
1. Budowa i sposób dzia³ania

Reduktor ciœnienia pary typu 2333 A sk³ada
siê z odci¹¿onego ciœnieniowo zaworu regu-
lacyjnego i si³ownika ze sprê¿yn¹ nastawcz¹
i membran¹ regulacyjn¹.

Ponadto na zaworze zamontowany jest po-
mocniczy zawór regulacyjny, filtr, iglicowy
zawór d³awi¹cy i naczynia kondensacyjne.

Zadaniem reduktora jest utrzymywanie ciœ-
nienia za zaworem regulacyjnym na sta-
³ym poziomie odpowiednio do wartoœci
zadanej nastawionej na pomocniczym za-
worze regulacyjnym.
Wzrost ciœnienia za zaworem powoduje za-
mykanie zaworu.
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Medium przep³ywa przez przeœwit miêdzy
gniazdem (2) i grzybem (3) zaworu. Po³o¿e-
nie grzyba zaworu okreœla przep³yw, a tym
samym spadek ciœnienia na zaworze.

Ciœnienie steruj¹ce ps doprowadzane jest do
górnej komory, a ciœnienie zredukowane p2
do dolnej komory membrany (7).
Wzrost ciœnienia p2 powoduje zamykanie
pomocniczego zaworu regulacyjnego (10),
przez co maleje ró¿nica ciœnieñ (ps – p2) na
membranie regulacyjnej. 

Si³a napiêcia sprê¿yn nastawczych (8) prze-
suwa trzpieñ si³ownika i trzpieñ grzyba w
kierunku zamykania zaworu do chwili osi¹g-
niêcia nowego stanu równowagi, gdy ciœnie-
nie za zaworem p2 odpowiada nastawionej
wartoœci zadanej.

Przy spadku ciœnienia za zaworem proces
przebiega odwrotnie, pomocniczy zawór re-
gulacyjny otwiera siê, w wyniku czego wzra-
sta ró¿nica ciœnieñ (ps – p2), zawór (1) otwie-
ra siê, a ciœnienie p2 wzrasta.

Rys. 2 · Przekroje
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 1 korpus zaworu
 2 gniazdo
 3 grzyb
 4 mieszek odci¹¿aj¹cy
 5 naczynie kondensacyjne
 5.1 korek
 6 przewód impulsowy
 7 membrana regulacyjna
 8 sprê¿yny nastawcze
 9 iglicowy zawór d³awi¹cy
10 pomocniczy zawór regulacyjny
10.1 nastawnik wartoœci zadanej

11 filtr
12 korek odpowietrzaj¹cy
13 pod³¹czenie ciœnienia zredukowanego 

(wartoœæ rzeczywista)
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2. Monta¿
2.1 Monta¿ reduktora ciœnienia
Reduktor ciœnienia nale¿y montowaæ w prze-
wodach o przebiegu poziomym z si³owni-
kiem zwieszaj¹cym siê ku do³owi. Kierunek
przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie zaworu.
Wybieraj¹c miejsce monta¿u nale¿y pamiê-
taæ o tym, ¿eby po zmontowaniu instalacji
zachowaæ stosunkowo ³atwy dostêp do urz¹-
dzenia. Urz¹dzenie nale¿y zamontowaæ bez
naprê¿eñ. W razie potrzeby podeprzeæ
przewody w pobli¿u przy³¹czy.
Podpórek nie nale¿y w ¿adnym wypadku
montowaæ na zaworze, na si³owniku lub na
przewodzie impulsowym.
Aby unikn¹æ gromadzenia siê kondensatu w
zaworze, ruroci¹g nale¿y montowaæ z lek-
kim spadkiem po obu stronach. Je¿eli ruro-
ci¹g przed lub za zaworem przebiega pio-
nowo w górê, nale¿y koniecznie zamonto-
waæ w nim odwadniacz parowy (urz¹dzenie
do szybkiego usuwania kondensatu typu
13 E firmy SAMSON).
W ¿adnym wypadku nie wolno montowaæ
pomiêdzy reduktorem ciœnienia i miejscem
pod³¹czenia przewodu impulsowego ¿ad-
nych urz¹dzeñ o zmniejszonym przekroju
(np. regulatory temperatury, zawory odcina-
j¹ce itd.)
Je¿eli przewidziany zosta³ przewód obejœcio-
wy, nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿eby ³¹czy³

siê z ruroci¹giem g³ównym przed miejscem
pomiaru ciœnienia. W przewodzie obejœcio-
wym nale¿y zamontowaæ zawór odcinaj¹cy.
Poniewa¿ przenoszone wraz z medium re-
sztki uszczelek, pozosta³oœci spawów i inne
zanieczyszczenia mog¹ zak³óciæ prawid³o-
w¹ pracê reduktora, a przede wszystkim
zmniejszyæ jego szczelnoœæ, przed monta-
¿em zaworu nale¿y przep³ukaæ ruroci¹g, a
przed regulatorem zamontowaæ filtr (typu 2
firmy SAMSON).

2.1.1 Przewód impulsowy
Przy monta¿u regulatora nale¿y pod³¹czyæ
przewód impulsowy  10 mm.
Przewód impulsowy nale¿y pod³¹czyæ w od-
leg³oœci przynajmniej 1 m lub 20 x DN od
ko³nierza zaworu.
Przewód impulsowy pod³¹cza siê w œrodku
rury z lekkim nachyleniem ku górze (ok. 1:10)
w kierunku naczynia kondensacyjnego.

2.2 Filtr
Filtr nale¿y montowaæ przed reduktorem.
Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze
wskazaniem strza³ki na korpusie.
Kosz sita musi zwieszaæ siê ku do³owi. Nale-
¿y przy tym pamiêtaæ o zachowaniu odpo-
wiedniej iloœci miejsca dla demonta¿u sita.

� � � � � �

1 zawór odcinaj¹cy
2 manometr ciœnienia przed reduktorem
3 filtr
4 reduktor ciœnienia
5 manometr ciœnienia za reduktorem
6 zawór odcinaj¹cyRys. 3 · Przyk³ad monta¿u
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2.2 Zawory odcinaj¹ce i manometry

Zaleca siê zainstalowanie przed filtrem i za
regulatorem po jednym rêcznym zaworze
odcinaj¹cym s³u¿¹cym do zamkniêcia insta-
lacji w celu jej oczyszczenia i konserwacji lub
te¿ podczas d³u¿szych przerw w eksploatacji.

Dla obserwacji ciœnienia w instalacji nale¿y
przed i za reduktorem zamontowaæ po jed-
nym manometrze.

3. Obs³uga

3.1 Uruchomienie

Przed uruchomieniem instalacji naczynia
kondensacyjne nale¿y nape³niæ wod¹.

W tym celu wykrêciæ korek (5.1) znajduj¹cy
siê w naczyniu kondensacyjnym i przez kró-
ciec wlewu nape³niaæ naczynie wod¹ za po-
moc¹ lejka do czasu, a¿ w otworze pojawi
siê woda. Poluzowaæ œrubê odpowietrzaj¹c¹
(12) znajduj¹c¹ siê w górnej i dolnej czêœci
si³ownika a¿ do wypchniêcia powietrza z ko-
mory i pojawienia siê wody. Nastêpnie uzu-
pe³niæ ubytek wody w naczyniu kondensacyj-
nym i dokrêciæ korek (5.1).

Nastêpnie sprawdziæ, czy iglicowy zawór
d³awi¹cy jest otwarty (fabrycznie otwarty
przez wykonanie dwóch obrotów).

Regulator uruchamiaæ otwieraj¹c powoli za-
wory odcinaj¹ce: najpierw po stronie ciœnie-
nia przed zaworem, a potem za zaworem.

Nie wolno dopuœciæ do uderzeñ kondensatu.

3.2 Nastawa wartoœci zadanej

Nastawy ¿¹danej wartoœci ciœnienia dokonu-
je siê poprzez obrócenie nastawnika wartoœ-
ci zadanej (10.1) na pomocniczym zaworze
regulacyjnym (10).

Obrót w prawo (zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara) powoduje zwiêkszenie, obrót w
lewo zmniejszenie ciœnienia za regulatorem.
Manometr zainstalowany za zaworem umo¿li-
wia kontrolê nastawionej wartoœci zadanej.

4. Zak³ócenia w pracy
Je¿eli ciœnienie p2 (wskazanie manometru
zamontowanego za zaworem) ró¿ni siê zna-
cznie od wartoœci zadanej, nale¿y w pier-
wszej kolejnoœci sprawdziæ dro¿noœæ prze-
wodów impulsowych, iglicowego zaworu
d³awi¹cego i filtra.
W wypadku wyst¹pienia innych przyczyn,
np. nieszczelnoœæ membrany, czy uszkodze-
nie gniazda i grzyba, nale¿y skontaktowaæ
siê z serwisem.
W przypadku niestabilnej regulacji nale¿y
przymkn¹æ zawór d³awi¹cy. Efektem ubocz-
nym jest spowolnienie pracy regulatora.

Uwaga: Przy ca³kowicie zamkniêtym iglico-
wym zaworze d³awi¹cym zawór regulacyjny
nie mo¿e zostaæ szczelnie zamkniêty, w wy-
niku czego ciœnienie zredukowane p2 wzroœ-
nie do wartoœci ciœnienia przed zaworem p1.
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5. Wymiary w mm i ciê¿ar

6. Niezbêdne dane w wypadku zapytañ 
do producenta

1. Typ i œrednica nominalna reduktora 
ciœnienia

2. Numer zlecenia i wyrobu 
(wybite na tabliczce znamionowej) 

3. Ciœnienie przed i za zaworem
4 Temperatura medium
5. Przep³yw w m3/h
6. Czy zamontowany zosta³ filtr?
7. Schemat monta¿owy

Œrednica nominalna DN 125 150 200 250

D³ugoœæ zabudowy L 400 480 600 730

Wysokoœæ zabudowy H 1 460 590 730 730

Wysokoœæ zabudowy H 2 145 175 270 270

Ciê¿ar dla wykonania na PN 16 1) kg 75 118 260 305

1) 10% dla wykonania ze staliwa lub ¿eliwa sferoidalnego na PN 25

H1

H2

L
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SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 117
Telefon (0 22) 846 06 44, 846 04 31
868 25 67, 868 25 78 · Fax (0 22) 668 76 03

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
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