
РЕМОНТ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ 

Урок №74 

Відсічні клапани АМОТ 4420  

Клапан стопорний 4420, а також клапани пускового , паливного  газу та 

клапан турбодетандера призначені для заміни існуючих клапанів: 

 1. Пневмопривідного стопорного клапана 

 2. Клапанів  

 3. Гідропривідного клапана турбодетандера  

 

Клапани забезпечені пневматичним виконавчим механізмом, що 

включає в себе в якості керуючого елемента соленоїдний електромагнітний 

клапан, а в якості силового елемента - поршень з штоком двостороннього 

затвора.  

У закритому положенні затвор утримується пружиною. У цьому 

положенні вхідний та вихідний порти клапана закриті, а нижній порт 

відкритий, що забезпечує вентиляцію вихідного порту і внутрішніх 

порожнин клапана. 

 При подачі напруги на соленоїдний клапан, пристрій відкриває подачу 

газу з керуючим тиском з вхідної магістралі, через регулятор тиску (редуктор 

1301F) в командну порожнину поршня на відкриття відсічного клапана і 

закриття вентиляційного порту.  



При знятті напруги, соленоїдний клапан з'єднує командну порожнину 

поршня з портом вентиляції соленоїдного клапана, через який газ з цієї 

порожнини витісняється поршнем.  

Для сигналізації відкритого та закритого положення клапана в ньому 

передбачені кінцеві вимикачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відео-матеріали до уроку: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Oq2i9aYyOiE&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=gj4hH7EVQOA 

 

Урок №75 

Ремонт вентилів запірних для повітря, масла і води. 

         Запірний клапан (також вентиль) - запірна і регулірующаю арматура, 

конструктивно виконана у вигляді клапана, тобто її запірний елемент 

переміщається паралельно осі потоку робочого середовища . Як і інші види 

запірної арматури, запірні клапани застосовуються для повного перекриття 

свого прохідного перетину, а отже потоку робочого середовища; тобто 

замикає елемент, яким в запірному клапані найчастіше є золотник, в процесі 

експлуатації знаходиться в крайніх положеннях «відкрито» або «закрито».  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Oq2i9aYyOiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gj4hH7EVQOA


Для регулювання витрати середовища шляхом зміни прохідного перетину 

успішно застосовуються регулюючі клапани, також існують і запірно-

регулюючі клапани, що поєднують ці функції. 

          Клапани вентильного типу управляються вручну або електроприводом, 

а клапани з гладким штоком - гідро-, пневмо- або електромагнітним 

приводом, а також механічним приводом від інших пристроїв. Запірні 

клапани з швидкодіючими поршневими пневматичними приводами входять 

до складу захисної арматури і звуться відсічні.                      

           Клапани широко поширені як запірна арматура, що пояснюється 

можливістю забезпечення гарної герметизації в запірному органі при 

порівняльній простоті конструкції. Клапани застосовуються для рідких і 

газоподібних середовищ з широким діапазоном робочих параметрів: тиску - 

від вакууму 5 · 10-3 мм рт. ст. до 250 МПа, температури - від -200 до +600 °C. 

Клапани зазвичай використовуються на трубопроводах відносно невеликих 

діаметрів, так як в разі великих розмірів доводиться мати справу з суттєвим 

зростанням зусиль для управління клапаном і ускладнювати конструкцію для 

забезпечення правильної посадки затвора на сідло корпусу . 

        

  Крім вищевказаних переваг клапани мають і іншими, наприклад: 

 - можливість застосування в умовах високих температур і тисків, вакууму, 

корозійних і агресивних середовищ;  

- порівняльна простота технічного обслуговування і ремонту в умовах 

експлуатації. 

          Конструкція клапанів багато в чому схожа з конструкцією засувок, але 

принципове її відмінність - те, що переміщення затвора збігається з віссю 

переміщення потоку середовища, а не перпендикулярно йому, дає клапанів 

ряд переваг перед засувками, серед яких: 



 - малий хід затвора для повного відкриття (зазвичай не більше 0,25 

номінального діаметра, в той час як у засувок 

 - не менше діаметра) і, відповідно, мала будівельна висота і маса; 

 - в клапанах набагато простіше, ніж в засувках, забезпечити необхідну 

герметичність затвора (шляхом застосування ущільнюючих кілець з різних 

неметалевих матеріалів);  

- при закритті і відкритті клапана на відміну від засувки практично 

виключається тертя ущільнення затвора про сідло, що істотно зменшує знос 

ущільнюючих поверхонь; 

 - можливість застосування сильфона в якості ущільнення арматури по 

відношенню до зовнішнього середовища. 

До недоліків клапанів можна віднести: 

- висока (в порівнянні з кульовими кранами і засувками) гідравлічний опір, 

що при великих діаметрах проходу і високих швидкостях середовища 

створює великі втрати енергії і викликає необхідність відповідно 

підвищувати початковий тиск в системі; 

- обмеження меж застосування по діаметру, про який було сказано вище; 

- наявність в більшості конструкцій застійних зон, в яких накопичуються 

механічні домішки з робітничого середовища, шлам, що призводить до 

інтенсифікації процесів корозії в корпусі арматури.  

 

             Корпус (на що пояснює малюнку жовтого кольору) має два патрубка 

з кінцями для приєднання до трубопроводу, воно може бути будь-яким 

відомим способом фланцевим, муфтові, штуцерні, цапкова, приваркой. 

Усередині корпусу розташоване сідло, яке в положенні «закрито» 

перекривається затвором (золотником). Шпиндель  проходить через 

сальникове ущільнення в кришці. У конструкції, зображеної на що пояснює 

малюнку, ходова частина запірного органу винесена за межі зони робочого 



середовища за допомогою бугельного вузла. Ущільнення може бути і 

сильфонним, в цьому випадку винесення ходового вузла не потрібно. 

           Шпиндель  передає крутний момент від ручного штурвала або 

механічного приводу через нерухому ходову гайку золотника, перетворюючи 

його в поступальний рух золотника, в крайньому нижньому положенні 

золотник сідає в сідло і потік середовища перекривається. Зусилля, що 

передається від приводу, може бути і поступальним, в цьому випадку ходова 

гайка відсутня, а замість шпинделя використовується гладкий шток. 

 

Урок №76 

CУЧАСНА ЗАПІРНА АРМАТУРА  

 Запірна арматура. В залежності від характеру зміни потоку носія 

(пари, води, газу) запірна арматура розділяється на засувки, вентилі, крани.     

Вентиль – запірний пристрій, в якому запірний диск переміщується в 

напрямку, який співпадає з напрямком потоку середовища, що 

транспортується. За допомогою вентиля відключають окремі ділянки 

трубопроводу і регулюють кількість середовища, що проходить через 

трубопровід. Отже, їх використовують і як запірну, і як регулюючу арматуру. 

Виготовляють їх зкорпусами із бронзи і чавуну.  

Засувка – запірний пристрій, в якому диск переміщується поступально 

в напрямку, перпендикулярному руху потоку робочого середовища. 

 Коркові крани- служать для припинення подачі робочого середовища. 

За формою робочого органу (корка) крани бувають трьох типів: конусні, 

циліндричні і кульові. В санітарно-технічних системах використовують 

конусні крани (з конічним корком)із чавуну,сталі,латуні Коркові крани 

перекривають потік корком з отвором, який щільно притертий до стінок 

корпусу. При повороті корку на 90° поздовжня вісь отвору стає 

перпендикулярно потоку і подача водиприпиняється.  



Кульові крани складаються із запірної кулі з отвором, до якої 

притискаються ущільнюючі манжети (фторопласт, тефлон). Куля з'єднана 

штоком з рукояткою, поворотом якої відкривається і закривається кран.      

Останнім часом кульові крани поступово витісняють у використання 

вентиліта корковосальникові крани завдяки таким перевагам:  

1. Коефіцієнт опору потоку дорівнює 1(як у гладкої труби); 

 2. Простота управління – поворот на 90° (для закриття і відкриття 

вентиля потрібно декілька повних обертів);  

3. Абсолютна герметичність затвору;  

4. Довготривалість (манжети ізфторопласта в контакті з хромовою 

сферою практично не мають зношення, витримують більше 100 тисяч циклів 

«відкрито – закрито»);  

5. Температурна стійкість 100° С. Корпус кранів може бути сталевий, із 

нікельованої латуні, чавунний. Варіанти з'єднання: на різьбі, фланцеве, під 

зварювання.  

 

Відео-матеріали до уроку: 

http://etna-trade.com/ua/nasha-produktsiya/ventili-zapornye 

https://www.youtube.com/watch?v=rP25sR0xQME 

https://www.youtube.com/watch?v=n5NPmjSNVNg 

https://www.youtube.com/watch?v=7Oe3KE-gk1U 

https://www.youtube.com/watch?v=4MxVQZKPUQM 

Завдання для учнів:  

1. Призначення запірної арматури. 

 2. Як працюють і де застосовуються вентилі?  

3. Як працюють і де застосовуються засувки?  

4. Як працюють і де застосовуються коркові крани?  

http://etna-trade.com/ua/nasha-produktsiya/ventili-zapornye
https://www.youtube.com/watch?v=rP25sR0xQME
https://www.youtube.com/watch?v=n5NPmjSNVNg
https://www.youtube.com/watch?v=7Oe3KE-gk1U
https://www.youtube.com/watch?v=4MxVQZKPUQM

