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Série 160 - Válvula de escape livre horizontal 

Série 161 - Válvula de escape livre vertical 

 

 

 

 

 

 

 

A. Introdução 

   Este manual tem por objetivo apresentar as 
especificações, procedimentos de instalação, 
operação e manutenção de válvulas de Escape 
Livre. As Válvulas de Escape Livre foram 
projetadas para atender exclusivamente a 
aplicação em condensadores de turbinas, não 
permitindo a pressurização positiva do 
mesmo. 

B. Armazenagem 
 
   As seguintes informações deverão ser 
seguidas para que a válvula esteja em 
condições no momento do uso: 
 

• 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. 

• Não há necessidade de intervenção para 
preservação do equipamento dentro da 
embalagem original, no prazo de 36 meses, 
desde que sejam respeitadas as orientações 
anteriores. 
 

C. Manuseio 

   O interno e o acionamento da válvula de 
escape livre foram usinados com precisão para 
manter o perfeito alinhamento e 
funcionamento. 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. 
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• Evite choques, vibrações e manuseios 
bruscos, garantindo a qualidade e 
funcionamento do produto. 

 

D. Instalação 

 
“Antes de instalar a Válvula, verificar se a classe 

de pressão, temperatura, fluido e configuração 

Horizontal ou Vertical estão de acordo com as 

especificações contidas na Ficha de Dados da 

mesma (Data Sheet)”. 

 

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. 
 
2- Na instalação deve ser observado o 
alinhamento, suporte adequado da tubulação 
e paralelismo entre os flanges para não 
danificar a válvula. Conforme figura 1. 
 

 
Figura 1 

 

3- Certifique-se de que as faces dos flanges 
estejam livres de imperfeições, cantos vivos, 
rebarbas e se abertura entre flanges está 
compatível com a medida de face a face da 
válvula. 
 
4- Instalar a válvula de maneira que a seta 
fique no sentido horizontal ou vertical 
dependendo do modelo da válvula, sendo os 

modelos na configuração horizontal e na 
configuração vertical conforme figura 2. 
 

 
Figura 2 

 
“Manter o nivelamento da base na instalação da 

válvula garantindo o funcionamento correto do 

produto”. 

 

5- Obedecer à direção do fluxo do fluido 
indicada na seta fixada ao corpo da válvula e 
descrito na ficha de cálculo da mesma. 

 

6- Utilizar juntas adequadas entre os flanges 
da válvula e da tubulação. 
 
7- Introduzir os prisioneiros de montagem 
dos flanges apertando as porcas 
alternadamente em seqüência cruzada para 
distribuição correta das forças de aperto. 

 

 
Figura 3 
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8- Efetuar aperto suficiente para vedação 
entre o corpo da válvula e o flange da 
tubulação até o torque recomendado na 
tabela-1. 
 

 
Tabela 1 

9- Instalar na válvula tubulação com água 
desmineralizada e com PH em 7, com vazão 
continua de 2 litros por hora e no máximo de 6 
litros por hora, essencial para que não se 
danifique o anel de vedação por excesso de 
temperatura. A água deverá estar sempre em 
circulação evitando o empoçamento e criação 
de lodo ou microrganismos. 
(figura-4) 

 
Figura 4 

E. Operação 

 

   A Válvula de Escape Livre foi desenvolvida 
para a aplicação em condensadores de 
turbinas, seu acionamento é automático na 
condição de trabalho e a mesma só irá operar 
quando tiver pressão positiva.  
As características construtivas e condições de 
fluxo estão descritas na ficha de cálculo e 
especificações da válvula (Data Sheet). 
 

F. Manutenção 
 
   A manutenção deverá ser realizada pela 
Zanardo ou por empresa credenciada, 
evitando erros e perda de garantia.  
 

 
“Antes de efetuar a desmontagem da válvula 
deve se certificar que a linha está fechada sem 
pressão.”  
 
 
Teste de Funcionamento 
 
   Deve-se, com a válvula totalmente 
despressurizada, uma vez por mês abrir o 
obturador com o acionamento manual em seu 
curso máximo. Este procedimento evita que o 
anel cole no obturador, não prejudicando o seu 
funcionamento normal. 
O acionamento manual deve ficar entre 25 a 50 
Nm, sendo considerado um esforço normal. 
Caso exceda essa força deve-se considerar a 
imediata manutenção da válvula. 
 

 
“Nunca acionar manualmente a válvula com o 
condensador em operação, o acionamento irá 
danificar permanentemente o mecanismo de 
abertura manual assim como seus componentes 
internos da válvula.”  
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Segue abaixo um grupo de instruções que constituem na troca dos kits reparos na configuração horizontal

  

Procedimento: 
 
1º-Retire os parafusos (item 4) da tampa (item 
5) para ter acesso ao interior da válvula. 
 
2º-Retire a junta da tampa (item 3). 
 
3º-Retire os parafusos (item 10) do 
acionamento manual (item 8). 
 
 

 
 
4º-Remova o acionamento manual (item 8), 
caso necessário auxilie através do interior da 
válvula empurrando o braço do acionamento 
facilitando a retirada. Retire a junta do 
acionamento (item 9). 
 
5º-Retirar o obturador (item 1). 
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6º-Remover os parafusos (item 7) do conjunto 
da sede. 

 
 
7º-Retirar o flange de fixação da vedação (item 
11). 

 
8º-Retire a vedação (item 13). 
 
9º-Retire o conjunto da sede (item 14) e a junta 
do conjunto da sede (item 15). 
 
10º-Efetue a limpeza dos assentamentos das 
juntas e do assentamento da vedação no 
conjunto da sede. 

 
 
11º-Efetue a montagem das peças 
sobressalentes montando a válvula em 
processo reverso ao descrito acima. 
 
12º-Após montado a válvula efetue o 
acionamento manual do mesmo em seu curso 
máximo. Este procedimento deve ser feito 
para verificação do funcionamento do 
conjunto interno para que não fique travado, 
não prejudicando o funcionamento normal da 
válvula. 
 

 

Segue abaixo um grupo de instruções que constituem na troca dos kits reparos na configuração horizontal 
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Procedimento: 
 
1º-Retire os parafusos do acionamento manual 
(item 14) do acionamento manual (item 15). 
 
2º-Retire o acionamento manual (item 15). 
 
3º-Retire os parafusos do corpo (item 11). 
 
4º-Retire o corpo superior (item 2). 
 
5º-Remova os parafusos do conjunto da sede 
(item 6). 
 
6º-Retirar o obturador (item 7) junto com o 
conjunto sede montado (item 3). 
 
7º-Remover as travas do pino (item 10), retire 
o pino do limitador (item 8) e o limitador (item 
9). 
 
8º-Remova o obturador (item 7) do conjunto 
sede (item 3). 
 
9º-Retire os parafusos do conjunto da sede 
(item 6). 

 
10º-Retire o flange de fixação vedação (item 5) 
e a vedação que será substituída (item 4). 
 
11º-Efetue a limpeza dos assentamentos da 
cola junta do corpo (item 16) e da cola junta da 
sede (item 17). 
 
12º-Efetue a montagem das peças 
sobressalentes montando a válvula em 
processo reverso ao descrito acima colocando 
as colas juntas conforme demonstrado na 
explosão. 
 
13º-Após montado a válvula efetue o 
acionamento manual do mesmo em seu curso 
máximo. Este procedimento deve ser feito 
para verificação do funcionamento do 
conjunto interno para que não fique travado, 
não prejudicando o funcionamento normal da 
válvula. 
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G. Lista de peças   

 

 Lista de peças S160   

1 Obturador *9 Junta do Acionamento Manual 
2 Porca da Tampa 10 Parafuso do Acionamento Manual 

*3 Junta da Tampa 11 Flange Fixação da Vedação 
4 Parafuso da Tampa 12 Pino guia da Tampa 
5 Tampa *13 Vedação 
6 Corpo 14 Conjunto Sede 
7 Parafuso do Conjunto da Sede *15 Junta do conjunto Sede 
8 Acionamento Manual   

*Peças sobressalentes recomendadas 

 

 Lista de peças S161   

1 Corpo inferior 10 Trava do pino guia 
2 Corpo superior 11 Parafuso do corpo 
3 Conjunto sede 12 Porca do corpo 

*4 Vedação *13 Junta do acionamento manual 
5 Flange fixação vedação 14 Parafuso do acionamento manual 
6 Parafuso conjunto da sede 15 Acionamento manual 
7 Obturador 16 Junta liquida alta temperatura (Loctite-5920 ou similar) 
8 Pino do limitador 17 Junta liquida alta temperatura(Loctite- 5920 ou similar) 
9 Limitador   

*Peças sobressalentes recomendadas 

 

 

 

 

 

 

Rua Buritis, 201 – Parque Industrial II 
CEP 16012-170 – Araçatuba – Sp – Brasil 

Fone/Fax: +55 (18) 3117-1195 
WWW.ZANARDO.COM.BR

De acordo com nossa política de melhoria continua, as informações contidas neste manual estão 

sujeitas a alteração sem prévio aviso. 



 

 
 

MANUAL VÁLVULA DE ESCAPE LIVRE 
SÉRIE 160/161 

 
FRM-ENG-020-03 

Emissão: 01/09/20 
 

 
 

8 de 7 
 

 


