Si³ownik pneumatyczny typu 271
Napêd rêczny typu 273

zawór typu 243 z si³ownikiem
pneumatycznym typu 271

zawór typu 241 z si³ownikiem
pneumatycznym typu 271
i z napêdem rêcznym

mikrozawór z si³ownikiem
pneumatycznym typu 271-5

Rys. 1 · Przegl¹d urz¹dzeñ
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1. Budowa i sposób dzia³ania
Si³owniki typu 271 (rys. 2.1) montuje siê do
zaworów regulacyjnych serii 240, 250, 260
i 280 oraz do klap regulacyjnych serii 230.
Si³ownik typu 271-5 (rys. 2.2. i 2.3) w wykonaniu z korpusem z ciœnieniowego odlewu
aluminiowego i membran¹ o powierzchni
120 cm2 montuje siê do zaworów regulacyjnych typu 3510 i serii 240.
Si³ownik typu 271 sk³ada siê z dwóch misek
membrany, membrany i sprê¿yn.
Si³owniki z napêdem rêcznym (rys. 4) s¹ wyposa¿one dodatkowo w pokrêt³o umieszczone na si³owniku lub na jarzmie zaworu.
Napêd rêczny typu 273 (rys. 3) jest napêdem wrzecionowym z pokrêt³em. Po³o¿enie
zaworu mo¿na zablokowaæ.
Ciœnienie steruj¹ce wytwarza na powierzchni membrany si³ê, któr¹ równowa¿¹ sprê¿yny (6) zabudowane w si³owniku. Poniewa¿
skok jest proporcjonalny do ciœnienia steruj¹cego, liczba i wstêpne napiêcie sprê¿yn decyduj¹ o zakresie ciœnienia steruj¹cego i o
skoku nominalnym.
W si³ownikach mo¿e byæ zamontowanych
max. 30 sprê¿yn, czêœciowo umieszczonych
jedna w drugiej.

W wypadku zaniku ciœnienia steruj¹cego
sprê¿yny zamontowane w górnej lub dolnej
komorze membrany decyduj¹ o kierunku
dzia³ania, a wraz z tym o po³o¿eniu bezpieczeñstwa si³ownika powoduj¹c "wysuwanie
trzpienia na zewn¹trz" (FA) lub "wci¹ganie
trzpienia do wewn¹trz" (FE). W ten sposób
przy³¹czony zawór regulacyjny jest odpowiednio: zamykany b¹dŸ otwierany.
W si³owniku o dzia³aniu "na zewn¹trz" ciœnienie steruj¹ce doprowadzane jest przez
przy³¹cze (11) do dolnej komory membrany
powoduj¹c przesuwanie trzpienia do góry.
W przypadku si³ownika o dzia³aniu "do wewn¹trz" ciœnienie steruj¹ce jest doprowadzane przez przy³¹cze (4) do górnej komory
membrany, powoduj¹c przesuwanie trzpienia w dó³.
Sprzêg³o (16) ³¹czy trzpieñ si³ownika (2) z
trzpieniem grzyba zaworu regulacyjnego.
Si³ownik podwójny (rys. 3) zawiera dwie
sprzê¿one ze sob¹ membrany. Ciœnienie steruj¹ce wytwarza na obu membranach dwukrotnie wiêksz¹ si³ê ni¿ ma to miejsce w si³owniku pojedynczym.
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W wypadku wykonañ z dodatkowym napêdem rêcznym po odkrêceniu blokady si³ownika trzpieñ jest poruszany przez wrzeciono.
Je¿eli pokrêt³o napêdu rêcznego jest umieszczone z boku, ruch trzpienia wywo³ywany
jest za pomoc¹ przek³adni sto¿kowej lub œlimakowej.
2. Monta¿ na zaworze lub demonta¿
z zaworu
Patrz instrukcja monta¿u i obs³ugi danego
zaworu regulacyjnego.
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3. Obs³uga
Uwaga: Ciœnienie mo¿e byæ doprowadzane
do si³ownika tylko od strony przeciwnej ni¿
zamontowane sprê¿yny.
W celu zagwarantowania bezawaryjnej eksploatacji si³ownika korek odpowietrzaj¹cy
(3) nie mo¿e byæ zatkany.
W wypadku wykonañ z napêdem rêcznym
nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e przy pneumatycznym uruchomieniu zaworu trzpieñ grzyba
musi siê swobodnie poruszaæ. W tym celu
pokrêt³o napêdu rêcznego nale¿y ustawiæ w
po³o¿eniu neutralnym.

11 przy³¹cze ciœnienia
steruj¹cego
16 sprzêg³o
17 pokrêt³o napêdu rêcznego
20 nakrêtka kontruj¹ca
21 jarzmo napêdu
22 sprzêg³o
23 tuleja rozprê¿na
24 pierœcieñ
25 nakrêtka ko³pakowa
26 œruba dwustronna
27 wrzeciono z nakrêtk¹
28 nakrêtka pierœcieniowa

wykonanie z pokrêt³em
napêdu rêcznego
umieszczonym z boku
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3.1 Zmiana kierunku dzia³ania
(funkcja bezpieczeñstwa)
W si³ownikach pneumatycznych mo¿na
zmieniæ kierunek dzia³ania i w ten sposób
po³o¿enie bezpieczeñstwa. Zamiany mo¿na
dokonaæ tylko po wczeœniejszym demonta¿u
si³ownika (roz³¹czeniu z zaworem).
Po³o¿enie bezpieczeñstwa odpowiadaj¹ce
wci¹ganiu lub wysuwaniu trzpienia jest oznaczone na si³owniku typu 271 literami FE i FA,
natomiast na si³owniku typu 271-5 symbolami
umieszczonymi na tabliczce identyfikacyjnej.

Odkrêciæ nakrêtkê (1), przytrzymaæ nakrêtkê
(1.1), nie uszkodziæ trzpienia si³ownika.
Zdj¹æ talerz membrany wraz z membran¹,
obróciæ i ponownie za³o¿yæ, dokrêciæ nakrêtkê (1).
Trzpieñ si³ownika pokryæ œrodkiem uszczelniaj¹co-smaruj¹cym (nr katalogowy
8152-0043).
Talerz membrany umieœciæ w górnej misie
membrany (5), w³o¿yæ sprê¿yny (6), doln¹
misê membrany prze³o¿yæ przez trzpieñ si³ownika.

Uwaga podczas demonta¿u sprê¿yny si³ownika mog¹ byæ napiête!

Misy membrany przykrêciæ za pomoc¹ œrub i
nakrêtek.

Na zewn¹trz œwiadcz¹ o tym d³u¿sze œruby
na komorach membran. Nale¿y najpierw
odkrêcaæ krótkie, a nastêpnie d³ugie œruby.
Podczas monta¿u sposób postêpowania jest
odwrotny.

Korek odpowietrzaj¹cy (3) wykrêciæ z górnego i wkrêciæ do dolnego przy³¹cza ciœnienia
steruj¹cego.

Uwaga: Podczas demonta¿u si³ownika nie
nale¿y odkrêcaæ nakrêtki (26) z trzpienia si³ownika. Jest ona zabezpieczona przed odkrêceniem specjalnym lakiem. Je¿eli jednak
zosta³a odkrêcona, bezwzglêdnie nale¿y zachowaæ wymiar podany na rys. 2.1 i w poni¿szej tabeli.
Si³ownik cm2

Wymiar "a" w mm

80

98,25

120

88,5 do koñca gwintu, poza tym 99

240

98,25

350

107,25

700

125 dla skoku 15 mm,
144 dla skoku 30 i 40 mm

1400

230

2100

434

2800

430

3.1.1 Si³ownik standardowy
Zamiana si³ownika o dzia³aniu "na zewn¹trz" (sprê¿yna zamyka) na si³ownik o
dzia³aniu "do wewn¹trz" (sprê¿yna otwiera)

Sprê¿yny naciskaj¹ce teraz na talerz membrany od do³u powoduj¹ wci¹gniêcie trzpienia si³ownika. Ciœnienie steruj¹ce doprowadzane jest do górnej komory membrany poprzez przy³¹cze (4), tak ¿e wzrost ciœnienia
powoduje wysuniêcie trzpienia si³ownika,
przeciwdzia³aj¹c sile napiêcia sprê¿yn.
Zmianê kierunku dzia³ania zaznaczyæ na
tabliczce identyfikacyjnej!
W wypadku si³ownika typu 271-5 sposób
postêpowania jest taki sam. Dodatkowo nale¿y zamontowaæ os³onê membrany (7.1)
oraz w zale¿noœci od wykonania nakrêtkê
(2.1) i tulejê (2.2) ograniczenia skoku.
Zamiana si³ownika o dzia³aniu "do wewn¹trz" (sprê¿yna otwiera) na si³ownik o
dzia³aniu "na zewn¹trz" (sprê¿yna zamyka)
Odkrêciæ œruby i nakrêtki (9), zdj¹æ górn¹
misê membrany (5), wyj¹æ talerz membrany
(7) i membranê (8) z trzpieniem (2) z dolnej
misy membrany (10). Wyj¹æ sprê¿yny (6).
Odkrêciæ nakrêtkê (1) przytrzymuj¹c nakrêtkê (1.1). Nie uszkodziæ trzpienia si³ownika.

Odkrêciæ œruby i nakrêtki (9), zdj¹æ górn¹
misê membrany (5).

Zdj¹æ talerz membrany wraz z membran¹,
obróciæ i ponownie za³o¿yæ, dokrêciæ nakrêtkê (1).

Wyj¹æ sprê¿yny (6). Wyj¹æ talerz membrany
(7) i membranê z trzpieniem si³ownika (2) z
dolnej misy membrany (10).
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Trzpieñ si³ownika pokryæ œrodkiem uszczelniaj¹co-smaruj¹cym (nr katalogowy
8152-0043) i wsun¹æ wraz z talerzem mem5

brany i membran¹ do dolnej komory. W³o¿yæ sprê¿yny (6) i na³o¿yæ górn¹ misê membrany.
Korek odpowietrzaj¹cy (3) wykrêciæ z dolnego i wkrêciæ w górne przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego.
Sprê¿yny naciskaj¹ce teraz na talerz membrany od góry powoduj¹ wysuniêcie trzpienia si³ownika. Ciœnienie steruj¹ce doprowadzane jest do komory membrany poprzez
dolne przy³¹cze (11), tak ¿e wzrost ciœnienia
steruj¹cego powoduje wci¹ganie trzpienia
si³ownika, przeciwdzia³aj¹c sile napiêcia
sprê¿yn.
Zmianê kierunku dzia³ania zaznaczyæ na
tabliczce identyfikacyjnej!
W wypadku si³ownika typu 271-5 sposób
postêpowania jest taki sam. Dodatkowo nale¿y zamontowaæ os³onê membrany (7.1)
oraz w zale¿noœci od wykonania nakrêtkê
(2.1) i tulejê (2.2) ograniczenia skoku.
3.1.2 Si³ownik z napêdem rêcznym i membran¹ o powierzchni roboczej 240, 350 i
700 cm2
Odkrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (20) i zwolniæ
sprê¿yny (6) obracaj¹c pokrêt³em (17).
Odkrêciæ gwintowany trzpieñ (26) i nakrêtkê
ko³pakow¹ (25) od sprzêg³a (22).
Wybiæ tulejê rozprê¿n¹ (23) i zdj¹æ pierœcieñ
(24).
Odkrêciæ nakrêtkê (28) i zdj¹æ jarzmo (21).
Zamiana si³ownika o dzia³aniu "na zewn¹trz" na si³ownik o dzia³aniu "do wewn¹trz"
Dokonaæ zmiany kierunku dzia³ania zgodnie
z opisem w punkcie 3.1.1. Wyra¿enie "nakrêtka (1)" nale¿y w tekœcie zast¹piæ wyra¿eniem "wrzeciono z nakrêtk¹ (27)".
Po dokonaniu zmiany kierunku dzia³ania ponownie zamontowaæ jarzmo napêdu (21) z
nakrêtk¹ ko³pakow¹ (25), nastêpnie zamocowaæ jarzmo (21) za pomoc¹ nakrêtki (28).
Zamontowaæ pierœcieñ (24) wraz z tulej¹
rozprê¿n¹ (23), nastêpnie nakrêtkê ko³pakow¹ (25) dokrêciæ do oporu na sprzêgle (22) i
zabezpieczyæ za pomoc¹ œrub dwustronnych
(26).
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Zamiana si³ownika o dzia³aniu "do wewn¹trz" na si³ownik o dzia³aniu "na zewn¹trz"
Dokonaæ zmiany kierunku dzia³ania zgodnie
z opisem w punkcie 3.1.1. Wyra¿enie "nakrêtka (1)" nale¿y w tekœcie zast¹piæ wyra¿eniem "wrzeciono z nakrêtk¹ (27)".
Po dokonaniu zmiany kierunku dzia³ania ponownie zamontowaæ jarzmo napêdu (21) z
nakrêtk¹ ko³pakow¹ (25), nastêpnie zamocowaæ jarzmo (21) za pomoc¹ nakrêtki (28).
Zamontowaæ pierœcieñ (24) wraz z tulej¹
rozprê¿n¹ (23), nastêpnie nakrêtkê ko³pakow¹ (25) dokrêciæ do oporu na sprzêgle (22) i
zabezpieczyæ za pomoc¹ œrub dwustronnych
(26).
3.2 Wymiana membran (rys. 3)
Wyj¹æ talerz membrany (7) z membran¹ (8) i
trzpieniem si³ownika (2) z korpusu, stosuj¹c
siê do opisu w punkcie 3.1.
Z talerza membrany zdj¹æ opaskê i membranê (nie dotyczy typu 271-5, poniewa¿ membrana jest podtrzymywana za pomoc¹ os³ony (7.1)).
Za³o¿yæ now¹ membranê. Opaskê umieœciæ
w przewidzianym do tego wy¿³obieniu i zacisn¹æ.
Zmontowaæ si³ownik zgodnie z opisem w
punkcie 3.1.
3.3 Wymiana pierœcienia uszczelniaj¹cego
(rys. 5)
Talerz membrany (7) z trzpieniem si³ownika
(2) wyj¹æ z korpusu membrany zgodnie
z opisem w punkcie 3.1.
Nowy pierœcieñ uszczelniaj¹cy wa³ka pokryæ
œrodkiem uszczelniaj¹co-smaruj¹cym (nr katalogowy 8152-0043) i w³o¿yæ na miejsce.
W razie potrzeby wymieniæ tak¿e ³o¿ysko
(12.1) i zbierak (13).
Zmontowaæ si³ownik zgodnie z opisem w
punkcie 3.1
3.4 Nastawa ograniczenia skoku (rys. 6)
(tylko w si³ownikach typu 271 w wykonaniu
specjalnym)
Ograniczenie skoku mo¿na ustawiæ do 50%
skoku w górê lub w dó³.
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Ograniczenie w dó³ (trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz):
odkrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (34) i kapturek
(33).
Odkrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (31) i za pomoc¹ nakrêtki (32) ustawiæ ¿¹dane ograniczenie skoku. Ponownie dokrêciæ nakrêtkê
kontruj¹c¹ (31).
Ograniczenie w górê (trzpieñ si³ownika
wci¹gany do wewn¹trz):
Odkrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (34) i za pomoc¹ kapturka (33) ustawiæ ¿¹dane ograniczenie skoku. Dokrêciæ nakrêtkê kontruj¹c¹
(34).

Rys. 5 · Uszczelnienie
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Rys. 6 · Ograniczenie skoku
4. Opis tabliczki identyfikacyjnej
1
2
3
4

SAMSON
F
H 5

1

2
6

3

V

4
7

oznaczenie typu
wskaŸnik zmiany
powierzchnia robocza
sposób dzia³ania:
FA trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz
FE trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz
5 skok
6 zakres sygna³u nominalnego
(zakres napiêcia sprê¿yn)
7 zakres sygna³u nominalnego przy napiêtych
sprê¿ynach

Rys. 7 · Tabliczka identyfikacyjna si³ownika typu 271
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5. Pytania do producenta
W wypadku kierowania zapytañ do producenta prosimy podaæ nastêpuj¹ce dane:
1. Typ i numer wyrobu
2. Powierzchnia robocza
3. Zakres ciœnienia steruj¹cego (w bar)
4. Wykonanie si³ownika
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