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SZYBKIE WPROWADZENIE

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie tych informacji może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
► Szybkie wprowadzenie należy przeczytać i zrozumieć jego
treść.
Dokładny opis urządzenia podany jest w instrukcji obsługi dla typu
2103, 2104, 2105.
Instrukcja obsługi dostępna jest w Internecie pod adresem:
www.buerkert.pl

1.1

Definicje pojęć

Stosowane w tej instrukcji pojęcie „Urządzenie“ oznacza zawsze
tłokowo sterowany zawór membranowy typu 2103, 2104 lub 2105.
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Typ 2103, 2104, 2105
Użycie zgodne z przeznaczeniem

1.2

2

Symbol
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem.
► Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub poważnych
obrażeń.
OSTRZEŻENIE!
Ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją.
► Nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń lub
śmierci.
OSTROŻNIE!
Ostrzega przed możliwym zagrożeniem.
► Nieprzestrzeganie może prowadzić do średnio ciężkich lub
lekkich obrażeń.
WSKAZÓWKA!
Ostrzega przed szkodami materiałowymi!
Ważne wskazówki i zalecenia.
Wskazuje na informacje w tej instrukcji obsługi lub innej
dokumentacji.
► oznacza zalecenie dotyczące uniknięcia zagrożenia.
 oznacza krok roboczy, który należy przeprowadzić.
4
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UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia sterowanego tłokowo zaworu membranowego typu 2103, 2104 i
2105 należy liczyć się z zagrożeniami dla ludzi i maszyn w
otoczeniu oraz dla środowiska naturalnego.
► Zawory membranowe typu 2103, 2104 i 2105 wolno stosować
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia urządzenia należy liczyć się
z zagrożeniami dla ludzi i maszyn w otoczeniu oraz dla środowiska naturalnego.
► Urządzenie zaprojektowane jest do sterowania przepływem
płynnych i gazowych mediów.
► W obszarze zagrożenia wybuchem stosować wyłącznie urządzenia dopuszczone do stosowania w takim obszarze. Te urządzenia
oznakowane są osobną tabliczką znamionową dla obszarów
zagrożenia wybuchem (Ex). Przy stosowaniu przestrzegać parametrów podanych na osobnej tabliczce znamionowej Ex oraz
dodatkowej instrukcji obsługi Ex lub osobnej instrukcji obsługi Ex.
► Podczas stosowania przestrzegać dopuszczalnych parametrów,
warunków pracy oraz warunków użytkowania. Te informacje
umieszczone są w dokumentach umownych, instrukcji obsługi
oraz na tabliczce znamionowej. Urządzenie wolno użytkować
wyłącznie w sprawnym technicznie stanie i należy pamiętać o
przestrzeganiu zasad prawidłowego przechowywania, transportu, instalowania i obsługi.
► Chronić urządzenie przed szkodliwymi warunkami otoczenia
(np. promieniowaniem, wilgotnym powietrzem, oparami itp.).
W razie niejasności skontaktować się z właściwym przedstawicielem producenta.
► Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w połączeniu z zalecanymi lub dopuszczonymi przez firmę Bürkert urządzeniami i
komponentami obcych producentów.
► Warunkiem dla bezpiecznej i bezusterkowej eksploatacji są:
prawidłowy transport, prawidłowe przechowywanie i instalacja
oraz staranna obsługa i serwisowanie.

Typ 2103, 2104, 2105
Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

3

PODSTAWOWE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA

Te wskazówki bezpieczeństwa nie uwzględniają
• przypadków i zdarzeń, jakie mogą pojawić się w trakcie montażu,
eksploatacji i konserwacji urządzeń.
• miejscowych przepisów bezpieczeństwa, za których przestrzeganie,
również w odniesieniu do personelu montażowego, odpowiedzialny
jest użytkownik.

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu dużego ciśnienia i
wycieku medium.
► Przed przystąpieniem do prac w maszynie lub urządzeniu wyłączyć ciśnienie i odpowietrzyć lub opróżnić przewody.
Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku porażenia
prądem (w przypadku zamontowanych komponentów
elektrycznych).
► Przed przeprowadzaniem prac w urządzeniu lub maszynie
należy wyłączyć napięcie. Zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem.
► Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony
przed wypadkami oraz przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń
elektrycznych.
Ryzyko odniesienia obrażeń przy otwieraniu napędu.
Napęd zawiera naciągniętą sprężynę. Przy otwieraniu napędu może
dojść do obrażeń spowodowanych zwalnianą sprężyną.
► Nie otwierać napędu.
Ryzyko odniesienia obrażeń ze strony ruchomych części w
i na urządzeniu.
► Nie wkładać dłoni do otworów.
► 3-pozycyjny napęd należy użytkować wyłącznie z przezroczystym
kapturem.

Zagrożenie z powodu hałasu.
► W zależności od warunków pracy urządzenie może generować
wysoki poziom hałasu. Dokładniejsze informacje odnośnie do
prawdopodobieństwa generowania wysokiego poziomu hałasu
można otrzymać u przedstawiciela producenta.
► W pobliżu urządzenia należy nosić ochronę słuchu.
Ryzyko poparzenia lub ryzyko pożaru w trybie pracy ciągłej
z powodu gorącej powierzchni urządzenia.
► Urządzenie wolno dotykać wyłącznie w rękawicach ochronnych.
► Trzymać urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów i mediów.
Wyciek medium w przypadku zużycia membrany.
► Regularnie kontrolować otwór przelewowy pod kątem obecności
medium.
► Membranę należy wymienić w przypadku stwierdzenia wycieku
medium z otworu przelewowego.
► W przypadku niebezpiecznych mediów zabezpieczyć otoczenie
miejsca wycieku przed zagrożeniami.
Ogólne sytuacje niebezpieczne.
W celu zabezpieczenia się przed obrażeniami:
► Zabezpieczyć urządzenie lub maszynę przed nieplanowanym
włączeniem.
► Prace instalacyjne i naprawcze może przeprowadzać wyłącznie
odpowiednio wyszkolony i wykwalifikowany personel.
► Prace instalacyjne i naprawcze przeprowadzać wyłącznie przy
użyciu odpowiednich narzędzi.
► Po przerwaniu procesu zapewnić kontrolowany ponowny rozruch. Przestrzegać kolejności:
1. Podłączyć zasilanie elektryczne lub pneumatyczne.
2. Zasilić medium.
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Typ 2103, 2104, 2105
Informacje ogólne
► Urządzenie wolno eksploatować wyłącznie w sprawnym technicznie
stanie i pod warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi.
► Przy planowaniu użytkowania i eksploatacji urządzania przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa odnoszących się do danej maszyny.
► Użytkownik maszyny odpowiedzialny jest za jej bezpieczną eksploatację i obsługę.
► Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad techniki.
► Powietrze wylotowe urządzenia nie może być zanieczyszczone
smarami.
W celu zabezpieczenia się przed uszkodzeniami materiałowymi w
urządzeniu przestrzegać następujących zasad:
► Do przyłączy mediów wprowadzać wyłącznie media wymienione w
rozdziale “6 Dane techniczne”.
► Nie wprowadzać w urządzeniu żadnych zmian ani nie obciążać go
mechanicznie.
► Ciężkie urządzenie należy transportować, montować i demontować
w razie potrzeby przy pomocy drugiej osoby i przy użyciu odpowiednich narzędzi.

4

INFORMACJE OGÓLNE

4.1

Adresy kontaktowe

Niemcy
Burkert Austria GmbH Oddział w Polsce
Branch Office of Austria
Ul. Czarodzieja 16
03-116 Warszawa
Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111
Faks + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: buerkert@buerkert.pl
Świat
Adresy kontaktowe podane są na ostatnich stronach drukowanej
instrukcji obsługi.
Poza tym w Internecie pod następującym adresem: www.burkert.com

4.2

Gwarancja

Warunkiem dla gwarancji jest zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
urządzenia pod warunkiem przestrzegania określonych w specyfikacji
warunków pracy.

4.3

Informacje w Internecie

Instrukcje obsługi i dane do typu 2103, 2104 i 2105 dostępne są w
Internecie pod adresem: www.buerkert.pl
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Typ 2103, 2104, 2105
Budowa i działanie

5

BUDOWA I DZIAŁANIE

5.1

Budowa

Sterowany tłokowo zawór membranowy składa się z pneumatycznie uruchamianego napędu tłokowego oraz 2/2-drogowego korpusu zaworu.
Napęd wykonany jest z siarczku polifenylenu (PPS) i stali szlachetnej.

5.1.1

Zawór 2/2-drogowy, typ 2103
1

Przyłącze powietrza sterującego dla funkcji sterowania (SF)
B, I
2 A,
Drugie przyłącze powietrza sterującego dla SFI
i przyłącze odprowadzające dla SFA i SFB

Zawór 2/3-drogowy, typ 2103

Przyłącze powietrza
sterującego dla
funkcji sterowania A
– pozycja środkowa
Przyłącze powietrza
sterującego dla
funkcji sterowania
A – Otwieranie

2

1

Przyłącze rurowe
Budowa i opis typu 2103

Pokrywa napędu

5.1.3

Zawór T, typ 2104

Przyłącze rurowe
Obudowa zaworu

Pokrywa napędu
Obudowa napędu
Gniazdo membranowe

Bild 2:

Gniazdo membranowe

Przezroczysty kaptur
Ustawienie
pozycji środkowej

Przeźroczysty kaptur ze wskaźnikiem
położenia

Obudowa napędu

Bild 1:

5.1.2

Drugie przyłącze powietrza 2
sterującego dla SFI i
przyłącze odprowadzające
dla SFA i SFB
Przyłącze powietrza steru- 1
jącego
dla funkcji sterowania
(SF) A, B, I
Gniazdo membranowe VA

Budowa i opis typu 2103

Obudowa zaworu

Przeźroczysty kaptur
ze wskaźnikiem
położenia
Pokrywa napędu
Obudowa napędu

Obudowa zaworu T
Przyłącze rurowe

Bild 3:

Budowa i opis typu 2104
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Typ 2103, 2104, 2105
Budowa i działanie

5.1.4

Denny zawór odpływowy, typ 2105

Obudowa dennego
zaworu odpływowego ze
spawanym kołnierzem
Gniazdo
membranowe VA
Obudowa napędu

SFA

Drugie przyłącze
powietrza sterującego
dla SFI i przyłącze
odprowadzające dla
SFA i SFB

P

SFB

2

P

6

Przyłącze powietrza
sterującego 1 i 2
(patrz szczegółowy widok)

Bild 4:

Budowa i opis typu 2105

5.2

Funkcja

OSTRZEŻENIE!

1
Przyłącze powietrza
sterującego 1dla
funkcji sterowania (SF)
A, B, I

Siła sprężyny (SFA) lub pneumatyczne ciśnienie sterującą (SFB i SFI)
wytwarzają siłę zamykającą stopki dociskającej membrany. Siła przenoszona jest przez wrzeciono połączone z tłokiem napędu.

5.2.1

Funkcje sterowania (SF)
OSTRZEŻENIE!

W przypadku funkcji sterowania I: Zagrożenie w razie
braku ciśnienia sterującego.
W razie braku ciśnienia sterującego zawór zatrzymuje się w niezdefiniowanej pozycji.
► W celu kontrolowanego ponownego uruchomienia urządzenia
należy zasilić je ciśnieniem sterującym, a następnie należy podłączyć medium.
8

Funkcja nastawiania za pośrednictwem
naprzemiennego przykładania ciśnienia

DANE TECHNICZNE

Pokrywa napędu
Przeźroczysty kaptur ze
wskaźnikiem położenia

P

SFI

W pozycji spoczynkowej zamknięta siłą
sprężyny
W pozycji spoczynkowej otwarta siłą sprężyny

polski

Ryzyko odniesienia obrażeń ze strony wysokiego ciśnienia.
Zbyt wysokie ciśnienie może uszkodzić urządzenie.
► Przestrzegać wartości dla zakresu ciśnienia na tabliczce
znamionowej.

6.1

Zgodność

6.2

Normy

Typ 2103, 2104 i 2105 jest zgodny z dyrektywami WE stosownie do
deklaracji zgodności WE.
Użyte normy, przy pomocy których potwierdzana jest zgodność z
dyrektywami WE, umieszczone są w świadectwie badania typu WE i/
lub w deklaracji zgodności WE.

6.3

Tabliczka znamionowa

Przykład:

00175139

Bild 5:

2103 A 20M PTFE VS
Tamb 0°C - +60°C
Tmed xxx°C - +130°C

Pilot 4,8-10bar
Pmed 10,0bar
Da=26,9 s=1,6

CE
W3ZLT

Przykładowa tabliczka znamionowa

Typ 2103, 2104, 2105
Budowa i działanie

6.3.1

6.4

Opis na tabliczce znamionowej

Przykład:

Opis na korpusie zaworu rurowego (VP)

Tworzywo

Materiał uszczelniający
Szerokość nominalna
(wielkość membrany) /
wielkość napędu
Funkcja sterowania

2103 A 20M PTFE VS
Tamb 0°C - +60°C
Tmed xxx°C - +130°C

Numer
identyfikacyjny
urządzenia

Stop ciekły

Materiał obudowy
1.4435
316L(VP)

Dopuszczalne
ciśnienie medium
Dopuszczalne
ciśnienie sterujące

Ciśnienie
nominalne

XXXXXXXX

PN16 / CWP150

Oznaczenie CE

Typ

00175139

Znak firmowy

Dopuszczalna
temperatura
medium

Dopuszczalna
temperatura otoczenia

Pilot 4,8-10bar
Pmed 10,0bar
Da=26,9 s=1,6

CE
W3ZLT

Data produkcji
(zaszyfrowana)

Szerokość nominalna
i wymiary rury

XXXXXXXXXX

Numer zamówienia
prod. / numer seryjny

Kąt funkcji samoodpływowej /
tekst klienta (opcjonalnie)
XXXXXXXX / XXX
XXXX / XXXXXX

Główne wymiary
przyłącza rurowego

Bild 6:

Opis na korpusie zaworu rurowego (VP)
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Typ 2103, 2104, 2105
Budowa i działanie

6.5

Opis na korpusie kutym

Temperatura medium dla membran:
Tworzywo

Numer partii

XX F
XXXXXXXX/XXX
1.4435/316L(VS)
( ) XXXX
PN16/CWP150
5
50
XXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXX

Tworzywo

Uwagi

EPDM (AB)

od -10 do
+130

Sterylizacja parą wodną do +140 °C /
60 min

EPDM (AD)

od -10 do
+143

Sterylizacja parą wodną do +150 °C /
60 min

Tekst klienta (opcjonalnie)

FKM (FF)

od 0 do
+130

Brak pary / sucha wysoka temperatura
do +150 °C / 60 min

Ciśnienie nominalne

PTFE (EA)

od -10 do
+130

Sterylizacja parą wodną do +140 °C /
60 min

Szerokość nominalna
przyłącza i wymiar rury

Advanced
PTFE (EU)

od -5 do
+143

Sterylizacja parą wodną do +150 °C /
60 min

Gylon (ER)

od -5 do
+130

Sterylizacja parą wodną do +140 °C /
60 min

Numer produkcyjny /
numer seryjny
Kąt funkcji samoodpływowej

Bild 7:

Opis na korpusie kutym

6.6

Warunki eksploatacyjne

Temperatura otoczenia dla napędów
-10...+60 °C / +100 °C1)
Temperatura medium dla obudowy:
Tworzywo
Stal nierdzewna

Temperatura
od -10 do +150 °C

PVC (patrz wykres PT)

od -10 do +60 °C

PVDF (patrz wykres PT)

od -10 do +120 °C

PP (patrz wykres PT)
Tab. 1: Temperatura medium dla obudowy

10

Temperatura [°C]2)

od -10 do +80 °C

polski

Tab. 2:

Dopuszczalna temperatura medium dla membran

1) Przyłącza powietrza sterującego w postaci złącza wtykowego do węża
lub tulei gwintowanej
2) Temperatury dotyczą wyłącznie mediów, które nie atakują materiałów membrany ani nie powodują ich pęcznienia. Zachowanie się medium w stosunku
do membrany może zmieniać się w zależności od jego temperatury. Właściwości funkcyjne, w szczególności żywotność membrany, mogą ulegać
pogorszeniu przy rosnącej temperaturze medium. Nie używać membran w
funkcji elementu odcinającego przepływ pary.

Typ 2103, 2104, 2105
Montaż

6.6.1

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie medium

Ciśnienie medium [bar]

Dopuszczalne ciśnienie medium w zależności od temperatury
medium dla obudowy z tworzywa sztucznego:
10

DN 15 - 65

8

PVDF

6
4

PVC

2
20

PP

40 60 80 100 120 140

Temperatura [°C]

Bild 8:

Wykres ciśnienie medium / temperatura medium

6.7

Ogólne dane techniczne

Media
Medium sterujące
Media przepływowe

neutralne gazy, powietrze
ciecze; media bardzo czyste, sterylne, zanieczyszczone, agresywne lub ścierne

Pozycja montażowa
Typ 2103, 2104
dowolna, zalecana: napęd do góry
Typ 2105
zalecana: napęd w dół
(denny zawór odpływowy)
Stopień ochrony

IP67 wg IEC 529 / EN 60529

7
7.1

MONTAŻ
Wskazówki bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu dużego ciśnienia w
maszynie lub urządzeniu.
► Przed przystąpieniem do przeprowadzania prac w maszynie lub
urządzeniu wyłączyć ciśnienie i odpowietrzyć przewody.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo
przeprowadzonego montażu.
► Czynności montażowe może przeprowadzać wyłącznie upoważniony i wykwalifikowany personel, używający odpowiednich
narzędzi.
Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku nieplanowanego
włączenia maszyny i niekontrolowanego ponownego
uruchomienia.
► Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
► Po zakończonym montażu zagwarantować kontrolowany rozruch.
W przypadku funkcji sterowania I: Zagrożenie w razie
braku ciśnienia sterującego.
W razie braku ciśnienia sterującego zawór zatrzymuje się w niezdefiniowanej pozycji.
► W celu kontrolowanego ponownego uruchomienia urządzenia
należy zasilić je ciśnieniem sterującym, a następnie należy podłączyć medium.
OSTROŻNIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń ze strony ciężkiego urządzenia.
Podczas transportu lub prac montażowych ciężkie urządzenie
może spaść i być przyczyną obrażeń.
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Typ 2103, 2104, 2105
Montaż

► Ciężkie urządzenie należy transportować, montować i demontować w razie potrzeby przy pomocy drugiej osoby.
► Używać odpowiednich narzędzi pomocniczych.

 Zachować kąt nachylenia od 1° do 5° w stosunku do osi przewodu.
Oznaczenie dla kąta funkcji
samoodpływowej

WSKAZÓWKA!
Przy montażu urządzenia do maszyny zachować ostrożność.
► Urządzenie i otwór do wykrywania wycieków muszą być
dostępne do kontroli i prac konserwacyjnych.

7.2

Pozycja montażowa

Montaż z zapewnieniem samoodpływowej funkcji obudowy
Za zapewnienie samoodpływowej funkcji jest odpowiedzialny instalator oraz użytkownik.
Montaż z zapewnieniem funkcji wykrywania wycieków
Jeden z otworów w gnieździe membranowym musi być w
najniższym punkcie w celu umożliwienia
kontrolowania wycieku.

7.2.1

Kąt nachylenia w stosunku do osi przewodu
α = 1–5°

Bild 9:

Pozycja montażowa dla funkcji samoodpływowej obudowy zaworu

7.2.2

Pozycja montażowa zaworu T, typ 2104

Dla montażu zaworów T w przewodach obiegowych zalecane są
następujące
pozycje montażowe:
Przy doprowadzaniu medium:

Przy odbiorze medium:

Pozycja montażowa dla typu 2103

• Pozycja montażowa zaworu membranowego jest dowolna, zalecana:
napęd do góry.
Zapewnienie funkcji samoodpływowej:
 Obudowę zaworu należy montować w pozycji pochylonej o kąt α
= od 10° do 55° w stosunku do płaszczyzny horyzontalnej. Korpus
kuty, korpus zaworu rurowego i korpus żeliwny: Oznaczenie na
obudowie zaworu musi być skierowane do góry (pozycja na godz.
12, patrz “Bild 9”).
12

do góry
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Bild 10: Pozycja montażowa typu 2104

7.2.3

Pozycja montażowa dennego zaworu odpływowego,
typ 2105

Zalecana pozycja: napęd w dół.

Typ 2103, 2104, 2105
Montaż

7.3

Przed zamontowaniem

WSKAZÓWKA!
Uszkodzenie membrany lub napędu.
► W przypadku urządzeń z obudową spawaną lub klejoną należy przed
spawaniem lub klejeniem obudowy zaworu zdemontować napęd i
membranę.
• Przed podłączeniem zaworu pamiętać o ustawieniu przewodów
rurowych w jednej linii.
• Kierunek przepływu jest dowolny.

7.3.1

Napęd
Membrana
Obudowa zaworu

Przygotowania

► Przeczyścić przewody z zanieczyszczeń (materiał uszczelniający,
metalowe wióry itp.).
► Podeprzeć przewody rurowe i je ustawić.

7.4

1
Przyłącze powietrza sterującego
SFA, SFB, SFI
Przyłącze odprowadzające SFA, SFB 2
Przyłącze powietrza sterującego SFI

Zdemontować napęd z obudowy zaworu

WSKAZÓWKA!
Uszkodzenie membrany lub konturu gniazda.
► Przy demontażu napędu zawór musi być otwarty.
 W przypadku funkcji sterowania A na przyłącze powietrza sterującego 1 podać sprężone powietrze (5,5 bar): Zawór otwiera się.
 Zdjąć napęd z membraną poprzez odkręcenie wkrętów obudowy.

Śruby obudowy (4 ×)
Bild 11: Montaż

7.5

Montaż
W przypadku stosowania urządzenia w agresywnym otoczeniu
zalecamy odprowadzanie wszystkich wolnych przyłączy
pneumatycznych do neutralnej atmosfery przy pomocy węża
pneumatycznego.
OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń przy niefachowym montażu.
Nieprzestrzeganie momentu dokręcania jest niebezpieczne z uwagi
na ryzyko uszkodzenia urządzenia.
► Przestrzegać momentu obrotowego dokręcania (patrz “Tab. 3”).

polski
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Typ 2103, 2104, 2105
Montaż

7.5.1

Montaż zaworów typu 2103 i 2104

Obudowa spawana lub klejona
 Wspawać lub przykleić obudowę zaworu do systemu orurowania.
Inne obudowy
 Połączyć obudowę z przewodem rurowym.

7.5.2

Spawanie obudowy dennego zaworu odpływowego
Zalecenia:
Przestrzegać kolejności:
1. Przyspawać obudowę dennego zaworu odpływowego do dna
zbiornika przed zamontowaniem samego zbiornika. Przyspawanie do zamontowanego zbiornika jest możliwe, ale kłopotliwe.
Uwaga: Obudowę dennego zaworu odpływowego należy
przyspawać po środku dna zbiornika, co zagwarantuje jego
optymalne opróżnianie.
2. Wspawanie obudowy dennego zaworu odpływowego do
przewodu rurowego

Warunki montażowe:
Przewody rurowe:
Pamiętać o ułożeniu przewodów rurowych w
jednej linii.
Przygotowanie:
Podeprzeć przewody rurowe i je ustawić. W
celu zapewnienia funkcji samoodpływowej
dla przewodu rurowego należy zachować kąt
nachylenia od 1° do 5°.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko odniesienia obrażeń ze strony wysokiego ciśnienia.
► Przed przystąpieniem do przeprowadzania prac w maszynie
wyłączyć ciśnienie i odpowietrzyć lub opróżnić przewody.
14

polski

W kwestiach dotyczących zbiornika oraz instrukcji dotyczących
spawania stosować się do normy ASME VIII Division I.
Przed rozpoczęciem spawania sprawdzić numer partii
podany na dołączonym certyfikacie producenta 3.1.
Przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów
dotyczących kwalifikacji spawaczy oraz przeprowadzania prac spawalniczych.
1. Przyspawanie obudowy dennego zaworu odpływowego
do zbiornika:
WSKAZÓWKA!
Podczas spawania przestrzegać następujących zasad:
► Używać wyłącznie materiału spawalniczego przeznaczonego do
obudowy dennego zaworu odpływowego.
► Denny zawór odpływowy nie może kolidować z żadną inną
częścią wyposażenia. Musi być zapewniony bezproblemowy
montaż i demontaż napędu.

2. Wspawanie obudowy dennego zaworu odpływowego do
przewodu rurowego:
 Wspawać obudowę dennego zaworu odpływowego.
Pamiętać o tym, aby montaż był przeprowadzany bez
naprężeń i drgań!
Po wspawaniu:
Zamontować membranę i napęd.

Typ 2103, 2104, 2105
Montaż

7.6

Montaż napędu (obudowa spawana lub
klejona)

WSKAZÓWKA!
Uszkodzenie membrany lub konturu gniazda.
► Przy montażu napędu zawór musi być otwarty.

 Dokręcić śruby obudowy z użyciem ciśnienia w trzech stopniach
(ok. 1/3, ok. 2/3, 3/3 momentu obrotowego dokręcania, zgodnie
z “Tab. 3”), za każdym razem na krzyż. Membrana powinna równomiernie przylegać dookoła do napędu i powinna być ściśnięta.

Montaż dla napędu z funkcją sterowania A:
 Zasilić przyłącze powietrza sterującego 1 napędu sprężonym
powietrzem (5,5 bar): Zawór otwiera się.
 Nałożyć napęd na obudowę zaworu.
 Lekko dokręcić śruby obudowy na krzyż w taki sposób, aby
membrana znajdowała się między obudową i napędem.
Jeszcze nie dokręcać śrub.
 Dwukrotnie przełączyć zawór membranowy w celu prawidłowego
osadzenia membrany.
 Dokręcić śruby obudowy bez użycia ciśnienia w trzech stopniach
(ok. 1/3, ok. 2/3, 3/3 momentu obrotowego dokręcania, zgodnie
z “Tab. 3”), za każdym razem na krzyż. Membrana powinna równomiernie przylegać dookoła do napędu i obudowy oraz powinna
być ściśnięta.
Montaż dla napędu z funkcją sterowania B i I:
 Nałożyć napęd na obudowę zaworu
 Lekko dokręcić śruby obudowy na krzyż bez użycia ciśnienia w taki
sposób, aby membrana leżała między obudową zaworu i napędem.
Jeszcze nie dokręcać śrub.
 Zasilić przyłącze powietrza sterującego 1 sprężonym powietrzem
(5,5 bar).
 Dwukrotnie przełączyć zawór membranowy w celu prawidłowego
osadzenia membrany.

Przyłącze powietrza 1
sterującego
SFA, SFB, SFI
Bild 12: Przyłącze powietrza sterującego

Szerokość
nominalna
DN
(wielkość
membrany)
8
15
20
25
32
40
50
Tab. 3:

Momenty obrotowe dokręcania dla
membran [Nm]
EPDM/
FKM

PTFE / advanced PTFE /
kaszerowany PTFE

2,5
3,5
4
5
8
8
12

2,5
4
4,5
6
10
10
15

Momenty obrotowe dokręcania dla membrany

 Dla wszystkich wartości obowiązuje tolerancja +10% danego
momentu obrotowego dokręcania.

polski
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Typ 2103, 2104, 2105
Montaż

7.7

Ustawianie napędu

W przypadku zaworów z gniazdem membranowym VA
napęd można płynnie obracać w stosunku do obudowy
zaworu o 360°.
 Obrócić napęd przy pomocy klucza hakowego. Patrz “Bild 13”.
Napęd należy obracać tylko na tyle, na ile będzie to potrzebne
(maks. 360°).

Bild 13: Ustawianie napędu

Przyłącze pneumatyczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu dużego ciśnienia w
maszynie.
► Przed odkręceniem przewodów i zaworów wyłączyć ciśnienie i
całkowicie odpowietrzyć przewody.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko odniesienia obrażeń ze względu na nieodpowiednie węże przyłączeniowe.
► Używać wyłącznie węży, które dopuszczone są do podanego
zakresu ciśnienia i temperatury.
► Przestrzegać danych w kartach charakterystyki producentów węży.
16

7.8.1

Przyłącze medium sterującego

Funkcja sterowania A i B
 Podłączyć medium sterujące do przyłącza powietrza sterującego
1 napędu (patrz “Bild 14: Przyłącze pneumatyczne”).

Zalecane
klucze hakowe
wg DIN 1810.
Wielkość napędu:
ø 50 = A 52–55,
ø 70–130 = A 68–75

7.8

W przypadku funkcji sterowania I: Zagrożenie w razie
braku ciśnienia sterującego.
► W razie braku ciśnienia sterującego zawór zatrzymuje się w niezdefiniowanej pozycji.
► W celu kontrolowanego ponownego uruchomienia urządzenia
należy zasilić je ciśnieniem sterującym, a następnie należy podłączyć medium.

polski

Funkcja sterowania A, napęd 3-pozycyjny
 Podłączyć medium sterujące do przyłącza powietrza sterującego
1 i 2 napędu (patrz “Bild 2” w rozdziale 5)
Ciśnienie na przyłączu powietrza sterującego 1 otwiera zawór,
ciśnienie na przyłączu powietrza sterującego 1 i 2 ustawia środkową
pozycję.
Funkcja sterowania I
 Podłączyć medium sterujące do przyłącza powietrza sterującego
1 i 2 napędu (patrz “Bild 14: Przyłącze pneumatyczne”).
Ciśnienie na przyłączu powietrza 1 sterującego otwiera zawór.
Ciśnienie na przyłączu powietrza sterującego 2 zamyka zawór.
Przyłącze powietrza odprowadza- 2
jącego SFA, SFB
Przyłącze powietrza sterującego SFI
1
Przyłącze powietrza sterującego
SFA, SFB, SFI

Bild 14: Przyłącze pneumatyczne

Typ 2103, 2104, 2105
Prace konserwacyjne
Tłumik
W przypadku wersji ze złączem wtykowym dołączany luzem tłumik
służy do redukowania hałasu wytwarzanego przez powietrze
wylotowe.
 Włożyć tłumik do wolnego przyłącza odprowadzającego 2 (patrz
“Bild 14: Przyłącze pneumatyczne”).
W przypadku stosowania urządzenia w agresywnym
otoczeniu zalecamy odprowadzanie wszystkich wolnych
przyłączy pneumatycznych do neutralnej atmosfery przy
pomocy węża pneumatycznego.
Wąż powietrza sterującego
Można stosować węże powietrza sterującego o rozmiarach 6/4 mm
lub 1/4". Opcjonalnie możliwe jest przyłącze powietrza sterującego z
użyciem gwintu G 1/8.
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9

PRACE KONSERWACYJNE

9.1

Napęd

Napęd zaworu membranowego jest bezobsługowy pod warunkiem
przestrzegania w trakcie jego użytkowania wskazówek zawartych w
instrukcji obsługi.

9.2

Wybrzuszona membrana PTFE może prowadzić do zredukowania przepływu.

DEMONTAŻ

Wymiana części zamiennych opisana jest w instrukcji
obsługi pod adresem www.buerkert.pl.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku wycieku medium i
rozładowania ciśnienia.
Wymontowanie urządzenia znajdującego się pod ciśnieniem
jest niebezpieczne z powodu rozprężenia ciśnienia lub wycieku
medium.
► Przed wymontowaniem wyłączyć ciśnienie i odpowietrzyć przewody.
 Odkręcić przyłącze pneumatyczne.
 Zdemontować urządzenie.

Części zamienne zaworu membranowego

Części, które podlegają naturalnemu zużyciu:
• Uszczelki i membrana
 W razie pojawienia się nieszczelności daną część należy
wymienić na odpowiednią część zamienną.

9.3

Interwały kontroli

Dla zaworu membranowego wymagane są następujące czynności
konserwacyjne:
 Po pierwszej sterylizacji parą wodną lub w razie potrzeby należy
dokręcić na krzyż śruby obudowy.
 Po maksymalnie 105 cyklach łączeniowych sprawdzić membranę
pod kątem zużycia.
Media o konsystencji szlamu lub media abrazyjne wymagają
skrócenia interwałów kontroli.

polski
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Typ 2103, 2104, 2105
Transport, utylizacja

9.4

10

Czyszczenie

Do czyszczenia z zewnątrz można używać dostępnych w handlu
środków czyszczących.
WSKAZÓWKA!
Unikanie uszkodzeń spowodowanych środkami
czyszczącymi.
► Przed czyszczeniem sprawdzić kompatybilność środków z
materiałami obudowy i uszczelkami.

18
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TRANSPORT, UTYLIZACJA

WSKAZÓWKA!
Nieprawidłowy transport i nieprawidłowe przechowywanie
mogą prowadzić do uszkodzeń w urządzeniu.
• Urządzenie należy transportować w odpornym na wstrząsy
opakowaniu.
• Przestrzegać dopuszczalnej temperatury magazynowania w
zakresie od -20°C do +65 °C.
• Urządzenie należy przechowywać w suchym i niezapylonym
miejscu.
Szkody w środowisku naturalnym z powodu części urządzenia zanieczyszczonych mediami.
• Urządzenie i opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny
dla środowiska naturalnego, należy także przestrzegać przepisów
dotyczących utylizacji i ochrony środowiska naturalnego.

www.burkert.com

