Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania
z pomocniczym sterowaniem przez medium

Reduktor ciœnienia typu 2333 A z pomocniczym zaworem regulacyjnym
Regulator upustowy typu 2335 A z pomocniczym zaworem regulacyjnym

Zastosowanie
Regulator ciœnienia dla wartoœci zadanych w zakresie od 1 bar
do 28 bar, dla zaworów o œrednicy nominalnej DN 125 do
DN 250, na ciœnienie nominalne PN 16 do PN 40, dla pary1)
o temperaturze do 350oC, z przy³¹czem ko³nierzowym

Typ 2333 A: wzrost ciœnienia za zaworem powoduje
zamykanie zaworu
Typ 2335 A: wzrost ciœnienia przed zaworem powoduje
otwieranie zaworu

Cechy charakterystyczne
• Nie wymagaj¹cy konserwacji regulator typu P, ze sterowaniem pomocniczym za pomoc¹ medium.
• Zawór przelotowy typu 2422 z si³ownikiem typu 2420.
• Szczególnie dobre w³aœciwoœci regulacyjne przy ma³ym
uchybie regulacji, tzn. du¿a dok³adnoœæ regulacji dziêki
pomocniczemu uk³adowi sterowania.
• Wygodna nastawa wartoœci zadanej na pomocniczym zaworze regulacyjnym.
• Ca³kowicie odci¹¿ony jednogniazdowy zawór przelotowy
z przy³¹czem ko³nierzowym.
Ciœnienie medium wykorzystywane jest do zasilania uk³adu
sterowania regulatora. Do otwarcia zaworu wymagany jest
minimalny spadek ciœnienia równy wartoœci Dpmin podanej w
tabeli 1. W pomocniczym uk³adzie sterowania zabudowany
jest reduktor ciœnienia lub regulator upustowy okreœlaj¹cy funkcjê g³ównego regulatora.
Wykonania
Reduktor ciœnienia lub regulator upustowy sk³adaj¹cy siê z:
• jednogniazdowego zaworu przelotowego typu 2422 w wykonaniu z ¿eliwa szarego, sferoidalnego lub staliwa
• si³ownika typu 2420 z kauczukow¹ membran¹ rolkow¹
o powierzchni roboczej A = 640 cm2
• pomocniczego zaworu regulacyjnego przystosowanego do
parametrów przep³ywaj¹cego medium wraz z filtrem
• naczyñ kondensacyjnych i iglicowego zaworu d³awi¹cego.
Typ 2333 A · Reduktor ciœnienia (rys. 1) dla pary
Do regulacji zredukowanego ciœnienia p2 do wartoœci zadanej
ustawionej na pomocniczym zaworze regulacyjnym. Wzrost
ciœnienia za zaworem powoduje jego zamykanie.
Wykonanie standardowe z pomocniczym reduktorem ciœnienia
typu 44-0 lub typu 41-23 (opcja dla wy¿szych temperatur).
Typ 2335 A · Regulator upustowy dla pary
Do regulacji ciœnienia p1 przed zaworem do wartoœci zadanej
ustawionej na pomocniczym zaworze regulacyjnym. Wzrost
ciœnienia przed zaworem powoduje jego otwieranie.
W wykonaniu standardowym z pomocniczym regulatorem
upustowym typu 44-6 (zmodyfikowanym) lub typu 41-73 (opcja dla wy¿szych temperatur).
Wykonania specjalne
– wykonanie zgodnie z normami ANSI
– wykonanie zgodnie z normami JIS
– wykonanie z rozdzielaczem strumienia do redukcji poziomu
szumów
1) opcjonalnie tak¿e dla powietrza i cieczy
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Rys. 1 · Reduktor ciœnienia typu 2333 A, DN 150
z pomocniczym zaworem regulacyjnym typu 44-0

–
–
–
–

na wy¿sze ciœnienia nominalne
z wiêkszymi zakresami wartoœci zadanej
na wy¿sze dopuszczalne temperatury
z podwójnym si³ownikiem do redukcji minimalnej wymaganej ró¿nicy ciœnieñ Dpmin
– z si³ownikiem ponadskokowym w celu zwiêkszenia standardowej wartoœci wspó³czynnika Kvs
– z dodatkowym 2/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym do zdalnej realizacji funkcji bezpieczeñstwa
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Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez ca³kowicie odci¹¿ony zawór przelotowy (1) w kierunku wskazywanym przez strza³kê. Po³o¿enie grzyba
zaworu decyduje przy tym o natê¿eniu przep³ywu przez przeœwit
miêdzy grzybem (3) a gniazdem zaworu (2).
Do regulacji wykorzystywane jest wytwarzaj¹ce siê wewn¹trz
zaworu ciœnienie regulacyjne ps. Ciœnienie to za poœrednictwem
pomocniczego zaworu regulacyjnego (10) przenoszone jest na
membranê regulacyjn¹ (7) w si³owniku (6).
W celu zagwarantowania prawid³owej pracy na regulatorze
g³ównym musi wytworzyæ siê minimalna ró¿nica ciœnieñ Dpmin
podana w tabeli 1.
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W wypadku reduktora ciœnienia typu 2333 A wzrost ciœnienia
p2 powoduje zamykanie pomocniczego zaworu regulacyjnego. Ró¿nica ciœnieñ (pS – p2) na iglicowym zaworze d³awi¹cym, a w zwi¹zku z tym i w si³owniku, maleje. Si³a napiêcia
sprê¿yny powoduje zamkniêcie zaworu. Gdy pomocniczy zawór regulacyjny jest zamkniêty (ciœnienie w si³owniku (pS = p2)
zosta³o wyrównane), zawór jest zamykany wy³¹cznie wskutek
dzia³ania si³y napiêcia sprê¿yny.

2

5
6

9

7
8

Rys. 2 · Reduktor ciœnienia typu 233 A, sposób dzia³ania
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W wypadku regulatora upustowego typu 2335 A wzrost
ciœnienia p1 powoduje otwieranie pomocniczego zaworu regulacyjnego. Ró¿nica ciœnieñ (p1 – pS) na iglicowym zaworze
d³awi¹cym, a w zwi¹zku z tym i w si³owniku, wzrasta, co
prowadzi do pokonywania si³y napiêcia sprê¿yny i otwierania
zaworu regulacyjnego. Je¿eli ciœnienie przed zaworem p1 jest
ni¿sze od zadanego (pomocniczy zawór regulacyjny jest zamkniêty), to ciœnienie w si³owniku jest wyrównane (pS = p1); si³a
napiêcia sprê¿yny powoduje zamykanie zaworu.
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Monta¿
– W ruroci¹gu poziomym z lekkim spadkiem po obu stronach
(odp³yw kondensatu).
– Miejsce pod³¹czenia przewodu impulsowego powinno znajdowaæ siê w odleg³oœci równej ok. 20 x DN, ale nie mniejszej
ni¿ 1 m.
– Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu.
– Si³ownik zaworu regulacyjnego musi zwieszaæ siê ku do³owi.
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Rys. 3 · Regulator upustowy typu 2335 A, sposób dzia³ania
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korpus zaworu
gniazdo zaworu
grzyb
mieszek odci¹¿aj¹cy
naczynie kondensacyjne
si³ownik
membrana regulacyjna

8
sprê¿yna nastawcza
9
iglicowy zawór d³awi¹cy
10 pomocniczy zawór
regulacyjny
11 filtr
12 punkt pomiaru ciœnienia
rzeczywistego

Wykres ciœnienia i temperatury
dla korpusów wykonanych z GS-C25, GGG-40.3 i GG 25.
W tabeli 1 podane zosta³y maksymalne wartoœci ciœnienia.
Wartoœci te s¹ ograniczane – w zale¿noœci od ciœnienia nominalnego i temperatury – przez krzywe na znajduj¹cym siê obok
wykresie ciœnienia i temperatury (rys. 4).
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Rys. 4 · Wykres ciœnienia i temperatury
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Tabela 1 · Dane techniczne · wszystkie ciœnienia w bar (nadciœnienie)
Ciœnienie nominalne

PN

Œrednica nominalna

DN

16, 25, 40
125

150

200

250

Wspó³czynnik Kvs

190

280

420

500

Wspó³czynnik Kvs I
(z rodzielaczem strumienia St I)

150

210

315

375

Wspó³czynnik "z"

0,35

0,3

Minimalna ró¿nica ciœnieñ
Dpmin1) w bar

0,5

0,6

Max. dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ
Dpmax w bar

16

12

200 C dla pomocniczego zaworu regulacyjnego typu 44-0 i 44-6
350oC dla pomocniczego zaworu regulacyjnego typu 41-23 i 41-73

Max. dopuszczalna temperatura
Zakres wartoœci zadanej
z nastaw¹ ci¹g³¹
1)

10

o

Typ 2333 A: 1 do 4; 2,5 do 6,3; 6 do 10; 9 do 22; 20 do 28
Typ 2335 A: 1 do 4; 2,4 do 6,6; 6 do 11; 9 do 22; 20 do 28

dla si³ownika podwójnego: 0,3 bar

Tabela 2 · Materia³y (WN = numer materia³u)
Zawór regulacyjny typu 2422
Ciœnienie nominalne

PN

Korpus

16

16/25

16/25/40

¿eliwo szare GG-25
(WN 0.6025)

¿eliwo sferoidalne GGG-40.3
(WN 0.7043)

staliwo GS-C 25
(WN 1.0619)

Gniazdo zaworu
Grzyb

stal nierdzewna WN 1.4006
stal nierdzewna (WN 1.4301) z teflonowym uszczelnieniem miêkkim1) (do max. 220oC)

Odci¹¿enie ciœnieniowe

mieszek odci¹¿aj¹cy ze stali CrNiMo

P³aski pierœcieñ uszczelniaj¹cy

grafit z noœnikiem metalicznym

Si³ownik typu 2420
Os³ony membrany

blacha stalowa StW-22

Membrana

kauczuk z wk³adk¹ tekstyln¹

Pomocniczy zawór regulacyjny (HSV)
Typ
Korpus
Gniazdo
Grzyb
Sprê¿yny nastawcze
Membrana robocza
1)

3

44-0

44-6

mosi¹dz CuZn 37Pb (WN 2.0332)

41-23 lub 41-73
staliwo GS-C25 (WN 1.0619)

WN 1.4104

WN 1.4301

WN 1.4006

WN 1.4104
z teflonowym
uszczelnieniem miêkkim

CuZn 40Pb2
z kauczukowym
uszczelnieniem miêkkim

WN 1.4006

drut ze stali sprê¿ynowej C
kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM)

mieszek ze stali CrNiMo

w wypadku wiêkszych wymagañ: uszczelnienie metal na metal, max. temperatura 350oC
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Wymiary
Tabela 3 · Wymiary w mm i ciê¿ar
Œrednica nominalna
DN
D³ugoœæ zabudowy L
Wysokoœæ zabudowy H1
Wysokoœæ zabudowy H2
Ciê¿ar1)
(dla PN 16 z pomocniczym zaworem
regulacyjnym z przy³¹czem ko³nierzowym) w kg
1)

125
400
710
145

150
480
840
175

200
600

75

118

260

250
730
980
270
305

+10% w wypadku staliwa na PN 25 i ¿eliwa sferoidalnego GGG-40.3 na PN 25

L

L

H2

H2

H1

H1

reduktor ciœnienia typu 2333 A

regulator upustowy typu 2335 A

Rys. 5 · Wymiary w mm

Tekst zamówienia
Reduktor ciœnienia typu 2333 A lub regulator upustowy typu
2335 A
DN ...
korpus ... PN ...
zakres wartoœci zadanej ... bar
ewentualnie wykonanie specjalne ...

Zmiany techniczne zastrze¿one
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