
Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych

TI-S13-27 PL
CH Issue 1

SV 60
Zawory bezpieczeñstwa

Opis, wielko�ci i przy³¹cza standardowe
Pe³noskokowe zawory bezpieczeñstwa SV60 przeznaczone s¹ do
pracy w instalacjach pary wodnej, gazów i cieczy.
Mog¹ byæ wykorzystywane do zabezpieczania przed przekroczeniem
bezpiecznego ci�nienia w kot³ach, zbiornikach ci�nieniowych,
sprê¿arkach, ruroci¹gach, oraz ró¿norodnych urz¹dzeniach
technologicznych.
Konstrukcja �pe³noskokowa� oznacza, i¿ pe³ne otwarcie zaworu
nast¹pi przy przekroczeniu ci�nienia nastawy o nie wiêcej ni¿ 5%,
a faza �przeka�nikowa� otwierania rozpocznie sie nie pó�niej ni¿ w
20% otwarcia.

Zawory SV60  posiadaj¹ dopuszczenia TUV oraz UDT.
TUV zgodnie z AD Merkblatt A2 oraz TRD421:

TUV . SV . 99 - 1027 . d0 . D/G . αw . p
UDT - uprawnienie nr EC-136/1-00 z dnia 25.05.00.
Szczelno�æ zgodnie z API 527.

Zawory SV60 dostêpne s¹ w dwóch wykonaniach materia³owych:
SV607 - korpus z ¿eliwa sferoidalnego,

  ko³nierz wlotowy PN25, ko³nierz wylotowy PN16
SV604 - korpus ze stali wêglowej,

  ko³nierz wlotowy PN40, ko³nierz wylotowy PN16

wlot DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
wylot DN 32 40 50 65 80 100 150 150 200 250
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poz. czê�æ materia³, norma SV607/SV604
1 korpus ¿el. sferoidalne/stal GGG-40.3/GS-C25
2 gniazdo stal nierdzewna 1.4057
3 pokrywa ¿el. sferoidalne/stal GGG-40.3/GS-C25
4 ko³pak ¿eliwo sferoidalne GGG-40.3
5 grzybek stal nierdzewna utwardzona 1.4021
6 sprê¿yna stal wêglowa DIN 17225 50 CrV4
7 prowadnica trzpienia ¿eliwo sferoidalne GGG-40.3
8 pier�cieñ wspomagaj¹cy stal nierdzewna 1.4031
9 trzpieñ stal nierdzewna 1.4034

10 �ruby mocuj¹ce pokrywê DIN-931 5.6 ZN/DIN-933 CK-35
11 opora sprê¿yny stal CK 45
12 pier�cieñ ³o¿yskuj¹cy stal 1.4034
13 tuleja prowadz¹ca stal 1.4031
14 �ruba kalibracyjna stal 1.4034
15 przeciwnakrêtka stal wêglowa DIN 1651 9S Mn 36 Zp
16 �ruba mocuj¹ca kopu³kê DIN-931 5.6 ZN
17 ko³nierz oporowy stal wêglowa ocynkowana
18 d�wignia ¿eliwo sferoidalne GGG 40.3
19 sworzeñ stal wêglowa ocynkowana
20 pier�cieñ zabezpieczaj¹cy stal wêglowa DIN-471
21 sworzeñ grzybka DIN-7343
22 pier�cieñ osadczy stal 1.4034
23 kulka 1.4034
26 sworzeñ ko³nierza DIN-1481
35 uszczelka klingersil C4324

Parametry graniczne
SV607 SV604

maksymalne ci�nienie 25 bar m 40 bar m
zakres temperatury pracy
- wykonanie z uszczelnieniem grzyba i gniazda metal-metal:

-10°C do + 300°C -10°C do + 400°C
- wykonania z miêkkim uszczelnieniem grzyba i gniazda:

viton -10°C do + 180°C -10°C do + 180°C
nitryl/buna-N -10°C do + 90°C -10°C do + 90°C
kalrez 0°C do + 250°C 0°C do + 250°C

Zakres stosowania
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Przyk³ad zamówienia
Zawór bezpieczeñstwa, typ SV607 A S, ko³nierze DIN, PN25/16,
DN50/80, ci�nienie nastawy 6 bar m.

Opcje wykonania zaworów SV60 opisano na drugiej stronie karty.
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poz. czê�æ materia³, norma SV607/SV604
27 trzpieñ stal 1.4034

28 krzywka ¿eliwo sferoidalne GGG-40.3

29 uszczelnienie grafit

30 d³awnica 1.4305

31 nakrêtka DIN-1471

32 p³ytka mocuj¹ca O-ring 1.4031

33 O-ring viton, nitryl lub kalrez

34 nakrêtka d³awnicy stal wêglowa

36 uszczelka klingersil C4324

37 uszczelka klingersil

Opcje wykonania zaworów
Zawory bezpieczeñstwa SV60 mog¹ byæ dostarczone w dowolnym
wykonaniu, bêd¹cym kombinacj¹ przedstawionych opcji. Dziêki temu
u¿ytkownik otrzymuje zawór najlepiej dopasowany do potrzeb swojej
instalacji.

Poni¿ej przedstawiamy kilka sugestii odno�nie wyboru opcji
wykonania. Jednocze�nie podkre�lamy, ¿e nie ma uniwersalnych
regu³, a ka¿dy przypadek nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie, bior¹c
pod uwagê parametry czynnika roboczego, bezpieczeñstwo
u¿ytkowników i ³atwo�æ obs³ugi zaworu.

Czynnik roboczy: para wodna
� dla temperatur do 250°C:

pokrywa zamkniêta, standardowa d�wignia otwieraj¹ca
� dla temperatur powy¿ej 250°C:

pokrywa otwarta, standardowa d�wignia otwieraj¹ca

Czynnik roboczy: gaz
� pokrywa zamkniêta, ko³pak gazoszczelny (bez d�wigni otwieraj¹cej)
� je�li lokalne warunki wymagaj¹ okresowego testowania zaworu

bezpieczeñstwa przez rêczne otwarcie:
pokrywa zamkniêta, standardowa d�wignia otwieraj¹ca

Czynnik roboczy: ciecz
� pokrywa zamkniêta, ko³pak gazoszczelny (bez d�wigni otwieraj¹cej)
� je�li lokalne warunki wymagaj¹ okresowego testowania zaworu

bezpieczeñstwa przez rêczne otwarcie:
pokrywa zamkniêta, d�wignia otwieraj¹ca z uszczeln. trzpieniem

Wielko�ci, wymiary [mm], ciê¿ary [kg]
wielko�æ A B C ciê¿ar
wlot/wylot
DN20/32 85 95 385 10
DN25/40 100 105 435 12
DN32/50 110 115 450 15
DN40/65 115 140 520 17
DN50/80 120 150 535 20
DN65/100 140 170 710 38
DN80/150 160 195 790 50
DN100/150 180 220 835 77
DN125/200 200 250 1042 115
DN150/250 225 285 1165 180
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gazoszczelny ko³pak

miêkkie uszczelnienie
(O-ring) gniazda i grzyba

d�wignia otwieraj¹ca
z uszczelnionym trzpieniem

Instalacja
Zawór nale¿y montowaæ w pozycji pionowej, z ko³pakiem
skierowanym ku górze.
Niedopuszczalne jest zabudowywanie armatury odcinaj¹cej
pomiêdzy zaworem bezpieczeñstwa a zabezpieczanym urz¹dzeniem.
Je¿eli temperatura czynnika przekracza 250°C, polecamy
zdecydowanie stosowaæ zawór w wykonaniu z pokryw¹ otwart¹.
Szczegó³owa Instrukcja Obs³ugi dostarczana jest wraz z zaworem.

System oznaczania typu zaworu
Przyk³ad:
SV60 7 A S

uszczelnienie S = metal-metal
gniazda i grzyba N = nitryl/buna-N

V = viton
K = kalrez

wykonanie pokrywy, A = pokrywa zamkniêta, standardowa d�wignia otwieraj¹ca
ko³paka i d�wigni B = pokrywa zamkniêta, ko³pak gazoszczelny (bez d�wigni otwieraj¹cej)

C = pokrywa zamkniêta, d�wignia otwieraj¹ca z uszczelnionym trzpieniem
D = pokrywa otwarta, standardowa d�wignia otwieraj¹ca

materia³ korpusu 4 = staliwo
7 = ¿eliwo sferoidalne
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