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1. Informacje ogólne 

Instrukcje i listy cz��ci zamiennych s� zgodne z kart� katalogow� przepustnicy odcinaj�co-regulacyjnej NAF 
Torex. 
Kod zaworów NAF Torex:  

238Z1)BB-XXXX2)-053) 
238ZBB-XXXX-06 
238ZBB-XXXX-07 
238ZBB-XXXX-17 

238ZBB-XXXX-55 
238ZBB-XXXX-66 
238ZBB-XXXX-85 
238ZBB-XXXX-88 

1) Z – klasa ci�nienia 
2) XXXX – �rednica 
3) 05-88 – typ uszczelnienia 
 
2. Transport 

Transport zaworu musi by� dokonywany z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. Nie nale�y podnosi� 
zaworu za siłownik. Zawory o �rednicach DN250-600 posiadaj� specjalne ucha transportowe. 
 

3. Kontrola po dostawie 
Wszystkie zawory wysyłane z firmy NAF przechodz� kontrol� i poddawane s� próbom, zgodnie z 
odpowiednimi wymaganiami, wzgl�dnie zgodnie z wymaganiami specjalnymi, okre�lonymi przez 
zamawiaj�cego. 
Zawory wyposa�one w siłowniki poddawane s� próbom funkcjonowania i regulowane s� w taki sposób, by 
mo�liwy był ich monta� bezpo�rednio na ruroci�gu. Jednak�e, z uwagi na uszkodzenia jakie mog� nast�pi� 
w czasie transportu, je�eli jest to mo�liwe, zaleca si� przeprowadzenie kontroli po dostawie.  
Sugerujemy nast�puj�c� procedur� kontroln�: 
- Sprawdzi�, czy dostarczony zawór jest zgodny co do typu, �rednicy, wyposa�enia, itp. 
- Skontrolowa� zawór, siłownik i pozycjoner, czy nie nosz� �ladów uszkodzenia. 
- Dokona� prób funkcjonowania zaworu w granicach jego otwierania, od pozycji całkowicie zamkni�tej, aby 
sprawdzi� nastaw� kra�cówek. W tym celu nale�y podł�czy� spr��one powietrze jak na rys. 1. 
 
 

 
Rys. 1. Podł�czenia spr��. pow. do zaworu dla kontroli funkcjonowania. 
 

4. Monta� na ruroci�gu 
Przed monta�em zaworu nale�y upewni� si�, czy instalacja jest wolna od zanieczyszcze� (czy była 
płukana), nast�pnie, czy ko�ce ruroci�gów, do których zawór b�dzie montowany, s� równoległe i czy s� w 
jednej osi oraz, czy odległo�� pomi�dzy kołnierzami po dodaniu uszczelek, jest odpowiednia. 
Zawór nie mo�e przenosi� napr��e� pochodz�cych z ruroci�gu (nie mo�e słu�y� do kompensowania 
nieosiowo�ci ruroci�gów lub słu�y� do „�ci�gania” oddalonych od zaworu kołnierzy ruroci�gów) (patrz rys.2). 
 

  
Monta� zły Monta� prawidłowy 

Rys. 2. Upewni� si�, czy ko�ce ruroci�gów s� współosiowe i czy jest mi�dzy nimi odpowiednia odległo��. 

Ci�nienie zasilania 0-600 kPa Manomet

Regulator cie�n. 20-100 kPa 
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Zawory NAF Torex mog� by� montowane w dowolnej pozycji. Nale�y zwróci� uwag� na kierunek 
przepływu medium. Nasza firma zaleca, w przypadku poziomych ruroci�gów, monta� zaworu tak, by wałek 
zaworu znajdował si� w pozycji poziomej. Słu�y to zabezpieczeniu zaworu przed akumulacj� 
zanieczyszcze� na ko�cach wałka. 
 
Na korpusie  zaworu obok strzałki wskazuj�cej kierunek przepływu wybita jest liczba oznaczaj�ca  
 
najlepsz� szczelno��. Ci�nienie ró�nicowe powoduje dodatkowy moment podczas zamykania 
(doszczelnianie) i podczas otwierania.  
 
Zawór powinien by� zamontowany w takim miejscu, by był do niego łatwy dost�p dla celów kontroli i 
serwisu. Szczególnie jest to wa�ne, gdy zawór wyposa�ony jest w siłownik i pozycjoner. 
Nale�y upewni� si�, czy zawór zamontowany jest w tak, �e obracaj�cy si� podczas działania dysk nie 
dotyka ko�cówek ruroci�gu. 
Ruroci�g powinien by� podparty z ka�dej strony zaworu w celu unikni�cia drga� i zmniejszenia 
napr��e�. 
 

5. Uszczelnienie kołnierzy 
Wymiary uszczelek wyspecyfikowano w normach SS 359, DIN 2690 lub ANSI B 16.5, 1988, Tabela E1, 
Figura E2, klasa 150. 
 

6. Rozruch 
Przed rozruchem zaworu, ruroci�g nale�y przepłuka� – zawory powinny znajdowa� si� w pozycji otwartej – 
w celu usuni�cia zanieczyszcze�, które mogłyby uszkodzi� powierzchnie uszczelniaj�ce zaworu. 
 
Informacje odno�nie rozruchu zaworu znajduj� si� w opracowaniu „Instrukcja rozruchu” Fi 74.562 i 
„Instrukcja dla pozycjonerów zaworów” Fi 41.82A. 
 

7. Spis materiałów i cz��ci zamiennych 
Poz.  Ilo�� Nazwa elementu Materiał Typ uszczelnienia 
1 1 Korpus EN 1.4408/CF8M  
2 1 Klapa EN 1.4408/CF8M  
3 1 Dławik EN 1.4408/CF8M  
4 1 Wałek, cz��� górna EN 1.4460  
5 1 Wałek, cz��� dolna EN 1.4460  

6 1 Pier�cie� dociskowy DN>250 EN1.4408/CF8M 
DN<=250 EN1.4436/316  

7 1 Wkr�t ustalaj�cy EN 1.4436  
8* 1 Uszczelka grafit  
9* 1 Uszczelka grafit  
10* 1 Pier�cie� uszcz. gniazda Inconel718 04-08,17 
11* 1 Pier�cie� uszcz. gniazda EPDM 66 
12* 1 Pier�cie� uszcz. gniazda FPM 55 
14* 1 Pier�cie� uszcz. gniazda PTFE z dodatkiem w�gla  85,86,88 

151) 1 Pier�cie� dociskowy DN>250 EN1.4408/CF8M 
DN<=250 EN1.4436/316  

16* 1 O-ring EPDM 06,66,86 
17* 1 O-ring EPDM 06,66,86 
18* 1 O-ring FPM 05,55,85 
19* 1 O-ring FPM 05,55,85 
20* 1 Pier�cie� osadczy PTFE  
21* 1 Wkładka uszczelniaj�ca grafit 07,17 
22* 1 Wkładka uszczelniaj�ca sznur PTFE 08,88 
23 1 Pier�cie� docisk. dławika EN 1.4408/CF8M  
26 1 Ło�ysko wałka metaloplastyczne  
27 1 Ło�ysko wałka metaloplastyczne  
28 2 �ruba stal nierdzewna  
29 2 Nakr�tka stal nierdzewna  
30 2 Wkr�t stal nierdzewna  
31 2) Wkr�t stal nierdzewna  
37 1 Podkładka metaloplastyczna  
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Uszczelnienie wałka 

  
Uszczelnienie gniazda 

 
Uszczelnienie typu  
–04, -05, -06, -07, -08, -17 
 

 
Uszczelnienie typu –55, -66 
 

 
Rys. 3. NAF Torex – cz��ci zamienne i typy uszczelnie�. 

 
Uszczelnienie typu –85, -86, -88 

 
8. Zamawianie cz��ci zamiennych 

Podczas składania zamówienia na cz��ci zamienne nale�y poda�: 
1. Kod zaworu (ze �rednic�) i nr produkcji, który jest wybity na jego tabliczce znamionowej. 
2. Opis cz��ci, nr pozycji lub nr zestawu cz��ci zmiennych i ich ilo��. 
 
Przykład zamówienia: 
Dla zaworu NAF 2382BB-0200-05, nr produkcji 1234567, uszczelka gniazda – 1 szt., poz. 10. 
 
9. Obsługa 

Gdy dysk/tarcza zaworu lub gniazdo zostan� uszkodzone zanieczyszczeniami znajduj�cymi si� w ruroci�gu 
lub z innych przyczyn, lub gdy gniazdo i uszczelnienia wałka wymagaj� wymiany po długim okresie pracy 
zawór musi by� poddany remontowi kapitalnemu. 
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Wiele zaworów jest montowanych w takich miejscach, �e ich wła�ciwa praca ma istotny wpływ na cały 
proces technologiczny. Te zawory powinny by� regularnie poddawane przegl�dom, a uszkodzenia lub bł�dy 
w ich działaniu powinny by� natychmiast naprawiane.  
 

9.1. Odł�czanie zaworu od ruroci�gu 
Procedura kontroli i obsługi, gdy nie wymagane s� specjalne narz�dzia: 

1. Upewni� si�, czy dost�pne s� zalecane cz��ci zamienne oraz uszczelki przy kołnierzach. 
2. Zamkn�� zawór. 
3. Odci�� dopływ spr��onego powietrza i wył�czy� napi�cie od wszystkich poł�cze� elektrycznych z 

siłownikiem. 
4. Odł�czy� wszystkie przył�cza spr��onego powietrza i przył�cza elektryczne. 
5. Zapami�ta� kierunek przepływu, przedstawiony za pomoc� strzałki umieszczonej na korpusie 

zaworu. 
6. Odł�czy� �ruby mocuj�ce zawór z kołnierzami. Przetransportowa� zawór. Nie podnosi� zaworu za 

zamontowany siłownik. Zawory od �rednicy DN250 wyposa�one s� w specjalne uchwyty 
transportowe. 

 
9.2. Wymiana gniazda z Inconelu 

Je�eli zawór wyposa�ony jest w siłownik, to w przypadku kontroli lub wymiany gniazda, nie musi on by� 
odkr�cany od zaworu. 

1. Ustawi� zawór w poło�eniu całkowitego otwarcia. 
2. Usun�� �ruby pier�cienia dociskowego (6), uszczelk� (8) i gniazdo (10). W celu usuni�cia 

pier�cienia dociskowego, nale�y u�y� dwóch znajduj�cych si� na nim nagwintowanych otworów 
(M6). 

3. Starannie wymy� wszystkie cz��ci. W pierwszej kolejno�ci u�y� do mycia ciepłej wody, a nast�pnie 
odpowiedniego rozpuszczalnika. Do usuwania pozostało�ci nie u�ywa� twardych przedmiotów 
mog�cych rysowa� obrabiane powierzchnie. 

4. Skontrolowa� powierzchni� uszczelniaj�c� klapy. Mniejsze zadrapania i �lady na powierzchni 
uszczelniaj�cej mo�na usun�� papierem �ciernym. 

5. Skontrolowa� gniazdo. Podczas remontu kapitalnego zaleca si� wymian� gniazda. 
6. Zamocowa� uszczelk� (8). 
7. Klap�, powierzchni� uszczelniaj�c� i gniazdo spryska� odpowiednim smarem np. Molykote 321 R 

lub Gleitmo 900 lub Unimoly C220. Smar pozostawi� przez ok. 15 min do wyschni�cia. 
8. Dopasowa� gniazdo (10) i pier�cie� dociskowy (6) do korpusu zaworu. 
9. Dokr�ci� �ruby pier�cienia dociskowego, ale nie dociska� pier�cienia. 

  
9.3. Wymiana gniazda z EPDM, FPM i PTFE 

1-4. Patrz pozycje z punktu 9.2. 
5.   Starannie wyczy�ci� rowek w korpusie, w którym montowane jest gniazdo. 
6.   Obróci� klap� zaworu do pozycji prawie zamkni�tej (około 2° od pozycji zamkni�tej) i zablokowa� w 

tej pozycji. 
7.  Gniazdo z PTFE spryska� smarem, Fluor Karbon 1094 i dopasowa� gniazdo do pier�cienia w 

korpusie. Zamocowa� pier�cie� dociskaj�cy (6) do gniazda i dokr�ci� �ruby na pier�cieniu 
dociskowym. 
�ruby dokr�ca� parami. Najpierw jedn� par� �rub po przeciwnych stronach nast�pnie drug� par� i 
powtórnie pierwsz� par�. Czynno�� powtarza� tak długo, a� pier�cie� dociskowy znajdzie si� na 
wła�ciwym miejscu.   
Ustawi� klap� zaworu zgodnie z wybitym na korpusie wymiarem „A”, jak to pokazano na rys. 4. 

 
9.4. Ustawienie nowego gniazda w zaworze bez doł�czonego siłownika 

Zamkn�� zawór, gdy pier�cie� dociskaj�cy jest lu�no zamontowany i przyło�y� moment zamykaj�cy 
zgodnie z tabel� 1. Dokr�ci� �ruby pier�cienia dociskowego (15), gdy przyło�ony jest moment 
zamykaj�cy. 

DN Moment zamykaj�cy (Nm) 
80 130-140 
100 130-140 
150 140-150 
200 170-180 
250 210-220 
300 290-300 
400 1500-1600 
500 2000-2100 
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Je�eli nie dysponuje si� sprz�tem do pomiaru momentu zamykaj�cego, nale�y ustawi� zawór tak, 
aby dysk był doszczelniony. 
Pozycja, w której dysk jest doszczelniony zale�na jest od zaworu i naniesiona jest na korpusie 
zaworu blisko strzałki wskazuj�cej kierunek przepływu. Jest to wymiar „A” pokazany na rysunku 4. 
Nast�pnie nale�y dokr�ci� �ruby pier�cienia dociskowego. 
 

 
9.5. Ustawienie nowego gniazda w zaworze z d�wigni� lub przekładni� r�czn� 

1. Zamkn�� zawór w pozycji, w której dysk jest doszczelniony zgodnie z wymiarem „A”, jak to 
pokazano na rys. 4. 

2. Wyregulowa� zderzak d�wigni lub przekładni r�cznej tak, by pozycja doszczelnienia nie mogła 
by� przekroczona. 

3. Dokr�ci� �ruby pier�cienia dociskaj�cego parami naprzemiennie. 
 

9.6. Ustawienie nowego gniazda w zaworze z siłownikiem pneumatycznym 
1. Obróci� klap� do pozycji zamkni�tej, bez stosowania momentu doszczelniaj�cego. Klapa 

zaworu powinna tylko dotyka� gniazda zaworu.  
2. Wyregulowa� kra�cówk� w miejscu, gdy zawór jest „prawie zamkni�ty”. 
3. Podł�czy� spr��one powietrze do siłownika. Je�eli kra�cówka jest wła�ciwie nastawiona, klapa 

zaworu nie poruszy si�. 
4. Wyregulowa� kra�cówk� tak, by klapa zaworu znalazła si� w pozycji, gdy zawór jest szczelny, 

czyli osi�gn�ł wymiar „A” zaznaczony na zaworze zgodnie z rys. 4. z punktu 9.4. 
5. Zablokowa� kra�cówk� tak, by pozycja doszczelnienia nie została przekroczona. 
6. Dokr�ci� �ruby pier�cienia dociskaj�cego parami naprzemiennie. 
 

9.7. Wymiana górnych uszczelnie� (O-ringów) wałka  
Je�eli wałek przecieka, nale�y wymieni� dolne uszczelki (O-ringi) (16 i 18). Przy tej operacji nie jest 
konieczny demonta� zaworu z ruroci�gu. Nale�y sprawdzi�, czy zawór nie jest pod ci�nieniem. 
1. Gdy siłownik jest doł�czony do zaworu nale�y go odł�czy�. Demonta� nale�y zacz�� od zdj�cia 

pozycjonera. Operacje t� przeprowadza si� po zdj�ciu plastikowej pokrywy pozycjonera. Nale�y 
usun�� cztery �ruby mocuj�ce pozycjoner do siłownika. Nast�pnie usun�� nakr�tki mocuj�ce  
siłownik do płytki monta�owej zaworu i zdj�� siłownik. 

2. Usun�� wpust. 
3. Usun�� �ruby mocuj�ce dławik (3) i usun�� pokryw�. Nast�pnie usun�� O-ringi.  
4. Oczy�ci� powierzchni� wałka, dławika i otworu. 
5. Starannie sprawdzi� powierzchni� wałka, czy jest wolna od zadrapa�. Usun�� zadziory z otworu 

pod wpust. 
6. Nasmarowa� wałek odpowiednim smarem, np. Molykote Paste U lub Gleitmo 700. 
7. Zamocowa� dwa nowe O-ringi (16 i 18) i (17 i 19) i nowy pier�cie� osadczy (20). Nasmarowa� 

O-ringi odpowiednim smarem, np. Molycote Paste U lub smarem silikonowym DC 111 lub TKM 
1011 lub Gleitmo 700. 

8. Zamocowa� dławik (3). Gwinty �rub i otwory w korpusie spryska� �rodkiem blokuj�cym Loctite 
641. Dokr�ci� �ruby. 

 
9.8. Kontrola i wymiana dolnych grafitowych uszczelnie� wałka   

Po dokonaniu czynno�ci serwisowych zaworu wkładka uszczelniaj�ca wymaga kontroli i regulacji. 
Po pewnym czasie eksploatacji, mo�e zaj�� konieczno�� wymiany wkładki uszczelniaj�cej. 
1. Usun�� siłownik, jak to opisano w pkt. 9.7. Usun�� nakr�tki (29) i pier�cie� dociskowy dławika 

(23) i wkładk� uszczelniaj�c� (21-22). 
2. Oczy�ci� powierzchni� wałka, pier�cienia dociskowego (23) i otworu w korpusie. 
3. Starannie sprawdzi� powierzchni� wałka, czy jest wolna od zadrapa�. 
4. Nasmarowa� wałek odpowiednim smarem, np. Molykote Paste U lub Gleitmo 700. 
5. Zamocowa� now� wkładk� uszczelniaj�c� (21-22). Nast�pnie pier�cie� dociskowy (23) i 

nakr�tki (29). 
6. Dokr�ci� nakr�tki (29) upewniaj�c si�, by wkład był wła�ciwie osadzony i miał kontakt z wałkiem 

i korpusem zaworu. 
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7. Uwaga: Sprawdzi� stan wkładki uszczelniaj�cej i po oddaniu zaworu do ruchu, je�eli jest to 
konieczne, dokr�ci� nakr�tki (29).  

 
9.9. Wymiana uszczelki poz. 9 

1. Usun�� wkr�t (7) i uszczelk� (8). 
2. Starannie oczy�ci� wkr�t (7) i doln�, przenosz�c� obci��enia cz��� wałka (5). 
3. Zamocowa� now� uszczelk�. 
4. Gwinty wkr�tu i korpusu spryska� �rodkiem blokuj�cym Loctite 641.  
5. Zamocowa� i dokr�ci� wkr�t (7). 
 

10. Wymiana wałka i klapy zaworu 
Je�eli klapa zaworu (2) lub wałek (4) i (5) zostan� uszkodzone i wymagaj� wymiany, zawór taki musi 
zosta� wysłany do firmy GESTRA w celu dokonania czynno�ci naprawczych. Taka naprawa 
wymaga zastosowania specjalnych narz�dzi. 
 

11. Mocowanie siłownika do zaworu 
1. Siłownik mo�e by� montowany bezpo�rednio na zaworze. Kołnierz monta�owy i wałek zaworu 

spełniaj� normy firmy NAF, dotycz�ce monta�u siłowników. 
2. Obróci� zawór do pozycji zamkni�tej (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), ale bez u�ycia 

momentu zamykaj�cego. (Klapa zaworu powinna tylko dotyka� gniazda umieszczonego w 
korpusie zaworu. 

3. Zamocowa� siłownik. Siłownik powinien by� w poło�eniu „prawie zamkni�tym”, tj. 5-8° przed 
pozycj� zamkni�t�. Nastawi� kra�cówk� siłownika do poło�enia „prawie zamkni�tego”. 

4. Podł�czy� spr��one powietrze do siłownika. (w przypadku siłowników pneumatycznych.) Je�eli 
kra�cówka jest wła�ciwie nastawiona, klapa dysku nie obróci si�, po dostarczeniu powietrza do 
siłownika. 

5. Regulowa� kra�cówk� do momentu, a� siłownik obróci klap� zaworu do poło�enia 
doszczelnienia. Poło�enie, w której dysk jest doszczelniony zale�na jest od zaworu i naniesione 
jest na korpusie zaworu blisko strzałki wskazuj�cej kierunek przepływu. Jest to wymiar „A” 
pokazany na rysunku 4 w pkt. 9.4. 

6. Uwagi ogólne 
Siłownik mo�e by� mocowany zarówno równolegle do przebiegu ruroci�gu jak i prostopadle. 
Płytki dystansowe s� wymagane do monta�u siłownika równolegle do ruroci�gu. 
 
Kierunek zamykania musi zawsze by� zgodny z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano 
na siłowniku. 
 
Przed monta�em siłownika, nale�y upewni� si� czy siłownik pasuje do wałka. Najpierw nale�y 
sprawdzi� dopasowanie bez mocowania wpustu, czy nap�d łatwo �lizga si� na wałku. Nast�pnie 
nale�y sprawdzi�, czy wpust mo�na łatwo dopasowa� do otworu. Nasmarowa� wej�cie wałka 
siłownika. 
 
Upewni� si�, czy kra�cówki na siłowniku s� wła�ciwie nastawione i zablokowane. Je�eli 
kra�cówka dla pozycji zamkni�tej jest niewła�ciwie nastawiona, klapa zaworu mo�e zosta� 
„przekr�cona” , co mo�e doprowadzi� do uszkodzenia uszczelnie�.      


