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Zawór zwrotny NAF-Check PN25-PN100   
Instrukcja obsługi i monta�u dla zaworu zwrotnego klapowego zgodna z 
kartami katalogowymi Fk 30.70 i 30.71  

 

Ogólne informacje 
 
Zawór klapowy zwrotny zaprojektowano do monta�u 
pomi�dzy dwa kołnierze rurowe w poziomym  lub 
pionowym przewodzie rurowym z przepływem 
skierowanym ku górze. 
 
Dodatkowe szczegóły dotycz�ce konstrukcji, materiałów 
i rozmiarów zaworu NAF-Check s� podane w 
odpowiedniej karcie katalogowej. 
 
Zastosowanie 
 
Zawory NAF-Check mog� by� montowane w wi�kszo�ci 
instalacji, w  których wymagane jest zastosowanie 
zaworów zwrotnych. 
W kartach katalogowych Fk 30.70 i 30.71 podane s� 
przykładowe zastosowania oraz wytyczne doboru 
zaworu. 
 
Uwaga. Niektóre instalacje nale�y przeprowadza� 
według specjalnych wytycznych dla zapewnienia 
odpowiedniej pracy zaworu zwrotnego. 
S� to: 
• małe, impulsowe przepływy gazów np. spr��arka 

tłokowa, 
• niskoci�nieniowy przepływ gazowu, 
• umiejscowienie zaworu zwrotnego po stronie 

ss�cej pompy od�rodkowej. Zawór powinien by� 
montowany po stronie tłocznej, 

• układ równoległego podł�czenia pomp. 
 
Wytyczne rozwi�zuj�ce powy�sze problemy  s� opisane 
w zwi�zanych kartach katalogowych. 
 
Monta� 
 
W celu uzyskania optymalnego działania zaworu NAF-
Check oraz poprawnego przepływu medium w instalacji, 
nale�y uwa�nie zapozna� si� z niniejsz� instrukcj� 
monta�u i obsługi. W przypadku jakichkolwiek 
w�tpliwo�ci prosimy skontaktowa� si� z 
przedstawicielami NAF. 
 
Zamontowa� zawór pomi�dzy dwoma kołnierzami 
rurowymi u�ywaj�c �rub przelotowych. NAF-Check jest 
dost�pny we wszystkich mi�dzynarodowych 
standardowych poł�czeniach kołnierzowych; patrz karta 
katalogowa. 
 
Strzałka wskazuj�ca kierunek przepływu jest  odlana 
na uchu do podnoszenia zaworu. 
Nale�y upewni� si�, i� przepływ medium jest zgodny ze 
strzałk�. 
 
Zawór centrowa� dokładnie pomi�dzy kołnierzami 
rurowymi tak, aby klapa zaworu poruszała si� 
swobodnie (rys. 1 i rys.2) i tak, aby nie była hamowana 
przez kraw�dzie kołnierza rurowego podczas pracy (rys 
3). 
 
Uszczelki kołnierzy 
 
NAF-Check ma uszczelki płaskie. Zalecane s� 
nast�puj�ce grubo�ci uszczelki dla ci�nienia  Class NP 
25 (ASA 150)  
 

DN Grubo�� uszczelki mm 
40-150 10 
200-300 15 
350-500 18 

600-1200 25 
 
Powierzchnie uszczelniaj�ce zawór dla PN 40/100 (ASA 
300/600) s� wymiarowane dla standardowych uszczelek 
z metalowymi wewn�trznymi pier�cieniami 
prowadz�cymi zgodnie ze standardow� list� podan� w 
karcie katalogowej. 
 

 
Centrowanie 
 
Wło�y� dwie dolne �ruby przelotowe w kołnierze rurowe i 
umie�ci� zawór na tych dwóch �rubach. Zastosowa� 
podkładk� ustalaj�c� aby wycentrowa� zawór (rys. 2). 
Czynno�ci ustalaj�ce zawór mo�na ułatwi� wbijaj�c kliny 
pomi�dzy korpus zaworu, a �ruby przelotowe. 
Zawór jest poprawnie wycentrowany wtedy, gdy 
odległo�� A pokazana na rys. 2 jest taka sama jak we 
wszystkich trzech punktach pomiarowych. 
 
 

Upewni� si� , �e o� wałka, na którym 
zamontowana jest klapa,  jest w poło�eniu 
poziomym. Zawór jest poprawnie zamontowany 
wtedy, gdy ucho do podnoszenia zaworu jest w 
poło�eniu pionowym. 
Zawór instalowany na ruroci�gu pionowym, równie� 
musi by� centrowany. We wszystkich 
konwencjonalnych zastosowaniach, przepływ 
medium musi otwiera� klap� ku górze. 
 
Konserwacja 
 
Normalnie NAF-Check nie wymaga konserwacji. 
Zawór jest dostarczany z pomocnicz� spr��yn� w 
celu przyspieszenia procesu zamykania lub bez 
spr��yny pomocniczej.  
Wersja ze spr��yn� zalecana jest dla cieczy i gazów. 
Wersja bez spr��yny mo�e by� łatwo wyposa�ona w 
spr��yn� przyspieszaj�c� zamykanie zaworu. 
 
Monta� zespołu spr��yny przyspieszaj�cej 
zamykanie zaworu 
 
Zespół spr��yny przyspieszaj�cej zamykanie zaworu 
składa si� ze: spr��yny skr�towej, spr��yny 
naciskowej, tulejki dystansowej i dwóch sworzni 
blokuj�cych (rys.6). 
 
DN 65-300 
 
Umie�ci� tulejk� dystansow� w spr��ynie skr�tnej, 
nast�pnie w tulejk� dystansow� wło�y� spr��yn� 
naciskow� i sworznie blokuj�ce. Zamontowa� zespół 
spr��yny przyspieszaj�cej zamykanie zaworu na 
tylnej stronie klapy wg poni�szej instrukcji: 
wło�y� jeden sworze� blokuj�cy w otwór wykonany w 
klapie. �cisn�� zespół spr��yny i wło�y� drugi 
sworze� w otwór (rys.5). Spr��yna skr�tna musi 
oprze� si� na zderzaku z lekkim napi�ciem 
wst�pnym. 
 
DN 350 i wi�ksze: umie�ci� spr��yn� skr�tn� (E – 
rys. 6)  pod k�tem naprzeciwko jednego z otworów 
sworznia blokuj�cego znajduj�cych si� na korpusie 
zaworu. Upewni� si�, �e widełki na spr��ynie skr�tnej 
mo�e przej�� swobodnie pod zderzakiem (D). 
Wcisn�� tulejk� dystansow� (B) w spr��yn� skr�tn�, 
a nast�pnie dopasowa� jeden sworze� blokuj�cy (A), 
spr��yn� naciskow� (C) i drugi sworze� blokuj�cy w 
tulejk� dystansow�. Naciska� zespół spr��yny tak 
długo, a� zostanie uzyskane ich poprawne poło�enie 
oraz  sworznie blokuj�ce znajd� si� w otworach 
korpusu. Nast�pnie, wycentrowa� spr��yn� skr�tn� 
na tulejce dystansowej i upewni� si�, �e widełki z 
niewielkim wst�pnym napi�ciem, opieraj� si� na 
zderzaku wykonanym w korpusie zaworu. 
 
Wymiana zespołu spr��yn 
DN 65-300 
 
Wło�y� �rubokr�t pomi�dzy klap� a jednym z ko�ców 
spr��yny skr�tnej (po wewn�trznej stronie sworznia 
blokuj�cego). Wcisn�� sworze� blokuj�cy w tulejk� 
dystansow� i przy u�yciu drugiego �rubokr�ta 
pomi�dzy spr��yn� skr�tn� a klap� poluzowa� 
zespół spr��yny. 
 
Zamontowa� nowy zespół spr��yn według 
powy�szych wytycznych monta�u. 
 
DN 350 i wi�ksze:  Wło�y� �rubokr�t pomi�dzy jedn� 
ze stron spr��yny skr�tnej a klap�, w obr�bie nasadki 
sworznia blokuj�cego. Wcisn�� sworze� blokuj�cy w 
tulej� dystansow�. Powtórzy� t� sam� czynno�� po 
drugiej stronie u�ywaj�c drugiego �rubokr�ta. 
Podwa�y� zespół spr��yny na jedn� stron� i usun�� 
sworze� blokuj�cy, spr��yn� naciskow� i tulejk� 
odległo�ciow�. Wyj�� spr��yn� skr�tn� sko�nie ku 
górze pod zderzakiem. 
Zamontowa� nowy zespół spr��yn według 
powy�szych wytycznych monta�u. 
 
Minimalne ci�nienie ró�nicowe otwarcia 
 
NAF-Check otworzy si� przy bardzo niskim ci�nieniu 
ró�nicowym – około 0.05-0.15 m WS. 
 
Jakkolwiek po pewnym okresie czasu pracy systemu, 
mo�e by� wymagane ogromne ci�nienie ró�nicowe 
otwarcia zaworu, jest to odpowiednie dla 
standardowego pokrycia powierzchni siedziska. 
Z tych powodów, zaleca si� dyspozycyjne ci�nienie 
otwarcia co najmniej 0.5 m WS. 
Spadki ci�nienia podano w zwi�zanej karcie 
katalogowej. 
 
Wydajno�� 
 
NAF-Check ma bardzo wysok� wydajno�� (patrz 
karta katalogowa). Dla całkowicie otwartego zaworu 
opory przepływu wynosz� Z=3.6. 
Wydajno�� zaworów zamontowanych w pozycji 
poziomej mo�e wzrosn�� dla skrajnych wymaga� 
spowodowanych skróceniem zderzaka. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt 
z NAF. Odległo�� zamykania oraz czas zamykania 
b�dzie raczej wielka. 
 

 

Rys.1         Poprawny monta�         Rys.2 
 

 
Rys. 4 Poprawny monta�                          Rys. 5 Monta� pomocniczego zespołu spr��yny 

 
Rys. 6 Pomocniczy zespół spr��yny. 

 
A. Sworze� blokuj�cy 
B. Pier�cie� odległo�ciowy 
C. Spr��yna naciskowa 
D. Zderzak 
E. Spr��yna skr�tna 
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    Prawo do zmian technicznych zastrze�one. 

 


