
Zawór kulowy z wyk³adzin¹ z PFA

firmy Pfeiffer typu BR 20b

Zastosowanie
Zawór kulowy o szczelnym zamkniêciu, z wyk³adzin¹ z PFA,
przeznaczony dla przemys³u procesowego i instalacji, zw³asz-
cza do mediów agresywnych.
Œrednica nominalna DN 25 do DN 100
Ciœnienie nominalne PN 16
Temperatury –10 do 200°C

Zawór kulowy z wyk³adzin¹ z PFA z:
• obrotowym si³ownikiem pneumatycznym lub
• dŸwigni¹ rêczn¹
Korpus:
• z ¿eliwa sferoidalnego z wyk³adzina z PFA
Inne w³aœciwoœci:
• poœwiadczenie równowa¿noœci uszczelnienia z wymagania-

mi przepisów TA-Luft
• wymienne pierœcienie uszczelniaj¹ce z PTFE
• uszczelnienie trzpienia kuli przez dociskany za pomoc¹

sprê¿yn zespó³ pierœcieni uszczelniaj¹cych d³awnicy z PTFE
• przy³¹cze zgodnie z DIN/ISO 5211
• d³ugoœæ zabudowy zgodnie z norm¹ DIN EN 558-1, seria 1

(DIN 3202, F1)
Zawory kulowe z si³ownikiem pneumatycznym mog¹ byæ wy-
posa¿ane w ustawniki pozycyjne, zawory elektromagnetyczne
i inne urz¹dzenia zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845.

Wykonania
Wykonanie standardowe · Zawór kulowy z wyk³adzin¹ z PFA
typu BR 20b firmy Pfeiffer, œrednice nominalne od DN 25 do
DN 100, ciœnienie nominalne PN 16 w nastêpuj¹cych wykona-
niach:
– BR 20b · Zawór kulowy z wyk³adzin¹ z PFA z dŸwigni¹

rêczn¹ (rys. 1)
– BR 20b · Zawór kulowy z wyk³adzin¹ z PFA z przek³adni¹

rêczn¹
– BR 20b/31a · Zawór kulowy z wyk³adzin¹ z PFA z pneuma-

tycznym si³ownikiem obrotowym typu BR 31a (rys. 2).

Inne wykonania:
– œrednica nominalna DN 15 i DN 150 oraz ½” do 6” zgodnie

z norm¹ ANSI Class 150 (zob zawór kulowy BR 20a, karta
katalogowa T 9927)

– zawór spustowy z wyk³adzin¹, zob. zawór typu BR 21a
– regulacyjny zawór kulowy dziêki zastosowaniu pierœcienia

uszczelniaj¹cego dla uzyskania odpowiedniej charaktery-
styki

– kula i trzpieñ kuli dwuczêœciowe z p³ywaj¹c¹ kul¹ z Al2O3

– uszczelnienie korpusu dociskane za pomoc¹ sprê¿yn
– pierœcienie uszczelniaj¹ce dociskane za pomoc¹ sprê¿yn
– wpust ko³nierza zgodnie z norm¹ DIN 2512
– ró¿ne materia³y kuli i pierœcienia uszczelniaj¹cego
– wyk³adzina z PFA przewodz¹cego pr¹d elektryczny

Karta zbiorcza si³owników obrotowych T 8200
Karta katalogowa si³ownika obrotowego BR 31a T 9929
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Rys. 1 · Zawór kulowy typu BR 20b z wyk³adzin¹ z PFA

Rys. 2 · Zawór kulowy typu BR 20b z wyk³adzin¹ z PFA,
z si³ownikiem obrotowym typu BR 31a



Sposób dzia³ania (rys. 3)
Przep³yw przez zawory kulowe typu BR 20b mo¿e odbywaæ siê
przy pe³nym przelocie w dowolnym kierunku.
Kula (3) wraz z jej cylindrycznym przelotem jest zamocowana
obrotowo na osi. K¹t obrotu kuli decyduje o przep³ywie przez
woln¹ przestrzeñ powstaj¹c¹ pomiêdzy korpusem (1) i ka-
na³em kuli. Wyprowadzony na zewn¹trz trzpieñ kuli jest
po³¹czony z si³ownikiem pneumatycznym lub wyposa¿ony w
dŸwigniê lub przek³adniê rêczn¹.
Kula (3) umieszczona w korpusie wy³o¿onym PFA jest uszczel-
niania przez wymienne pierœcienie gniazda (4), a trzpieñ
przez nie wymagaj¹cy konserwacji zespó³ pierœcieni (9)
uszczelniaj¹cych d³awnicy z PTFE z regulacj¹ docisku za po-
moc¹ sprê¿yn talerzowych (10) znajduj¹cych siê powy¿ej
szczeliwa.

Po³o¿enie bezpieczeñstwa
W zale¿noœci od wykonania napêdu obrotowego, w przypad-
ku odci¹¿enia ciœnieniowego lub zaniku energii zasilania za-
wór kulowy mo¿e przyjmowaæ jedno z dwóch po³o¿eñ bezpie-
czeñstwa:
„brak energii zasilania – zawór ZAMKNIÊTY” – w przypadku
zaniku energii zasilaj¹cej zawór kulowy zostaje zamkniêty;
„brak energii zasilania – zawór OTWARTY” – w przypadku
zaniku energii zasilaj¹cej zawór kulowy zostaje otwarty.

Wskazówka
Zawór kulowy mo¿e byæ wykorzystywany do realizacji funkcji
regulacyjnych (zob. karta katalogowa DB20a-kd).
Przed zastosowaniem zaworu kulowego w strefach zagro¿o-
nych wybuchem nale¿y sprawdziæ zgodnoœæ z dyrektyw¹ ATEX
94/9/EG na podstawie instrukcji obs³ugi zaworu BA 20a.

Wykres ciœnienia i temperatury
Podane ró¿nice ciœnieñ s¹ ograniczane przez wykres zale¿no-
œci ciœnienia i temperatury.
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Rys. 3 · Zawór kulowy typu BR 20b z wyk³adzin¹ z PFA

Rys. 4 · Wykres ciœnienia i temperatury

1 po³ówki korpusu
3 jednoczêœciowa kula z trzpieniem powlekana PFA
4 pierœcieñ uszczelniaj¹cy
9 zespó³ pierœcieni uszczelniaj¹cych d³awnicy z PTFE

10 sprê¿yny talerzowe
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Tabela 1 · Dane techniczne zaworu typu BR 20b firmy Pfeiffer

Œrednica nominalna DN 15 do 150

Ciœnienie nominalne PN 16

Ko³nierze DIN EN 1092-1 (DIN 2632/3633)

D³ugoœæ zabudowy DIN EN 558-1 seria 1 (DIN 3202 seria F1)

Uszczelnienie kuli/uszczelnienie miêkkie

Uszczelnienie d³awnicy nie wymagaj¹cy konserwacji, dociskany za pomoc¹ sprê¿yn talerzowych
zespó³ pierœcieni uszczelniaj¹cych z PTFE

Zakres temperatury zob. wykres ciœnienia i temperatury na rys. 4

Przeciek wg DIN EN 12266-1 badanie P12, klasa przecieku „A”

Tabela 2 · Materia³y

Korpus EN-JS1049 (GGG 40.3)

Wyk³adzina PFA ≥2,5 mm

Kula WN 1.4313/WN 1.4317 w p³aszczu z PFA

Uszczelnienie trzpienia kuli zespó³ pierœcieni uszczelniaj¹cych z PTFE
sprê¿yny ze stali sprê¿ynowej WN 1.8159 z pow³ok¹ Delta-Tone

Pierœcienie uszczelniaj¹ce bia³y PTFE

Pow³oka lakiernicza czarny PCW (RAL 9005)

Tabela 3 · Max. dopuszczalne momenty obrotowe Mdmax, wymagane momenty robocze MdLauf i rozruchowe Mdl w Nm
Podane momenty rozruchowe s¹ wartoœciami œrednimi, uzyskanymi w wyniku pomiarów przeprowadzonych dla powietrza przy da-
nej ró¿nicy ciœnieñ i w temperaturze 20°C. Rzeczywista temperatura robocza, rodzaj medium oraz d³u¿szy czas pracy mog¹
znacz¹co zmieniæ wielkoœci momentów rozruchowych i obrotowych.

Œrednica
nominalna

DN

Dop. moment
obrotowy

Mdmax

Wymagany moment
roboczy (dla tmax)

MdLauf

Ró¿nica ciœnieñ ∆p

0 bar 5 bar 10 bar 15 bar

moment rozruchowy Mdl

25 130 6 10 12 14 16

40 140 12 20 22 24 27

50 140 17 30 32 34 37

80 608 44 74 80 86 96

100 833 70 120 128 136 145



Tekst zamówienia
Zawór kulowy
z wyk³adzin¹ z PFA Typ BR 20b
Wykonanie kuli kula w p³aszczu z PFA

(jednoczêœciowa) lub
kula z Al2O3 (dwuczêœciowa)

Œrednica nominalna DN ....
Ciœnienie nominalne PN ....
Wyk³adzina z PTFE
ewentualne wykonanie specjalne
Si³ownik obrotowy Typ ....
Ciœnienie nastawcze .... bar
Ciœnienie robocze .... bar
Temperatura medium .... °C
Wyposa¿enie dodatkowe ustawnik pozycyjny i/lub

nadajnik sygna³ów granicznych,
zawór elektromagnetyczny Zmiany techniczne zastrze¿one
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Tabela 4 · Wymiary w mm i ciê¿ar

Œrednica nominalna DN 25 40 50 80 100

L 160 200 230 310 350

H 76 85 90 133,5 152

H1 195 104 109 156,5 180

Rozwartoœæ klucza SW 12 12 12 16 20

M 16 16 16 24 28

Przy³¹cze si³ownika
zgodnie z DIN/ISO 5211 F05 F07 F07 F10 F12

Ciê¿ar bez si³ownika w kg 7 11 13,5 28,5 36

Dane dotycz¹ce si³ownika obrotowego typu BR31a zawiera karta katalogowa T 9929.

Rys. 5 · Rysunek wymiarowy zaworu typu BR 20b


