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 Driftsinstruktioner för övertrycksanordning 



1. Användningsområde

Om ett medium värms upp i ett slu-
tet kärl är det möjligt att den naturli-
ga värmeutvidgningen respektive 
det ändrande aggregationstillståndet 
leder till för högt tryck. Genom an-
vändning av lämpliga hjälpmedel 
kan slutna kärl skyddas mot sådana 
för kraftiga påfrestningar. 

Vidstående diagram visar, för medi-
et vatten, hur trycket ökar med den 
instängda volymens vatteninnehåll 
och vid ökande temperatur. 

Det beskrivna problemet kan uppkomma med kilslidventiler i stängt läge beroende 
av installation och driftsfall och kan medföra för hög påfrestning på ventilhuset. 
PERSTA övertrycksanordning SV98 har utvecklats för dessa fall. 

2. Beskrivning

PERSTA övertrycksanordning SV98 är utrustat med ett sprängbleck som sprängs
vid för kraftig påverkan så att övertrycket kan släppas ut i atmosfären. Konstruktio-
nen av SV98 gör det möjligt att vid behov byta det defekta blecket under drift för att
återställa dess funktion.

DETTA ARBETE MÅSTE UTFÖRAS MED STÖRSTA MÖJLIGA FÖRSIKTIGHET
PÅ GRUND AV EVENTUELLT HÖGA TEMPERATURER OCH TRYCK OCH PÅ
GRUND AV DET UTSTRÖMMANDE MEDIET. DESSUTOM SKA DE ALLMÄNNA
OLYCKSFÖREBYGGANDE REGLERNA JÄMTE SÄRSKILDA PLATSSPECIFIKA
SÄKERHETSBESTÄMMELSER FÖLJAS.
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VI REKOMMENDERAR STARKT ATT ANVÄNDA SKYDDSKLÄDSEL OCH HÖR-
SELSKYDD EFTERSOM DET UTSTRÖMMANDE MEDIET KAN GE UPPHOV 
TILL KROPPSSKADOR INKLUDERANDE BRÄNNSKADOR SAMT HÖG LJUDNI-
VÅ. PERSONALEN SOM SKA UTFÖRA DETTA ARBETE MÅSTE VARA VÄL 
UTBILDAD OCH ERFAREN OCH SKA KONTROLLERAS ATT DE HAR FÖR-
STÅTT ALLA REGLER OCH BESTÄMMELSER, DENNA DRIFTSINSTRUKTION 
SAMT HANDHAVANDET. 

Sprängblecket (Pos. 848) är konstruerat att motstå ett tryck under tryckprovningen 
som är 1,1 gånger högre än konstruktionstrycket. Om ventilen tillåter ett högre 
tryck vid konstruktionstemperaturen, kommer bleckets sprängtryck att vara ut-
lagt för det högre trycket. 

3. Säkerhetsinstruktioner

OBSERVERA! Personer och föremål kan utsättas för fara om installationsin-
struktionen används på fel sätt eller inte följs. Dessutom kan övertrycksan-
ordningens säkerhetsfunktion påverkas. 

Vi ber er därför att observera följande punkter: 

• Använd enbart säkerhetsanordningar i enlighet med dess syfte!
• Ändringar och påbyggnader får endast göras efter vårt godkännande!
• Aktuella rör och utrustningar måste vara enligt anläggningslayouten och instal-

lerade enligt instruktionerna!
• Följ regler för förebyggande av olyckor, allmänna och lokala säkerhetsinstruk-

tioner jämte denna driftsinstruktion!
• Användaren måste se till att den anställda personalen är behörig och har läst

igenom och förstått denna driftsinstruktion!
• Utblåsningsöppningen (A) på övertrycksanordningen måste placeras vertikalt,

neråt, så att den inte kan framkalla fara!
• Hörselskydd måste användas nära övertrycksanordningar eftersom mycket

kraftigt ljud uppkommer när sprängblecket sprängs och övertrycksanordningen
blåser ut!

• Olycksrisk på grund av utströmmande medium om sprängblecket sprängs!
• Använd enbart originalsprängbleck som är avsedda för det särskilda applika-

tionsfallet. Sprängtrycket för det specifika blecket anges på bleckets kant.
• Uppehåll er inte i övertrycksanordningens utblåsningsområde om ventilen är i

drift! Lämpliga skyddsåtgärder skall utföras av anläggningsägaren för att för-
hindra att människor kommer till skada.

• Övertrycksanordningen får inte värmeisoleras
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4. Installationsinstruktioner

Följande punkter ska beaktas vid installation av övertrycksanordning SV98:

• På begäran levererar PERSTA ventilhus med en lämplig anslutning (1), i annat
fall måste en sådan anslutning svetsas dit professionellt på huset efter samord-
ning med PERSTA och på ett sätt som lämpar sig för det berörda materialet.

• Sprängblecket måste för att undvi-
ka för tidigt åldrande skyddas mot
hett medium. En rörslinga (2) måste
därför, t ex i händelse av ånga, in-
stalleras framför övertrycksanord-
ningen (kondensat utvecklas i den-
na rörslinga och förhindrar värme-
transporten till sprängblecket). Det
måste vara tillräckligt utrymme mel-
lan kilslidventilens hus och rörsling-
an för att undvika uppvärmning av
kondensatet via huvudventilen.

• I änden på denna rörslinga (2) skall
övertrycksventilen SV98 svetsas dit
på sådant sätt, att utblåsningsöpp-
ningen (A) riktas vertikalt neråt.

(2)

B

A

Nozzle (1)

Opening mark

Ångavledningsröret (B) måste riktas så att mediet som strömmar ut, under t ex 
nödvändigt underhållsarbete, inte orsakar några skador på människor eller 
egendom. 

• Övertrycksanordningen skall anslutas med hjälp av plattan (Pos. 843) mot en
lämplig stödpunkt som kompenserar för reaktionskrafterna under utblåsning.
Eventuella rörelser hos röret måste beaktas.

• Om det är tänkt att använda en extra kägelventil i tillförselledningen till över-
trycksanordningen, måste den spärras i läge ”ÖPPEN” och nyckeln förvaras
säkert, t ex i kontrollrummet.

• Vi rekommenderar att samla och avleda mediet som kommer ut från utblås-
ningsmunstycket (A)samt från ångutsläppsröret (B) på lämpligt sätt.
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• Beroende på mediet, respektive driftsförhållanden är det med lämpliga hjälp-
medel nödvändigt att säkerställa att mediets strömningsförmåga upprätthålls.

• Vi rekommenderar att regelbundet kontrollera om sprängblecket uppvisar några
symptom på utmattning och att byta det vid behov. Denna kontroll skall baseras
på driftsförhållandena och driftserfarenheten.

5. Byte av sprängbleck

Gör på följande sätt om sprängblecket har brustit och om medium kommit ut ge-
nom sprängblecket:

• Innan arbete påbörjas på övertrycksanordningen måste kilslidventilen öppnas.
Kontrollera att processen tillåter denna öppning av ventilen och att efterföljande
system respektive personer som arbetar i detta område inte utsätts för fara.

• Om ytterligare en kägelventil är installerad framför övertrycksanordningen mås-
te kägelventilens STÄNGAS!

• Öppna nycklar (momentnycklar) i storlekarna 27, 30, 50 och 60 fordras för att
utföra arbetet på övertrycksanordningen.

• För att stänga av övertrycksanordningen måste anslutningsmuttern (Pos. 840)
lossas ca 5 varv åt vänster med hjälp av nyckel 60 tills kulan har stängt det lu-
tande sätet i ventilhuset och därmed hindra medium från att komma ut genom
utblåsningsöppningen (A). Under denna process bör det präglade området på
ventilhuset stödjas med hjälp av nyckeln 50 för att förhindra tillförselledningen
och svetssömmarna från att utsättas för stor påfrestning. Medium kommer ut
från ångutsläppsröret (Pos. 847) tills kulan har stängt sätet.

Observera! Kontrollera riktningen på utblåset och montagets läge! Risk 
för brännskada! 

• Lätta slag på ventilhuset förbättrar kulans läge i ventilsätet och därigenom även
tätheten.
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Observera! När detta arbete har utförts finns inte längre någon säkerhets-
funktion för kilslidventilen! Inte i något fall får kilslidventilen stängas in-
nan arbetet är färdigt, eftersom det annars finns risk för att för högt tryck 
utvecklas i ventilhuset! 

• När anslutningsmuttern (Pos. 840) lossats helt kan enheten bestående av kul-
ventilhus (Pos. 839), sprängbleck (Pos. 848), tryckring (Pos. 849) och tryck-
skruv (Pos. 850) tas bort från ventilhuset och vid behov kylas ner.

• Tryckringen (Pos. 849) och det defekta sprängblecket (Pos. 848) kan tas bort
genom att hålla nyckeln 30 mot den nedre änden av kulventilhuset (Pos. 839)
och vrida tryckskruven 27 åt vänster (Pos. 850).

Observera! Sprängbleck är känsliga delar! Packa upp det först precis före 
monteringen! Kontrollera det nominella sprängtrycket angivet på spräng-
blecket och jämför det med konstruktionsdatan och dokumentationen! 
Sätt dit en ny packning (Pos. 838)! 

• Vi rekommenderar att rengöra gängorna före monteringen och att fetta in dem
med högtemperaturfett, t ex grafit eller kopparfett.

• Det nya sprängblecket monteras med kupningen pekande i utblåsningsriktning
med tryckringen (Pos. 849) och tryckskruven (Pos. 850). Det skruvas samman
på ventilhuset med hjälp av nycklarna 27 och 30. Åtdragningsmomentet är ca
80 Nm.

• Montera den ovan beskrivna enheten ihop med en ny packning (Pos. 838) i
ventilhöljet. Anslutningsmuttern (Pos. 840) måste monteras med hjälp av hö-
gervridningar. Under detta förfarande ändrar kulan (Pos. 837) sin position och
öppnar därför vägen till sprängblecket och ångutsläppsröret.

Observera! Om det inte finns en kägelventil kommer medium ut från ång-
utsläppsröret (B) så snart kulan har ändrat sin position. Kontrollera rikt-
ningen på utblåset och montagepositionen! Risk för brännskada! 

• Utströmningen av medium stoppar så snart packningen (Pos. 838) mellan ven-
tilhöljet (Pos. 835) huset (Pos. 839) är åtdragen. Under denna process bör ven-
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tilhuset stödjas genom att hålla nyckel 50 mot det präglade området för att för-
hindra att de efterföljande rörledningarna utsätts för stor påfrestning. Packning-
en ska dras åt så snart som möjligt genom anslutningsmuttern (Pos. 840) med 
hjälp av nyckel 60 för att undvika skador på tätningsytan, t ex genom anfrätning 
eller kavitation orsakad av mediet. Åtdragningsmomentet är ca 100 Nm. 

Observera! Om sprängblecket har ett materialfel som inte har upptäckts 
eller om oregelbundenheter uppkom under monteringen kan spräng-
blecket sprängas igen och medium komma ut genom utblåset (A). Kon-
trollera utblåsets riktning och montagepositionen! Risk för brännskada! 

• Vi en eventuell kägelventil ska den stängda kägelventilen nu öppnas och spär-
ras i position ”ÖPPEN”. Efter detta är övertrycksventilen och följaktligen
sprängblecket på nytt under tryck. Nyckeln till kägelventilen måste lämnas till
anvisad plats.

Observera! Vi levererar reservdelssprängbleck komplett med nya märkplå-
tar i passande förpackning. Förpackningen är märkt med huvudventilens 
4-siffriga arbetsnummer så att förväxling undviks. Efter byte av det defek-
ta sprängblecket måste den gamla märkplåten tas bort. Den nya märkplå-
ten måste sättas fast på övertrycksanordningen med t ex låsvajer så att
den inte kan försvinna. Det är bara på detta sätt som det kan garanteras
att ursprungsdata för sprängblecket går att spåra.

• Nu kan kilslidventilen stängas igen.

Observera! Om ett sprängbleck förstörs igen på grund av det höga inre 
trycket i kilslidventilen efter bara ett kort tags drift, ska installationen och 
funktionen av den berörda ventilen kontrolleras och vid behov ändras!  

Under uppstart av anläggningen kan flytande medium tryckas in i kilslid-
ventilen från ledningen. Om temperaturen efteråt stiger, är det möjligt att 
för högt tryck uppkommer enligt beskrivning i avsnitt 1. 
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6. Reservdelar

För ovannämnda arbete får av garantiskäl endast användas original PERSTA re-
servdelar. Dessa är:

- Packning (Pos. 838)
- Tryckring (Pos. 849)
- Sprängbleck (Pos. 848)

Var vänlig att vid beställning ange det nominella sprängtrycket på sprängblecket, 
och om möjligt, vårt orderkännandenummer och positionsnummer under vilket ven-
tilen respektive övertrycksanordningen har levererats av oss eller återförsäljare. 

7. Identifiering

Armaturen SV98 är märkt enligt AD2000 Merkblatt 1 och PED 97/23/EG 

Märkningen består av följande information 

• Tillverkare
• Serienummer
• Typbeteckning
• Materialbeteckning
• Sprängtryck för sprängblecket
• Sprängtemperatur för sprängblecket
• Genomloppsriktning
• CE-beteckning

Dimension och min/max sprängtryck samt sprängtemperatur för sprängblecket 
finns angivet på märkplåten som levereras med sprängblecket 
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8. Ritning och materiallista

Pos. Beskrivning Material 
835 Hölje 1.4571 
836 Anslutningsstuts 1.7335 
837 Kula WLSt 
838 Packning 2.4066 
839 Ventilhus 1.4923 
840 Anslutningsmutter 2.0550 
841 Stödring FSt 
842 Säkerhetsring FSt 
843 Monteringsplatta 1.0038 
844 Sexkantmutter St 
845 Låsskruv 45H 
846 Rörförskruvning 1.4571 
847 Ångutsläppsrör 1.4571 
848 Sprängbleck 316 SS / Inconell 600 
849 Tryckring 1.4122 
850 Tryckskruv 1.4571
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