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Ventiler för kryogenisk tillämpning &
lågtemperatur:
Detta avsnitt innehåller bara information om spindelmontage för ventiler för kryogenisk tillämpning
och lågtemperatur. Vad gäller alla andra ventilinstruktioner för underhåll, isärtagning, 
sammansättning samt hälsa och säkerhet, etc., se aktuella instruktioner för installation, drift och
underhåll för den specifika ventilserien.
Det finns tre typer av förlängda spindelmontage:
1. Fastskruvad plattform/förlängning med spindel i ett stycke
2. Plattform/förlängning som sitter ihop med ventilhuset, med spindel i ett stycke
3. Plattform/förlängning som sitter ihop med ventilhuset, med tvådelad spindel

Installation:
Det bör noteras att ventiler för kryogenisk tillämpning levereras avfettade för syrgasanvändning och att detta
förhållande även måste råda vid installationen av ventilen.
När ventilen monteras på rörledningen måste det säkerställas att när ventilen är i stängt läge är 
avlastningshålet i kulan på uppströms sidan och att ventilens flödespil pekar nerströms. Ventilens spindelaxel
måste peka uppåt i minst 45° från horisontallinjen.

Underhåll, isärtagning och sammansättning:
1.0 Allt underhåll som görs på en ventil för kryogenisk tillämpning bör ske vid rumstemperatur.
2.0 Vid drift av ventiler för kryogenisk tillämpning och lågtemperatur med förlängt spindelmontage har 

vanligtvis boxpackningen en högre temperatur än ventilhuset. Som ett resultat av detta bildas det en 
frostlinje ungefär två tredjedelar upp på förlängningen. En boxpackning som är täckt av frost tyder på 
spindelläckage och korrigering krävs.

3.0 Före sammansättning måste det säkerställas att reparationssatsen och/eller komponenterna som 
används passar för ventilens behov. Alla komponenter som inte byts ut mot delar i reparationssatsen bör 
rengöras noggrant (med hjälp av ett lämpligt avfettningsmedel och stålull för hårda avlagringar) och 
kontrolleras för tecken på korrosion, frätning eller skada och bytas ut vid behov. Renlighet är av 
avgörande betydelse för lång livslängd på ventilen. Alla Worcesters reservdelssatser för denna 
användning levereras i avfettat tillstånd för att vara förenliga med syrgas och detta förhållande måste 
fortsätta råda för alla komponenter under sammansättningen.

4.0 Fastskruvad plattform/förlängning med spindel i ett stycke.
4.1 Läckage i kontaktytan mellan ventilhus och förlängning: Om läckage sker i 

kontaktsammanfogningen, skall först åtdragningen av fästskruvarna kontrolleras och vid behov dras åt till
rätt åtdragningsmoment. Om läckaget kvarstår är det nödvändigt att ta isär ventilförlängningen för att 
fastställa om tätningsytan är skadad eller om tätningen måste bytas ut.

4.2 Isärtagning av det förlängda spindelmontaget: Ta bort vridhandtagsmontaget, följt av låsbricka, 
spindelmutter, tallriksfjädrar, indikeringspil och gland (efter vad som gäller för ventilstorleken och serien). 
Använd en körnare för att försiktigt markera förlängningens nedre fläns och den motsvarande 
ventilhusflänsen (för att säkerställa att sammansättningen blir rätt). Ta bort de fyra bultarna som håller 
fast förlängningen och separera den från ventilhuset. Ta bort och kasta flänstätningen och lagret från den
nedre flänsen. För ut spindeln genom den nedre flänsen och ta ur och kasta boxpackning och 
spindelpackning.



4.3 Sammansättning: Montera den nya spindelpackningen på spindeln och för in den i förlängningshalsen. 
Tryck in det nya spindellagret i botten på spindeln. Montera boxpackningskomponenterna, stopplattan och 
spindelmuttern mot toppen av spindeln, efter vad som gäller för ventilstorleken och serien (om tallriksfjädrar
är med skall de monteras med ytterkanterna vidrörande varandra). Dra åt muttern till rekommenderat 
åtdragningsmoment för spindelmontage. För hård åtdragning minskar bara livslängden på spindel
montaget. Montera låsbrickan över spindelmuttern (om det är tillämpligt för ventilstorleken och serien). 
Placera förlängningens flänstätning i dess urtag i ventilhuset (med den större diametern mot ventilhuset). 
Återmontera förlängningen på ventilhuset och se till att körnslagen stämmer överens, sätt tillbaka de fyra 
låsbultarna och dra åt med fingrarna. Dra åt diagonalt till åtdragningsmomenten som anges nedan.

Sätt tillbaka och fäst vridhandtagsmontaget ordentligt. Vrid ventilen till stängt läge.
5.0 Plattform/förlängning sammansatt med ventilhuset, med spindel i ett stycke.
5.1 Isärtagning av det förlängda spindelmontaget: Ta bort vridhandtagsmontaget, följt av låsbricka, 

spindelmutter, tallriksfjädrar, stopplatta och gland. Tryck ner spindeln i ventilhusets hålrum och ta bort de 
delade ringarna. Dra ut spindeln genom toppen av förlängningshalsen och ta bort och kasta alla 
packningsringskomponenter.

5.2 Sammansättning: För spindeln genom förlängningshalsen in i ventilens hålrum och montera det delade 
trycklagret och den delade ringen på spindelansatsen och dra sedan upp spindeln i halsen. Montera nya 
spindelpackningar, slirbricka, chevron-tätningar samt gland följt av tallriksfjädrarna (med ytterkanterna 
vidrörande varandra) och spindelmuttern. Dra åt muttern till rekommenderat åtdragningsmoment för 
spindelmontaget (se tabellen efter avsnittet "Spindelmontage med o-ring"). För hård åtdragning minskar 
bara livslängden på spindelmontaget. Sätt tillbaka låsbrickan. Sätt tillbaka och sätt fast 
vridhandtagsmontaget ordentligt. Vrid ventilen till stängt läge.

6.0 Plattform/förlängning sammansatt med ventilhuset, med tvådelad spindel.
6.1 Isärtagning av det förlängda spindelmontaget: Ta bort vridhandtagsmontaget, följt av låsbricka, 

spindelmutter, tallriksfjädrar, stopplatta och gland (efter vad som gäller för ventilstorleken och serien). 
Tryck ner spindeln i ventilhusets hålrum och tryck ut förlängningens "Drivelok"-stift. Den nedre spindeldelen
kan nu skruvas ur och tas ur från hålrummet och den övre delen kan dras ur genom förlängningens topp. 
Ta bort de kvarvarande packningsringskomponenterna och kasta boxpackningen och spindelpackningen. 
De två delarna av spindeln måste lagras tillsammans och fortsätta vara ett matchande par.

6.2 Sammansättning: Montera spindelpackningen på den nedre spindeldelen och för in den i spindelns lopp 
genom ventilens hålrum. Sätt i den övre spindeldelen genom förlängnlngens topp och skruva ihop de två 
delarna tills stifthålen bildar en rak linje och återmontera sedan "Drivelok"-stiftet. Montera 
packningsringskomponenterna, stopplatta och spindelmutter mot toppen av spindeln, efter vad som gäller 
för ventilstorleken och serien (om tallriksfjädrar finns med skall de monteras med ytterkanterna vidrörande 
varandra). Dra åt muttern till rekommenderat vridmoment för spindelmontaget uppnås (se tabellen efter 
avsnittet "Spindelmontage med o-ring"). För hård åtdragning minskar bara livslängden på spindelmontaget.
Montera låsbrickan över spindelmuttern (om det är aktuellt för ventilstorleken och serien).

7.0 Inriktning av spindel/kula.
7.1 När kulan placeras tillbaka i ventilhusets hålrum, 

måste avlastningshålet vara på uppströms sida Avlastningshål och 
av ventilen relativt flödesriktningspilen på ventilens sida. inriktningsstift

7.2 Montage av version R6 och R7 har ett inriktningsstift i 
spindeln som passar i en inskärning i kulans skåra.
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TYPISK 3-DELAD VENTIL MED FÖRLÄNGT 
SPINDELMONTAGE - VERSIONER R6 & R7

Vridhandtag

Handtagshölje

Gland

Chevron-tätning

Slirbricka

Spindelpackning

Tallriksfjäder

Spindel/handtagsmutter

Låsbricka för spindelmutter

Spindel/handtagsmutter

Fjäderbricka

Spindel

Delat trycklager
Delad ring

R6-KONSTRUKTION



TYPISK FLÄNSAD VENTIL MED FASTSKRUVAT
FÖRLÄNGT SPINDELMONTAGE

Vridhandtag

Handtagshölje

Gland
Tallriksfjäder

Spindel/handtagsmutter

Förlängningsplattform

Fjäderbricka

Låsbricka för spindelmutter

Spindelpackning

Spindellager
Flänstätning

Skruv för 
förlängningsplattform

Boxpackning

Spindel

Stoppsprint

Spindel/handtagsmutter

UPP TILL OCH MED
50 MM REDUCERAT GENOMLOPP,
40 MM FULLT GENOMLOPP

65 MM REDUCERAT GENOMLOPP,
50 MM FULLT GENOMLOPP

OCH STÖRRE



TYPISKT FÖRLÄNGT SPINDELMONTAGE - R5-VERSION
(2-DELAD SPINDEL)
15 - 50 MM REDUCERAT GENOMLOPP, 15 - 40 MM FULLT 
GENOMLOPP

Handtagshölje

Boxpackning

Tallriksfjäder

Spindelmutter

Spindelförlängning

Stopplatta

Spindelförlängningsfläns

Spindelpackning

"Drivelok"-stift för förlängning

Slirbricka

Gland

Självlåsande handtagsmutter

Hals för spindelförlängning

Spindeltapp



TYPISKT SPINDELMONTAGE (2-DELAD SPINDEL)
65 - 150 MM REDUCERAT GENOMLOPP, 50 - 100 MM FULLT 
GENOMLOPP

Indikeringspil/stopp

Slirbricka

Gland

Insats

Fasthållningsskr
uv för insats

Boxpackning

Spindel

Stoppsprint

Spindelmutter

Vridhandtagsrör

T-stycke

Handtagsbult

Spindelpackning

Slirbricka

Ventilhus

Ventilhustätning
Säte
Kula
Säte

Spindelförlängning
"Drivelok"-stift



Miljöventiler: serie "E" & "EF"
Detta avsnitt innehåller bara information om spindelmontage för Miljöventiler. Vad gäller alla
andra ventilinstruktioner för underhåll, isärtagning, sammansättning samt hälsa och säkerhet,
etc., se aktuella instruktioner för installation, drift och underhåll för den specifika ventilserien.

Underhåll, isärtagning och sammansättning:
1.0 Allmänt: Före sammansättning måste det säkerställas att reparationssatsen och/eller 

komponenterna som används passar för ventilens behov. Alla komponenter som inte byts ut mot 
delar i reparationssatsen bör rengöras noggrant (med hjälp av ett lämpligt avfettningsmedel och 
stålull för hårda avlagringar) och kontrolleras för tecken på korrosion, frätning eller skada och 
bytas ut vid behov. Renlighet är av avgörande betydelse för lång livslängd på ventilen.

2.0 Spindelläckage:
2.1 På grund av Miljöventilernas konstruktion och genom installationen av sensoranordningar (d.v.s. 

tryckindikatorer eller utrustning för att upptäcka läckage) på indikeringsportarna, kan avancerade 
varningar om läckage fås så snart media passerar genom primärtätningen.

2.2 Miljöventilerna finns att få med fem olika konfigurationer för indikeringsportar:
"PP0": Inga indikeringsportar (läckageövervakning mellan primär och sekundärtätning är inte möjlig).
"PP1": En indikeringsport - BSPT.
"PP2": Två indikeringsportar - BSPT.
"PP3": En indikeringsport - NPT.
"PP4": Två indikeringsportar - NPT.

2.3 När ett läckage har upptäckts kan justering av glandmontaget utföras via glandbultarna som håller 
fast glandplattan. Det bör dock noteras att den sekundära tätningen bibehåller ventilens 
läckagesäkerhet och förhindrar eventuella utsläpp i atmosfären.

2.4 Läckage genom den primära spindeltätningen: Om läckage detekteras vid indikeringsporten ska 
glandbultarna dras åt jämnt till angivet åtdragningsmoment. För hård åtdragning minskar bara 
livslängden på spindelmontaget. Om läckaget kvarstår måste ventilen monteras isär och de 
skadade tätningarna bytas.

2.5 Läckage genom den sekundära spindeltätningen: Om det detekteras läckage till atmosfären, förbi 
både den primära och sekundära tätningen, följ samma anvisningar som i 2.4 ovan.

3.0 Isärtagning av spindelmontage:
3.1 Ventiler på 15mm - 65mm med reducerat genomlopp, 15mm - 50mm med fullt genomlopp:

a) Ta bort vridhandtaget (endelskonstruktion) genom att ta bort de två fästskruvarna, följt av 
glandbultar, tallriksfjädrar, glandplatta och medbringare.

b) Tryck ner spindeln in i ventilhusets hålighet och ta bort den delade ringen och det delade 
trycklagret från den inre änden. Dra nu ur spindeln genom ventilhusets topp (var försiktig för 
att undvika att skada tätningsytorna på packningskammaren). Detta kan kräva avsevärd 
kraft - spindelns flata ytor kan klämmas fast i ett skruvstycke med mjuka käftar för att 
underlätta borttagningen.

c) Alla spindeltätningar, etc. dras bort tillsammans med spindeln eftersom spindelns tunga har 
större diameter än packningarnas inre lopp. Alla mjuka tätningar bör kastas.



3.2 Ventiler på 80mm - 250mm med reducerat genomlopp, 65mm - 200mm med fullt genomlopp:
a) Ta bort vridhandtaget (gjutet "T"-stycke med rörhandtag) genom att ta bort handtagsbulten, 

följt av stopplattan, glandbultar, tallriksfjädrar, glandplatta och medbringare.
b) Tryck ner spindeln i ventilhusets hålighet och ta bort den. Ta därefter bort spindelpackningen 

från spindeln och kasta den.
c) Ta bort spindeltätningarna från spindelloppet (var försiktig för att undvika att skada 

tätningsytorna på packningskammaren).
4.0 Sammansättning av spindelmontage: Före sammansättning måste det säkerställas att 

reparationssatsen och/eller komponenterna som används passar för ventilens behov. Alla 
komponenter som inte byts ut mot delar i reparationssatsen bör rengöras noggrant (med hjälp av 
ett lämpligt avfettningsmedel och stålull för hårda avlagringar) och kontrolleras för tecken på 
korrosion, frätning eller skada och bytas ut vid behov. Renlighet är av avgörande betydelse för 
lång livslängd på ventilen. PTFE-spindelmontage bör smörjas med något smörjmedel som passar 
för användningsområdet, medan grafitspindelmontage bör smörjas med "Fomblin RT 15".

4.1 Ventiler på 15mm - 65mm med reducerat genomlopp, 15mm - 50mm med fullt genomlopp:
a) För ner spindeln genom spindelloppet och ut i ventilhusets hålighet och montera sedan det 

delade trycklagret med den delade ringen under och dra tillbaka spindeln upp i tryckurtaget.
b) Låt spindeln vara i stängt läge och för in kulan i ventilhuset (ventiler med flänsar måste ha ett 

säte på plats innan kulan sätts i) och vrid sedan till öppet läge.
c) Spindeltätning (PTFE- eller grafitkonstruktion). Montera spindelns PTFE- eller grafit-tätning i 

den ordning som beskrivs nedan: PTFE-konstruktion: Primära tätningar, distansring, tre 
chevron-tätningssringar (en chevron-tätningsring är av kolfylld PTFE - svart - och måste 
monteras som översta ring) och sedan antingen medbringare "T" följt av medbringare "G" eller 
endast den tjockare enkelmedbringaren "T". Grafit-konstruktion: Två packningsringstätningar 
i grafit, distansring, ytterligare två packningsringstätningar i grafit, följt av antingen två 
medbringare "G" eller endast den tjockare enkelmedbringaren "G".

d) Placera glandplattan över spindeln.
e) Smörj glandbultarna med ett lämpligt anti-skärmedel, placera sex tallriksfjädrar på varje bult 

(se följande genomskärningsbilder för information om monteringen) och för in bultarna genom 
glandplattan och skruva in dem i ventilhuset. Dra åt jämnt till korrekt åtdragningsmoment - se 
tabellen nedan.

f) Sätt tillbaka vridhandtaget.
4.2 Ventiler på 80mm - 250mm med reducerat genomlopp, 65mm - 200mm med fullt genomlopp:

a) Placera den nya spindelpackningen på spindeln och för upp den genom ventilhusets hålighet 
in i spindelns lopp.

b) Fortsättningen av montaget sker enligt punkt 4.1 b ovan samt efterföljande punkter.
4.3 Serie E81 & EF81: Eftersom dessa ventiler är av en helt svetsad konstruktion, består 

sammansättningen bara av att byta ut packningsringsdelen. Borttagning av gamla packningar 
måste ske med stor försiktighet för att undvika skada på tätningsytorna för genomlopp och 
spindel.

Reducerat genomlopp Spindel med PTFE 
"T"-konstruktionFullt genomlopp Spindel med grafit 

"G"-konstruktion

15mm & 20mm 4.5 - 5.015mm 10.2 - 12.4
25mm & 32mm 7.3 - 7.920mm & 25mm 13.6 - 15.8

40mm, 50mm & 65mm 9.6 - 10.732mm, 40mm & 50mm 23.7 - 26.0
80mm & 100mm 19.8 - 22.665mm & 80mm 30.5 - 33.3

150mm & 200mm 27.1 - 29.9100mm & 150mm 38.4 - 41.2

NOMINELL VENTILSTORLEK REKOMMENDERAT ÅTDRAGNINGSMOMENT
FÖR GLANDBULTAR (NM)



Medbringare
"T"

Chevron-
tätningsringar

Primärtätningar Grafittätningsringar

Delad
ring

Delat trycklager

Spindel

Distansring

Medbringare
"G"

Glandplatta

Tallriksfjäder

Glandbult

SPINDELMONTAGE - ALLA STORLEKAR

VENTILSTOLEKAR: 15-50MM REDUCERAT GENOMLOPP, 15-40MM
FULLT GENOMLOPP

VENTILSTOLEKAR: 65-200MM REDUCERAT GENOMLOPP, 50-150MM
FULLT GENOMLOPP

"T"-packning i detalj "G"-packning i detalj

"T"-packning i detalj "G"-packning i detalj

Medbringare
"T"

Chevron-
tätningsringar

Primärtätningar

Delat trycklager

Spindel
Distansring

Medbringare
"G"

Glandplatta

Tallriksfjäder

Glandbult

Grafittätningsringar



TYPISKT SPINDELMONTAGE "E" OCH "EF"
15 - 50 MM REDUCERAT GENOMLOPP, 15 - 40 MM FULLT 
GENOMLOPP

Vridhandtag

Spindel

Tallriksfjädrar

Tallriksfjädrar

Medbringare "T"

Chevron-ringar

Glandbult

Brandsäkert "EF"
-spindelmontage

Vridhandtagsskruv

Trycklager
Delad ring

Distansring

Primär spindeltätning

Medbringare "G" †

Distansring
Grafittätningar

Grafittätningar

* Ej monterad på alla PTFE-spindelmontage
† Antingen en tjock eller två tunna medbringare

Glandplatta

Medbringare "G" *



TYPISKT SPINDELMONTAGE "E" OCH "EF"
65 - 200MM REDUCERAT GENOMLOPP, 50 - 150MM FULLT 
GENOMLOPP

Handtagsrör

Glandbult

Tallriksfjädrar

Chevron-ringar

Distansbricka

Brandsäkert "EF"
-spindelmontage

Distansring

Primär spindeltätning

Medbringare "G" †

Distansring
Grafittätningar

Grafittätningar

* Ej monterad på alla PTFE-spindelmontage
† Antingen en tjock eller två tunna medbringare

T-stycke

Medbringare "G" *

Tallriksfjädrar

Sexkantsbult

Stopp
Glandplatta

Glandbult

Spindel

Spindelpackning

Medbringare "T"



Spindelmontage med o-ring:
Detta avsnitt innehåller bara information om spindelmontage med o-ring.
Vad gäller alla andra ventilinstruktioner för underhåll, isärtagning, sammansättning samt hälsa och
säkerhet, etc., se aktuella instruktioner för installation, drift och underhåll för den specifika 
ventilserien.
1.0 Allmänt: Före sammansättning måste det säkerställas att reparationssatsen och/eller komponenterna 

som används passar för ventilens behov. Alla komponenter som inte byts ut mot delar i 
reparationssatsen bör rengöras noggrant (med hjälp av ett lämpligt avfettningsmedel och stålull för 
hårda avlagringar) och kontrolleras för tecken på korrosion, frätning eller skada och bytas ut vid behov. 
Renlighet är av avgörande betydelse för lång livslängd på ventilen.

2.0 Ventiler på 15 - 50mm med reducerat genomlopp, 15 - 40mm med fullt genomlopp:
2.1 Isärtagning: Ta bort vridhandtagsmontaget, följt av låsbricka, spindelmutter, slirbricka och lager. Dra bort 

spindeln från insidan av ventilhusets hålrum och ta bort och kasta spindelpackningen. Ta bort och kasta 
distansringen (om sådan finns monterad) och o-ringen.

2.2 Sammansättning: Montera den nya spindelpackningen på spindelansatsen och för in spindeln i 
spindelloppet från insidan av ventilhusets hålrum. O-ringen kan nu monteras över spindeln och tryckas 
ner i packningsurtaget. Eftersom o-ringen lätt kan skadas på spindelgängan och orsaka läckage, måste 
stor försiktighet vidtas vid monteringen. Allt eventuellt smörjmedel som används på o-ringen bör vara 
förenligt med såväl materialet på o-ringen som rörledningens media. Montera distansring (om 
ventilstorleken kräver sådan), lager, slirbricka och spindelmutter. Dra åt tills spindelns 
åtdragningsmomentet som anges nedan uppnås. (Detta är åtdragningsmomentet för enbart 
spindelmontaget, d.v.s. utan kula och säten monterade). Sätt tillbaka låsbrickan.

3.0 Ventiler på 65 - 250mm med reducerat genomlopp, 50 - 200mm med fullt genomlopp:
3.1 Isärtagning: Ta bort vridhandtagsmontaget, följt av låsbricka (om sådan är monterad), spindelmutter och

stopplatta. Dra bort spindeln från insidan av ventilhusets hålrum och ta bort och kasta 
spindelpackningen. Ta bort den cylinderhattsformade slirbrickan, lager, distansring eller gland (beroende 
på ventilstorlek), o-ring och spindelns slirbricka.

3.2 Sammansättning: Montera den nya spindelpackningen på spindelansatsen och för in spindeln i 
spindelloppet från insidan av ventilhusets hålrum. Sätt tillbaka spindelns slirbricka. O-ringen kan nu 
monteras över spindeln och tryckas ner i packningsurtaget. Eftersom o-ringen lätt kan skadas på 
spindelgängan och orsaka läckage, måste stor försiktighet vidtas vid monteringen. Allt eventuellt 
smörjmedel som används på o-ringen bör vara förenligt med såväl materialet på o-ringen som 
rörledningens media. Montera distansringen eller glanden (beroende på ventilstorlek), lager, den 
cylinderhattsformade slirbrickan, stopplatta och spindelmutter. Dra åt spindelmuttern tills momentet för 
spindelmontagets uppnås enligt nedan. (Detta är moment är enbart för spindelmontaget, d.v.s. utan kula 
och säten monterade).

Reducerat genomlopp Fullt genomlopp
15mm & 20mm 3 - 515mm
25mm & 32mm 4 - 620mm & 25mm
40mm, 50mm 6 - 832mm, 40mm

80mm & 100mm 18 - 2265mm & 80mm
150mm & 200mm 23 - 28100mm & 150mm

NOMINELL VENTILSTORLEK REKOMMENDERAT MOMENT FÖR 
SPINDELMONTAGE (NM)

250mm 35 - 40200mm

65mm 8 - 1150mm



SPINDELMONTAGE MED O-RING

Låsbricka för spindelmutter

Spindelmutter
15-50MM, REDUCERAT GENOMLOPP
15-40MM, FULLT GENOMLOPP

Spindel

Spindelmutter

Slirbricka

Lager

Distansring

O-ring

Spindelpackning

Spindel

Stopplatta

Hattformad slirbricka

Lager

Gland *

O-ring

Slirbricka

Spindelpackning

65 MM & STÖRRE, REDUCERAT GENOMLOPP
50 MM & STÖRRE, FULLT GENOMLOPP

* Ej monterad på ventiler med 65 mm reducerat genomlopp
samt 50 mm fullt genomlopp
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Ett Flowserve-företag
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