może przekroczyć 1,1 wartości maksymalnego 

dozwolonego ciśnienia dla temperatury roboczej z zakresu określonego dla danej 

temperatury roboczej. 

We wnętrzu rury należy zamontować zabezpieczenie zapobiegające przekroczeniu 
przez ciśnienie robocze maksymalnego dozwolonego ciśnienia z zakresu danej 
temperatury roboczej przez. 

Wymiana uszczelnienia w warunkach pod ciśnieniem jest zabroniona. 

Należy podjąć środki mające na celu eliminację i ograniczenie uszkodzenia zaworu i 

możliwości wycieku spowodowanych długotrwałymi silnymi drganiami rurociągu. 

Z zaworu nie można korzystać, gdy korozyjność czynnika przekracza wytrzymałość 

antykorozyjną materiału zaworu. 

Następujące elementy uszczelniania muszą być okresowo sprawdzane (co 6 

miesięcy w warunkach normalnych): 

Pozycja wyciek 

Połączenie kołnierzowe zero 

Uszczelnienie zero 

Pierścień uszczelniający zaworu zgodnie z normami technicznymi 

Należy okresowo sprawdzać stan powierzchni uszczelniającej pod kątem ścierania i 

skuteczności uszczelnienia. Jeżeli występują w nich nieprawidłowości, niezbędne będą 

niezwłoczna wymiana i konserwacja. 

Po zakończeniu konserwacji zawór powinien zostać ponownie zamontowany i 

sprawdzony, a następnie należy sprawdzić powierzchnię uszczelniającą i odnotować 

wykonane działania. 

Próby i konserwację należy przeprowadzać co 12 miesięcy. 
 

4. Możliwe problemy, ich przyczyny oraz kroki, które należy podjąć w celu ich usunięcia: 
 
 

Opis 
problemu 

 

 
Przyczyny 

 
Środki 

zaradcze 

Wyciek na 

powierzchni 

uszczelniającej 

1. Zanieczyszczenia i drobne 

uszkodzenia powierzchni 

uszczelniającej. 

2. Zadrapania i ślady zużycia 

powierzchni uszczelniającej. 

3. Stopień przylegania powierzchni 
uszczelniającej nie jest odpowiedni. 

1. Usunięcie 

zanieczyszczeń i 

eliminacja drobnych 

uszkodzeń. 

2. Naprawa lub 

wymiana elementów 

uszczelniających. 



3. Regulacja stopnia 
dokręcenia śruby 
ograniczającej. 

Wyciek z 

uszczelnienia 

wału 

1. Śruba dławnicy nie jest 

wystarczająco dokręcona. 

2. Uszczelnienie nie jest 
wystarczające. 

1. Dokręcenie śruby. 

2. Dodanie uszczelnienia. 

 

Uwaga: Konserwator powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

 


