
1. Budowa i sposób dzia³ania
G³ówne elementy sk³adowe reduktora ciœnie-
nia typu 39-2 to:
• jednogniazdowy zawór przelotowy z od-

ci¹¿êniem ciœnieniowym,
• si³ownik membranowy,
• nastawnik wartoœci zadanej,
• osprzêt (naczynie kondensacyjne, z³¹czka,

lejek).
Je¿eli si³ownik i zawór zosta³y dostarczone
osobno, monta¿u nale¿y dokonaæ zgodnie
z opisem w punkcie 2.1.
Medium przep³ywa przez zawór zgodnie ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Ciœnienie
zredukowane (zza zaworu) przekazywane

jest przez przewód impulsowy (20) i naczy-
nie kondensacyjne (18) na membranê (11).
Wzrost ciœnienia przesuwa grzyb (4) ku
górze zmniejszaj¹c przeœwit miêdzy grzy-
bem i gniazdem (3), a tym samym ciœnienie
za zaworem. Przy spadku ciœnienia praca
przebiega odwrotnie.
Zawór wyposa¿ony jest w mieszek odci¹¿a-
j¹cy (6), na którego zewnêtrzn¹ i wewnêtrz-
n¹ powierzchniê podstawy podawane s¹
ciœnienia odpowiednio: sprzed i zza zaworu.
Dziêki temu dzia³anie ciœnienia przed i za
zaworem na powierzchniê grzyba nie ma
wp³ywu na jego pozycjê.

Reduktor ciœnienia pary wodnej
typu 39-2
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2. Monta¿
2.1 Monta¿ urz¹dzenia
Z³o¿enie zaworu i si³ownika mo¿e nast¹piæ
zarówno przed, jak i po monta¿u zaworu w
ruroci¹gu.
Si³ownik z trzpieniem (25) nasun¹æ przez
otwór w belce noœnej (24) na trzpieñ grzyba,
wypoziomowaæ i zamocowaæ za pomoc¹
nakrêtki (22).

2.2 Po³o¿enie monta¿owe
Przy wyborze miejsca monta¿u zwracaæ
uwagê na to, ¿eby po wykonaniu ca³oœci
instalacji urz¹dzenie by³o ³atwo dostêpne.
Regulator musi byæ zamontowany bez na-
prê¿eñ. W razie potrzeby podeprzeæ prze-
wody w pobli¿u przy³¹czy.

Podpórek nigdy nie montowaæ na zaworze
lub si³owniku.
Urz¹dzenie montowaæ zawsze w ruroci¹gu
o przebiegu poziomym. Kierunek przep³ywu
musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na
korpusie. Si³ownik musi byæ skierowany do
do³u.

Aby nie dopuœciæ do gromadzenia siê kon-
densatu w zaworze, ruroci¹g nale¿y uk³adaæ
ze spadkiem po obu jego stronach. Je¿eli
przed lub za zaworem ruroci¹g przebiega
pionowo, nale¿y koniecznie zamontowaæ w
nim odwadniacz parowy (urz¹dzenie do
szybkiego usuwania kondensatu typu 13 E,
firmy SAMSON).
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 1 korpus
 2 œruba
 3 gniazdo
 4 grzyb
 5 korpus mieszka
 6 mieszek odci¹¿aj¹cy
 7 talerz sprê¿yny do nastawy 
   wartoœci zadanej
 8 sprê¿yna ew. sprê¿yny
 9 trzpieñ grzyba
10 talerz sprê¿yny
11 membrana
12 œruba odpowietrzaj¹ca 
   (tylko dla 640 cm2)
13 pokrywa
14 talerz membrany
15 nakrêtka
16 nakrêtki
17 korek wlewu
18 naczynie kondensacyjne
19 nakrêtki
20 przewód impulsowy
21 z³¹czka
22 nakrêtka mocuj¹ca
23 podk³adka
24 belka noœna
25 trzpieñ si³ownika
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W ¿adnym wypadku nie wolno montowaæ
pomiêdzy reduktorem ciœnienia i miejscem
poboru ciœnienia zredukowanego jakich-
kolwiek urz¹dzeñ o zmniejszonym przekro-
ju (np. regulatorów temperatury, zaworów
odcinaj¹cych itd.)!
Je¿eli przewidziany zosta³ by-pass, nale¿y
zwróciæ uwagê na to, ¿eby ³¹czy³ siê z
ruroci¹giem g³ównym za miejscem odbioru
ciœnienia zredukowanego. Na by-passie na-
le¿y zamontowaæ zawór odcinaj¹cy. 
Przed monta¿em reduktora ciœnienia ruro-
ci¹g nale¿y dok³adnie przep³ukaæ. Poniewa¿
przenoszone przez medium resztki uszcze-
lek, pozosta³oœci po spawaniu i inne zanie-
czyszczenia mog¹ zak³óciæ sprawne fun-
kcjonowanie zaworu, a przede wszystkim
zmniejszyæ jego szczelnoœæ, nale¿y koniecz-
nie zamontowaæ przed reduktorem ciœnienia
filtr (SAMSON, typ 2N) (patrz punkt 2.4).

2.3 Przewód impulsowy 
    i naczynie kondensacyjne
W miejscu monta¿u po³¹czyæ komorê mem-
branow¹ z przewodem impulsowym o œred-
nicy 3/8", dostarczanym przez stronê mon-
tuj¹c¹ urz¹dzenie. 
Przewód impulsowy pod³¹czyæ do przewodu
ciœnienia zredukowanego w odleg³oœci
przynajmniej 1 m od wylotu zaworu; dla
pary o temperaturze powy¿ej 200oC zaleca
siê podwoiæ tê odleg³oœæ. W ¿adnym wypad-
ku nie izolowaæ przewodu. Je¿eli za redukto-
rem ciœnienia zamontowany zosta³ rozdzie-
lacz, przewód impulsowy pod³¹czany jest do
niego nawet wtedy, gdy jest on umieszczony

o kilka metrów dalej. Je¿eli œrednica przewo-
du za zaworem zwiêkszana jest za pomoc¹
dyfuzora, wówczas przewód impulsowy na-
le¿y pod³¹czyæ do odcinka ruroci¹gu o
zwiêkszonej œrednicy. 

Przewód impulsowy pod³¹cza siê w œrodku
rury lub rozdzielacza z lekkim nachyleniem
ku górze (ok. 1:10) w kierunku naczynia
kondensacyjnego (22). Po³o¿enie monta¿o-
we naczynia kondensacyjnego zaznaczone
jest za pomoc¹ strza³ki na nalepce identyfi-
kacyjnej oraz napisu "Oben" (góra) znajdu-
j¹cego siê w górnej czêœci urz¹dzenia.
Naczynie nale¿y koniecznie montowaæ w
przewidzianym po³o¿eniu, poniewa¿ w
przeciwnym razie nie bêdzie zagwaran-
towane prawid³owe dzia³anie reduktora ciœ-
nienia. Przewód odprowadzony od miejsca
poboru ciœnienia przyspawuje siê do króæca
3/8" naczynia kondensacyjnego.
Naczynie kondensacyjne nale¿y zawsze
umieszczaæ w najwy¿szym punkcie przewo-
du impulsowego, tzn. ¿e równie¿ przewód
impulsowy poprowadzony pomiêdzy naczy-
niem kondensacyjnym i komor¹ membrany
musi byæ u³o¿ony ze spadkiem (rura 3/8" ze
z³¹czkami gwintowanymi). Je¿eli miejsce
pod³¹czenia przewodu impulsowego znaj-
duje siê poni¿ej œrodka ko³nierza wylotowe-
go zaworu, to naczynie kondensacyjne nale-
¿y umieœciæ na wysokoœci ko³nierza wyloto-
wego (rys. 3). Przewód impulsowy od miej-
sca poboru ciœnienia do naczynia kondensa-
cyjnego powinien w takim wypadku mieæ
œrednicê przynajmniej 1/2".
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Rys. 3 · Ekstremalnie niskie
pod³¹czenie przewodu impulsowego

Rys. 4 · Ekstremalnie wysokie
pod³¹czenie przewodu impulsowego

EB 2506 PL 3



W wypadku pod³¹czenia przewodu impul-
sowego powy¿ej œrodka wylotu zaworu
naczynie kondensacyjne nale¿y zamonto-
waæ na wysokoœci miejsca poboru ciœnienia
zredukowanego (rys. 4). Dodatkowe ciœnie-
nie s³upa kondensatu nale¿y wyrównaæ za
pomoc¹ wy¿szej nastawy wartoœci zadanej.

2.4 Filtr
Filtr montuje siê przed reduktorem ciœnienia.
Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze
wskazaniem strza³ki na korpusie. Sito musi
byæ zainstalowane do do³u. Nale¿y pamiê-
taæ o zachowaniu dostatecznej iloœci miejsca
do demonta¿u sita.

2.5 Dodatkowe prace monta¿owe
Zaleca siê zamontowanie przed filtrem i za
miejscem poboru ciœnienia zredukowanego
po jednym rêcznym zaworze odcinaj¹cym w
celu umo¿liwienia zamkniêcia instalacji dla
przeprowadzenia jej konserwacji i oczysz-
czenia lub te¿ podczas d³u¿szych przerw w
eksploatacji.
W celu prowadzenia obserwacji ciœnieñ
panuj¹cych w instalacji nale¿y przed i za
reduktorem ciœnienia zamontowaæ po jed-
nym manometrze, przy czym manometr
umieszczony po stronie ciœnienia zreduko-
wanego nie mo¿e w ¿adnym wypadku
znajdowaæ siê przed miejscem pod³¹czenia
przewodu impulsowego.

3 Obs³uga
3.1 Uruchomienie
Wykrêciæ korek wlewu (17) znajduj¹cy siê w
naczyniu kondensacyjnym i poluzowaæ œru-
bê odpowietrzaj¹c¹ (12, tylko dla si³ownika
640 cm2) umieszczon¹ na komorze mem-
brany. Przez króciec wlewu nape³niaæ na-
czynie wod¹ za pomoc¹ za³¹czonego lejka
z tworzywa sztucznego lub dzbanka z
wygiêtym dziubkiem, a¿ w otworze pojawi
siê woda. Nastêpnie dokrêciæ œrubê odpo-
wietrzaj¹c¹, zaœ instalacjê nape³niaæ wod¹
tak d³ugo, a¿ przeleje siê ona przez otwór.
Wkrêciæ korek wlewu. 

Po wkrêceniu korka wlewu reduktor ciœnienia
jest gotowy do pracy. 

Rêczne zawory odcinaj¹ce otwieraæ powoli,
aby unikn¹æ uderzeñ kondensatu.

3.2 Nastawa wartoœci zadanej
Nastawy ¿¹danej wartoœci ciœnienia zre-
dukowanego dokonuje siê poprzez obróce-
nie talerza sprê¿yny (7).

Obrót w prawo (zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara) powoduje zwiêkszenie ciœnie-
nia zredukowanego, obrót w lewo jego
zmniejszenie. Manometr zainstalowany po
stronie ciœnienia zredukowanego umo¿liwia
kontrolê nastawionej wartoœci zadanej.

Rys. 5 · Przyk³ad monta¿u

1  rêczny zawór odcinaj¹cy
2  manometr ciœnienia przed zaworem
3  filtr
4  reduktor ciœnienia
5  naczynie kondensacyjne
6  manometr ciœnienia zredukowanego
7  odwadniacz parowy
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3.3 Usterki w pracy
Je¿eli, przy od³¹czonych instalacjach wszy-
stkich u¿ytkowników, silnie wzrasta ciœnienie
zredukowane, oznacza to, ¿e zawór nie
zamyka siê szczelnie. Przyczyny mog¹ byæ
nastêpuj¹ce:
a) zanieczyszczone s¹ gniazdo i grzyb lub

przewód impulsowy, pomiêdzy gniazdo i
grzyb dosta³y siê cia³a obce

b) uszkodzone s¹ gniazdo i grzyb
c) uszkodzona jest membrana

3.3.1 Usuwanie usterek
Przed rozpoczêciem prac przy  regulatorze
zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce zamontowane
w ruroci¹gu.

Ad. a) Oczyœciæ zawór
Odkrêciæ przewód impulsowy (20), odkrêciæ
nakrêtki (19) mocuj¹ce ko³nierz i zdj¹æ ca³y
si³ownik. Oczyœciæ gniazdo i grzyb oraz
przewód impulsowy. Ponowny monta¿ prze-
prowadziæ w odwrotnej kolejnoœci. Rozruch
urz¹dzenia patrz punkt 3.1

Ad b) Wymiana gniazda i grzyba
(zaleca siê wykonanie powy¿szych prac
przez autoryzowany serwis producenta)

Wymiana grzyba
Odkrêciæ nakrêtki (19) i zdj¹æ górn¹ czêœæ
zaworu. Wykrêciæ œrubê (2) przytrzymuj¹c
jednoczeœnie kluczem w miejscu naciêcia
trzpieñ grzyba (9) nad talerzem sprê¿yny
(10) tak, ¿eby nie przekrêciæ mieszka odci¹-
¿aj¹cego. Wymieniæ grzyb (4) i przeprowa-
dziæ ponowny monta¿ w odwrotnej kolejnoœ-
ci. Rozruch urz¹dzenia patrz punkt 3.1.

Wymiana gniazda
Wymontowaæ regulator. Odkrêciæ nakrêtki
(19) i zdj¹æ si³ownik. Gniazdo (3) wykrêciæ
za pomoc¹ odpowiedniego klucza nasado-
wego (patrz tabela) i wkrêciæ nowe gniazdo.
Monta¿ przeprowadzaæ w odwrotnej kolej-
noœci. Przed monta¿em nape³niæ korpus
mieszka (5) wod¹ poprzez ko³nierz zaworu.
Rozruch patrz punkt 3.1

Ad c) Wymiana membrany roboczej
Odkrêciæ przewód impulsowy, odkrêciæ na-
krêtki (16) i zdj¹æ pokrywê (13). Odkrêciæ
nakrêtkê (15) i zdj¹æ talerz membrany (14).
Wymieniæ membranê (patrz tabela poni¿ej).
Monta¿ przeprowadziæ w odwrotnej kolej-
noœci. Rozruch patrz punkt 3.1.

Tabela kluczy nasadowych

Klucz nasadowy dla DN Numer zamówienia

15 do 25 9110 – 2004.70

32 do 50 9110 – 1838.70

65  i  80 9110 – 1994.70

100 9110 – 2000.70

Tabela wymiarów sprê¿yn (mm)
Sprê¿yna Œrednica

zewnêtrzna
Si³a

sprê¿yny
D³ugoœæ

0270-1337
-1408
-1409
-1410
-1411
-1412
-1413
-1414
-1415
-1416
-1417

110
 88
110
154
182
 89
112
 89
112
156
188

10
 9
10
11
12
10
11
10
11
13
14

160
195
195
270
270
170
170
195
195
275
275
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4. Zale¿noœci miêdzy œrednic¹ nominaln¹, zakresem wartoœci zadanej i si³ownikiem

Zakres
wartoœci
zadanych

Zawór DN 15...25 Zawór DN 32...50 Zawór DN 65...100 Si³ownik Membrana

si³a
sprê¿yny

[N]

wymagana(e)
sprê¿yna(y)

nr zamówienia
0270-

si³a
sprê¿yny

[N]

wymagana(e)
sprê¿yna(y)

nr zamówienia
0270-

si³a
sprê¿yny

[N]

wymagana(e)
sprê¿yna(y)

nr zamówienia
0270-

powierzchnia
[cm2]

numer
zamówienia

1070-

numer
zamówienia

0520-

0,02...0,25 1750 1336 1750 1408 – 1750 1410 – 640 6638 0886
0,02...0,6

4400

1336 1337

4400

1408 1409
4400

1410 1411 640 6638 0886
0,1 ...1,2 1336 1337 1408 1409 1410 1411 320 6637 0853
0,8 ...2,5 1336 1337 1408 1409 1410 1411 160 6636 0851
2   ...5 1336 1337 1408 1409 – – –  80 6634 0868
2   ...5 – – – – – 8000 1416 1417 160 6636 0851
4,5 ...10 1336 1337 – – – – – –  40 6632 0943
4,5 ...10 – – –

8000
1414 1415 7000 1410 1417  80 6634 0868

8   ...16 8000 1412 1413 1414 1415 – – –  40 6633 0943
8   ...16 – – – – – – 8000 1416 1417  80  6635 * 0868
* belka noœna przyspawana

5. Wymiary w mm i ciê¿ar
Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
D³ugoœæ zabudowy L 130 150 160 180 200 230 290 310 350
D³ugoœæ zabudowy L1 PN 16

220 256 278 314 337 380
464

510
556

z dyfuzorem PN 25 471 570
Zakres wartoœci
zadanych [bar]

0,02...0,25

wys. zabudowy H 425 480 610 625
korpus membrany Ø D = 380 · A = 640 cm2

0,02...0,6
wys. zabudowy H 425 480 610 625
korpus membrany Ø D = 380 · A = 640 cm2

0,1 ...1,2
wys. zabudowy H 410 460 590 605
korpus membrany Ø D = 285 · A = 320 cm2

0,8 ...2,5
wys. zabudowy H 410 465 595 610
korpus membrany Ø D = 225 · A = 160 cm2

2   ...5
wys. zabudowy H 390 445 595 610
korpus membrany Ø D = 170 · A = 80 cm2 Ø D = 225 · A = 160 cm2

4,5 ...10
wys. zabudowy H 390 445 595 610
korpus membrany Ø D = 170 · A = 40 cm2 Ø D = 170 · A = 80 cm2

8   ...16
wys. zabudowy H 390 445 595 610
korpus membrany Ø D = 170 · A = 40 cm2 Ø D = 170 · A = 80 cm2

0,02...0,6
ciê¿ar * ok. kg 
dla PN 16

21 21 22 28 30 32 50 56 65
0,1 ...1,2 16 16 17 22 24 28 44 51 60
0,8 ...2,5 14 14 15 21 22 26 42 49 58
2   ...16 12 12 13 18 21 24 40 47 56

6. Zapytania do producenta
W wypadku zapytañ do producenta prosimy podaæ nastêpuj¹ce dane:
1. Numer zlecenia (wybity na tabliczce identyfikacyjnej)
2. Typ, numer wyrobu i œrednicê nominaln¹ reduktora ciœnienia
3. Ciœnienie przed i za zaworem
4. Przep³yw w kg/h
5. Czy zamontowany zosta³ filtr?
6. Schemat monta¿owy

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 117
Telefon/Fax (0 22) 46 06 44, 46 04 31
Komertel/Fax (0 39) 12 15 15 · Telex 81 50 96

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Telefon (069) 4 00 90

SAMSON Sp. z o.o. · AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · 02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 117 · Telefon/Fax (0 22) 46 06 44, 46 04 31 · Komertel/Fax (0 39) 12 15 15 · Telex 81 50 96

EB 2506 PL

L
L1

H

ØD

dyfuzor



Zastąpienie chromianowania pasywowaniem iryzacyjnym
SAMSON zmienia metodę obróbki powierzchni pasywowanych stalowych elementów 
konstrukcyjnych. Z tego powodu mogą Państwo otrzymać urządzenie, w którym zasto-
sowano części poddane obróbce powierzchni różnymi metodami. To powoduje, że nie-
które elementy będą wykazywały różne refleksy powierzchni. Elementy konstrukcyjne 
mogą mieć żółtawy połysk lub kolor srebrzysty. Nie ma to żadnego wpływu na ochronę 
przeciwkorozyjną.
Więcej informacji zob. u www.samson.de/chrome-en.html
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