
1. Budowa i sposób dzia³ania
Regulator sk³ada siê z zaworu regulacyjnego
z d³awikiem, gniazdem i odci¹¿onym ciœnie-
niowo grzybem oraz si³ownika z membran¹
nastawcz¹.
W wypadku regulatora typu 46-5 wartoœæ
zadana zale¿y od si³y napiêcia sprê¿yn fa-
brycznie zamontowanych w korpusie urz¹-
dzenia, natomiast w przypadku regulatora

typu 46-6 od si³y napiêcia sprê¿yn(y) wartoœ-
ci zadanej (8).
Regulator ró¿nicy ciœnieñ ma za zadanie utrzy-
mywanie sta³ej ró¿nicy ciœnieñ na poziomie na-
stawionej wartoœci zadanej oraz ograniczanie
maksymalnego przep³ywu przez wêze³.
Wzrost ró¿nicy ciœnieñ (przep³ywu) powodu-
je zamykanie zaworu.

Regulator ró¿nicy ciœnieñ 
z ograniczeniem przep³ywu
Typ 46-5
Typ 46-6

Rys. · Typ 46-6Rys. 1 · Typ 46-5
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Rys. 3 · Przekroje
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5 sprê¿yna zaworu
6 si³ownik
6.1 membrana nastawcza

z talerzem membrany
6.2 trzpieñ si³ownika
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Typ 46-5

wykonanie z pokrêt³em
DN 15...25
zakres wartoœci zadanej
0,2...1 bar

19

9 talerz membrany
10 nastawnik wartoœci 

zadanej
11 przewód impulsowy 

ciœnienia plusowego
15 œruby
16 nakrêtka kontruj¹ca
17 œruba nastawnika

maksymalnego przep³ywu
18 ko³pak
19 pokrêt³o

W nawiasach 
moment doci¹gaj¹cy dla DN 32 do DN 50
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Medium przep³ywa przez zawór w kierunku
zgodnym ze wskazaniem strza³ki na korpu-
sie. Wielkoœæ przeœwitu miêdzy d³awikiem
(1.2) i grzybem zaworu oddzia³ywuje na
przep³yw V⋅  i ró¿nicê ciœnieñ Dp.
Ciœnienie plusowe doprowadzane jest po-
przez zewnêtrzny przewód impulsowy do
dolnej komory membrany nastawczej (6.1)
si³ownika, natomiast ciœnienie za d³awikiem
(minusowe) poprzez otwór w grzybie zawo-
ru do górnej komory membrany. Ró¿nica ciœ-
nieñ przetwarzana jest na si³ê nastawcz¹,
która przesuwa grzyb w zale¿noœci od si³y
napiêcia sprê¿yn zaworu (5) lub nastawnika
wartoœci zadanej (8).

2. Monta¿
Regulator nale¿y zamontowaæ w przewodzie
ciœnienia minusowego (przewód powrotny).
W przypadku instalacji centralnego ogrze-
wania regulator mo¿e byæ montowany jedy-
nie w przewodzie powrotnym, patrz rysunek
poni¿ej.

2.1 Po³o¿enie monta¿owe
Zawór bez si³ownika nale¿y zainstalowaæ w
ruroci¹gu poziomym tak, aby si³ownik by³
skierowany ku do³owi, a kierunek przep³ywu
by³ zgodny ze wskazaniem strza³ki na kor-
pusie.

2.2 Przewody impulsowe
Przewód impulsowy o œrednicy 6 mm nale¿y
zamontowaæ zgodnie ze schematem przed-
stawionym na rys. 4.

2.3 Filtr
Aby przenoszone przez medium resztki usz-
czelek, pozosta³oœci po spawaniu i inne
zanieczyszczenia nie wywiera³y negatywne-
go wp³ywu na sprawne funkcjonowanie za-
woru, zw³aszcza na jego szczelnoœæ, zaleca
siê zamontowanie przed regulatorem filtra
(np. typu 1NI firmy Samson). Filtr nale¿y za-
montowaæ tak, aby kierunek przep³ywu by³
zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie.
Kosz sita musi zwieszaæ siê ku do³owi. Nale-
¿y pamiêtaæ o zachowaniu odpowiedniej
iloœci miejsca dla demonta¿u sita.

2.4 Zawory odcinaj¹ce, 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 regulatorem, a tak¿e na zasi-
laniu instalacji zamontowaæ manometry.

Rys. 4 · Schemat monta¿u
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3. Obs³uga
3.1 Nastawa wartoœci zadanej
3.1.1 ró¿nicy ciœnieñ (tylko typ 46-6)
Nastawa wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ
odbywa siê przy prawie zamkniêtej instalacji
i ca³kowicie otwartym d³awiku pomiarowym
(1.2). Nastêpnym krokiem jest nastawa
ograniczenia przep³ywu.
Obrót œruby nastawnika wartoœci zadanej
(10) w prawo powoduje wzrost,a obrót w le-
wo spadek ró¿nicy ciœnieñ.
Dla zakresu wartoœci zadanej 0,2 do 1 bar i
dla œrednic DN 15 do DN 25 sprê¿yna do
nastawy wartoœci zadanej umieszczona jest
w dolnej czêœci korpusu zaworu. Do nastawy
s³u¿y zamiast nakrêtki (10) wyskalowane po-
krêt³o (19). Obrót pokrêt³a odpowiada zmia-
nie ró¿nicy ciœnieñ o 0,033 bar.

3.1.2 Nastawa ograniczenia przep³ywu
Po stronie odbiorcy wszystkie instalacje po-
winny byæ otwarte (minimalny opór instalacji).
Ewentualny bypass powinien byæ zamkniêty.
Odkrêciæ ko³pak (18), poluzowaæ nakrêtkê
kontruj¹c¹ (16) i przekrêciæ œrubê nastawni-
ka wartoœci zadanej (17).
Obrót w prawo powoduje zamkniêcie d³awi-
ka i zmniejszenie przep³ywu, a obrót w lewo
otwarcie d³awika i zwiêkszenie przep³ywu.
Dokrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ i nakrêciæ ko³pak.

Przy nastawie mo¿na pos³u¿yæ siê wykresa-
mi z rys. 6, 7 i 8.

W wykonaniach specjalnych ze skal¹ war-
toœæ ograniczenia mo¿na nastawiæ bezpo-
œrednio (jedna kreska na skali odpowiada
jednemu obrotowi œruby d³awika).

Wskazówka: Przy obliczaniu ograniczenia
przep³ywu, a w regulatorze typu 46-6 dodat-
kowo wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ, nale-
¿y do znanej wartoœci straty ciœnienia w in-
stalacji dodaæ wartoœæ mierniczego spadku
ciœnienia na d³awiku. Przyjmuje siê wartoœæ
mierniczego spadku ciœnienia 0,2 bar. Do tej
wartoœci odnosz¹ siê krzywe na poni¿szych
wykresach.

Przyk³ad: 
Regulator typu 46-6, DN 15, zakres przep³y-
wu Kvs = 0,25 do 0,64 m3/h ogranicza prze-
p³yw w instalacji do 0,63 m3/h.

Strata ciœnienia w instalacji wynosi 0,4 bar.
Do jakiej wartoœci nale¿y ograniczyæ prze-
p³yw i ile potrzeba obrotów œruby d³awika do
nastawy wartoœci zadanej?

Rozwi¹zanie:
(punkty A ® E na wykresie rys. 6)

Strata ciœnienia Dp w instalacji musi byæ znana!

W przyk³adzie dane jest Dp = 0,4 bar, cze-
mu odpowiada na wykresie punkt A.

Nale¿y doliczyæ koñcow¹ wartoœæ spadku
ciœnienia 0,2 bar. Z punktu A nale¿y popro-
wadziæ poziom¹ liniê tworz¹c punkt B, który
le¿y na prostej ró¿nicy ciœnieñ = 0,6 bar
(patrz rozdz. 3.1.1).

Z punktu B nale¿y poprowadziæ pionowo
prost¹ w kierunku krzywej ograniczenia prze-
p³ywu (0,63 m3/h) zaznaczaj¹c punkt C.

Z punktu C poprowadziæ dalej poziom¹ pro-
st¹ do punktu przeciêcia z krzyw¹ œrednicy
nominalnej i zaznaczyæ punkt D.

Prosta pionowa przechodz¹ca przez punkt D
podaje w punkcie E wymagan¹ liczbê obro-
tów œruby nastawnika wartoœci zadanej. Przy
zamkniêtym d³awiku nale¿y wykonaæ 6 ob-
rotów œruby w lewo.

Rys. 5 · Wykres nastawy ró¿nicy ciœnieñ 
      (DN 15 do DN 25)
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Rys. 6 · Wykres nastawy dla DN 15 (20, 25) i Kvs = 0,4 oraz 1 m3/h
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liczba obrotów œruby 
do nastawy wartoœci zadanej (podzia³ka skali)

Rys. 7 · Wykres nastawy dla DN 15 do DN 25 i Kvs = 2,5; 4; 6,3 oraz 8 m3/h
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liczba obrotów œruby 
do nastawy wartoœci zadanej (podzia³ka skali)

Rys. 8 · Wykres nastawy dla DN 32 do DN 50
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3.2 Usterki
Je¿eli ró¿nica ciœnieñ znacznie odbiega od
nastawionej wartoœci zadanej, mo¿e to oz-
naczaæ zanieczyszczenie lub zu¿ycie gniaz-
da i grzyba. W przypadku nieszczelnoœci
nale¿y sprawdziæ membranê i w razie po-
trzeby j¹ wymieniæ.

Nale¿y przedtem wymontowaæ re-
gulator ró¿nicy ciœnieñ z ruroci¹gu.
W tym celu zmniejszyæ ciœnienie do
zera i opró¿niæ instalacjê.

3.2.1 Czyszczenie lub wymiana grzyba
Odkrêciæ przewód impulsowy i wymontowaæ
urz¹dzenie. W przypadku regulatorów typu
46-6 poluzowaæ sprê¿yny przekrêcaj¹c w le-
wo œrubê nastawnika wartoœci zadanej (10)
lub pokrêt³o (19). Poluzowaæ œruby (15) i
zdj¹æ si³ownik. (W wykonaniu z pokrêt³em,
produkowanym do pocz¹tku 1998 roku, na-
le¿y wymieniæ ca³¹ doln¹ czêœæ).
W regulatorach o œrednicy od DN15 do DN
25 tulejê prowadz¹c¹ grzyba (3) odkrêciæ
kluczem nasadowym (nr katalogowy 1280-
-3001) wykonanym, np. poprzez nawierce-
nie Ø17 na g³êbokoœæ 17 mm szeœciok¹tne-
go wk³adu œrubokrêta Gedore (IN 19-19).
W przypadku regulatorów o œrednicy od
DN 32 do DN 50 nale¿y najpierw odkrêciæ
korek i wyj¹æ grzyb.
Gniazdo i grzyb starannie oczyœciæ, spraw-
dziæ dro¿noœæ przewodu impulsowego.
Je¿eli grzyb jest uszkodzony, nale¿y wymie-
niæ ca³y zespó³ grzyba.
Ponowny monta¿ przeprowadziæ w odwrot-
nej kolejnoœci zwracaj¹c uwagê na momenty
doci¹gaj¹ce z rys. 3.

3.2.2 Wymiana membrany
Odkrêciæ przewód impulsowy i wymontowaæ
urz¹dzenie.
W przypadku regulatorów typu 46-6 polu-
zowaæ sprê¿yny przekrêcaj¹c w lewo œrubê
nastawnika wartoœci zadanej (10) lub po-
krêt³o (19). Poluzowaæ œruby (15) i wyj¹æ
membranê nastawcz¹ (6.1).
Wymieniæ membranê i zamontowaæ urz¹-
dzenie w odwrotnej kolejnoœci.
Zwracaæ uwagê na momenty doci¹gaj¹ce z
rys. 3.

Rys. 9 · Klucz nasadowy
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4. Wymiary i ciê¿ar
Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50

Œrednica rury Ød 21,3 26,8 33,7 42 48 60

Przy³¹cze R G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 3/4 G 2 G 2 1/2

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130

D³ugoœæ L1 210 234 244 268 294 330

Ciê¿ar 46-5 1,4 1,5 1,6 5 5,5 6

ok. kg 46-6 2,1 2,2 2,2 9,5 10 10,5

Wykonania specjalne

z koñcówkami gwintowanymi (gwint zewnêtrzny)

D³ugoœæ L2 129 144 159 180 196 228

Gwint zewnêtrzny A G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2

Ciê¿ar 46-5 1,4 1,5 1,6 5 5,5 6

ok. kg 46-6 2,1 2,2 2,3 9,5 10 10,5

z ko³nierzami PN 16/25

D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar 46-5 2,8 3,5 4,1 8,2 9,5 11

ok. kg 46-6 3,5 4,2 4,8 12,7 14 15,5
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23
0/
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zakres wartoœci zadanych 0,2 do 1 bar
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wartoœci w nawiasach dla DN 32 do DN 50

wykonanie 
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wykonanie
z koñcówkami do wspawania

Typ 46-5

wykonanie 
z koñcówkami gwintowanymi
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L2
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5. W przypadku dalszych pytañ prosimy
   podaæ nastêpuj¹ce dane:
1. Typ i œrednica nominalna regulatora

ró¿nicy ciœnieñ
2. Numer wyrobu i zlecenia 

(wybite na tabliczce znamionowej)
3. Ciœnienie przed i za zaworem
4. Przep³yw w m3/h
5. Czy zamontowany zosta³ filtr?
6. Szkic monta¿owy

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 201A
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
E-mail: samson@samson.com.pl

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