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Rys. 1 · Typ 44-0 B



1. Budowa i sposób dzia³ania

Reduktory ciœnienia sk³adaj¹ siê z zaworu
regulacyjnego z gniazdem i grzybem oraz
z mieszka nastawczego, sprê¿yny nastaw-
czej i nastawnika wartoœci zadanej. 
Reduktor typu 44-1B posiada dodatkowo
mieszek odci¹¿aj¹cy.
Zadaniem reduktora jest utrzymywanie ciœnie-
nia za zaworem (p2) na sta³ym poziomie.
Przy braku ciœnienia zawór pozostaje 
otwarty. Wzrost ciœnienia p2 powy¿ej 
nastawionej wartoœci zadanej powoduje
otwieranie zaworu. 

Medium przep³ywa przez przeœwit miêdzy
gniazdem i grzybem (w reduktorze typu 
44-0 B miêdzy gniazdem i kulk¹), zgodnie
z kierunkiem wskazywanym przez strza³kê
na korpusie.
Po³o¿enie grzyba zaworu okreœla przep³yw
oraz spadek ciœnienia na zaworze. 
Zredukowane ciœnienie przenoszone jest
przez otwór w korpusie (4) na mieszek 
nastawczy (5) i przekszta³cane na si³ê na-
stawcz¹. Si³a ta s³u¿y przestawieniu grzyba
zaworu w zale¿noœci od napiêcia sprê¿yny
nastawczej (7). Si³ê napiêcia sprê¿yny mo¿na
nastawiæ przy pomocy nastawnika wartoœci
zadanej.

�Monta¿, uruchomienie i eksploatacja urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane 
tylko przez fachowy personel.

� Przez fachowy personel nale¿y rozumieæ osoby, które dziêki zawodowemu 
wykszta³ceniu, wiedzy i doœwiadczeniu oraz znajomoœci odnoœnych norm 
potrafi¹ rozpoznaæ i oceniæ mo¿liwe zagro¿enia. 

�W wypadku powstania zagro¿eñ spowodowanych dzia³aniem przep³ywaj¹-
cego medium i ciœnienia roboczego nale¿y podj¹æ odpowiednie kroki.

� Urz¹dzenie mo¿e byæ stosowane jedynie przy takim ciœnieniu roboczym 
i temperaturach, których wartoœci odpowiadaj¹ kryteriom ustalonym 
podczas doboru.

�Wymagany odpowiedni transport i sk³adowanie urz¹dzeñ.
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Rys. 2 · Przekroje reduktorów ciœnienia
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1 korpus zaworu
1.1 uszczelnienie korpusu
1.2 pierœcieñ uszczelniaj¹cy
2 grzyb
2.1 kulka
3 gniazdo
4 otwór dla ciœnienia steruj¹cego
5 mieszek nastawczy
6 mieszek odci¹¿aj¹cy
7 sprê¿yna nastawcza
8 nastawnik wartoœci zadanej
10 œruby
11 korek
12 sito

Typ 44-1 B

Typ 44-0 B
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2. Monta¿

2.1 Po³o¿enie monta¿owe

Reduktor ciœnienia mo¿e byæ montowany w
dowolnym po³o¿eniu. Kierunek przep³ywu
musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na
korpusie.

Wa¿ne!
Przed zamontowaniem reduktora ruroci¹g
nale¿y dok³adnie przep³ukaæ, poniewa¿
przenoszone przez medium resztki uszcze-
lek, pozosta³oœci po spawaniu i inne zanie-
czyszczenia mog¹ wp³ywaæ negatywnie na
funkcjonowanie i szczelnoœæ urz¹dzenia.
Przed urz¹dzeniem nale¿y koniecznie za-
montowaæ filtr (firmy SAMSON typu 1 NI 
o wielkoœci oczek w sicie 0,25 mm).

2.2 Filtr

Filtr nale¿y zamontowaæ przed reduktorem
ciœnienia. Kierunek przep³ywu musi byæ 
zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie.
Przy monta¿u poziomym kosz sita musi
zwieszaæ siê w dó³, a podczas monta¿u 
pionowego musi byæ skierowany w górê. 
Nale¿y zwracaæ uwagê na to, aby pozosta-
wiæ wystarczaj¹co du¿o miejsca do demon-
ta¿u sita.

2.3 Zawór odcinaj¹cy, manometr

Zalecane jest zamontowanie dwóch rêcznych
zaworów odcinaj¹cych: przed filtrem i za
reduktorem. Umo¿liwia to wy³¹czanie insta-
lacji podczas czyszczenia, prac konserwa-
cyjnych i w czasie d³u¿szych przerw w eks-
ploatacji.
Aby móc obserwowaæ wartoœci ciœnienia 
w instalacji nale¿y zamontowaæ dwa mano-
metry: przed i za reduktorem. 

Rys. 3 · Przyk³ad monta¿u
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1 zawór odcinaj¹cy
2 manometr ciœnienia przed reduktorem
3 filtr
4 reduktor ciœnienia
5 manometr ciœnienia za reduktorem
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3. Obs³uga

3.1 Nastawa wartoœci zadanej

Nastawy ¿¹danej wartoœci ciœnienia za re-
duktorem dokonuje siê poprzez obrót na-
stawnika wartoœci zadanej (8). Obrót na-
stawnika w prawo podwy¿sza ciœnienie za
reduktorem, natomiast obrót w lewo obni¿a
je. Manometr umieszczony za reduktorem
umo¿liwia kontrolê nastawionej wartoœci za-
danej.

3.2 Zak³ócenia w pracy

Je¿eli mierzona wartoœæ ciœnienia zreduko-
wanego znacznie ró¿ni siê od wartoœci za-
danej, mo¿e to oznaczaæ zanieczyszczenie
gniazda i grzyba lub ich nieszczelnoœæ po-
wsta³¹ w wyniku zu¿ycia. Jeœli wyst¹pi prze-
ciek na zewn¹trz regulatora, nale¿y spraw-
dziæ mieszek nastawczy i w razie koniecz-
noœci wymieniæ go.

Uwaga:
Podczas konserwacji i napraw urz¹-
dzenie powinno byæ wymontowane
z ruroci¹gu. 
W tym celu nale¿y zredukowaæ do
zera ciœnienie w odpowiednim od-
cinku instalacji i opró¿niæ j¹.
Nale¿y zwracaæ uwagê na tempera-
turê, poniewa¿ istnieje groŸba popa-
rzenia.

3.2.1 Oczyszczenie lub wymiana 
      grzyba

1. Poluzowaæ sprê¿ynê nastawcz¹ (7) po-
przez obrót w lewo nastawnika wartoœci
zadanej (8).

2. Dla typu 44-1B: wykrêciæ korek (11),
nastêpnie wyj¹æ mieszek odci¹¿aj¹cy
(6) z grzybem i trzpieniem grzyba.
Dla typu 44-0 B: wykrêciæ korek (11),
wyj¹æ sito (12) i kulkê (2.1)

3. Dok³adnie oczyœciæ gniazdo i grzyb.
Typ 44-1B: Jeœli grzyb albo mieszek od-
ci¹¿aj¹cy s¹ uszkodzone, nale¿y doko-
naæ wymiany ca³ego zespo³u.
Typ 44-0 B: Dokonaæ wymiany kulki, 
sita i gniazda (3)

4. Wymieniæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (1.2)
5. Monta¿ nale¿y przeprowadziæ w od-

wrotnej kolejnoœci, zwracaj¹c uwagê
na momenty doci¹gaj¹ce (rys. 2).

3.2.2 Wymiana mieszka 
      nastawczego

1. Poluzowaæ sprê¿ynê nastawcz¹ (7) po-
przez obrót w lewo nastawnika wartoœci
zadanej (8).

2. Odkrêciæ równomiernie œruby (10).
Uwaga! Sprê¿yna jest jeszcze lekko na-
piêta.

3. Zdj¹æ doln¹ czêœæ wraz ze sprê¿yn¹
(7) i mieszkiem nastawczym (5).

4. Wyj¹æ mieszek nastawczy i zast¹piæ go
nowym.

5. Dokonaæ wymiany uszczelnienia korpusu
(1.1)

6. Monta¿ przeprowadziæ w odwrotnej ko-
lejnoœci zwracaj¹c uwagê na momenty
doci¹gaj¹ce (rys. 2).
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4. Wymiary i monta¿

Typ 44-0 B i 44-1 B

Wielkoœæ przy³¹cza G 1/2 G 3/4 G 1

Gwint wewnêtrzny G 1/2" 3/4" 1"

D³ugoœæ monta¿owa L 65 75 90

Rozmiar klucza SW 34 34 46

Ciê¿ar w kg., ok. 1,0 1,1 1,5

5. Pytania do producenta

Przy kierowaniu pytañ do producenta 
prosimy o nastêpuj¹ce dane:

� Typ i œrednica nominalna reduktora 
ciœnienia

�Numer wyrobu i numer zlecenia 
(na tabliczce znamionowej reduktora) 

� Ciœnienie przed i za reduktorem

� Przep³yw w m3/h

� Czy zamontowany zosta³ filtr?

� Szkic monta¿owy

130

Ø90

L

45

G
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