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INSTRUKCJA MONTA�U I EKSPLOATACJI

miniaturowych wkładek ci�nieniowych produkcji firmy

I. 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 odnotowywane 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�.

Obudowa – cz��� górna

Pier�cie� ustalaj�cy

Wymienna miniaturowa wkładka ci�nieniowa
(płytka bezpiecze�stwa)

Obudowa – cz��� dolna

Nalepka identyfikacyjna wkładki ci�nieniowej

kierunek
przepływu
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II. WARUNKI BHP

Prace przy monta�u i demonta�u głowic bezpiecze�stwa (wkładek

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� wkładek ci�nieniowych nale�y prowadzi� przy urz�dzeniu (instalacji)

nieczynnym.

III. Przy monta�u lub wymianie wkładek ci�nieniowych nale�y przestrzega� ni�ej

wymienionych zasad. Nale�y pami�ta�, �e wkładka ci�nieniowa jest

elementem precyzyjnym i staranny monta� zapewnia jej prawidłow�

eksploatacj�.

1. Po zdemontowaniu głowicy bezpiecze�stwa z przewodu rurowego rozkr�ci�

głowic�, zdemontowa� pier�cie� ustalaj�cy oraz zu�yt� wkładk� ci�nieniow�.

2. Oczy�ci� powierzchni� uszczelniaj�c� wkładki ci�nieniowej w obudowie dolnej

oraz pier�cie� ustalaj�cy. Powierzchnie te musz� by� czyste i wolne od brudu,

korozji i obcych materiałów. Przy czyszczeniu nale�y stosowa� rozpuszczalniki.

W wyj�tkowych przypadkach nale�y stosowa� bardzo drobny papier �cierny. Nie

nale�y stosowa� skrobaka lub grubego papieru �ciernego. Je�eli po oczyszczeniu

powierzchni uszczelniaj�cej pozostan� na niej w�ery, rysy itp. to obudowa

kwalifikuje si� do wymiany. Oczy�ci� gwinty obudów głowicy.

3. Wyj�� z opakowania zamienn� wkładk� ci�nieniow�. Zachowa� ostro�no�� aby

przy wyjmowaniu nie uszkodzi� wkładki. Nalepk� na opakowaniu zachowa� i

doł�czy� do dokumentacji techniczno-ruchowej urz�dzenia.



3

4. Zwróci� uwag� na dane techniczne podane na nalepce. Dane powinny by� zgodne

z danymi wkładki poprzednio pracuj�cej. W przypadku wyst�powania ró�nic

nale�y zwróci� si� do kierownictwa zakładu.

5. Zamontowa� now� wkładk� ci�nieniow� w głowicy bezpiecze�stwa zachowuj�c

kolejno�� jak na rysunku. Zwróci� uwag� aby w czasie monta�u na powierzchni�

uszczelniaj�c� oraz do otworu wlotowego i wylotowego nie dostały si�

zanieczyszczenia.

6. Skr�ci� obudow� doln� i górn� momentem skr�caj�cym podanym w instrukcji

dostawcy obudowy głowicy bezpiecze�stwa.

7. Zamontowa� głowic� bezpiecze�stwa w przewodzie rurowym.

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 mo�e prowadzi� 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

jeden (1) rok.

2. Czasookres 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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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 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 powinna by� wyposa�ona w odpowiednie

zabezpieczenia przed uszkodzeniem słuchu.


