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A. Introdução
Este manual tem por objetivo apresentar as
especificações, procedimentos de instalação,
operação e manutenção de válvulas de 4 vias
série 450. As válvulas 4 vias série 450 Zanardo
foram projetadas para efetuar desvio de fluidos
de alta abrasão em condições de choque térmico
e golpes de pressão. Seu sistema de vedação
duplo linear é intertravado mecanicamente,
acionado por apenas um atuador linear, que
pode ser manual por volante ou automático por
atuador
hidráulico.
O
sistema
de
intertravamento das vedações permite um
acionamento concomitante preciso das mesmas,
impedindo a pressurização de sistemas por
bloqueio de fluxo indevido. Equipamento ideal
para instalação em trocadores de calor para
aquecimento de caldo em usinas de açúcar e
álcool. Sistemas de vedação disponíveis em
Metal/Metal, EPDM, EPDM revestido com Teflon
e Teflon Puro.
Projetado de acordo com as diretrizes
construtivas na NR-13, ASME C e ASME VIII.
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Evite vibrações, choques e manuseios
bruscos.
Manter a válvula sempre embalada até
o momento de sua instalação, evitando
possíveis danos no acionamento ou na
vedação da válvula.
As válvulas devem ser armazenadas em
local coberto, limpo e seco.
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válvula. Segue abaixo a ilustração na
figura 1.

Os componentes que compõem a construção
da válvula 4 vias série 450 foram usinados
com precisão para manter o perfeito
alinhamento e funcionamento do produto.
As válvulas Zanardo foram 100% testadas
antes de embaladas e enviadas para o seu
destino final por isso:





Carregue
e
descarregue
cuidadosamente
Não danifique a embalagem, ela é a
proteção da válvula.
As válvulas deverão ser sempre que
possível, cobertas para transporte.
Evite choques, vibrações e manuseios
bruscos, garantindo a qualidade e
funcionamento do produto.

D. Instalação

Figura 1
Posição dos flanges e juntas

3 - Parafusar os flanges com a junta com
aperto de aproximadamente 20Nm.
(somente encostar as porcas). Figura 2.

Seguir o procedimento abaixo de
instalação para não comprometer o bom
funcionamento e não danificar o corpo
da válvula.
Procedimento:
1- É de suma importância efetuar limpeza
na tubulação antes da instalação da
válvula, pois sujeiras na linha podem
provocar o travamento dos mecanismos
internos da mesma ou até mesmo
danificar a vedação.
Figura 2

2-

Na instalação é muito importante ser
observado o alinhamento, suporte
adequado da tubulação e paralelismo
entre os flanges para não danificar a

4 - Soldar a tubulação nos flanges com a
válvula em sua posição de trabalho.
Figura 3.
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Figura 5
Juntas de instalação
Figura 3
Válvula instalada corretamente com os tubos soldados

5 - Após soldar, efetuar aperto suficiente
para vedação entre o corpo da válvula e o
flange da tubulação até o torque
recomendado na tabela 1.

Tabela 1

Apertar as porcas alternadamente em seqüência
cruzada para distribuição correta das forças de
aperto conforme figura 4.

No processo de instalação da válvula não utilizar
pestana, utilizar juntas originais fabricadas pela
Zanardo.

Figura 6
Pestana não indicada para instalação

E. Operação
A válvula 4 vias Série 450 foi projetada
para acionamento automático com pistão
ou acionamento manual com volante.
Com o obturador fechado na parte
superior o fluxo se divide conforme figura
7.

Figura 4
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F. Manutenção
A manutenção criteriosa e bem feita é o
ponto principal para o prolongamento da
vida útil da válvula.
Antes de efetuar a desmontagem da válvula
deve se certificar que a linha está fechada
sem pressão.
Segue abaixo um grupo de instruções que
constituem na troca dos kits reparos. Em
referência ao procedimento ver figura 9 pag.
6.
Figura 7

Com o obturador fechado na parte inferior da
válvula o fluxo segue o mesmo caminho
interligando os dois lados conforme a figura
8.

Procedimento:
1º- Quando estiver com vazamento na
gaxeta (6) é necessário ajustar as porcas
(8) do prensa gaxeta (7), apertando por
igual para manter o alinhamento até
eliminar o vazamento por completo.
2º - Caso não elimine o vazamento será
necessário a troca das gaxetas (6), para o
procedimento desrosqueie totalmente
as porcas do prensa gaxeta (8) e afaste o
prensa gaxeta (7) para ter acesso as
gaxetas (6).
3º - Com o auxilio de um saca gaxetas ou
algum objeto que possibilite a retirada,
retire as gaxetas (6) danificadas.

Figura 8

4º - Garanta que o não fique nenhuma
gaxeta (6) desgastada e que o
alojamento fique limpo, insira as novas
gaxetas (6) com o auxilio do prensa
gaxeta (7) alocando-as em sua posição.
5º - Reaperte os parafusos do prensa
gaxeta (8) até que se elimine o
vazamento.
4 de 7

VÁLVULA 4 VIAS SÉRIE 450

Procedimento
vedação:

para

troca

do

Kit

1º - Abrir a válvula na metade do seu
curso, desmontar a tampa (3) retirando
os parafusos (4) e as porcas (2).
2º - Retirar os parafusos trava (18) e
retirar as porcas travas (17).
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do aperto. Utilize o aperto recomendado
na tabela 1.
Ao final do procedimento, abrir e fechar a
válvula, colocar pressão e analisar se há
vazamentos. Se estiver com estanqueidade
100%, a válvula se encontra pronta para o
trabalho.

3º - Retire os disco de apoio (14), o
discos de união (16) e as vedações (15).
4º - Solte as porcas trava (20) da haste
(13), gire o volante (24) para posicionar
os obturadores no sentido da tampa até
a porca mestre (21) livre totalmente a
haste (13). Gire a porca mestre (21) em
90° para livrar as hastes.
5º - Retire as hastes (13), e pelo interior
da tampa retire os anéis (11) e os anéis
raspadores (12) da bucha guia (9). Efetue
a limpeza e coloque os anéis novos em
suas posições originais.
6º - Insira novamente as hastes (13) e
volte a porca mestre (21) em sua posição
original, coloque e reaperte as porcas da
haste (20).
7º - Efetue a limpeza do corpo (1) na
sede e na face de união da tampa e do
corpo.
8º - Monte as vedações novas (15) os
discos de união (16) e os discos de apoio
(14) nas posições iniciais coloque as
porcas trava e os parafusos trava (18).
9º - Para montar a tampa utilize junta
liquida para flanges de alta temperatura,
coloque os parafusos e as porcas e
aperte de forma alternada para divisão
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Desenho explodido da válvula

Figura 9
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G. Lista de peças

ITEM
1
2
3
4
5
*6
7
8
9
10
*11
*12
13

NOME DA PEÇA
Corpo
Porca fixação da tampa
Tampa
Parafuso fixação da tampa
Prisioneiro do prensa gaxeta
Kit Gaxeta
Prensa gaxeta
Porca do prisioneiro
Bucha guia da tampa
Parafuso trava
Anel O'ring
Anel raspador
Haste

ITEM
14
*15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NOME DA PEÇA
Disco apoio
Kit vedação
Disco união
Porca trava vedação
Parafuso trava
Pino elástico
Porca trava da haste
Porca mestre
Porca trava da haste fuso
Haste fuso
Volante
Porca trava do volante
Rolamento da haste fuso

* Peças sobressalentes recomendadas

De acordo com a política de melhoria contínua, as informações contidas neste manual
estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Rua Buritis, 201 – Parque Industrial II
CEP 16012-170 – Araçatuba – Sp – Brasil
Fone/Fax: +55 (18) 3117-1195
WWW.ZANARDO.COM.BR
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