
1. Budowa i sposób dzia³ania
Regulatory upustowe typu 44-6 sk³adaj¹ siê
z zaworu regulacyjnego z grzybem z trzpie-
niem i mieszkiem odci¹¿aj¹cym oraz górnej
czêœci z membran¹ regulacyjn¹ i nastawni-
kiem wartoœci zadanej.

Zadaniem regulatora upustowego jest utrzy-
mywanie ciœnienia przed zaworem na sta³ym
poziomie odpowiednio do wartoœci zadanej.
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Rys. 1 · Regulator upustowy typu 44-6



Medium przep³ywa przez przeœwit miêdzy
gniazdem (2) i grzybem (3) zaworu w
kierunku wskazywanym przez strza³kê na
korpusie. Po³o¿enie grzyba zaworu okreœla
przep³yw, a tym samym wielkoœæ ciœnienia
przed regulatorem.
Ciœnienie przed zaworem doprowadzane jest
poprzez otwór w korpusie (6) na membranê
regulacyjn¹ (7) i przetwarzane na si³ê nastaw-
cz¹. Si³a ta powoduje zmianê po³o¿enia
grzyba zaworu w zale¿noœci od sta³ej pakietu
sprê¿yn (8). Si³ê napiêcia sprê¿yn nale¿y
zadaæ na nastawniku wartoœci zadanej (9).

2. Monta¿
2.1 Sposób monta¿u
Regulator upustowy mo¿e byæ montowany w
dowolnym po³o¿eniu. W przypadku cieczy i

temperatur powy¿ej 60°C nale¿y go monto-
waæ w przewodach o przebiegu poziomym
z si³ownikiem zwieszaj¹cym siê ku do³owi.
Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze
wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu.

2.2 Filtr
Poniewa¿ przenoszone wraz z medium re-
sztki uszczelek, pozosta³oœci spawów i inne
zanieczyszczenia mog¹ zak³óciæ prawid³o-
w¹ pracê zaworu, a przede wszystkim
zmniejszyæ jego szczelnoœæ, przed regulato-
rem nale¿y zamontowaæ filtr (typu 1NI firmy
SAMSON).
Filtr nale¿y montowaæ przed regulatorem
upustowym. Kierunek przep³ywu musi byæ
zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie.
Kosz sita w przewodzie poziomym musi

 1 korpus zaworu
 2 gniazdo
 3 grzyb
 4 mieszek odci¹¿aj¹cy
 5 trzpieñ grzyba
 6 otwór w korpusie
 7 membrana regulacyjna
 8 sprê¿yny nastawcze
 9 nastawnik wartoœci zadanej
10 talerz membrany
11 pierœcieñ poœrednicz¹cy
12 element dociskowy
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zwieszaæ siê ku do³owi, a przewodzie piono-
wym ku górze. Nale¿y przy tym pamiêtaæ o
zachowaniu odpowiedniej iloœci miejsca dla
demonta¿u sita.

2.3 Zawór odcinaj¹cy i manometr
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 regulatorem zamontowaæ po
jednym manometrze.

3. Obs³uga
3.1 Nastawa wartoœci zadanej
Nastawy ¿¹danej wartoœci ciœnienia upusto-
wego dokonuje siê poprzez obrócenie na-
stawnika wartoœci zadanej (9). Obrót w
prawo powoduje zwiêkszenie, obrót w lewo
zmniejszenie ciœnienia przed regulatorem.
Manometr zainstalowany przed zaworem
umo¿liwia kontrolê nastawionej wartoœci za-
danej.

3.2 Zak³ócenia w pracy
Je¿eli rzeczywista wartoœæ ciœnienia (odczy-
tanego na manometrze przed zaworem)
ró¿ni siê znacznie od wartoœci zadanej,
mo¿e to byæ spowodowane zanieczyszcze-
niem gniazda i grzyba lub ich naturalnym
zu¿yciem wywo³uj¹cym brak szczelnego za-
mkniêcia zaworu.
W przypadku zewnêtrznych wycieków nale-
¿y skontrolowaæ membranê i w razie potrze-
by j¹ wymieniæ.

Na czas konserwacji regulator upu-
stowy nale¿y wymontowaæ z insta-
lacji. W tym celu w odpowiedniej
czêœci ruroci¹gu nale¿y zredukowaæ
ciœnienie do zera i opró¿niæ go z
wody.

3.2.1 Czyszczenie lub wymiana grzyba
W celu demonta¿u grzyba (3) nale¿y pos³u-
¿yæ siê kluczem nasadowym nr katalogowy
1280-3001. W tym celu mo¿na równie¿
nawierciæ klucz szeœciok¹tny 19 mm (rys. 4)
z zestawu kluczy GEDORE.
Sprê¿yny nastawnika wartoœci zadanej (9)
poluzowaæ obracaj¹c go w lewo.
Zdj¹æ pierœcieñ (11) pamiêtaj¹c o napiêtych
sprê¿ynach.
Zdj¹æ gón¹ czêœæ z tworzywa sztucznego ze
sprê¿yn¹ (8), talerzem membrany (10),
membran¹ (7) i elementem dociskowym (12).
Wykrêciæ zespó³ grzyba (3).
Gniazdo i grzyb dok³adnie oczyœciæ.
Uszkodzony grzyb lub mieszek odci¹¿aj¹cy
nale¿y wymieniæ.
Zamontowaæ urz¹dzenie w odwrotnej kolej-
noœci (moment doci¹gaj¹cy 100 Nm).

�

1 zawór odcinaj¹cy
2 manometr ciœnienia przed regulatorem
3 filtr
4 regulator upustowy
5 manometr ciœnienia za regulatorem

Rys. 3 · Przyk³ad monta¿u

Rys. 4 · Klucz nasadowy
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3.2.2 Wymiana membrany
Sprê¿yny nastawnika wartoœci zadanej (9)
poluzowaæ obracaj¹c go w lewo.
Zdj¹æ pierœcieñ (11) pamiêtaj¹c o napiêtych
sprê¿ynach.
Zdj¹æ górn¹ czêœæ z tworzywa sztucznego ze
sprê¿yn¹ (8) i talerzem membrany (10).
Wymieniæ membranê i zmontowaæ urz¹dze-
nie w odwrotnej kolejnoœci

5. Dane w wypadku zapytañ do producenta
1. Typ i œrednica nominalna
2. Numer zlecenia i wyrobu 

(wybite na tabliczce znamionowej)
3. Ciœnienie przed i za zaworem
4. Medium i przep³yw w m3/h
5. Czy zamontowany zosta³ filtr?
6. Schemat monta¿owy

4. Wymiary i ciê¿ar

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
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Telefon (069) 4 00 90
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Przy³¹cza G 1/2 G 3/4 G1

D³ugoœæ zabudowy L 65 75 90

Ciê¿ar ok. kg 0,8 0,9 1
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