BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA
TÏP 39-2

Šekil 1 ⋅ Tip 39-2

1. Yapïsï ve çalïšma prensibi
Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana
gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme
körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden
olušur.

Baskï Tarihi: Eylül 1995

Basïnç düšürücünün görevi vanadan çïkïš
basïncïnï daha önceden ayarlanmïš bir
deÿerde sabit tutmaktïr.
Vananïn çïkïšïndaki basïnç yükselirse vana
kapanïr.

Montaj ve Kullanïm Talimatlarï
EB 2506 TR

Kontrol edilen akïškan ok yönünde sit (2) ve
klape (3) arasïndan vanadan geçer.
Klapenin pozisyonu debiyi ve böylece vanadaki basïnç farkïnï belirler. Çïkïš basïncï,
dengeleme kabï (20) ve kontrol borusu (25)
vasïtasïyla diyafram (13) etken alanïna iletilir.
Olušan kuvvet yayïn (7) karšït kuvveti ile dengelenir ve yayïn kuvvetine baÿlï olarak klapenin pozisyonunu ayarlar.
Yay kuvveti yay diski vasïtasïyla ayarlanabilir.

Basïnç düšürücü vanada giriš ve çïkïš
basïnçlarï metal körük (4.1) vasïtasïyla dengelenmištir.
Giriš basïncï klapenin alt yüzeyine etkimektedir. Aynï zamanda sïzdïrmazlïÿï saÿlayan ve
yaklašïk olarak ešit yüzey alanïna sahip metal körüÿe de etkimektedir. Çïkïš basïncï klapenin üst yüzeyine ve diyaframa etkimektedir.
Diyafram yüzeyinin klape yüzeyi kadar bir
kïsmï da dengelemeyi saÿlamaktadïr.
Böylece vanadaki giriš ve çïkïš basïnçlarïnïn
klape üzerine etkileri dengelenmiš olur.
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Šekil 2 ⋅ Kesit çizim (DN 15-50 için çizilmištir)
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1.
2.
3.
4.
4.1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
21.
25.

Vana gövdesi
Sit
Klape
Körük yuvasï
Metal körük
Klape mili
Yay diski
Yay veya yaylar
Flanš
Travers
Tahrik ünitesi
Tahrik mili
Havalandïrma vidasï
(sadece 640 cm2 için)
Diyafram
Vidalar, somunlar
Diyafram diski
Somun
Kïsma nipeli
Dengeleme kabï
Doldurma tapasï
Kontrol borusu

Bir by-pass hattï öngörülüyorsa bu hattïn,
vana çïkïš basïncïnï ölçme noktasïndan sonra
ana boru hattïna baÿlanmasï gerekir. Bypass
hattïna bir kesme vanasï konulmalïdïr.
Basïnç düšürme vanasïnï monte etmeden
önce boru hattï iyice yïkanarak temizlenmelidir. Böylece akïškanïn sürüklediÿi conta ve
kaynak parçacïklarï ve diÿer yabancï maddelerin vananïn düzgün bir šekilde çalïšmasïnï ve sïzdïrmazlïÿï olumsuz yönde etkilemesi engellenmiš olur. Basïnç düšürücüden önce
mutlaka bir pislik tutucunun (SAMSON Tip 2)
monte edilmesi gereklidir (2.3 no’lu bölüme
bakïnïz).

2. Montaj
2.1. Montaj konumu
Basïnç düšürücü vana tahrik ünitesi ašaÿïda
olacak šekilde yatay boru hattïna baÿlanmalïdïr. Akïš yönü vana gövdesindeki ok
yönünde olmalïdïr.
Vananïn montaj konumunu seçerken tesisin
komple kurulmasïndan sonra vananïn erišilebilir bir yerde olmasïna dikkat etmek gerekir.
Cihaz gerilimlere maruz kalmayacak šekilde
monte edilmelidir. Gerekirse baÿlama flanšïnïn yakïnïndan boru hattï desteklenmelidir.
Fakat hiçbir zaman vanada veya tahrik ünitesinde destekleme yapïlmamalïdïr.
Vana içinde kondenslešmeyi önlemek için
boru hattï vananïn her iki tarafïnda hafif
ašaÿï meyilli olarak monte edilmelidir. Böylece yoÿunlašan akïškan kolaylïkla akabilir.Vananïn önünde veya arkasïnda boru hattï
dik olarak çïkïyorsa, bir buhar kapanï kullanïlmalïdïr. (SAMSON buhar kapanï 13 E).
Hiçbir surette çïkïš basïncïnï ölçme noktasï
ile basïnç düšürücü vana arasïna kesidi
daraltan cihaz yerleštirilmemelidir (örneÿin
termostatik vana, kesme vanasï).
1

2

3

5

4

2.2 Kontrol borusu ve dengeleme kabï
Kontrol borusu olarak 3⁄8" lik boru kullanïlïr.
Baÿlantï bakïr boruyla olacaksa 12 x 1 mm.’lik
boru kullanïlmasï tavsiye edilir.
Diyaframïn yüksek sïcaklïklardan korunmasï
ve kondensazyon için bir dengeleme kabïnïn
kullanïlmasï gerekmektedir. Kontrol borusu
çïkïš basïncï hattïnda vana çïkïšïndan en
ašaÿï 1 m. uzaklïkta hatta baÿlanmalïdïr (šekil 3.1).
6
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min. 1/2"

Šekil 3.1
Kontrol borusunun hatta baÿlanïš šekli

Šekil 3.3
Flanšïn orta ekseninin altïnda baÿlantï šekli
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(Ek kondenzusätzliche
zasyon sütunu)
Kondensatsäule
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Šekil 3.4
Flanšïn orta ekseninin üstünde baÿlantï šekli

Šekil 3.2
Kontrol borusunun kollektöre baÿlanïš šekli

Šekil 3 ⋅ Montaj örnekleri
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Kesme vanasï
Manometre (giriš basïncï)
Pislik tutucu
Dengeleme kabï

5.
6.
7.
8.

Basïnç düšürücü vana
Manometre (çïkïš basïncï)
Kesme vanasï
Buhar kapanï
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Basïnç düšürücüden sonra bir kollektör
kullanïlacaksa (šekil 3.3) aradaki mesafe birkaç metre bile olsa dengeleme kabïnïn hatta
baÿlanmasï kollektörde yapïlmalïdïr. Vanadan sonraki çïkïš basïncï hattï konik bir ara
parçayla genišletilecekse kontrol borusunun
baÿlantïsï hattïn genišletilmiš kïsmïnda gerçekleštirilmelidir.
Kontrol borusu boru hattïnïn yan tarafïnïn
orta kïsmïna kaynaklanïr ve yaklašïk 1:10 ’luk
bir eÿimle dengeleme kabïna baÿlanïr.
Dengeleme kabïnïn montaj pozisyonu etiketteki ok išareti ve üst kïsïmda yer alan "üst" yazïsï ile belirlenir. Dengeleme kabï kesinlikle
bu šekilde monte edilmelidir. Aksi halde
basïnç düšürücünün emniyetli çalïšmasï garanti edilemez.
Basïnç alma noktasïndan gelen hat 3⁄8" lik
dengeleme kabï boru aÿzï parçasïna kaynaklanmalïdïr. Dengeleme kabï boru hattïnïn
daima en yüksek kïsmïna konulmalïdïr. Yani
tahrik ünitesi ve dengeleme kabï arasïndaki
kontrol borusu da eÿimli yerleštirilmelidir.
Burada dišli baÿlantïlï 3⁄8" lik boru baÿlantïsï
kullanïlïr.
Kontrol borusu baÿlantï noktasï vana çïkïšï
merkezinin altïnda kalïyorsa dengeleme kabï
vana çïkïš flanjï yüksekliÿine yerleštirilmelidir: (šekil 3.2). Bu durumda basïnç alma noktasïndan dengeleme kabïna giden boru en
ašaÿï 1⁄2" çapïnda olmalïdïr.
Kontrol borusu baÿlantï noktasï vana çïkïšï
merkezinden yukarïda ise dengeleme kabï
basïnç alma noktasï yüksekliÿine konulmalïdïr. (šekil 3.4). Kondens sütununun ek
basïncï vana ayar deÿerinin yükseltilmesi ile
dengelenebilir.
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2.3. Pislik tutucu
Pislik tutucu basïnç düšürücü vanadan önce
monte edilmelidir. Akïš yönü gövdedeki ok
yönüyle aynï olmalïdïr. Filtre kïsmï ašaÿïya
doÿru olmalïdïr. Filtrenin deÿištirilmesi için
yeteri kadar yer kalmasïna dikkat edilmelidir.
2.4. Kesme vanasï
Pislik tutucudan önce ve basïnç düšürücüden
sonra elle çalïšan bir kesme vanasïnïn olmasï
tavsiye edilir. Böylece çalïšmaya uzun süre
ara verildiÿinde temizleme ve bakïm išlemleri
için hattïn kapatïlmasï saÿlanïr.
2.5. Manometre
Tesisattaki basïnçlarï ölçmek amacïyla vanadan önce ve sonra birer manometre konulmalïdïr. Çïkïš basïncï tarafïndaki manometre
hiçbir zaman basïnç alma noktasïndan önce
yerleštirilmemelidir.
3. Çalïšma
3.1. Ïšletmeye alma
Dengeleme kabïndaki doldurma tïpasï (21)
açïlïr ve plastik bir huni veya bir ibrikle doldurma tapasïndan su tašïncaya kadar dengeleme kabï suyla doldurulur. 640 cm2 lik
tahrik ünitelerinde ayrïca havalandïrma vidasïnï da (12) açmak gerekir.
Doldurma tapasï vidalandïktan ve sïkïldïktan
sonra basïnç düšürücü kullanïlmaya hazïr
duruma gelir. Kondens darbelerini önlemek
için kesme vanalarïnï yavašça açmak gerekir.

3.2. Çïkïš basïncïnïn ayarlanmasï
Ïstenen çïkïš basïncï deÿeri yay diskinin (6)
döndürülmesiyle ayarlanïr. Yay diski saÿa
döndürülürse (saat yönünde) çïkïš basïncï
yükseltilir ve sola döndürülürse azaltïlïr. Çïkïš
basïncï tarafïnda manometreyle ayarlanan
deÿer kontrol edilebilir.
3.3. Arïzalar
Çïkïš basïncï ayar deÿerinden çok fazla
sapïyorsa (çïkïš basïncï kïsmïndaki manometre) ilk önce kontrol borusunun basïncï geçirmesi ve diyaframïn sïzdïrmazlïÿï kontrol
edilmelidir.
Sitin ve klapenin arïzalanmasï durumunda
müšteri servisiyle baÿlantï kurulmalï veya
cihaz üretici firmaya gönderilmelidir.
Diyafram arïzalïysa ašaÿïda belirtilen išlemler yapïlmalïdïr:
3.3.1. Diyaframïn deÿištirilmesi
Kesme vanalarï yavašça kapatïlarak tesisat
devre dïšï bïrakïlïr.
Tesisatïn ilgili kïsmï basïnçsïz hale getirilir ve
gerekirse bošaltïlïr.
Kontrol borusu (25) sökülür ve temizlenir.
Tahrik ünitesindeki somun ve vidalar (14)
sökülür ve kapak yerinden çïkartïlïr.
Somun (16) sökülür ve diyafram diski (15)
çïkartïlïr.
Diyafram deÿištirilir.
Montaj için bu išlemler ters yönde uygulanïr
ve išletmeye almak için 3.1 bölümünde belirtilenler yapïlïr.
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4. Ölcüleri (mm) ve aÿïrlïkï
Nominal ölçü

DN

Uzunluk

L

Uzunluk L1

PN 16
PN 25

15

20

25

32

40

50

65

80

FuturaMedium Normal

100
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220 256 278 314 337 380

464
556
510
471
570

L1
L

Basïnç ayarï (bar)
Yükseklik H

425

0,02…0,25 Tahrik ünitesi

480
Ø D = 38

Yay kuvveti F
425

Tahrik ünitesi

480
Ø D = 38

Yay kuvveti F
410

Tahrik ünitesi
410

Tahrik ünitesi

Ø D = 22
390

Tahrik ünitesi

390

2...16

8000N

D=170, A=40

Yay kuvveti F

4400

8000

Yükseklik H

390

445

Tahrik ünitesi

Ø D = 17

610

D=225, A=160

445

575

Ø D = 17

590

A = 80 cm2
7000
575

A = 40 cm2

Yay kuvveti F

0,8...2,5

595

A = 80 cm2

Tahrik ünitesi

pik döküm
aÿïrlïgï
PN 16
yakl. kg

610

A = 160 cm2

4400 N

Yükseklik H

0,1...1,2

605
ØD

595

445

Ø D = 170

Yay kuvveti F

0,02...0,6

H

4400 N

Yükseklik H

8…16

590

465

Yay kuvveti F

4,5…10

Konik
genlešme
parçasï

A = 640 cm2
4400 N

Yükseklik H

2…5

625

A = 640 cm2
460

Ø D = 28

Yay kuvveti F
0,8…2,5

610

4400 N

Yükseklik H
0,2…1,2

625

1750 N

Yükseklik H
0,1…0,6

610

A = 640 cm2

590

D=170, A=80

8000 N
21

22

22

28

30

34

50

57

66

16

17

17

22

24

28

45

52

61

14

15

15

21

22

26

42

49

58

12

13

13

18

21

24

40

47

56

5. Üreticiye verilecek bilgiler
Üreticiye bilgi için bašvurduÿunuzda ašaÿï3. Giriš ve çïkïš basïncï
daki verilerin belirtilmesi gereklidir:
4. Debi (kg/h)
1. Basïnç düšürücü vananïn tipi ve nominal
5. Pislik tutucu var mï?
çapï
6. Montaj šemasï
2. Sipariš ve üretim numarasï (tip plakasï
üstünde išlenmištir)
Boyut ve tasarïm deÿištirme hakkïmïz mahfuzdur.
SAMSON ÖLÇÜ VE OTOMATIK KONTROL SISTEMLERI
SANAYI VE TICARET A.Š.
Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 94
34212 Günešli-Istanbul
Telefon: 0.212.651 87 46 (PBX) ⋅ Telefax: 0.212.651 87 50
Internet: http://www.samson.com.tr
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Kromat kaplamadan parıltılı pasifleştirmeye
(edinginleştirme) dönüşüm



Kromat kaplamadan parıltılı pasifleştirmeye (edinginleştirme) dönüşüm
SAMSON olarak üretimimizdeki pasifleştirilmiş çelik parçaların yüzey işlemlerini değiştiriyoruz. Sonuç olarak, farklı yüzey işleme metotları uygulanmış parçalardan monte
edilen bir cihaz elde edebiliyorsunuz. Böylece yüzeylerdeki bazı parçalar farklı yansımalar (tepki) gösterebiliyor. Parçalar parıltılı sarı veya gümüş renginde olabiliyor.
Bunun korozyon korumasında herhangi bir etkisi yoktur.
Daha fazla bilgi için, ilgili bağlantıya gidiniz u www.samson.de/chrome-en.html
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