INFORMACJA TECHNICZNA
informacja o zaworach
i
numerach katalogowych
WPROWADZENIE

Zawór z wewnętrznym wspomaganiem
(Rysunki 2 i 3)

Zawory elektromagnetyczne ASCO/
JOUCOMATIC zostały zaprojektowane
wspólnie przez następujące firmy: Auto−
matic Switch Company z USA, ASCO
CONTROLS BV z Holandii, ASCO z Wlk.
Brytanii i JOUCOMATIC S.A. z Francji.
Zawory ASCO/JOUCOMATIC posiadają
zwartą
konstrukcję
z
częścią
elektromagnetyczną
zamontowaną
bezpośrednio na korpusie zaworu.
Rdzeń elektromagnesu jest umieszczony
w szczelnej tulei wewnątrz cewki
elektromagnesu. Konstrukcja zapewnia
pełną szczelność wszystkich elementów
zaworów.
ZASADA DZIAŁANIA
Zawór elektromagnetyczny składa się z
dwóch
głównych
funkcjonalnych
zespołów:
1.Elektromagnes wraz z ruchomym
rdzeniem (trzpieniem).
2.Zawór zawierający otwór, w którym
poruszany grzybek lub czop zatrzymuje
lub umożliwia przepływ medium.
Zawór jest otwierany lub zamykany na
skutek ruchu rdzenia elektromagnesu
wciąganego do środka elektromagnesu
po załączeniu zasilania cewki.
Zawór bezpośredniego działania (rys.1)
W zaworach bezpośredniego działania
rdzeń elektromagnesu jest mechanicznie
połączony z grzybkiem zaworu i
bezpośrednio otwiera lub zamyka otwór,
w zależności od obecności lub braku
zasilania cewki elektromagnesu.
Działanie takiego zaworu nie zależy od
ciśnienia procesowego lub natężenia
przepływu. Zawór działa od zera do
nominalnego, maksymalnego ciśnienia.

Tego rodzaju zawór wyposażony w otwór
pilotowy i (mniejszy) otwór wyrównawczy
wykorzystuje do działania ciśnienie
procesowe. Po załączeniu zasilania cewki
otwór pilotowy jest otwarty i powoduje
przepływ medium z obszaru powyżej
membrany lub tłoka do wyjścia zaworu.
To powoduje powstanie niezrów−
noważonej siły podnoszącej rdzeń
elektromagnesu z grzybkiem i w
konsekwencji otwarcie zaworu. Po
wyłączeniu zasilania cewki otwór pilotowy
zostaje zamknięty, całe ciśnienie
procesowe zostaje przyłożone do górnej
powierzchni tłoka lub membrany, co
powoduje zamknięcie zaworu i dokładne
jego uszczelnienie.
Istnieją dwa rodzaje konstrukcji tego typu
zaworów:
a. Z pływającą membraną lub tłokiem, w
których wymagany jest minimalny spadek
ciśnienia do utrzymania zaworu w pozycji
otwartej. (Rys. 2)

1

2

Rys. 4

Zawór sterowany pneumatycznie
(Rysunki 4 i 5)
Jest to zawór membranowy lub tłokowy
wyposażony w trój− lub czterodrogowy
zawór pilotowy elektromagnetyczny, który
naprzemiennie doprowadza oddzielne
ciśnienie sterujące do lub z membrany lub
tłoka w celu otwarcia lub zamknięcia
głównego zaworu.

Rys. 2

b. Z podwieszoną membraną lub tłokiem,
który jest mechanicznie utrzymywany w
pozycji otwartej przez rdzeń elektro−
magnesu; zawór działa od zera do
maksymalnego ciśnienia nominalnego.
(Rysunek 3)
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INFORMACJA TECHNICZNA
obliczanie przepływu
obliczanie współczynnika Kv lub średnicy otworu
Znaczenie
zaworów

prawidłowego

doboru

Bardzo ważne jest prawidłowy dobór
zaworu. Niepożądane efekty pojawiają się
zarówno przy przewymiarowaniu i
podwymiarowaniu.
Podwymiarowanie może spowodować:
1) niemożność osiągnięcia żądanego
przepływu
2) przemianę cieczy w parę na
wylocie zaworu
3) obniżenie ciśnienia wyjściowego
4) powstanie niepożądanej straty
ciśnienia w instalacji
Przewymiarowanie może spowodować:
1) niepotrzebne podniesienie kosztów
przy zakupie przewymiarowanego
wyposażenia
2) zmienny przepływ przez zawór lub
błędne sterowanie przepływem
3) skrócenie czasu życia niektórych
zaworów na skutek drgań części
wewnętrznych powodowanych
brakiem przepływu, a powstających
dla wytworzenia wymaganej
wewnętrznej różnicy ciśnień
4) błędne działanie niektórych
konstrukcji, takie jak zmiana pozycji
zaworu na skutek braku przepływu w
zaworach trój− i czterodrogowych
5) erozję uszczelnień w niektórych
konstrukcjach spowodowaną
działaniem zaworu w pozycji prawie
zamkniętej
Definicja Kv
Współczynnik przepływu Kv wyrażany w
metrach sześciennych na godzinę lub
litrach na minutę to przepływ przez zawór
na określonej drodze i w następujących
warunkach:
− spadek ciśnienia statycznego (∆pKv)
na zaworze wynosi 105 Pa (1 bar)
− medium jest woda o temperaturze
pomiędzy 5°C a 40°C
− jednostką przepływu
objętościowego jest metr sześcienny
na godzinę
Wartość Kv może być określona z danych
pomiarowych za pomocą następującego
równania:

Kv = Q

∆pKv . ρ
∆p . ρw

gdzie:
Q jest zmierzoną wartością szybkości
przepływu objętościowego w metrach
sześciennych na godzinę lub w litrach na
minutę
∆Pkv jest spadkiem ciśnienia statycznego o
105 Pa (patrz wyżej)
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∆p jest zmierzonym spadkiem ciśnienia
statycznego na zawoze w Pa
ρ jest gęstością medium w kilogramach na
metr sześcienny
ρw jest gęstością wody (patrz wyżej) w
kilogramach na metr sześcienny

(zgodne z normą IEC 534)
Warunki określania Kv
Należy określić możliwie dokładnie
warunki pracy zaworu.
Przepływ wyraża się w metrach
sześciennych na godzinę (m3/h) dla cieczy,
w normalnych metrach sześciennych na
godzinę (nm3/h) dla gazów lub w
kilogramach na godzinę (kg/h) dla pary.
Wielkość ta może być określona na
podstawie informacji Użytkownika, z
tabliczek znamionowych umieszczonych
na układach pompowych, z danych
technicznych kotłów lub z obliczeń.
Ciśnienie wlotowe (p1) − wartość tę określa
się na podstawie wiedzy o źródle zasilania
lub na podstawie pomiaru ciśnienia na
przyłączu wlotowym zaworu.
Ciśnienie wylotowe (p2) − wartość tę
można określić z pomiarów, lecz
zazwyczaj
jest
powiązana
z
dopuszczalnym spadkiem ciśnienia. Jeśli
jest znane ciśnienie wlotowe i spadek
ciśnienia, to można obliczyć ciśnienie
wylotowe.
Spadek ciśnienia (∆p) − w dużych lub
skomplikowanych układach pożądane jest
utrzymywanie spadku ciśnienia na
zaworze na minimalnym poziomie i często
Użytkownik posiada określone wymagania
dotyczące tego czynnika. Oczywiście jeśli
zawór ma przyłącze wylotowe otwarte do
atmosfery, to spadek ciśnienia jest równy
ciśnieniu wlotowemu przy obsłudze cieczy.
Dla gazów i pary w takich samych
warunkach, przy wymiarowaniu zaworu,
tylko 50% wartości ciśnienia wlotowego
może być używana we wzorach jako
spadek ciśnienia (zazwyczaj nazywa się
to krytycznym spadkiem ciśnienia). We
wszystkich innych przypadkach spadek
ciśnienia jest równy różnicy między
ciśnieniem wlotowym i wylotowym.
Uwaga: Często błędnie rozumie się
znaczenie terminu „ minimalne ciśnienie
różnicowe pracy”.
Niektóre
zawory
działają
dzięki
wewnętrznej różnicy ciśnień wytwarzanej
przez otwory pilotowy i wyrównujący. Ta
różnica jest mierzona na całym zaworze
między
przyłączami
wlotowym
i
wylotowym. Jeśli nie są znane warunki
ciśnieniowe lecz przepływowe, można
określić spadek ciśnienia używając
specjalnych wykresów lub wzorów. Jeśli
spadek jest mniejszy niż podane
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minimalne ciśnienie różnicowe pracy, to
zawór jest przewymiarowany. W tej
sytuacji należy wybrać zawór o mniejszym
minimalnym ciśnieniu różnicowym pracy
lub wybrać zawór o mniejszym wymiarze
z mniejszym Kv. Wzory potrzebne do
określenia Kv są bardzo skomplikowane i
z tej przyczyny ASCO/JOUCOMATIC
określił szereg wykresów przepływów,
które ograniczają problem do jednego
prostego mnożenia lub dzielenia.
Wszystkie obliczenia przepływu medium
zostały
uproszczone
do
jednego
podstawowego wzoru:
Żądany przepływ: Q
Kv = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Współczynniki: Fgm, Fsg, Fgl
Współczynnik graficzny można łatwo
odczytać z wykresu przez dopasowanie
znanych warunków ciśnieniowych.
Poniższa tabela może być używana do
określenia przybliżonej wartości Kv, jeśli
znany jest rozmiar otworu lub do określenia
wielkości otworu jeśli znany jest Kv. Tabela
została określona dla kulistych zaworów
o przepływie osiowym. Wykresów
przepływu
należy
używać
dla
precyzyjnego wymiarowania i przeliczania
czynników Kv na aktualne wielkości
przepływów.
Przybl.
średnica przybl. Kv
otworu
(mm) (m3/h) (l/min)
0.8

0,02

0,33

1.2

0,05

0,83

1.6

0,08

1,33

2.4

0,17

2,83

3.2

0,26

4,33

3.6

0,31

5,17

4.8

0,45

7,50

6.4

0,60 10,0

8

1,5

9

1,7

Przybl.
średnica przybl. Kv
otworu
(mm) (m3/h)(l/min)
13

3

50,0

16

4

66,7

18

4,5

75,0

19

6,5

108

25

11

183

32

15

250

38

22

366

51

41

683

64

51

850

76

86 1433

80

99 1650

100

150 2500

125

264 4400

150

383 6375

25,0

28,3
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INFORMACJA TECHNICZNA
PROSTE PRZYKŁADY
CIECZE

POWIETRZE i GAZY

PARA WODNA

Określić Kv: Jakie Kv jest wymagane
przy przepływie 22 litrów oleju na minutę
o ciężarze właściwym 0.9 i spadku
ciśnienia 1.5 bara?
Lepkość jest mniejsza niż 9°Englera.

Określić Kv: Określić wartość Kv, jeśli
przez zawór ma przepływać 14 nm3/h
dwutlenku węgla przy ciśnieniu wlotowym
4 bary i spadku ciśnienia na zaworze (∆p)
równym 0.5 bara.

Określić Kv: Przez zawór ma przepływać
25 kg/h nasyconej pary wodnej przy
ciśnieniu wlotowym 1 bar i spadku ciśnienia
∆p 0.2 bara. Jakie powinno być Kv?

Rozwiązanie: Wzory są następujące

Rozwiązanie: Wzory są następujące

Q (m3 /h)
Kv (m /h) =
Fgm . Fsg

Kv (Nm3 /h) =

Q (Nm3 /h)
Fgm . Fsg

Kv (m3 /h) =

Q (kg/h)
Fgm

Kv (Nl/min) =

Q (Nm3 /h)
Fgl . Fsg

Kv (l/min) =

Q (kg/h)
Fgl

3

Kv (l/min) =

3

Q (m /h)
Fgl . Fsg

Dla określenia Fg należy wykorzystać
wykres przepływu cieczy.
Czynnik Fgm jest tym, który odpowiada
spadkowi ciśnienia 1.5 bara i wynosi 1.25.
Czynnik Fgl wynosi 0.075.
Czynnik Fsg może być określony z
wykresu Fsg i jest tą wielkością, która
odpowiada ciężarowi właściwemu 0.9 i
wynosi 1.05.
Tak więc:

Fgm określamy jako punkt na krzywej dla
spadku ciśnienia 0.5 bara i współrzędnej
Y równej 4 bary (ciśnienie wlotowe). Na
osi X odczytujemy Fgm równe 43.5.
Czynnik Fgl wynosi 2.61.
Czynnik Fsg może być określony z
wykresu Fsg i jest tą wielkością, która
odpowiada
ciężarowi
właściwemu
dwutlenku węgla (=1.5). Fsg wynosi 0.81.
Tak więc podstawiając powyższe wartości
do wzorów otrzymujemy:

−3
Kv = 60.22.10 = 1 m3 /h
1, 25.1, 05

Q (Nm3 /h)
14
Kv =
=
= 0, 4 Nm3 /h
43, 5.0, 81
Fgm . Fsg

−3
Kv = 60.22.10 = 16, 7 l/min
0, 075.1, 05

Q (Nm3 /h)
14
Kv =
=
= 6, 62 Nl/min
2, 61.0, 81
Fgl . Fsg

Wzory dla cieczy

Q (m3 /h) = Kv

określamy z odpowiedniego
wykresu odpowiadającego spadkowi
∆p 0.2 bara i punktowi o współrzędnej 1
Fg

bar ciśnienia wlotowego.
Druga współrzędna daje Fgm = 13.8 i
Fgl = 0.83.

Podstawiamy te wartości do wzorów
Kv =

Q (kg/h)
= 25 = 1, 8 m3 /h
13, 8
Fgm

Kv =

Q (kg/h)
= 25 = 30 l/min
0, 83
Fgl

Wzory dla gazów (z korekcją temperaturową)

∆p
S.G.

Q (dm3 /min) = Kv1

V1215−2

Rozwiązanie: Wykorzystujemy wykresy
przepływu pary. Stosuje się wzory

∆p
S.G.
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Q (Nm3 /h) = Kv.18, 9

∆p(2P1 − ∆p)
⋅ 293
(S.G.)
(273 + t 2 )

Q (Ndm3 /h) = Kv.18, 9

∆p(2P1 − ∆p)
⋅ 293
(S.G.)
(273 + t 2 )
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INFORMACJA TECHNICZNA
Wykres Fsg

Wykres Ft

TEMPERATURA (0C)
Ciężar właściwy
(SG)

DLA INNYCH
poprawka dla zakresu temperatur od
−70C do 650C jest bardzo mała i
dlatego można ją pominąć

DLA INNYCH
Ciężar właściwy (1 bar abs i 150C)

0,48

0,42

0,36

WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgm (m3/h)

WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgl (l/min)

WYKRES PRZEPŁYWU CIECZY
0,54

0,30

0,24

0,18

0,12

0,06

0,03

0

SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE (bar)
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INFORMACJA TECHNICZNA
POWIETRZE/GAZ

ZAKRES CIŚNIEŃ 0.01 − 0.1 bar
CIŚNIENIE NA WLOCIE ZAWORU (WZGLĘDNE)

SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE (bar)

LINIA OGRANICZAJĄCA PRZEPŁYW −
NIE ODCZYTYWAĆ POZA TĄ KRZYWĄ

WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgm (m3/h)
0,17

0,18

0,21

0,24

0,27

POWIETRZE/GAZ

0,30

0,36

0,42
0,48
0,54
WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgl (l/min)

ZAKRES CIŚNIEŃ 0.1 − 1 bar
CIŚNIENIE NA WLOCIE ZAWORU (WZGLĘDNE)

SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE (bar)

LINIA OGRANICZAJĄCA PRZEPŁYW −
NIE ODCZYTYWAĆ POZA TĄ KRZYWĄ

WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgm (m3/h)
0,24

V1215−4

0,30

0,36

0,42

0,48
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0,54

0,6

0,66

0,72

1,08
1,56
0,84
0,96
1,2
1,32
1,8
2,04
1,44
1,92
1,68
0,9
0,78
1,14
1,26
1,38
1,62
1,74
1,98
1,02
1,5
1,86
2,1
WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgl (l/min)
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INFORMACJA TECHNICZNA
POWIETRZE/GAZ

ZAKRES CIŚNIEŃ 1 − 10 bar
CIŚNIENIE NA WLOCIE ZAWORU (WZGLĘDNE)

SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE (bar)

LINIA OGRANICZAJĄCA PRZEPŁYW −
NIE ODCZYTYWAĆ POZA TĄ KRZYWĄ

0,6

1,8

1,2

3,0

2,4

3,6

4,2

POWIETRZE/GAZ

4,8

5,4

6

6,6

WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgm (m3/h)
9,6
8,4
9
1,02
1,08
WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgl (l/min)

7,8

7,2

ZAKRES CIŚNIEŃ 10 − 100 bar
CIŚNIENIE NA WLOCIE ZAWORU (WZGLĘDNE)

SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE (bar)

LINIA OGRANICZAJĄCA PRZEPŁYW −
NIE ODCZYTYWAĆ POZA TĄ KRZYWĄ

WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgm (m3/h)
0

6

tel. 061 848 84 31
tel. kom. 0506 110005
fax 061 848 84 31

12

18

24

30

36

42

48

54

60
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66

90
72
78
84
96
102
WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgm (l/min)

V1215−5

INFORMACJA TECHNICZNA
Para

ZAKRES CIŚNIEŃ 0.1 − 1 bar
CIŚNIENIE NA WLOCIE ZAWORU (WZGLĘDNE)

SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE (bar)

LINIA OGRANICZAJĄCA PRZEPŁYW −
NIE ODCZYTYWAĆ POZA TĄ KRZYWĄ

0,18
0,3
0,54
0,42
0,66
0,9
0,78
0,72
0,24
0,36
0,48 0,6
0,84
0,96

Para

1,02

1,08

1,2

1,14

1,32

1,26

WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgm (m3/h)
1,62
1,68
1,38
1,44
1,5
1,56
WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgl (l/min)

ZAKRES CIŚNIEŃ 1 − 10 bar
CIŚNIENIE NA WLOCIE ZAWORU (WZGLĘDNE)

SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE (bar)

LINIA OGRANICZAJĄCA PRZEPŁYW −
NIE ODCZYTYWAĆ POZA TĄ KRZYWĄ

0

0,6

1,2

1,8

Para

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

5,4

WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgm (m3/h)
7,2
6,0
7,8
8,4
9,6
6,6
WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgl (l/min)

ZAKRES CIŚNIEŃ 10 − 100 bar
CIŚNIENIE NA WLOCIE ZAWORU (WZGLĘDNE)

SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE (bar)

LINIA OGRANICZAJĄCA PRZEPŁYW −
NIE ODCZYTYWAĆ POZA TĄ KRZYWĄ

0

V1215−6

6

12
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18

24

30

36

42

48

54

WSPÓŁCZYNNIK GRAFICZNY Fgm (m3/h)
60
72
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INFORMACJA TECHNICZNA
DODATKOWE WZORY ZWIĄZANE Z
PRZEPŁYWEM I DANE FIZYCZNE

Definicja współczynnika Kv− (lub Cv−)

spadku ciśnienia na zaworze równemu
„C” jednostek ciśnienia.

Współczynnik przepływu zaworu Kv (lub
Cv) jest przepływem wody (ciężar właściwy
= 1) wyrażony w jednostkach objętości „A”
na jednostkę czasu „B” przez zawór przy
Tabela konwersji współczynników Kv i Cv
objętość "A"
litr
metr sześcienny
imp. gallon
U.S. gallon

jednostki
czas "B"
min.
godz.
min.
min.

ciśnienie "C"
bar
bar
psi
psi

symbol
Kvl
Kv
Cve
Cv

konwersja
16,7
0,06
0,058
0,069

Kv
Kvl
Kvl
Kvl

= 17,3 Cve = 14,4
= 1,04 Cve = 0,865
= 0,963 Kv = 0,833
= 1,16 Kv = 1,2

Obliczenia przepływu

Powietrze i gazy

Uwagi ogólne: Spadek ciśnienia na
zaworze, dla którego nie ma wykresów
może być określony przez interpolację
innych
zależności.
Oczywiście
dokładniejsze wyniki uzyskuje się przy
wyliczeniach za pomocą podanych poniżej
wzorów (na podstawie tych wzorów
wykonano wykresy).
Oznaczenia:
p1 = absolutne ciśnienie wlotowe (w
barach) = ciśnienie zmierzone plus
ciśnienie atmosferyczne (1.013 bara)
p2 = absolutne ciśnienie wylotowe (w
barach) = ciśnienie zmierzone plus
ciśnienie atmosferyczne (1.013 bara)
∆p = p1−p2=spadek ciśnienia na zaworze
(bary)
t = 0˚C

Fgm = 18, 9 ∆p (2p1 − ∆p)

Dla pary:

Fgl = 1, 13 ∆p (2p1 − ∆p)

Fgm = 15, 83 ∆p(2P1 − ∆P)

Przykład: ∆p= 0.4 bara; p1 = 3 bary
ciśnienia względnego lub 4.013 bara
absolutnego.
Obliczenia:

Fgl = 0, 95 ∆p(2P1 − ∆P)

UWAGA: W większości układów
pożądane jest utrzymywanie spadku
ciśnienia na poziomie minimalnym. W
pewnych przypadkach − dla cieczy −
spadek ciśnienia może być równy ciśnieniu
wlotowemu (względnemu). To stosuje się
także do powietrza, gazów i pary do
wartości 1.013 bara ciśnienia wlotowego
(względnego). Dla tych mediów nie
stosować spadku ciśnienia większego od
50% wartości absolutnego ciśnienia
wlotowego, ponieważ rosnący spadek
ciśnienia powoduje nieregularny przepływ.
Jeśli ∆p nie jest podane, a informacja ta
jest potrzebna do zwymiarowania zaworu,
można przyjąć 10% ciśnienia wlotowego
jako spadek ciśnienia.
Ciecze

Fgm = ∆p
i

(m3 /h)

Fgl = 0, 06 ∆p

(l/min)

Przykład: dla ∆p = 1.7 bar określa się
Fgm=1.3 m3/h i Fgl=0.08 l/min.
Uwaga: Jeśli medium posiada lepkość
większą od 300 SSU (około 9˚E) wartość
Kv należy przekalibrować. Należy
skontaktować się z lokalnym przedsta−
wicielstwem ASCO/JOUCOMATIC.
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Para wodna i pary (np. płyny
chłodnicze)

Fgm = 18, 9 0, 4(8, 026 − 0, 4) = 33 m3 /h
Fgl = 1, 13 0, 4( 8, 026 − 0, 4) = 1, 97 l/min

Uwaga: Równania dla gazów można
stosować dla temperatury medium 20˚C
(z tej przyczyny w katalogu przyjęto
standardowy metr sześcienny dla 20˚C i
ciśnienia absolutnego 1.013 lub 760 mm
Hg). W innej temperaturze (=t2˚C)
wcześniej obliczony współczynnik Kv−
musi
zostać
przemnożony
przez
następujący współczynnik korekcyjny
Ft =

Cv
Cv
Cv
Cve

293
273 + t 2

Przykład: ∆p = 7 barów, P1 = 40 barów
lub 41.033 ciśnienia absolutnego.
Obliczenia:
Fgm = 15, 83 7(82, 026 − 7) = 363 m /h
3

Fgl = 0, 95 7(82, 026 − 7) = 21, 8 l/ min

Uwaga 1: Wzory dla pary odnoszą się do
pary nasyconej. Dla pary przesyconej
należy
uwzględnić
współczynnik
korekcyjny. Należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielstwem ASCO/
JOUCOMATIC.
Uwaga 2: Dla par (np. Freonu) należy
uwzględniać różne inne współczynniki
korekcyjne.

Aktualna
wartość
współczynnika
przepływu wynosi Kv2 = Kv1 / FT .
Ciężar właściwy niektórych cieczy w
20˚C (w odniesieniu do ciężaru wody w
4˚C)
Alkohol etylowy
Benzyna
Bezen
Gliceryna
Olej lniany
Olej napędowy no. 1
Olej napędowy no. 2
Olej napędowy no. 3
Olej napędowy no. 4
Olej napędowy no. 5
Olej napędowy no. 6
Olej rycynowy
Olej z oliwek
Terpentyna
Woda

0,79
0,75 to 0,78
0,88
1,26
0,94
0,83
0,84
0,89
0,91
0,95
0,99
0,95
0,98
0,862
1,000
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Ciężar właściwych niektórych gazów
(w temperaturze 20˚C i ciśnieniu
atmosferycznym w odniesieniu do
powietrza)
Acetylen
Amoniak
Azot
Butan
Chlorek etylu
Chlorek metylu
Dwutlenek siarki
Dwutlenek węgla
Etan
Hel
Metan
Powietrze
Propan
Tlen

0,91
0,596
0,971
2,067
2,26
1,785
2,264
1,53
1,05
0,138
0,554
1,000
1,56
1,105
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INFORMACJA TECHNICZNA
gumy, tworzywa sztuczne
i
metale
•

GUMY:

NBR (guma nitrylowa / NBR)
Standardowy materiał stosowany przy
obsłudze pochodnych ropy naftowej,
powietrza, wody, słabych kwasów,
acetylenu, kerozyny, roztworów wapna,
skroplonych gazów ropopochodnych i
terpentyny. Nie zaleca się stosować do
kwasów
i
benzyn
zawierających
węglowodory aromatyzowane.
NBR oznacza gumę nitrylową i jest
stosowany jako syntetyczny elastomer w
sprężystych uszczelnieniach i gniazdach.
Doskonale nadaje się do powietrza, wody
i lekkich olejów. Zakres temperatur pracy
od −20˚C do +90˚C.

silników
odrzutowych,
benzyny,
rozpuszczalniki, itd., które normalnie
powodują szkodliwe pęcznienie uszczelek
z gumy nitrylowej. Viton może być
wykorzystywany w szerokim zakresie
temperatur podobnym do kauczuku
etyleno−propylenowego, ale jest bardziej
odporny na „suche gorąco”. Viton nadaje
się do pracy z szeroką gamą związków
chemicznych. Zakres temperatur pracy
od −40˚C do +190˚C.
FMQ (fluorosilikon)
Silikon z grupą trójfluoropropylową w
każdym łańcuchu siloksanowym. Dobra
odporność na ciepło i większość
rozpuszczalników. Dobra charakterystyka
niskotemperaturowa.

VMQ (guma silikonowa)

uszczelniającą.
Dla temperatur poniżej −20˚C trzeba
stosować specjalne elastomery takie jak
silikon lub niskotemperaturowy NBR. Te
elastomery mogą rozszerzyć przedział
temperatur do −40˚C. Górna granica
temperatur pracy wynosi około +100˚C
poza FPM, EPDM i VMQ, które w
specjalnych
przypadkach
można
stosować do +190˚C. PTFE jest szeroko
używanym materiałem na uszczelki i
grzybki. Bardzo odporny chemicznie, do
pracy w zakresie temperatur od −270˚C
do +250˚C.

•

TWORZYWA SZTUCZNE

CA (acetal)

Używany do cieczy silnie utleniających,
cieczy spożywczych i wielu związków
chemicznych.
Nie
zalecany
do
węglowodorów
aromatycznych
i
chlorowcowych. Zakres temperatur pracy
od −40˚C do +120˚C.

Żywice acetalowe (Celcon lub Delrin)
termoplastyczne o wyjątkowej sztywności,
ale nie kruche. Zapewniają dobrą
wiązkość, wytrzymałość na rozciąganie,
sztywność i odporność na zmęczenie.
Żywice są bezwonne, bezsmakowe i
odporne na działanie większości
rozpuszczalników. Celcon ma trochę
lepszą stabilność cieplną niż Delrin.

EPDM (etylen / propylen)

PA (nylon)
Żywica poliamidowa bardzo trwała i bardzo
odporna chemicznie. W zaworach ASCO/
JOUCOMATIC wykorzystywany jest ny−
lon odporny termicznie.

FPM (fluoroelastomer / viton)

Odpowiedni do zakresu temperatur
podobnych do gumy nitrylowej (to znaczy
idealny
do
cieczy
typu
estrów
fosforanowych i nieodpowiedni do cieczy
ropopochodnych), lecz o wyższej górnej
granicy. Z tego powodu kauczuk
etylenowo−propylenowy
zastępuje
dotychczas stosowany butyl. Używany na
pierścienie uszczelniające typu O−ring w
zaworach do pary wodnej dzięki małemu
odkształceniu trwałemu po ściskaniu.
Odpowiedni dla większości roztworów
fotograficznych i wielu innych roztworów
chemicznych.
Kauczuk etylenowo−propylenowy stosuje
się w aplikacjach o zakresach temperatur
większych niż dla gumy nitrylowej takich
jak sterowanie gorącą wodą i parą wodną.
Posiada bardzo szerokie wykorzystanie,
lecz nie może być stosowany z mediami
ropopochodnymi lub zawierającymi takie
domieszki (np. powietrze olejowe). Zakres
temperatur pracy od −20˚C do +180˚C.

Zakres temperatur pracy trochę szerszy
niż gumy nitrylowej. Doskonale odporny
na działanie olejów ropopochodnych,
benzyny, cieczy do mycia na sucho i paliw
do silników odrzutowych. Nie zalecany do
ketonów, chlorowęglowodorów i freonów.
Viton jest elastomerem fluorowęglowym,
który początkowo stosowano do obsługi
węglowodorów takich jak paliwo do

Uwaga:
Ograniczenia temperaturowe pracy
elestomerów zależą w pewien sposób od
ich funkcji w zaworze.
Membrana która sztywnieje w niskiej
temperaturze jest niepożądana, podczas
gdy O−ring z tego samego materiału
sztywniejący w niskiej temperaturze może
dalej dobrze spełniać swoją rolę

HYP (hypalon)
Jedyny znany elastomer, który można
stosować zarówno w niskich, jak i wysokich
temperaturach. Może stosować do
nadtlenku wodoru (woda utleniona) i
niektórych kwasów. Nieodpowiedni do
pary wodnej (krótka żywotność grzybka).
Związki
fluorosilikonowe
posiadają
większą odporność na paliwa płynne.
CR (chloropren / neopren)
Stosowany głównie w urządzeniach
chłodniczych
jako
uszczelnienie
zewnętrzne. Guma neoprenowa używana
jest także do tlenu, alkoholu, słabych
kwasów, wody, powietrza, amoniaku,
argonu i innych gazów. Zakres temperatur
pracy od −20˚C do +90˚C.
UR (guma uretanowa)
Używana do wody, powietrza w normalnej
temperaturze
otoczenia,
alkoholu,
związków niearomatycznych, eteru,
tłuszczów jadalnych, olejów i płynów
hydraulicznych. Główną zaletą gumy
uretanowej jest wysoka wytrzymałość
mechaniczna i doskonała odporność na
ścieranie. Nie zalecana do ketonów i
środków silnie utleniających. Zakres
temperatur pracy od −30˚C do +40˚C.
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PSU (polisulfon)
Jedno z najbardziej odpornych termicznie
tworzyw sztucznych. Posiada doskonałą
odporność chemiczną na działanie
kwasów nieorganicznych, zasad i
węglowodorów alifatycznych.
PTFE (Teflon)
Żywica fluorowęglowa będąca idealnym
materiałem
na
grzybki
w
tych
zastosowaniach, gdzie inne materiały
syntetyczne są nieodpowiednie. Produkcja
Teflonu jest skomplikowana, a sam
materiał posiada niepożądaną cechę
„płynięcia na zimno”.
Rulon to rodzaj Teflonu z filtrami dodanymi
w celu poprawy własności mechanicznych.
Teflon i rulon są materiałami bardziej
plastycznymi niż sprężystymi. Nie
wchodzą w reakcje z żadnymi cieczami.
Zakres temperatur obejmuje grzybki do
zaworów kriogenicznych i grzybki do pary
wodnej. Istnienie „płynięcia na zimno”
może powodować przecieki przy
sterowaniu gazami. Zakres temperatur
pracy od −270˚C do +250˚C.

V1230−PL−R5
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HYT (hytrel)

PEI (polietermid)

Ag (srebro)

Termoplastyczny elastomer poliestrowy.
Używany w niektórych zaworach
membranowych. Elastomery hytrelowe
wykazują wysoką wytrzymałość na
rozciąganie, ściskanie i zginanie. Najlepiej
współpracują z gumami poliuretanowymi
w dużych, nośnych konstrukcjach.

Żywica ta (ultern) posiada mały
współczynnik rozszerzalności termicznej,
dużą odporność na kwasy nieutleniające
i rozpuszczalniki polarne. Dyskusyjne
stosowanie do roztworów zasadowych.

Materiał na cewki tłumiące w zaworach ze
stali nierdzewnej.

•

PC (poliwęglany)

Al (aluminium)

Materiał na korpusy, sprężyny, cylindry
rdzenia ruchomego elektromagnesu, itd.
Ten materiał jest znany także pod nazwą
18−8, co oznacza 18% chromu i 8% niklu.

Bardzo dobre w zastosowaniu do
rozpuszczalników polarnych, roztworów
soli i wody. Nie zalecany do
rozpuszczalników
niepolarnych.
Poliwęglany termoplastyczne posiadają
bardzo dużą wytrzymałość na uderzenia i
odporność
na
działanie
kwasów
nieorganicznych
i
węglowodorów
alifatycznych. Nie stosować z estrami
fosforanowymi zawierającymi wodę
(występują w olejach syntetycznych).

Materiał na cewki tłumiące do konstrukcji
specjalnych.
Aluminium
odlewane
ciśnieniowo jest materiałem na korpusy
zaworów do sterowania gazami o małym
ciśnieniu w instalacjach wolnych od wody.
Odlewy z aluminium odlewane mogą być
używane do olejów i benzyn.

PVC (polichlorek winylu)
Znany ze swej chemicznej obojętności, o
wytrzymałości termicznej mniejszej niż
inne tworzywa sztuczne. PVC posiada
wyjątkową odporność na stężone zasady,
kwasy nieorganiczne, sole i wiele innych
związków chemicznych powodujących
korozję chemiczną konwencjonalnych
materiałów.
PP (polipropylen)
Tworzywo termoplastyczne posiadające
wyjątkową odporność na działanie
nieorganicznych soli, kwasów i gazów.
Zapewnia dobrą odporność na działanie
odczynników fotograficznych i jest jednym
z
niewielu
tworzyw
sztucznych
wytrzymujących
warunki
panujące
podczas sterylizacji.

METALE:

Kuty mosiądz stanowi jeden z
podstawowych materiałów konstrukcyj−
nych korpusów zaworów. Mosiądz jest
stopem 59% miedzi, 2% ołowiu i 39%
cynku.

Cu (miedź)
Przede wszystkim używana do produkcji
cewek kompensacyjnych.
Ni Cr (inkonel)
Używany do produkcji sprężyn do
zastosowań wysokotemperaturowych np.
do pary i w konstrukcjach specjalnych.
Fe (żelazo)

Pb (ołów)

tel. 061 848 84 31
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Materiał na rdzenie elektromagnesu i
rdzenie nieruchome. Skład: 18% chromu,
reszta żelazo.

Odlewany brąz jest stosowany na odkuwki
korpusów zaworów.

Rodzina
tworzyw
sztucznych
od
posiadających
niską
temperaturę
topnienia do bardzo odpornych na ciepło,
od giętkich do sztywnych. Chociaż są
trochę za miękkie wykazują jednak dobrą
odporność elektryczną, mechaniczną, na
wilgoć i dobre własności fizyczne.

V1230−2

Materiał o zwiększonej odporności na
korozję
dzięki
dodatkom
uszlachetniającym.

Cu Sn (brąz)

Do odlewów korpusów zaworów.

Żywica ta, znana pod nazwą Ryton,
posiada wyjątkową odporność chemiczną
i nie są znane jej rozpuszczalniki w
temperaturach poniżej 200°C. Ryton
charakteryzuje
się
małym
współczynnikiem tarcia poślizgowego,
dużą odpornością na ścieranie i wysoką
wytrzymałością na rozciąganie.

Fe Cr Ni (stal nierdzewna 316)

Fe Cr (stal nierdzewna
magnetyczna 403F)

Cu Zn (mosiądz)

PE (polietylen)

PPS (siarczek polifenylenu)

Fe Cr Ni (stal nierdzewna
austenityczna 300)

Do uszczelek i uszczelek miedzianych
powlekanych ołowiem.
Ni Cu (monel)
Cylindry
rdzenia
ruchomego
elektromagnesu przy obsłudze mediów
korozyjnych w tulejach ze stali nierdzewnej
austenitycznej.
Ni Fe (nikiel żelazo)
Materiał na rdzenie elektromagnesów dla
zakresu niskich temperatur (poniżej
−100°C), szczególnie dla elektromag−
nesów o długim skoku.
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INFORMACJA TECHNICZNA
odporność na media
agresywne
INFORMACJE OGÓLNE
Ogólnie dostepne zawory ASCO/
JOUCOMATIC
mogą
sterować
przepływem większości kwasów, alkoholi,
rozpuszczalników i korozyjnych gazów i
cieczy. Czasami wymagane są wykonania
specjalne, w zależności od medium i
aplikacji.

MEDIUM

Korozja objawia się zarówno jako reakcja
chemiczna
lub
elektro−chemiczna.
Oprócz takich czynników jak ciśnienie i
temperatura medium należy wziąć pod
uwagę
siły
galwaniczne
i
elektromotoryczne. Poniższa tabela
zawiera informacje o najczęściej
spotykanych korozyjnych i niekorozyjnych
gazach i cieczach. Dla zastosowań w

warunkach specjalnych, innych mediów
należy skontaktować się z lokalnym
biurem ASCO/JOUCOMATIC.

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE i
ZALECENIA

Aceton

Palny rozpuszczalnik. Nie powodujący
korozji większości metali.

Standardowe
zawory
katalogowe
uszczelniane elestomerami etylenowo−
propylenowymi.
Można
stosować
zawory z gniazdami z Teflonu lub metalu.

Acetylen

Gaz bezbarwny, łatwo samozapalny.
Używany w urządzeniach do spawania i
cięcia. Jeśli jest wilgotny nie można
stosować miedzi, srebra i stopów zawiera−
jących więcej niż 66% miedzi.

Standardowe zawory z korpusami z alu−
minium, mosiądzu, stali i stali
nierdzewnej z aluminiową cewką
tłumiącą. Nie stosować zaworów
prętowych z mosiądzu.

Alkohol etylowy

Spirytus zbożowy używany szeroko jako
rozpuszczalnik, a także jako ciecz chło−
dząca, niezamarzająca i paliwo rakietowe.

Standardowe zawory ze sprężystym
uszczelnieniem.

Alkohol metylowy

Palny spirytus drzewny używany jako płyn
niezamarzający, rozpuszczalnik, paliwo
lotnicze i rakietowe.

Standardowe konstrukcje katalogowe;
przy wymaganiu wysokiej czystości
cieczy należy stosować stal nierdzewną.

Amoniak bezwodny lub
zdysocjowany

Używany w urządzeniach chłodniczych i
wielu innych zastosowaniach. Obecność
nawet śladowych ilości może niszczyć
mosiądz.

Konstrukcje ze stali lub stali nierdzewnej
z aluminiową cewką kompensacyjną i
elastomerem neopremowym.
Cewka kompensacyjna z aluminium.

Argon

Zawór musi być wolny od zanieczyszczeń
przy napełnianiu żarówek, świetlówek,
termometrów gazowych, itd. Używany
także jako obojętny gaz osłonowy w
urządzeniach spawalniczych.

Z urządzeniami spawalniczymi standar−
dowe zawory katalogowe z aluminium i
mosiądzu. Wiele innych zastosowań
wymaga zaworów ze stali nierdzewnej,
specjalnie mytych w celu uniknięcia
wprowadzenia zanieczyszczeń.

Azot

Gaz obojętny używany w grzejnictwie,
czyszczeniu i spawalnictwie.

Standardowe zawory ze sprężystym
uszczelnieniem.

Benzen−Benzol

Rozpuszczalnik smoły węglowej i dodatek
do paliw silnikowych. Agresywny do
większości elastomerów.

Standardowe zawory katalogowe,
grzybki lub uszczelki z Vitonu.

Benzyna

Benzyny specjalne posiadają dodatki lub
nawaniacze, które powodują nadmierne
pęcznienie lub wydzielanie plastyfikatorów
z syntetycznego kauczuku.

Standardowe
zawory
katalogowe
uszczelniane Vitonem. Można stosować
zawory z uszczelnieniem metalowym.

Butan

Jeden z głównych gazów technologicz−
nych.
Używany
jako
paliwo
w
gospodarstwach domowych i w przemyśle
jako czynnik chłodzący i nośny w
aerozolach.

Wymagane specjalne konstrukcje. Patrz
'Propan'.
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Czterochlorek węgla

Głównie używany do odłuszczania metali
i w gaśnicach tetrowych. Rozpuszczalnik
ogólnego zastosowania i środek do
suchego prania. Jest toksyczny i powinien
być obsługiwany w obszarach o dobrej
wentylacji.

Stamdardowe zawory katalogowe z
mosiądzu, także grzybki z vitonu lub
teflonu. Zawory membranowe muszą być
wyposażone w części z vitonu. Można
stosować zawory z uszczelnieniem
metalowym.

Dwutlenek węgla
gazowy lub ciekły
(CO2)

Używany w chłodniach przemysłowych,
do napojów gazowanych, także w
gaśnicach i jako gaz obojętny w
urządzeniach spawalniczych

Dla ciśnień gazów poniżej 7 barów
używać zaworów standardowych z
grzybkami z gumy nitrylowej. Powyżej 7
barów używać zaworów serii 264
specjalnie zaprojektowanej do tego celu.

"FREON"
czynnik chłodniczy

Należy skontaktować się z przed−
stawicielstwem ASCO/JOUCOMATIC.

"Freon"
rozpuszczalnik, "MF", "TF", "BF"

Znak handlowy rozpuszczalnika szeroko
uzywanego w płuczkach ultradźwięko−
wych przy usuwaniu oleju, smarów i brudu
z części metalowych i z tworzyw
sztucznych.

Gaz miejski

Patrz "Gaz przemysłowy".

Gaz naturalny

Powszechnie stosowane paliwo grzewcze

Patrz zawory do gazu.

Gaz przemysłowy

Oczyszczony gaz koksowniczy
zastosowań miejskich.

Patrz zawory do gazu.

Gaz technologiczny

Patrz "Propan".

Patrz zawory do gazu.

Gaz węglowy

Gaz palny używany w grzejnictwie
domowym i przemysłowym.

Standardowe zaworu ze stali lub stali
nierdzewnej z eleastomerami nitrylowymi.

Glikol etylenowy

Używany w mieszankach niezamar−
zających, płynach hamulcowych i jako
rozpuszczalnik do barwników.

Standardowe zaworu z uszczelnieniem
sprężystym.

Hel

Gaz obojętny używany w grzejnictwie,
czyszczeniu i spawaniu.

Standardowe zaworu z uszczelnieniem
sprężystym.

Kawa

Urządzenia dozujące automatyczne lub
półautomatyczne.

Zawory ze stali nierdzewnej lub tworzyw
sztucznych.

Kerozyna

Używana jako rozpuszczalnik, do mycia,
czyszczenia i jako paliwo grzewcze.

Standardowe zaworu z uszczelnieniem
sprężystym.

Kwas azotowy

Normalne stężenie to 60% kwasu azoto−
wego i 40% wody. Ten roztwór i kwas
azotowy czerwony dymiący, w którym
jest więcej niż 86% kwasu, są łatwo
obsługi−wane przez wszystkie zawory ze
stali nierdzewnej. Kwas azotowy biały
dymiący (od czystego do 97.5% kwasu) i
pary kwasu azotowego są bardzo trudne
do obsługi.

Zawory ze stali nierdzewnej z aluminiową
cewką kompensacyjną i grzybkiem
teflonowym. Można stosować zawory z
uszczelnieniem
metalowym.
Maksymalna temperatura medium
wynosi 400C.

Kwas octowy lodowaty (czysty) nie jest
tak korozyjny jak rozcieńczony

Zawory normalnie zamknięte ze stali
nierdzewnej uszczelniane elastomerami
etylenowo−propylenowymi.

Kwas octowy
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Metylu etylen

Używany w lakierach, w zmywaczach do
farb, w kitach i klejach. Ciecz palna

Standardowe zawory katalogowe
uszczelniane elastomerami etyleno−
propylenowymi. Można stosować
zawory z uszczelnieniem metalowym i
teflonowym.

Nadchloroetylen
"Perk"

To samo co trójchloroetylen. Używany
jako rozpuszczalnik w czyszczeniu na
sucho i w urządzeniach do odłuszczania.

Standardowe zawory uszczelniane
vitonem. Dostępne specjalne wykonania
zaworów tłokowych. Nie stosować
zaworów membranowych.

Nafta

Rozpuszczalnik smoły węglowej,

Standardowe zawory z uszczelnieniem
sprężystym.
Patrz zawory do niskich temperatur.

Naturalny gaz ciekły, ciekły azot i
tlen
Ocet

Roztwór kwasu octowego.

Zawory wykonane ze stali nierdzewnej
z uszczelniane elastomerami etyleno−
propylenowymi.

Oleje smarownicze lub silnikowe

Standardowe oleje silnikowe znane jako
oleje SEA i syntatyczne oleje smarowe.

Standardowe zawory katalogowe dla
lepkości oleju do 65 cSt. Dla lepkości
powyżej 65 cSt należy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielstwem
ASCO/JOUCOMATIC.

Olej hydrauliczny

Oleje na bazie ropy naftowej o lepkości
7cSt lub 65 cSt.

Standardowe zawory z uszczelnieniem
sprężystym.

Olej napędowy

Olej z ropy naftowej używany jako paliwo
w silnikach diesla.

Standardowe zawory katalogowe z
uszczelnieniem sprężystym, także
uszczelnienia z vitonu.

Olej opałowy (lekki)
numery 1, 2 i 3

"Destylowany" olej z ropy naftowej używa−
ny w piecach olejowych bez podgrzewania
wstępnego.

Patrz zawory do olejów opałowych.

Olej opałowy (ciężki)
numery 4, 5 i 6

Ciężki olej opałowy "bunkrowy". Zazwyczaj
podgrzewany wstępnie do temperatury
600C lub większej przed spaleniem.

Patrz zawory do olejów opałowych.

Paliwo odrzutowe
(od JP1 do JP6)

Produkty otrzymywane z ropy naftowej,
podobne do kerozyny używane w silnikach
odrzutowych. Niektóre paliwa odrzutowe
zawierają dodatki aromatyczne, które
wchodzą w reakcje z większością kauczu−
ków syntatycznych.

Standardowe zawory katalogowe z
uszczelnieniami
z vitonu. Można
stosować zawory z uszczelnieniem
metalowym i teflonowym.

Kondensat powrotny z kotłów parowych o
różnym
stężeniu
rozpuszczonego
dwutlen−ku węgla lub tlenu. Temperatura
jest zazwyczaj bliska punktu wrzenia.

Zawory wykonane z mosiądzu
uszczelniane elestomerami etyleno−
propylenowymi.

Używane jako powietrze technologiczne i
w liniach telefonicznych, gdzie wilgoć i
olej nie mogą być tolerowane.

Wymagane specjalne konstrukcje. Patrz
zawory
elektromagnetyczne
o
wydłużonej żywotności.

Większość źródeł powietrza daje
zaolejenie od pomp i innych urządzeń.
Powietrze
może
być
zaolejane
bezpośrednio w liniach procesowych.

Standardowe zawory z uszczelnieniem
sprężystym.

Para skondensowana

Powietrze lub gazy suche i
niezaolejone

Powietrze naolejone
(z dodatkiem oleju)
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Propan, gaz

Jedno z najważniejszych paliw gazowych,
używany w suszarniach i do napełniania
butli gazowych, do ogrzewania i gotowania.

Wymagane są specjalne konstrukcje.
Patrz zawory do gazu.

"Pydraul"
("Monsanto")

Nazwa handlowa szeregu cieczy
hydraulicznych odpornych na ogień,
używanych w automatach spawalniczych,
prasach hydraulicznych i kompresorach.
Używane
także
w
maszynach
odlewniczych ciśnieniowych, prasach
kuźniczych i wytłaczarkach.

Standardowe zawory z uszczelnieniem
sprężystym z uszczelnieniami z vitonu.
Można
stosować
zawory
z
uszczelnieniem
teflonowym
lub
metalowym.

Rozpuszczalnik Stoddarda

Rozpuszczalnik używany w urządzeniach
do prania na sucho składający się z nafty
o wysokiej czystości wolnej od wody.
Rozpuszczalnik smoły węglowej.

Standardowe zawory katalogowe.

Siarczan potasu

Używany przy produkcji nawozów
sztucznych, szkła i aluminium.

Standardowe
nierdzewnej.

Terpentyna

Rozpuszczalnik i rozcieńczalnik do farb,
werniksów i lakierów, stosowany także
jako rozpuszczalnik do kauczuków i środek
regeneracyjny. Ciecz lotna.

Standardowe zawory z uszczelnieniem
sprężystym.

Tlenek etylenu

Bezbarwny gaz, w normalnych tempera−
turach wyjątkowo palny. Używany do
sterylizacji, zadymiania i jako dodatek do
benzyn. Posiada własności spęczniania
większości elastomerów i nie powinien
być używany z mosiądzem, miedzią lub
srebrem. Mieszanki gazu są wybuchowe.

Zawory ze stali lub stali nierdezewnej, z
uszczelnieniem metal na metal i
aluminiową cewką kompensacyjną.

Tlen, gaz

W połączeniu z paliwami używany w
piecach, palnikach, urządzeniach spawal−
niczych, tnących i grzewczych. Gaz nie−
palny, lecz tworzy mieszanki wybuchowe.

Zawory o korpusach metalowych z
uszczelnieniami z vitonu lub neoprenu,
specjalnie czyszczone w celu usunięcia
węglowodorów.

Woda, destylowana lub
dejonizowana

Woda oczyszczona, czasami nazywana
dejonizowaną, obojętna i wolna od
zanieczyszczeń.

Standardowe zawory katalogowe ze stali
nierdzewnej uszczelniane elastomerami
etyleno−propylenowymi. Można także
stosować zawory z uszczelnieniem z
teflonu i metalu.

Woda, do grzejnictwa

Powszechnie stosowana woda w grzejnic−
twie z dodatkami zapobiegającymi korozji
kotłów grzewczych.

Standardowe zawory katalogowe ze stali
nierdzewnej.

Woda, gorąca

Woda o temp. powyżej 1000C często
zamienia się w parę.

Odpowiednie zawory na określone
temperatury wymienione w katalogu.

Woda, o wysokim ciśnieniu

Przy obsłudze wody o ciśnieniu powyżej
35 barów należy wziąć pod uwagę efekty
erozji i uderzeń wodnych.

Specjalne konstrukcje do myjni
samochodowych. Używać standar−
dowych zaworów katalogowych ze
sprężystym uszczelnieniem.

Używany w przemyśle papierniczym,
tekstylnym, składnik detergentów i mydeł.
Stężenia przemysłowe od 50% do 73%.

Standardowe zawory katalogowe ze stali
nierdzewnej uszczelniane elastomerami
etyleno−propylenowymi. Można także
stosować zawory z uszczelnieniem z
teflonu i metalu.

Wodorotlenek sodowy
(soda kaustyczna)
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