
Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych

ISO 9001

TI-P133-02 PL
ST Issue 3

M20C2, M20C3
Zawór kulowy, ko³nierzowy DN65 - 100

Opis
Zawory rodziny M20C to zawory kulowe odcinaj¹ce o jedno-
elementowej konstrukcji korpusu, przeznaczone do pracy
w instalacjach gor¹cego kondensatu, pary wodnej i innych p³ynów
przemys³owych, w szerokim zakresie ci�nieñ i temperatur roboczych.

Zawory te wytwarzane s¹ w dwóch odmianach:
M20C2 korpus ze stali wêglowej ocynkowanej, kula ze stali

nierdzewnej, gniazda R-PTFE (teflonowo-wêglowe),
przelot zredukowany.

M20C3 korpus i kula ze stali nierdzewnej, gniazda R-PTFE
(teflonowo-wêglowe), przelot zredukowany.

Wielko�ci, przy³¹cza
DN65,   80,   100
- ko³nierzowe, DIN PN40

Parametry graniczne
konstrukcja korpusu ANSI 300
maksymalna temperatura pracy (TMO) 200°C
maksymalne ci�nienie pracy (PMO) 40 bar m
maksymalne ci�nienie pracy dla pary nasyconej 15 bar m
próba hydrauliczna 60 bar m

Dane techniczne
charakterystyka przep³ywu zmodyfikowana liniowa
przelot zredukowany
szczelno�æ sprawdzana w/g ISO 5208 (stopieñ 3)
antystatyczno�æ zgodna z ISO 7121 i BS 5351
ogniobezpieczeñstwo zgodnie z wymogami API 6FA-1985

Warto�ci Kv
wielko�æ DN65 DN80 DN100
Kv 205 300 598

Przyk³ad zamówienia
Zawór kulowy, typ M20C2, ko³nierze DIN PN40, DN80
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Zakres stosowania

krzywa pary
 nasyconej

nie stosowaæ

Materia³y
poz czê�æ materia³
1 korpus M20C2 stal wêglowa ocynkow. ASTM A216 WCB

M20C3 stal nierdzewna ASTM A 351 CF8M
2 pier�cieñ M20C2 stal wêglowa ocynkowana SAE 1040

ustalaj¹cy M20C3 stal nierdzewna AISI 316
3 kula stal nierdzewna AISI 316
4 gniazdo R-PTFE (teflon wzmocniony)
5 trzpieñ stal nierdzewna AISI 316
6 uszczeln. trzpienia R-PTFE (teflon wzmocniony)
7 uszczeln. trzpienia grafit
8 O-ring viton
9 �ruba oporowa stal wêglowa ocynkowana SAE 12L14

10 podk³adka stal nierdzewna AISI 301
11 tabliczka stal nierdzewna AISI 430
12 �ruba stal wêglowa ocynkowana Grade 5
13 d�wignia stal wêglowa ocynkowana SAE 1010
14 d�wignia rurowa stal wêglowa ocynkowana
15 rêkoje�æ winyl
16 nakrêtka trzpienia stal wêglowa ocynkowana SAE 12L14
17 ³¹cznik trzpienia ¿eliwo szare ocynkowane
18 podk³adka wsporcza stal wêglowa ocynkowana
19 p³ytka oporowa stal wêglowa ocynkowana Grade 5
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Wielko�ci, wymiary [mm], ciê¿ary [kg]
wielko�æ A B C D E F ciê¿ar

DN65 241 258 146 185 51 74 17.0
DN80 283 410 168 200 63 94 25.0

DN100 305 510 180 235 76 100 40.0

Moment si³y otwieraj¹cej zawór [Nm]
wielko�æ DN65  DN80 DN100
moment si³y 2 2 2

Powy¿sza tabela podaje momenty si³ otwieraj¹cych przy
maksymalnym ci�nieniu roboczym, dla zaworów czêsto otwieranych
i zamykanych.
Dla zaworów nieu¿ywanych przez d³u¿szy okres czasu, warto�ci
z tabeli nale¿y zwiêkszyæ o oko³o 75%.
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Czê�ci zamienne
Czê�ci zamienne pokazano lini¹ ci¹g³¹.
Przy zamawianiu prosimy u¿ywaæ okre�leñ podanych poni¿ej,
a tak¿e okre�liæ typ i wielko�æ zaworu.

dostêpne czê�ci zamienne
zestaw uszczelnienia trzpienia, gniazda oraz O-ring 4, 6, 7, 8

Instalacja
Zawory kulowe przeznaczone s¹ do stosowania jako zawory
odcinaj¹ce. W pobli¿u miejsca zabudowy zaworu nale¿y zapewniæ
w³a�ciwe podparcie ruroci¹gu oraz jego wspó³osiowe prowadzenie
tak, aby unikn¹æ nadmiernych naprê¿eñ w korpusie zaworu. Kierunek
przep³ywu czynnika przez zawór jest dowolny.
W przypadku stosowania zaworów kulowych w instalacji parowej
nale¿y:
- przed zaworem zainstalowaæ kieszeñ zbiorcz¹ kondensatu
   z zestawem odwadniaj¹cym, aby zapobiec gromadzeniu siê
   kondensatu w ruroci¹gu w czasie, gdy zawór jest zamkniêty
- otwieraæ zawór bardzo powoli, aby nie dopu�ciæ do powstania
  uderzenia wodnego.

Konserwacja
Przed podjêciem jakichkolwiek zabiegów serwisowych upewnij siê,
¿e dop³yw czynnika do ruroci¹gu zosta³ odciêty innymi zaworami,
ci�nienie w ruroci¹gu obni¿one do ci�nienia otoczenia, a czynnik
roboczy zosta³ spuszczony.
Uwaga! Je¿eli tworzywo viton (z którego wykonany jest O-ring)
zostanie poddane dzia³aniu temperatury 315°C lub wy¿szej, mo¿e
ulec rozk³adowi z wydzieleniem kwasu hydrofluorowego. Wdychanie
oparów tego gazu b¹d� kontakt ze skór¹ powoduje uszkodzenie
uk³adu oddechowego i g³êbokie oparzenia.

Wymiana gniazd (4) oraz uszczelnienia trzpienia (6A):
1. Wymontuj zawór z ruroci¹gu.
2. Wykrêæ pier�cieñ ustalaj¹cy (2) za pomoc¹ specjalnego narzêdzia.
3. Wyjmij gniazda (4) i kulê, wysuñ trzpieñ i wymieñ g³ówne
uszczelnienie (6A).
4. Z³ó¿ zawór zak³adaj¹c nowe gniazda (4) oraz O-ring (8).
5. Na gwint pier�cienia ustalaj¹cego nanie� uszczelniacz teflonowy,
nastêpnie wkrêæ pier�cieñ z momentem si³y jak w tabeli poni¿ej.
6. Zamontuj zawór.

Wymiana uszczelnienia trzpienia (6) i (7):
1. Odkrêæ nakrêtki (16) oraz (16A).
2. Wymieñ uszczelnienia trzpienia: (6) - teflonowe, oraz (7) - grafitowe.
3. Dokrêæ nakrêtki, z momentem si³y jak w tabeli poni¿ej.
Uwaga! Je¿eli podczas eksploatacji zaworu zauwa¿ony zostanie
wyciek czynnika roboczego wzd³u¿ trzpienia, przed wymian¹
uszczelnieñ nale¿y spróbowaæ dokrêciæ nakrêtkê (16A)
z odpowiednim momentem si³y.

zalecane momenty skrêcaj¹ce [Nm]
poz DN65 DN80 DN100
2 245 do 270 405 do 605 540 do 740

16A 34 do 41 54 do 61 54 do 61
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