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2.0 Montaj

2.1 Elektrikle İlgili Hususlar 

2.1.1 Gerekli tüm elektrik bağlantıları kullanıcının sorumluluğundadır.  Bağlantı dokümanları aktüatörle birlikte verilir.  Terminallerin işlevlerini 
belirlemek için ilgili kablo şemasına bakın.  Elektrik besleme karakteristiklerinin, verilen aktüatör kontrol bileşenleriyle uyumlu olduğundan 
emin olun. 

2.1.2 Ünite tehlikeli bir alana monte edilecekse, yalnızca uygun sertifikalara sahip patlamaya karşı korumalı giriş redüktörleri, kablo taşıma bezleri ve 
kanallar kullanılmalıdır. Tüm plastik nakliye tapalarını çıkartın.  Kablo girişlerinin kablo tipine ve boyutuna uygun olduğundan emin olun.  Dişli 
adaptörlerin, kablo taşıma bezlerinin veya kanallarının sıkıldığından ve tamamen su geçirmez olduğundan emin olun.  Kullanılmayan kablo 
girişlerini çelik veya pirinç tapalar kullanarak sızdırmaz hale getirin.  Tehlikeli alanlarda mutlaka gerekli sertifikalara sahip dişli sızdırmazlık 
tapaları kullanılmalıdır.

2.1.3 Tehlikeli alanlarda, özel bir çalışma izniyle gerçekleştirilmediği sürece akım taşıyan elektrik iletkenlerine erişim yasaktır.  Aksi takdirde, tüm güç 
kesilmeli ve ünite onarım veya kontrol için tehlikeli olmayan bir alana taşınmalıdır. 

2.1.4 Aktüatör ve kontrol bileşenleri mutlaka elektrik kıvılcımlarına, darbelere ve yıldırım çarpmalarına ve ayrıca manyetik veya elektromanyetik 
alanlara karşı korunmalıdır.  Bu işlem kullanıcının sorumluluğundadır.

2.2 Tahrik Gücü Kaynağı (pnömatik, hidrolik) 

2.2.1 Aktüatörün, bilgi etiketinde yazılı olan maksimum değerin üzerinde bir basınca maruz bırakılmadığından emin olun.

2.2.2 Ortam bileşiminin (örn. filtreleme, hidratlama), aktüatörün tasarlandığı bileşimlere uygun olduğundan emin olun. Besleme ortamında 
yapılması planlanan değişikliklerin uygunluğunun doğrulanması için mutlaka Rotork Fluid Systems'a danışılmalıdır. 

2.2.3 Tüm montaj çalışması boyunca patlama potansiyeline sahip besleme ortamının (örn. doğal gaz) sızdırmadığından emin olun.

Not: Kontrol devresinin tasarımına bağlı olarak; pnömatik olarak tahrik edilen aktüatörler, normal çalışma sırasında havaya güç besleme gazı 
salabilir.  Bu durum bazı uygulamalarda kabul edilemeyecek tehlikeler arz edebilir. Uygulamanız için tedarik edilen ekipmanın uygunluğu 
hakkında şüpheye düşerseniz, Rotork Fluid Systems'a danışın.

Bu kılavuz deneyimli kullanıcıların Rotork Fluid Systems GP Serisi aktüatörlerini monte etmesi, çalıştırması, ayarlaması, kontrol etmesi ve 
bakımını yapmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır. Kullanıcılar bu kılavuzda ve Rotork Fluid Systems tarafından tedarik edilen aktüatör veya 
aksesuarlarla ilgili olarak verilen ilave dokümanlarda açıklanan talimatları takip etmekle sorumludurlar.  İhtiyaç duyulması ve talep edilmesi 
durumunda, GP Serisi aktüatörlerin güvenli kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi ve açıklamalar temin edilebilir. Kullanıcılar işçi sağlığı ve iş 
güvenliğiyle ilgili mevzuatları ve yasal zorunlulukları bilmek ve bunları yerine getirmekle sorumludur.

Ayrıca; ekipmanın güvenli çalıştığından ve ekipmanla veya ekipman üzerinde çalışacak personelin, gerçekleştireceği işle ilgili gerekli eğitimleri 
aldıklarından ve çalışma yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili sorumluluklarının bilincinde olduklarından emin olmak da kullanıcının 
sorumluluğundadır. Havanın patlama potansiyeline sahip olduğu yerlerde kıvılcımların veya statik deşarjın önlenmesi için gerekli önlemlerin 
alınması çok önemlidir.

Tüm Rotork Fluid Systems aktüatörleri fabrikadan gönderilmeden önce test edilir.  İşe özel dokümanlar da aktüatörle birlikte verilir.  Test 
sertifikaları ve dokümanların kopyaları talep edilmesi halinde temin edilir.  Herhangi bir Rotork ürünüyle ilgili en son genel bilgileri 
www.rotork.com web sitemizde bulabilirsiniz.
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2.3 İzin Verilen Maksimum Sıcaklık

2.3.1 Standart yapıdaki aktüatörler için izin verilen maksimum sıcaklık 100°C'dir (212°F).  Farklı maksimum sıcaklık yapılı seçenekler de mevcuttur.  
Bilgi etiketinde belirtilen izin verilen maksimum sıcaklığın aşılmadığından ve ayrıca patlama potansiyeli bulunan atmosferlere sahip sahalarda 
aktüatörün yüzey sıcaklığının, potansiyel olarak patlayıcı atmosferin tutuşma noktasını geçmediğinden emin olmak kullanıcının 
sorumluluğundadır. 

2.3.2 Vana/boru hattı içeriklerinin ve güç besleme gazının sıcaklığının aktüatör sıcaklığını etkileyeceğini dikkate alın.  Aktüatör üzerinde biriken toz 
ve kir soğutmayı engelleyebilir ve yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olabilir.  Kullanıcı, montaj ortamının EN 1127-1 paragraf 6.4.2'de 
belirtilen kılavuzlara uygun olarak tutulması için düzenli bir temizleme/bakım programı planlamalı ve uygulamalıdır   

2.4 İşletme Ortamı

2.4.1 Kullanıcı, işletme ortamının ve ünite etrafındaki malzemelerin aktüatörün güvenli kullanımına veya aktüatör tarafından sunulan koruma 
işlevine zarar vermeyeceğinden mutlaka emin olmalıdır.  Uygun olduğu durumlarda, kullanıcı mutlaka aktüatörün yıldırım çarpmaları, titreşim 
kaynakları ve araç hareketleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan işletme ortamlarına karşı doğru şekilde korunmasını sağlamalıdır.

2.4.2 Ünite üzerinde patlama potansiyeline sahip atmosferde (tehlikeli alanda) montaj için uygun olduğunu belirten bir bilgi etiketi varsa, kesinlikle 
bilgi etiketinde tanımlanan gaz grupları ve sıcaklık sınırı ile uyumlu olmayan tehlikeli alanlara monte edilmemelidir.

2.5 Mekanik İle İlgili Hususlar

2.5.1 Bir aktüatör vana üzerine kaldırılmadan önce vana konumunun doğru olmasına ve aktüatörün doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat 
edilmelidir.

2.5.2 Rotork aktüatörleri vanalara neredeyse istenen her konumda monte edilebilir. Ancak, silindirin merkez çizgisinin ilgili boru hattının merkez 
çizgisiyle hizalanması yaygın bir uygulamadır.

Not: Filtre drenajları, hidrolik rezervuarlar vb. gibi bazı aksesuarların ve kontrol bileşenlerinin doğru şekilde çalışabilmesi için ağırlık merkezleri 
dikkate alınarak yerleştirilmesi gerekir.  Şüpheye düşmeniz halinde, Rotork Fluid Systems'a danışın. 

2.5.3 Çalışma sırasında gevşememeleri için tüm bağlantı elemanlarının yeterli şekilde sıkıldığından emin olun ve ayrıca boru hattı dinamikleri 
nedeniyle oluşan titreşimleri de dikkat alın. 

2.5.4 Aktüatöre pnömatik/hidrolik güç beslemek üzere kullanılan borular kesinlikle kirli olmamalı ve yabancı madde içermemelidir. Boru hattı 
dinamikleri nedeniyle oluşan titreşimlerden kaynaklanan sürekli gerilimlerin en aza indirilmesi için, boru hatlarının yeterli şekilde sıkıldığından 
ve desteklendiğinden emin olun

2.5.5 Aktüatör flanşa veya adaptöre sabitlenirse, vananın tam olarak açıldığından ve kapandığından emin olunması için durdurma cıvatalarının 
konumu kontrol edilmelidir.  Bu hareket konumu uçları doğru değilse; durdurma cıvataları, öncelikle tespit somunu gevşetilerek ve ardından 
cıvatalar, istenen uç konumu elde edilinceye kadar sıkılarak veya gevşetilerek ayarlanabilir. Ayar işlemi sırasında boyunduruğu durdurma 
cıvatasından uzaklaştırın ve ardından kontrol konumuna geri getirin.  Doğru konum elde edildikten sonra tespit somununu tekrar sıkın.

2.5.6 Bazı vanaların kendi hareket sınırlayıcıları mevcuttur. Bu durumda aktüatör durdurma cıvatası konumlarının vana durdurma konumlarına denk 
getirilmesi önerilir.

2.5.7 Hiçbir pnömatik veya hidrolik bağlantıda kaçak olmadığından emin olun.  Gerekirse sıkın.

2.5.8 Yerine yerleştirildikten sonra aktüatör, vanayla birlikte seri ve sürekli bir hareketle çalışmalıdır. Düzensiz bir çalışma gerçekleşirse, doğru basınç 
ve hacim akışı için pnömatik/hidrolik güç beslemesi kontrol edilmelidir. Akış normalden küçük boru veya boru bağlantıları nedeniyle 
kısıtlanıyor olabilir.  Bu bileşenler akışı kısarak, aktüatörde basınç ve hacmi düşürebilir ve kesikli bir harekete yol açabilir.  Daha ayrıntılı arıza tespit 
prosedürleri Bölüm 6'da açıklanmıştır. 
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3.0 Bakım

3.1 Rotork aktüatörleri en ciddi koşullarda çok uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.  Ancak, koruyucu bir bakım yaklaşımı maliyetli 
çalışma kesintilerinin önlenmesine yardımcı olur ve işletme maliyetini önemli ölçüde düşürebilir. Rotork her bir müşterisinin kendine özgü 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde bir aktüatör bakım sözleşmesi sağlayabilir.

3.2 Ekipmanla veya ekipman üzerinde çalışan tüm personel mutlaka gerçekleştireceği işe uygun eğitimleri almalı ve çalışma yerinde işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. 

3.3 İlgili tehlikeli alan belgelendirme gereksinimlerine uygun olmayan hiçbir kontrol veya onarım çalışması gerçekleştirilmemelidir.  Hiçbir 
koşulda ünite üzerinde herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapılmamalıdır, aksi takdirde ilgili sertifikalar geçersiz olabilir.

3.4 Bakım çalışması gerçekleştirmeden önce, aktüatör mutlaka uzaktan kumanda sinyallerinden ve pnömatik/hidrolik güç beslemesinden 
ayrılmalıdır.  Sökülmeden önce sistem içerisindeki dahili basınç tamamen boşaltılmalıdır.

3.5 Aktüatör ve kontrollerin yanlış çalıştırılması, ayarlanması veya bakımı, uygulamaya bağlı olarak potansiyel olarak patlayıcı gazların 
salınmasına ve/veya tehlikeli sıvıların çıkmasına neden olabilir. 

3.6 Bakım işlemi gerçekleştirildikten ve tekrar montaj tamamlandıktan sonra, Bölüm 3.7'de belirtilen kontrol talimatlarını takip edin.

3.7 Düzenli Kontroller

3.7.1 Aktüatörün vanayı gerekli döngü zamanı içerisinde çalıştırdığından emin olun.  Aktüatör, özellikle çok sık kullanılmıyorsa uzaktan kumanda, 
lokal kontrol ve manüel atlatma vb. gibi mevcut tüm kontrollerle birlikte birkaç defa çalıştırılmalıdır.

3.7.2 Güç gaz besleme basıncı değerinin gerekli aralık içerisinde olduğundan emin olun.

3.7.3 Aktüatörün harici bileşenlerinin fiziksel hasar içermediğini gözle kontrol edin.

3.7.4 Pnömatik/hidrolik bağlantılarda kaçak olmadığını kontrol edin.  Gerekirse, boru bağlantılarını sıkın.

3.7.5 Tüm aktüatör yüzeylerinde biriken toz ve kirleri temizleyin.  Aksi takdirde, bu kir soğutmayı engelleyebilir ve neticesinde aktüatörün 
sıcaklığı izin verilen maksimum sınırın üzerine yükselebilir.

3.7.6 Korozyona karşı korumanın devamı için, aktüatör boyasında hasar olmadığını kontrol edin.  Gerekirse ilgili boya talimatlarını takip ederek 
rötuş yapın 
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4.0 Gres ve Hidrolik Yağ Özellikleri

4.1 Gres Özellikleri

Üretici: Mobil

Ticari adı: Mobiltemp 78

Rengi: Gri/siyah

Sabun tipi: İnorganik

Yağ tipi: Madeni

Tutarlılık (NLGI GRADE)-ASTM D217: 1

25°C'de çalışma penetrasyonu-ASTM D217: 295/325 dmm

Düşme noktası - ASTM D2265 260°C

Baz yağın 40°C'deki viskozitesi-ASTM D445: 485 cSt

Baz yağın 100°C'deki viskozitesi-ASTM D445: 32cSt

Not: Bu, Rotork Fluid Systems aktüatörleri için standart gres özelliğidir.  Bir alternatif belirtilmişse ve/veya tedarik edilmişse, talep üzerine 
temin edilebilecek işe özel belgelerde açıklanmıştır.

4.2 Hidrolik Yağ Özellikleri

Üretici: Mobil

Ticari adı: DTE 11

40°C'de viskozitesi: 16,5 cSt

100°C'de viskozitesi: 4,2 cSt

ASTM viskozite indeksi: 168

ISO Sınıfı: 16

Dökülme noktası: -42°C

15°C'de özgül ağırlığı: 0,85 kg/dm3

Muadili: Statoil - Hydraway HVX-A15

Not: Bu, Rotork Fluid Systems aktüatörleri için standart hidrolik yağ özelliğidir.  Bir alternatif belirtilmişse ve/veya tedarik edilmişse, talep 
üzerine temin edilebilecek işe özel belgelerde açıklanmıştır.

  GRES VE HİDROLİK YAĞ
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SİLİNDİR CONTASININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

5.0 Silindir Contasının Değiştirilmesi

5.1 Söküm

5.1.1 Pnömatik ve elektrik besleme bağlantılarını kesin. Yay dönüşlü aktüatörler için, aktüatörlerin arızalı konumda (yani, yay strokunun sonunda) 
olduğundan emin olun.

5.1.2 Durdurma somunu cıvatasını (33) sökün.

5.1.3 Durdurma somununu (31) sökün ve durdurma cıvatasını (32) çıkartın.

5.1.4 Bağlantı çubuğu somunlarını (34) bağlantı çubuklarından (22) sökün.

5.1.5 Alt flanşı (21) çıkartın.

5.1.6 Silindir tüpünü (19) çıkartın.

5.1.7 Muhafaza kapağı cıvatalarını (16), merkez gövdesi kapağını (15) ve kapak contasını (14) çıkartın. 

5.1.8 Piston tespit somununu (35) ve ayrı pistonu (23) sökün ve çıkıntılı rondelayı (30) ve o-ringi (36) piston çubuğundan (20) çıkartın.

5.1.9 Oringi (25) ve kayar halkayı (24) pistondan (23) çıkartın.

5.1.10 Piston çubuğunu (20) kılavuz bloğundan (4) gevşeterek çıkartın.

5.1.11 Flanş tespit cıvatalarını (13) ve başlık flanşını (18) çıkartın.

5.1.12 Başlık flanşı ve alt flanş oringlerini (26) çıkartın.

5.1.13 Cıvataları (38) ve şaft contası tespit flanşını (37) başllık flanşından (18) çıkartın.

5.1.14 Oringi (28) ve şaft contasını (29) çıkartın.

5.1.15 Tüm sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin. 

5.1.16 Yeni o-rignleri, contaları ve salmastraları gresle kaplayın.

5.2 Montaj

5.2.1 Aktüatörü geri monte etmek için söküm prosedürünü ters sırayla takip edin.

5.2.2 Güç gaz besleme hatlarını aktüatöre tekrar bağlayın.

5.2.3 Aktüatörü birkaç defa çalıştırın. Hareketin kesintisiz ve devamlı olması gerekir.  Aksi takdirde, Bölüm 6, 
Arıza Tespiti'ne bakın.
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ARIZA TESPİTİ

BELİRTİ

6.1 Düzensiz hareket

6.2 Kısa strok

6.3 Açık güç düşüşü

ÇÖZÜMÜ

6.1.1.1 Çalışma ortamının besleme basıncının doğru olduğunu 
kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

6.1.2.1  Sökün, yeniden yağlayın ve tekrar monte edin.

6.1.3.1 Sökün. Önemli bir aşınma olup olmadığını gözle kontrol 
edin. Aktüatörün değiştirilmesi gerekebilir.

6.1.4.1 Vana üreticisinin kılavuzlarına bakın.

6.2.1.1 Hareket sınırlandırıcıların konumunu kontrol edin ve 
gerekirse yeniden ayarlayın.

6.2.2.1 Sökün, varsa sertleşen gresleri temizleyin, yeniden 
yağlayın ve geri monte edin.

6.2.3.1 Yabancı maddeleri temizlemek için silindir tertibatını 
sökün. Silindir tertibatını tekrar monte edin.

6.2.4.1 Vana üreticisinin kılavuzlarına bakın.

6.3.1.1 Besleme basıncının, aktüatörün minimum çalışma 
basıncının üzerinde olduğundan ve besleme basıncında 
üretilen çıkış torkunun vana tork talebinin üzerinde 
olduğundan emin olun. 

6.3.2.1 Akışı yükseltmek için hız kontrollerini ayarlayın.

6.3.3.1 Çıkış portu susturucularını çıkartın ve temizleyin ve 
ardından tekrar yerine takın.

6.3.4.1 Borularda tıkanma, ezilme veya kaçak olup olmadığını 
kontrol edin. Gerektiği şekilde, temizleyin veya değiştirin.

6.3.5.1 Kontrolleri kontrol edin ve gerektiği şekilde düzeltin veya 
değiştirin. Bileşen üreticisinin kılavuzlarına bakın.

6.3.6.1 Silindir tertibatını sökün ve arızalı piston contasını 
çıkartın. Yeni conta takın ve tekrar monte edin.

6.3.7.1 Silindir tertibatını sökün ve arızalı çubuk contasını 
çıkartın. Yeni conta takın ve tekrar monte edin.

6.3.8.1 Vana üreticisinin kılavuzlarına bakın.

6.0 Arıza Tespiti

Bir arıza meydana gelmesi durumunda, bakım teknisyenine yardımcı olması için aşağıdaki Arıza Tespit Tablosu verilmiştir.  Bu tablo mümkün olduğunca fazla 
sayıda Rotork Fluid Systems aktüatör modelini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.  Verilmeyen ekipmanlara yapılan atıflar göz ardı edilmelidir.
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NEDENİ

6.1.1 İşletme ortamının düzensiz 
beslenmesi.

6.1.2 Yetersiz yağlama.

6.1.3 Aşınan parçalar.

6.1.4 Arızalı vana.

6.2.1 Yanlış ayarlanan durdurucular (vana 
ve/veya aktüatör).

6.2.2 Sertleşen gres.

6.2.3 Bakım sırasında silindirde veya 
muhafazada yabancı madde kalması.

6.2.4 Arızalı vana.

6.3.1 Yetersiz besleme basıncı.

6.3.2 Yanlış hız kontrolü ayarları.

6.3.3 Egzoz portu tıkalı.

6.3.5 Arızalı kontroller.

6.3.6 Arızalı piston contası.

6.3.7 Arızalı çubuk contası.

6.3.8 Yüksek vana torku veya vana sıkışmış.

6.3.4 Borular tıkalı, ezilmiş veya kaçak 
yapıyor.
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1.0 Introduction

This manual is produced to enable a competent user to install, operate, adjust, inspect, and maintain Rotork Fluid 
Systems GP range actuators. Users are responsible to follow the instructions in this manual as well as any additional 
documentation that has been supplied regarding the actuator or accessories supplied by Rotork Fluid Systems. 
Should further information or guidance relating to the safe use of GP range actuators be required, it will be 
provided on request. Users are also responsible to be familiar with and follow any relevant legislation or statutory 
provisions regarding health and safety.

It is the users responsibility to ensure that the equipment is operated in a safe manner and that any personnel 
working with or on the equipment are properly trained for the work they are performing and are also aware of 
their responsibilities relating to health and safety in the workplace. It is extremely important that precautions are 
taken to avoid spark or static discharge in any areas of potentially explosive atmosphere.

All Rotork Fluid Systems actuators are tested prior to despatch. Job specific documentation is shipped with the 
actuator. Test certificates and replacement documentation are available upon request. The latest general 

2.0 Installation

2.1 Electrical Considerations
 
2.1.1 Any electrical connections required are the responsibility of the user. Connection documentation is supplied with 

the actuator.  Refer to the applicable wiring diagram to identify functions of terminals. Verify that the electrical 
supply characteristics are compatible with the supplied actuator control components. 

2.1.2 Only appropriate certified explosion-proof entry reducers,  glands or conduit may be used if the unit is installed in 
a hazardous area. Remove any plastic transit plugs. Make cable entries appropriate to the cable type and size. 
Ensure that threaded adaptors, cable glands or conduit are tight and fully waterproof. Seal unused cable entries 
with a steel or brass plug. In hazardous areas an appropriately certified threaded blanking plug must be used.

2.1.3 Access to live electrical conductors is forbidden in hazardous areas unless done under a special permit to work. 
Otherwise, all power should be isolated and the unit moved to a non-hazardous area for repair or attention. 

2.1.4 The actuator and control components must be protected from electrical spikes, surges, and lightning strikes as well 
as magnetic or electro-magnetic fields. This is the responsibility of the user.

2.2 Motive Power Supply (pneumatic, hydraulic) 

2.2.1 Ensure that the actuator will not be exposed to pressure in excess to the maximum rating as indicated on the 
nameplate.

2.2.2 Verify that medium composition (e.g., filtration, hydration) correspond to that for with the actuator was 
manufactured. Rotork Fluid System must be contacted to verify compatibility of any proposed changes to supply 
medium. 

2.2.3 Ensure that throughout the installation that there are no leaks of a potentially explosive supply medium (e.g., 
natural gas).

2.3 Maximum  Allowable  Temperature

2.3.1 The maximum temperature allowable for standard build actuators is 100°C (212°F).Other maximum temperature 
build options are available. It is the responsibility of the user to ensure that the maximum allowable temperature 
as indicated on the nameplate is not exceeded and also, in the case of sites where a potentially explosive 
atmosphere may exist, that the surface temperature of the actuator does not exceed the ignition point of the 
potentially explosive atmosphere. 

2.3.2 Be aware that the temperature of the contents of the valve/pipeline as well as that of the power supply gas will 
affect actuator temperature. A build up of dust or dirt on the actuator can inhibit cooling and contribute to 
increased surface temperatures.  The user should plan and provide for a periodic cleaning/maintenance program 
that will maintain the installation environment per the guidelines set forth in EN 1127-1 par 6.4.2.  

2.4 Operating Environment

2.4.1 The user must ensure that the operating environment and any materials surrounding the unit cannot lead to a 
reduction in the safe use of, or the protection afforded by the actuator. Where appropriate, the user must ensure 
the actuator is suitably protected against its operating environment including, but not limited to, lightning strikes, 
vibration sources and vehicular movement.

2.5 Mechanical Considerations

2.5.1 It is recommended that before lifting an actuator onto a valve, great care is taken to ascertain the position of the 
valve and orientate the actuator accordingly.

2.5.2 Rotork actuators can be mounted on valves in almost any desired position. It is usual however to align the 
centerline of the cylinder to the centerline of the associated pipe work.

Note: Certain accessory and control components e.g., filter drains, hydraulic reservoirs; require proper orientation 
with respect to gravity to function properly. Contact Rotork Fluid Systems if in doubt. 

2.5.3 Ensure all fasteners are adequately tighten to avoid loosening during the course of operation, taking into account 
vibration induced by the dynamics of the pipeline. 

2.54 All tubing used to provide pneumatic/hydraulic power to the actuator must be free from contaminants and debris. 
Ensure tubing runs are adequately fastened and supported to minimise repetitive stress induced by any vibration 
induced by the dynamics of the pipeline.

2.5.5 When the actuator has been bolted to the flange or adapter, the position of the stop bolts should be checked to 
ensure full opening and closing of the valve. If these end of travel positions are not correct, the stop bolts 
may be adjusted by first loosening the fixing nut and then screwing the bolts in or out until desired end position is 
obtained. Stroke the yoke away from the stop bolt when adjusting, then return it to check position. When the 
correct positioning is obtained, re-tighten the fixing nut.

2.5.6 Certain valves incorporate their own stops. In these cases it is recommended that the actuator stop bolt positions 
coincide with the valve stop positions.

2.5.7 Ensure there are no leaks from any pneumatic or hydraulic connections. Tighten as required.

2.5.8 Once in position, the actuator should operate the valve with a smooth continuous action. If uneven operation 
occurs, the pneumatic/hydraulic power supply should be checked for correct pressure and volume flow. Flow 

 

2.4.2 If the unit has a nameplate indicating that it is suitable for installation in potentially explosive atmosphere 
(hazardous area), it must not be installed in a hazardous area that is not compatible with the gas groups and 
temperature class defined on the nameplate.

3.0 Maintenance

3.1 Rotork actuators are designed to work for long periods of time in the most severe conditions. However, a 
preventative approach to maintenance helps prevent costly down time and can actually reduce the cost of 
ownership. Rotork can provide an actuator maintenance contract tailored to meet each customer’s individual 
requirements.

3.2 Any personnel working with or on the equipment must be properly trained for the work they are performing and 
be aware of their responsibilities relating to health and safety in the workplace.  

3.3 No inspection or repair should be undertaken unless it conforms to any applicable hazardous area certification 
requirements.  Under no circumstances should any modification or alteration be carried out on the unit as this 
could invalidate the certification.

3.4 Before performing maintenance, the actuator should be isolated from remote control signals and the 
pneumatic/hydraulic power supply. The system should be then be relieved of any internal pressure prior to 
disassembly.

3.5 Improper operation, adjustment or maintenance of the actuator and controls may, depending on the application, 
release potentially explosive gas and or dangerous liquids. 

3.6 After maintenance has been performed and re-assembly completed, follow the inspection guidelines as outlined 
s e c t i o n  3 . 6 .

3.7 Periodic Inspection

3.7.1 Ensure that the actuator correctly operates the valve within the required cycle time. The actuator should be cycled 
several times with all the existing controls e.g., remote control, local control and manual override; particularly if 
the actuator is not frequently operated.

3.7.2 Verify that the power gas supply pressure value is within the required range.

3.7.3 Visually inspect external components of the actuator for physical damage.

3.7.4 Check pneumatic/hydraulic connections for leakage. Tighten pipe fittings as required.

3.7.5 Remove dust and dirt build-up from all actuator surfaces. They can inhibit cooling thus raising the temperature of 
the actuator above the maximum allowable limit.

3.7.6 Inspect actuator paint work for damaged to ensure continued corrosion protection. Touch-up as required to 
applicable paint specification. 

4.0 Grease and Hydraulic Oil Specifications

4.1 Grease Specification

Manufacturer: Mobil

Trade name: Mobiltemp 78

Colour: Gray/black

Soap type: Inorganic

Oil type: Mineral

Consistency (NLGI GRADE)-ASTM D217: 1

Worked penetration at 25°C-ASTM D217: 295/325 dmm

Dropping point - ASTM D2265: 260°C

Viscosity of base oil at 40°C-ASTM D445: 485 cSt

Viscosity of base oil at 100°C-ASTM D445: 32 cSt

Note:  This is the standard grease specification for Rotork Fluid Systems actuators. If an alternative was 
specified and/or supplied, it is noted in job specific documentation, which is available upon request.

4.2 Hydraulic Oil Specification

Manufacturer: Mobil

Trade name: DTE 11

Viscosity at 40°C: 16.5 cSt

Viscosity at 100°C: 4.2 cSt

Viscosity index ASTM: 168

ISO Grade: 16

Pour point: -42°C

3Specific weight at 15°C: 0.85 kg/dm

Equivalent to: Statoil - Hydraway HVX-A15

Note:  This is the standard hydraulic oil specification for Rotork Fluid Systems actuators. If an alternative was 
specified and/or supplied, it is noted in job specific documentation, which is available upon request.

5.0 Cylinder Seal Replacement

5.1 Disassembly

5.1.1 Disconnect pneumatic and electrical supply connections. For spring return actuators, ensure that the actuator is in 
the failed position (i.e.,  at end of the spring stroke).

5.1.2 Remove stop bolt nut (33).

5.1.3 Loosen stop nut (31) and remove stop bolt (32).

5.1.4 Remove tie rod nuts (34) from the tie rods (22).

5.1.5 Remove bottom flange (21).

5.1.6 Remove cylinder tube (19).

5.1.7 Remove housing cover bolts (16), center body cover (15) and cover gasket (14). 

5.1.8 Remove piston retaining nut (35) and separate piston (23), shoulder washer (30), and o-ring (36) from piston 

rod (20).

5.1.9 Remove o-ring (25) and sliding ring (24) from piston (23).

5.1.10 Remove piston rod (20) by unscrewing it from the guide block (4).

5.1.11 Remove flange retaining bolts (13) and remove head flange (18).

5.1.12 Remove head flange and bottom flange o-rings (26).

5.1.13 Remove bolts (38) and shaft seal retaining flange (37) from the head flange (18).

5.1.14 Remove o-ring (28) and shaft seal (29). 

5.1.15 Clean all sealing surfaces.

5.1.16 Coat new o-rings, seals and gaskets with grease.

5.2 Assembly

5.2.1 To reassemble the actuator, follow the disassembly procedure in reverse order.

5.2.2 Reconnect power gas supply lines to the actuator.

5.2.3 Cycle the actuator several times. Movement should be smooth and continuous. If not, refer to Section 6,  Fault 

 

CAUSE

6.1.1 Irregular supply of operating 
medium.

6.1.2 Inadequate lubrication.

6.1.3 Worn parts.

6.1.4 Defective valve.

6.2.1 Incorrectly set stops
(valve and /or actuator).

6.2.2 Hardened grease.

6.2.3 Debris left in the cylinder or 
housing during maintenance.

6.2.4 Defective valve.

6.3.1 Inadequate supply pressure.

6.3.2 Incorrect speed control settings.

6.3.3 Exhaust port blocked.

6.3.4 Pipe work blocked, crushed
or leaking.

6.3.5 Defective controls.

6.3.6 Defective piston seal.

6.3.7 Defective rod seal.

6.3.8 High valve torque or valve seized.

SYMPTOM

6.1 Erratic movement

6.2 Short stroke

6.3 Apparent lack of power

REMEDY

6.1.1.1 Check operating medium for consistent 
supply pressure and correct as necessary.

6.1.2.1  Dismantle, re-lubricate and reassemble.

6.1.3.1 Dismantle. Visually inspect for significant 
wear. Actuator replacement may be 

required.

6.1.4.1 Consult the valve manufacturer's 
documentation.

6.2.1.1 Check the position of the travel stops and 
readjust as necessary.

6.2.2.1 Dismantle, remove any hard grease, 
re-lubricate and reassemble.

6.2.3.1 Disassemble cylinder assembly to remove 
debris. Reassemble cylinder assemble as 

necessary.

6.2.4.1 Consult the valve manufacturer's 
documentation.

6.3.1.1 Ensure supply pressure is above the minimum 
operating pressure of the actuator and that 
output torque produced at supply pressure 
exceeds valve torque demand. 

6.3.2.1 Adjust speed controls to increase flow.

6.3.3.1 Remove and clean the exhaust port 
silencers and replace.

6.3.4.1 Examine the pipe work for blockages, 
crushed pipe or leakage. Clear or replace 
as necessary.

6.3.5.1 Examine the controls, refurbish or renew 
as necessary. Refer to component 
manufacturer's documentation.

6.3.6.1 Dismantle the cylinder assembly, remove 
the defective piston seal. Fit new seal and 

reassemble.

6.3.7.1 Dismantle the cylinder assembly, remove 
the defective rod seal. Fit new seal and  

reassemble.

6.0 Fault Detection
In the unlikely event of a fault developing, the following Fault Location Table is provided to assist the maintenance 

technician.  This table is designed to cover as wide a range of Rotork Fluid Systems actuators as possible.  Reference to 
equipment not supplied should be ignored.

Carbon Steel or Ductile Iron

Alloy Steel - Chrome Plated

Brass/Stainless Steel

Carbon Steel

Carbon Steel  or Ductile Iron

Steel/Bronze/PTFE

NBR

Bronze

Bronze

Bronze

Alloy Steel

Spring Steel

Carbon Steel

Vaporflex/SA

Carbon Steel

Carbon Steel

Vaporflex/SA

Centre body

Guide Bar

Safety Valve

Guide Block

Yoke

Guide Block Shaft Bushing

O-ring

Upper Bushing

Lower Bushing

Sliding Block

Bar Pin

Retaining Ring

Flange Retaining Bolt

Cover Gasket

Cover

Cover Mounting Bolt

Flange Gasket

Head Flange

Cylinder Tube

Piston Rod

Bottom Flange

Tie Rod

Piston

Sliding Ring

O-ring

O-ring

Shaft Bushing

Seal Washer

Seal Washer

Shoulder Washer

Stop Bolt Fixing Nut

Stop Bolt

Stop Bolt Cap Nut

Tie Rod Nut

Piston Retaining Nut

O-ring

Seal Retaining Flange

Seal Retaining Flange Bolt

Bushing 

O-ring

Carbon Steel

Carbon Steel - Nickel Plated

Carbon Steel - Chrome Plated

Carbon Steel

Alloy Steel 

Carbon Steel

PTFE/Graphite

NBR

NBR

Steel/Bronze/PTFE

Carbon Steel/NBR

NBR/PTFE/Graphite

Alloy Steel

Carbon Steel

Alloy Steel

Carbon Steel

Carbon Steel

Carbon Steel

NBR

Stainless Steel

Stainless Steel

Carbon Steel

NBR

Carbon Steel

Carbon Steel

Carbon Steel/NBR

Alloy Steel

Carbon Steel

Carbon Steel

Flange

Flange Nut

Seal Washer

Stop Bolt

Stop Bolt Cap Nut

Stop Bolt Fixing Nut

Carbon Steel

Carbon Steel

Carbon Steel - Chrome Plated

Steel/Bronze/PTFE

Carbon Steel

Spring Steel

Carbon Steel

Carbon Steel

Carbon Steel

NBR

Steel/Bronze/PTFE

Head Flange

Driving Flange

Connecting Rod

Bushing

Spring Canister

Spring

Stop Bolt

Bottom Flange

Protection Plug

O-ring

Shaft Bushing

As part of a process of on-going product development, Rotork reserves the right to amend and change specifications without 
prior notice. Published data may be subject to change. For the very latest version release, visit our website at www.rotork.com 

The name Rotork is a registered trademark. Rotork recognises all registered trademarks. Published and produced in the UK by 
Rotork Controls Limited. RFSMEH0408
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GP SERİSİ

MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

ÇİZİM / PARÇA LİSTESİ

MERKEZ GÖVDE TERTİBATI

NO.

NO. NO.

NO.

TANIM

TANIM TANIM

TANIM

MİKTAR

MİKTAR MİKTAR

MİKTAR

MALZEME

MALZEME MALZEME

MALZEME

PNÖMATİK SİLİNDİR TERTİBATI

Merkez gövde

Kılavuz Çubuğu

Emniyet Vanası

Kılavuz Bloku

Boyunduruk

Kılavuz Bloku Şaft Burcu

O-ring

Üst Burç

Alt Burç

Kayar Blok

Çubuk Pimi

Tespit Halkası

Flanş Tespit Cıvatası

Kapak Contası

Kapak

Kapak Montaj Cıvatası

Flanş Contası

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği - Nikel Kaplı

Karbon Çeliği - Krom Kaplı

Karbon Çeliği

Alaşım Çelik 

Karbon Çeliği

PTFE/Grafit

NBR

NBR

Çelik/Bronz/PTFE

Karbon Çeliği/NBR

NBR/PTFE/Grafit

Alaşım Çelik

Karbon Çeliği

Alaşım Çelik

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği

NBR

Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik

Karbon Çeliği

NBR

Karbon Çeliği veya Yumuşak Demir

Alaşım Çelik - Krom Kaplı

Pirinç/Paslanmaz Çelik

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği veya Yumuşak Demir

Çelik/Bronz/PTFE

NBR

Bronz

Bronz

Bronz

Alaşım Çelik

Yay Çeliği

Karbon Çeliği

Vaporflex/SA

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği

Vaporflex/SA 

Başlık Flanşı

Silindir Tüpü

Piston Çubuğu

Alt Flanş

Bağlantı Çubuğu

Piston

Kayar Halka

O-ring

O-ring

Şaft Burcu

Conta Rondelası

Conta Rondelası

Tırtıklı Rondela

Durdurma Cıvatası Tespit Somunu

Durdurma Cıvatası

Durdurma Cıvatası Tapa Somunu

Bağlantı Çubuğu Somunu

Piston Tespit Somunu

O-ring

Conta Tespit Flanşı

Conta Tespit Flanşı Cıvatası

Burç

O-ring

YAY KARTUŞU TERTİBATI

Başlık Flanşı

Tahrik Flanşı

Bağlantı Çubuğu

Burç

Yay Kutusu

Yay

Durdurma Cıvatası

Alt Flanş

Koruyucu Tapa

O-ring

Şaft Burcu

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği - Krom Kaplı

Çelik/Bronz/PTFE

Karbon Çeliği

Yay Çeliği

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği

NBR

Çelik/Bronz/PTFE

Flanş

Flanş Somunu

Conta Rondelası

Durdurma Cıvatası

Tapa Somunu

Durdurma Cıvatası Tespit Somunu

KAPATMA TERTİBATI

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği/NBR

Alaşım Çelik

Karbon Çeliği

Karbon Çeliği

Miktarlar, aktüatör boyutuna göre değişir.

Merkez Gövde conta kitinde bulunur.

Pnömatik Silindir conta kitinde bulunur.

Merkez gövde kesiti

Tipik olarak üretilen bir karbon çeliği merkez gövde ve boyunduruk gösterilmiştir
Bazı modellerde döküm yumuşak demir merkez gövde ve boyunduruk bulunur. 
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