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Inspeção e Manutenção da Sede e Diafragma da Piloto
- Remova os 4 parafusos da caixa inferior do piloto e retire o piloto. Faça um exame visual;
- A cabeça e sede fazem parte de um único conjunto. “Para remover a cabeça e o conjunto da sede,
solte a parte sextavada (M) usando uma chave padrão de soquete de 11/16”;
- Se for constatado que a cabeça e a sede sofreram desgaste, ambos deverão ser trocadas;
- Gire o parafuso de ajuste (A) no sentido anti-horário para piloto MP e MPA ou sentido horário para
pilotos MBP e MBPA até que o piloto esteja fechado;
- Remova os parafusos (L) para que a caixa superior do piloto possa ser removida;
- O diafragma metálico pode ser inspecionadas e verificadas distorções ou possíveis fraturas, como
resultado de uma operação anormal;
- Ao mesmo tempo, qualquer acúmulo de sujeira, incrustação, devem ser removidos da caixa inferior
do diafragma;
- Quando substituir os diafragmas, tenha certeza de que a superfície de sua instalação está livre de
sujeiras, para assegurar uma união hermética;
- Aperte todos os parafusos uniformemente.

!
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Descrição do Produto

Manutenção

A Linha de válvulas Série 3000/3100, proporciona a possibilidade de acoplar seus mais diversos

Com todas as válvulas de bloqueio fechadas, e com a válvula totalmente fria, remova o tubo de cobre de

pilotos ao seu corpo único. Tendo como principio de funcionamento o controle do fluido em sua

suas conexões (C) e (E) cuidadosamente para não dobrá-lo. Feche o piloto da válvula virando o parafuso

passagem na válvula, mantendo dentro de um determinado nível de precisão uma ou mais variáveis

de ajuste (A) no sentido anti-horário para pilotos MP e MPA e no sentido horário para pilotos MBP e MBPA

do sistema. A versatilidade da linha de válvulas Serie 3000/3100 permite ainda a união de dois pilotos,

até que o piloto esteja fechado.

iguais ou diferentes em uma única válvula, possibilitando assim o controle de mais de uma variável.

Retire as conexões do tubo e abra a válvula de bloqueio da entrada rapidamente, para que uma pequena

Quando as válvulas da Serie 3000/3100 são acopladas a uma válvula solenoide, controlador e um

quantidade de vapor/ar entre na válvula e no piloto. Abra e feche a válvula algumas vezes, virando o

sensor, temos uma controladora de temperatura.

parafuso de ajuste (A) e observe o fluxo de vapor/ar que vem do das conexões do tubo (C) e (E). Quando o

Funcionamento da Válvula com Piloto MP

da válvula está com defeito e deve ser substituído.

piloto da válvula está fechado, não deve haver fluxo nos conectores; se existir fluxo, isto indica que o piloto

A posição normal da válvula, antes do inicio do funcionamento, é com a válvula principal fechada e a

Com o tubo de cobre removido, a cabeça da válvula principal e a sede permanecem fechadas e não deve

válvula piloto mantida fechada pela descompressão da mola.

passar vapor/ar. Observe o orifício do conector (B) a jusante. Um fluxo de vapor/ar vindo deste conector

Comprimindo a mola do piloto, o fluido que entra passa através da válvula piloto para a câmara do

indica que a cabeça da válvula e a sede estão vazando e necessitam de manutenção.

diafragma e alivia através do orifício de controle para jusante da válvula. Quando a vazão através da
válvula piloto excede a vazão através do orifício de controle, a pressão na câmara do diafragma

Inspeção e Manutenção do Conjunto Sede e Diafragma da válvula principal

aumenta, abrindo a válvula principal. A medida que o fluido passa, a pressão controlada aumenta e

- Retire as conexões (C) e (E) da tubulação de cobre;

alimenta através da linha de controle a parte inferior do diafragma do Piloto MP.

- Retire os parafusos da tampa (Q);

Quando a força embaixo do diafragma equilibra-se com a força de compressão da mola, a válvula

- Retire a tela do filtro e a mola;

piloto é colocada em posição que fornecerá apenas o fluido suficiente para manter a pressão

- A cabeça (S) pode então ser retirada por meio de um alicate ou ferramenta semelhante;

desejada de saída. Um aumento da pressão de saída é obtido com uma maior compressão da mola

- Uma inspeção deve ser feita para determinar se incrustações ou materiais estranhos estão impedindo o

do Piloto.

fechamento hermético da válvula;

Quando não houver demanda, a sede principal fecha-se hermeticamente.

- Se a cabeça ou a sede (T) mostra sinais de desgaste, isto pode ser corrigido por meio de esmerilhamento,
usando-se uma mistura adequada para esmerilhar, se o desgaste não for tão severo. Cheque também se

Funcionamento da Válvula com Piloto ET

há erosão no corpo.

Uma válvula solenoide é montada no tubo de comando e alívio entre a válvula piloto e a câmara do

- Caso seja necessário substituir a sede da válvula, ela pode ser removida através de uma chave. É

diafragma principal. O proposito da válvula solenoide é “by-pass” a válvula piloto, causando o

aconselhada a instalação de uma nova gaxeta para assegurar melhor ajuste da junta;

fechamento da válvula principal. A válvula solenoide pode ser controlada por qualquer dispositivo

- Retire a conexão (G) da tubulação de cobre;

capaz de interromper o fornecimento de corrente para a bobina da válvula solenoide.

- Retire os parafusos do diafragma (X). Isto permitirá que a câmara inferior do diafragma (W) seja retirada;

A válvula solenoide é projetada para abrir a válvula quando a bobina é energizada; o dispositivo de

- Os diafragmas (Y) devem ser inspecionados para ter certeza de que não foram ou danificados como

acionamento deve cortar a corrente para fechar a válvula principal. Dessa forma, a unidade sempre

consequência de uma condição anormais de trabalho;

trabalhara dentro do conceito “falha segura”, ou seja, fechara a válvula principal na eventualidade de

- Ao mesmo tempo, qualquer acúmulo de sujeira ou material estranho deve ser removido da câmara do

uma falha no suprimento de energia. É importante que a válvula solenoide esteja conectada na

diafragma;

tensão correta. Sempre cheque os detalhes da alimentação estampados na etiqueta da válvula

- A haste da válvula (U) também deve ser checada para que se tenha certeza de que pode movimentar-se

solenoide antes de proceder com a ligação elétrica. A ligação elétrica é feita por meio de plugue. Toda

livremente e que não existem incrustações e materiais estranhos alojados na bucha-guia (V).

a fiação e conexões próximas a válvula devem ser do tipo resistente ao calor e atender aos códigos

- Antes de remontar os diafragmas nos diâmetros de 1.1/2” a 4”. A cabeça principal da válvula deve estar no

elétricos locais e nacionais.

lugar e a cabeça na posição fechada com a mola de retorno instalada;
- Deve-se ter o cuidado de centrar conveniente o diafragma. Iguale uniformemente o encaixe do parafuso
apertando no torque adequado e em cruz.

Nomenclatura
A: Ar Comprimido
W: Líquidos
G: Gás
Conexão
R: Roscada BSPT ou NPT
FLG: Flangeadas Conf. Norma ANSI, ASME, DIN, etc.

Conforme Pressão de Saída

Instalação

Funcionamento

IMPORTANTE: Nunca transporte a válvula pelos tubos de comando e alívio. Segure o corpo da

Certifique-se que todas as válvulas de bloqueio estão fechadas e a mola do piloto é adequada para a

válvula firmemente ao levantá-la. As válvulas vão montadas com exceção dos tubos de comando e

pressão a ser controlada. (Veja tabela de mola em Condições de Operação)

alívio e equilíbrio e seus encaixes para que não sejam danificados.
Retire a Etiqueta do piloto que protege a mola de regulagem e identifica o produto. Vire o parafuso de
1. Recomendamos a instalação de um separador de umidade com o kit de drenagem na entrada do

ajuste do piloto no sentido anti-horário até que a mola fique solta. Verifique se a mola ainda se

cavalete da válvula para que se assegure uma operação apropriada da válvula e evite o desgaste

encontra na posição vertical e centralizada em sua câmara.

prematuro da mesma. Um purgador também deverá ser instalado na tubulação de saída de cada
elevação, entre todas as válvulas instaladas em série e na frente de qualquer válvula manual ou

Abra à válvula de bloqueio à frente do purgador, evitando que vá condensado no interior do regulador

automática.

quando entrar em operação. Abra a válvula de bloqueio do tubo de equilíbrio. Abra a válvula de
bloqueio à jusante e depois a montante.

2. Antes de instalar a válvula, assegure-se que a tubulação esteja livre de sujeira, incrustações, etc.
Sempre instale a válvula na posição horizontal. Verifique se a seta no corpo da válvula esta no mesmo

Gire lentamente o parafuso de ajusto do piloto no sentido horário até que a pressão requerida esteja

sentido do fluxo.

no manômetro a jusante da válvula Série 3000/3100. Uma vez que o sistema esteja estabilizado,
pode ser necessário fazer um reajuste na mola do piloto. Recoloque a Etiqueta do Piloto e aperte a

3. Um manômetro deverá ser instalado na tubulação de saída, para que se tenha o controle preciso

porca trava. Para verificar a pressão, cheque o manômetro.

do regulador de pressão.
4. O diâmetro da tubulação de saída após a válvula, normalmente deverá ser maior que o diâmetro da
válvula. Verifique se o dimensionamento da tubulação está correto.
5. Recomendamos a instalação de um by-pass no cavalete para que seja feita manutenção ou
limpeza da válvula Série-3000/3100 sem interromper o processo.
6. É de extrema importância à instalação de uma válvula de segurança à jusante da válvula Serie3000/3100 para proteção do sistema, dimensionada para vazão máxima da válvula Série-3000/3100.
7. O tubo de equilíbrio do piloto deve ser inclinado para baixo em relação à válvula Série-3000/3100
para assegurar uma drenagem conveniente. O tubo deve ser conectado na parte superior da válvula
até a tubulação de saída a uma distância mínima de 1,50 metros. Entretanto, quando a estação
redutora está servindo a um único processo ou equipamento, o tudo de equilíbrio do piloto pode ser
ligado à câmara de vapor do mesmo. Instale uma válvula de esfera no tubo de equilíbrio para que ela
possa ser fechada quando for necessária a manutenção do regulador de pressão.

Legenda
10 - Válv. Redutora Pressão e Controladora de Temp.
11 - Controlador de Processos
12 - Sensor de Temperatura

