
υπερβολική πτώση πίεσης στην είσοδο, υπερβολική back pressure, πολύ µεγάλη ασφαλιστική βαλβίδα και ασφαλιστικό το οποίο πρέπει 
να χειριστεί µεγάλο εύρος παροχών. Θα εξηγήσουµε το πρώτο από αυτά µε περισσότερες λεπτοµέρειες.
Κοιτάξτε την εικόνα επάνω δεξιά. Υπό κανονικές συνθήκες, η πίεση στο δοχείο είναι κάτω από την καθορισµένη πίεση της βαλβίδας 

και η πίεση στην ασφαλιστική βαλβίδα είναι η ίδια µε την πίεση στο δοχείο (α). Εάν µια διαταραχή στη διεργασία αυξήσει την πίεση 
του δοχείου, η πίεση στο ασφαλιστικό αυξάνεται κατά το ίδιο ποσό και αν η πίεση υπερβεί την καθορισµένη τιµή, η βαλβίδα ανοίγει (β). 
Μόλις η βαλβίδα ανοίξει, η ροή ξεκινά µέσω του σωλήνα εισόδου στην ασφαλιστική βαλβίδα, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση πτώσης 
πίεσης µεταξύ του δοχείου και της βαλβίδας. Εάν αυτή η πτώση πίεσης είναι αρκετά µεγάλη, η πίεση στην βαλβίδα µπορεί να µειωθεί 
αρκετά ώστε αυτή να κλείσει (γ). Η ροή σταµατά, η πίεση στη βαλβίδα εξισώνεται πάλι µε την πίεση στο δοχείο καθώς δεν υπάρχει ροή 
για να προκαλέσει πτώση πίεσης και η ασφαλιστική βαλβίδα ανοίγει ξανά (δ)! Αυτό συµβαίνει ξανά και ξανά, πολλές φορές και µε 
µεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας δονήσεις και βλάβη σε ασφαλιστική βαλβίδα, σωλήνες και εξοπλισµό. 

Στο Beaconτου Νοεµβρίου 2012 πολλοί αναγνώστες 
εντόπισαν σωστά ένα θέµα ασφαλείας µε την 
ασφαλιστική βαλβίδα στην εικόνα αριστερά – το 
ενδεχόµενο κλείσιµο της block βάνας που θα αποµόνωνε 
το ασφαλιστικό, ώστε να µην µπορεί να παρέχει 
προστασία έναντι υπερπίεσης. Ένα δεύτερο πιθανό 
πρόβληµα, ένα σύστηµα σωληνώσεων που µπορεί να 
προκαλέσει το ανοιγοκλείσιµο της ασφαλιστικής 
βαλβίδας, δεν εντοπίστηκε από εξίσου πολλούς 
αναγνώστες.

Τι είναι το “chattering” ( ανοιγοκλείσιµο);
Chattering είναι το ταχύ άνοιγµα και κλείσιµο µιας 

ασφαλιστικής βαλβίδας. Η προκύπτουσα δόνηση µπορεί 
να προκαλέσει κακή ευθυγράµµιση, βλάβη στις έδρες 
της βαλβίδας και, αν είναι παρατεταµένη, µπορεί να 
προκαλέσει µηχανική βλάβη των βαλβίδων εσωτερικά 
και των συνδεόµενων σωληνώσεων.

Γιατί ανοιγοκλείνει µία ασφαλιστική βαλβίδα;
Κάποιες αιτίες του «chattering» περιλαµβάνουν
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Μην αφήνετε τα ασφαλιστικά να ανοιγοκλείνουν!
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Έχετε ακούσει ασφαλιστική βαλβίδα να ανοιγοκλείνει;

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, 
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�Αν παρατηρήσουµε ένα ασφαλιστικό να ανοιγοκλείνει, ενηµερώνουµε 
κάποιον γνώστη του σχεδιασµού ασφαλιστικών για τον εντοπισµό και τη 
διόρθωση του προβλήµατος.
�Να κοιτάµε για πιθανά προβλήµατα στο σχεδιασµό των σωληνώσεων των 
ασφαλιστικών και να ρωτάµε τους µηχανικούς αν θα µπορούσαν αυτά να 
προκαλέσουν ανοιγοκλείσιµο της βαλβίδας. Σηµεία που πρέπει να κοιτάµε:
• Ο σωλήνας εισόδου στο ασφαλιστικό είναι µικρότερος από το στόµιο 

εισόδου της βαλβίδας (δείτε την εικόνα δεξιά)
• Πολλές βάνες, εξαρτήµατα και άλλα εµπόδια µεταξύ ενός δοχείου 

διεργασίας και µια ασφαλιστικής βαλβίδας, όπως στην παραπάνω εικόνα.
• Ένας πολύ µακρύς σωλήνας µεταξύ ενός δοχείου και ενός ασφαλιστικού, 

ή σωληνώσεις µε πολλές καµπύλες.
• Ενδείξεις βουλωµένων σωληνώσεων λόγω διάβρωσης ή υλικών της 

διεργασίας, που παρατηρήθηκαν κατά την αφαίρεση του ασφαλιστικού για 
συντήρηση

Τι µπορούµε να κάνουµε;

Σωλήνας µικρότερος 
από το στόµιο εισόδου 
του ασφαλιστικού.
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