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Informações de Válvulas de Controle

Descrição do Produto
As válvulas de controle da SF International foram desenvolvidas para oferecer excelente
relação custo-benefício, através de uma operação confiável e isenta de problemas, ao
mesmo tempo em que oferecem uma manutenção fácil, rápida e econômica para a
maioria das aplicações em vapor e líquidos.
Nomenclatura
Com o desenvolvimento dos processos industriais, experiências têm mostrado que as
vantagens dos instrumentos de controle precisos são perdidas se a válvula de controle
associada não ter uma boa característica de vazão e de operação. O range das válvulas,
foram projetadas para obter estes requisitos e incorporam uma característica de vazão
precisa de igual porcentagem, oferecendo uma alta rangeabilidade. Muitos componentes
usados são comuns para garantir um estoque mínimo de peças de reposição.

Conexão
R: Roscada BSPT ou NPT
FLG: Flages Conf. Normas DIN, ANSI, ABNT, etc.
Característica de Vazão
Igual porcentagem, linear e abertura rápida.

Aplicação
Válvulas de controle são utilizadas em equipamentos e processos industriais, para o
controle de líquidos e vapor.

Tabela de torques recomendados (Nm)
Diâmetro

Sede (9)

Porcas do Castelo (8)

Câmara de empan. (3)

Características
- Molas de baixo perfil, tornando o projeto do atuador mais compacto;
- Fixação do prato inferior do atuador na base sem furos, eliminando possíveis pontos de
vazamento;
- Suporte especial para montagem do posicionador, evitando perda de precisão;
- Gaxeta de ajuste automática para menor fricção na operação;
- Haste e obturador guiados, aumentando a performance de vedação da válvula;
- Design especial da porca e flange do atuador, facilitando a centralização das colunas na
montagem.

Instalação
As válvulas devem ser instaladas em tubulações na horizontal de modo a que o fluxo
circule na direção indicada pela seta cravada no corpo da válvula. As válvulas com
atuadores pneumáticos devem estar posicionadas na vertical para cima ou para baixo e
as válvulas com atuadores elétricos devem estar a 90º na horizontal, caso não tenham
um suporte adequado. Deve sempre ser instalado um filtro adequado antes da válvula de
controle.
By-pass
É recomendável a instalação de válvulas isoladoras a montante e a jusante da válvula de
controle juntamente com uma válvula de regulação manual para o by-pass do conjunto.
O processo pode então ser controlado pela válvula de by-pass enquanto a válvula de
controle está isolada para efeitos de manutenção.
Ajuste
Para obter instruções de arranque veja as instruções de Funcionamento, Instalação e
Manutenção, dos atuadores.

Procedimento para manutenção
a) Isole a válvula a montante e a jusante.
b) Remova o atuador da válvula.
c) Solte os quatro parafusos (8) que segura a tampa no corpo e remova a tampa (6) completa com haste
e plug (5).
d) Remova a porca trava (1).
e) Solte o adaptador (3), retire a haste e o plug (5), remova o conjunto de vedação (4) e a junta (7) da
tampa.
f) Examine as peças procurando sinais de danos ou deteriorização e troque se necessário. Observe que
marcas ou depósitos de sujeira na haste da válvula (5) ocasionarão troca prematura da sede e gaxetas
de vedação.
g) Limpe as peças nas tome cuidado para não riscar a haste ou as vedações. Recoloque a haste e o
plug.
h) Substitua a vedação da haste. Observe que a vedação da haste (4), contém um anel suporte no topo e
no fundo e um pacote de graflex. Um a Um os anéis de graflex devem ser inseridos, e de tempo em
tempo o adaptador (3) deve sofrer um reaperto. Certifique que o último anel está girando 90°. Deixe o
adaptador montado com uma folga, ou seja, não deixe a vedação comprimida.
i) A haste e o plug devem ser recolocados na válvula cuidadosamente, deslizando-a através do conjunto
de vedação.
j) Usando nova junta (7) recoloque a tampa (6) no corpo da válvula. Reponha as quatro porcas (8) e faça
a vedação com o torque correto (veja a tabela acima).
k) Rosqueie para baixo o adaptador (3) até começar a pressionar a vedação e então gire o adaptador
mais 1 volta e meia. Levante um pouco a haste da válvula e depois empurre-a contra a sede certificando
que o plug da válvula está encostando na sede de forma correta. Atenção: não forçar o plug na sede,
pois pode danificar ocasionando vazamento.
l) Recoloque a porca trava (2) e faça a conexão do atuador na haste da válvula.
m) Movimente a válvula (aberta/fechada) 6 vezes para permitir o assentamento da vedação.
n) Ajuste o adaptador (3) dando 1/3 de volta para válvulas de ½" a 2" e ½" volta para válvulas de 2 ½" a 4".
o) Coloque a válvula em serviço novamente.
p) Verifique se há vazamentos nas vedações. Se houver um pequeno vazamento pela haste da válvula,
um reaperto do adaptador (3) deve ser dado cuidadosamente. Se for dado um aperto excessivo, os
anéis de graflex podem travar em uma posição incorreta e provocar vazamento. Observe se o
posicionador está ajustado corretamente, pois, se não estiver ocorrerá um vazamento pela sede da
válvula.

Procedimento para substituir a sede da válvula
a) Isole a válvula a montante e a jusante.
b) Remova o atuador da válvula.
c) Solte os quatro parafusos (8) que segura a tampa no corpo e remova a tampa (6) completa com haste
e plug (5).
d) Remova a porca trava (1).
e) Solte o adaptador (3), retire a haste e o plug (5), remova o conjunto de vedação (4) e a junta (7) da
tampa. Limpe a tampa e sustitua a haste e o plug.
f) Solte e remova a sede da válvula (9). Remova a junta da sede (10) e substitua por uma junta nova.
g) Coloque um pouco de graxa de silicone na nova sede e rosqueie no corpo da válvula. Reaperte a sede
com o torque correta (veja a tabela acima) certifique que o plug está encostando na sede. (não forçar o
plug na sede pois pode danificar, ocasionando vazamento).
h) Usando uma nova junta (7) recoloque a tampa (6) no corpo da válvula. Coloque as quatro porcas (8) e
aperte no torque correto (veja tabela acima).
i) Coloque o novo conjunto de vedação da haste (4) conforme descrito acima no procedimento para
manutenção. Certifique que a haste da válvula (5) se mova livremente após a montagem.
j) Reponha o atuador, as porcas de fixação (2) e ligue o atuador à haste da válvula.
k) Volte a colocar a válvula em serviço.
l) Verifique se há vazamento pela junta.
Atenção: Qualquer vazamento na válvula deve ser corrigido imediatamente, pois poderá
ocasionar danos irreparáveis.

