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INSTRUKCJA MONTA�U I EKSPLOATACJI GŁOWIC BEZPIECZE�STWA / WKŁADEK

CI�NIENIOWYCH PRODUKCJI FIRMY

Głowica bezpiecze�stwa typ GBK

Głowica bezpiecze�stwa typ GBP-W

Głowica bezpiecze�stwa typ GBP-Z

Głowica bezpiecze�stwa typ GBS-W

Głowica bezpiecze�stwa typ GBS-Z

l. UWAGA

Zgodnie z wymaganiami Warunków

Technicznych Dozoru Technicznego DT-

UC-90/W0-A01 pkt. 6.7.1 wymiana

wkładek ci�nieniowych w terminach

przewidzianych w instrukcji

eksploatacyjnej mo�e by� wykonana

tylko przez pracownika upowa�nionego

imiennie przez kierownictwo zakładu.

Sprawdzanie i wymiana wkładek

powinno by� ka�dorazowo odnotowywa-

ne w specjalnej "ksi��ce okazywanej na

ka�de ��danie organów dozoru

technicznego. Zgodnie z punktem 6.7.2

w/w "Warunków UDT" zapasowe

wkładki powinny by� przechowywane

pod zamkni�ciem i skutecznie

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

korozj�.

2. Warunki BHP

Prace przy monta�u i demonta�u i

monta�u głowic bezpiecze�stwa (wkła-

dek ci�nieniowych) nale�y prowadzi�

zgodnie z wymogami instrukcji BHP

obowi�zuj�cej w firmie eksploatuj�cej te

urz�dzenia. Prace zwi�zane z wymian�

głowic bezpiecze�stwa nale�y prowadzi�

przy urz�dzeniu (instalacji) nieczynnym.
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3.Przy monta�u lub wymianie głowic bezpiecze�stwa (wkładek ci�nieniowych) nale�y

przestrzega� ni�ej wymienionych zasad. Nale�y pami�ta�, �e głowica bezpiecze�stwa  (wkładka

ci�nieniowa) jest elementem precyzyjnym i staranny monta� zapewnia jej prawidłow�

eksploatacj�.

1. Zdemontowa� poł�czenie kołnierzowe w którym zamontowana jest głowica bezpiecze�stwa

(wkładka ci�nieniowa).

2. W przypadku gdy wkładka ci�nieniowa montowana jest w obudowie, wyj�� głowic�,

zdemontowa� �ruby mocuj�ce doln� i górn� cz��� obudowy.

3. Zdemontowa� istniej�c� wkładk� ci�nieniow� z gniazda obudowy.

4. Usun�� istniej�c� uszczelk� (dotyczy głowic typ GBK i GBP).

5. Oczy�ci� dokładnie powierzchni� przylg z pozostało�ci uszczelki oraz ewentualnej rdzy i

innych pozostało�ci medium roboczego.

6. Wyj�� z opakowania zamienn� wkładk� ci�nieniow�.

7. Zwróci� uwag� na stan wkładki czy w czasie transportu b�d� magazynowania nie nast�piły

widoczne uszkodzenia mechaniczne, zniekształcenia, wgniecenia, perforacje wkładki

uszczelniaj�cej itp. Wkładki uszkodzone nale�y wyeliminowa�. Firma Krywit dostarcza

głowice bezpiecze�stwa (wkładki ci�nieniowe) w opakowaniu zabezpieczaj�cym urz�dzenia

przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie transportu i składowania tym nie mniej jednak

głowica bezpiecze�stwa (wkładka ci�nieniowa) jest elementem precyzyjnym i w przypadku

niewła�ciwego post�powania w czasie transportu b�d� składowania mog� nast�pi�

uszkodzenia.

8. W przypadku mocowania wkładek bezpo�rednio mi�dzy kołnierzami mocuj�cymi

szczególnie za� mi�dzy kołnierzami płaskimi nale�y zwróci� uwag� na stan kraw�dzi  przylg

od strony wewn�trznej. Nale�y sprawdzi� czy na kraw�dzi tej nie wyst�puj� ostre  zadziory

mog�ce uszkodzi� wkładki - istniej�ce zadziory nale�y usun��

9. Zwróci� uwag� na dane techniczne podane na przywieszce. Dane powinny by� zgodne z

danymi podanymi na wkładce poprzednio pracuj�cej. W przypadku wyst�powania ró�nic

nale�y zwróci� si� do kierownictwa zakładu.

10. Zwróci� uwag� na kierunek przepływu okre�lony na przywieszce wkładki i obudowie

głowicy.

11. W przypadku monta�u wkładki bezpiecze�stwa mi�dzy kołnierzami (typ GBK) uło�y�

wkładk� na przyldze kołnierza (firma            dostarcza wkładki ci�nieniowe typ WNP w

komplecie z uszczelkami). Nale�y zwróci� uwag� na centryczne umieszczenie wkładki.

Nast�pnie nale�y zamocowa� przeciwkołnierz i �ruby mocuj�ce.
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12. �ruby poł�czenia kołnierzowego nale�y skr�ci� "krzy�owo" momentem skr�caj�cym dla

uzyskania wymaganego naci�gu monta�owego (Nm) okre�lonego w normach lub dokumentacji

urz�dzenia ci�nieniowego.

13. W przypadku monta�u wkładki w obudowach typ GBP - GBS wkładk� nale�y umie�ci� w

obudowie dolnej nast�pnie zamontowa� obudow� górn� i skr�ci� obie cz��ci obudów lekko

�rubami mocuj�cymi (typ GBS, GBP-Z) lub spinkami i wkr�tami (typ GBP-W). �ruby

mocuj�ce obudowy słu�� tylko do monta�u obudowy i nie jest ich zadaniem zapewnienie

szczelno�ci poł�czenia.

- zwróci� uwag� na kierunek przepływu (patrz strzałka na przywieszce).

14.Zmontowan� głowic� umie�ci� mi�dzy kołnierzami mocuj�cymi ,zamontowa� uszczelki na

przylgach kołnierzy. Wymiary zewn�trzne obudowy s� tak dobrane, �e przy monta�u �rub

nast�puje jednocze�nie centryczne usytuowanie głowicy.

15. Skr�ci� "krzy�owo" �ruby poł�czenia kołnierzowego momentem skr�caj�cym dla uzyskania

naci�gu monta�owego (Nm) okre�lonego w odno�nych normach lub dokumentacji technicznej

urz�dzenia ci�nieniowego.

16. Po zamontowaniu głowice bezpiecze�stwa winna zosta� zaplombowana poprzez zało�enie

plomb obejmuj�cych doln� i górn� obudow� głowicy.

 4. Uwagi eksploatacyjne i zapobiegawcze.

1. Materiał wkładek ci�nieniowych głowic bezpiecze�stwa w trakcie eksploatacji traci stopniowo

swoje własno�ci. Dlatego dla zachowania pewno�ci eksploatacji nale�y w instrukcjach

eksploatacyjnych urz�dze� ci�nieniowych przewidzie� okresow� wymian� wkładek

ci�nieniowych.

Nie przeprowadzanie okresowych wymian prowadzi� mo�e do zadziałania (otwarcia) wkładki

przy ci�nieniu znacznie ni�szym od nominalnego ci�nienia zadziałania. Dla zachowania

pewno�ci eksploatacji wkładka ci�nieniowa winna by� wymieniana �rednio co 1 rok.

2. Czasokres wymiany mo�e by� krótszy w przypadku eksploatacji wkładek w �rodowisku silnie

korozyjnym. W tym przypadku cz�stotliwo�� zapobiegawczej wymiany wkładek jest

okre�lona przez u�ytkowników w instrukcji eksploatacyjnej urz�dzenia (instalacji) na

podstawie do�wiadcze� eksploatacyjnych.

3. Wkładki ci�nieniowe typ WNP i WNS winny by� eksploatowane przy ci�nieniu roboczym

wynosz�cym maksymalnie odpowiednio 70% do 80% nominalnego ci�nienia działania. Gdy

ci�nienie robocze jest wy�sze trwało�� wkładek jest krótsza i nale�y przewidzie�

zdecydowanie cz�stsz� ich wymian�.
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 5. Uwagi ko�cowe.

Wytwórca głowic bezpiecze�stwa i wkładek ci�nieniowych zapewnia wykonanie urz�dzenia

gwarantuj�cego zadziałanie przy ci�nieniu okre�lonym na przywieszce identyfikacyjnej z

tolerancj� ci�nienia zadziałania ±10%. U�ytkownik ponosi odpowiedzialno�� za zaprojektowanie

i wykonanie układu zabezpieczenia zapewniaj�cego:

1) wła�ciw� przepustowo�� układu zapewniaj�c� zrzut ci�nienia w przypadku zadziałania

(otwarcia) głowicy bezpiecze�stwa zgodnie z wymaganiami wła�ciwych przepisów dozoru

technicznego.

2) zaprojektowanie i wykonanie wła�ciwych przewodów wydmuchowych.

3) umiejscowienie głowicy bezpiecze�stwa w miejscu w którym obsługa lub �rodowisko nie

jest nara�one w przypadku zadziałania wkładki ci�nieniowej na zetkni�cie z medium

wydostaj�cym si� z głowicy. Lokalizacja powinna zabezpieczy� obsług� przed wypadkiem a

�rodowisko przed ska�eniem.

 4) Nale�y pami�ta�, �e przy zadziałaniu (otwarciu) wkładki ci�nieniowej w głowicy

bezpiecze�stwa mo�e powsta� znaczny hałas z powodu wylotu medium z bardzo du��

szybko�ci�. Obsługa winna by� wyposa�ona w odpowiednie zabezpieczenia przed

uszkodzeniem słuchu.


