Seria 41
Regulator upustowy typu 41-73

Rys. 1 · Typ 41-73

1. Budowa i sposób dzia³ania
Regulator upustowy typu 41-73 sk³ada siê z
zaworu typu 2417 i si³ownika typu 2413.
Zawór i si³ownik dostarczane s¹ osobno w
oddzielnych opakowaniach. Monta¿ odbywa siê wed³ug wskazówek podanych w
punkcie 2.1.

Wydanie styczeñ 1996

Zadaniem regulatora upustowego jest utrzymywanie ciœnienia przed zaworem na sta³ym
poziomie odpowiednio do wartoœci zadanej.

Instrukcja monta†u i obs³ugi
EB 2517 PL

Medium przep³ywa przez przeœwit miêdzy
gniazdem (2) i grzybem (3) zaworu w
kierunku zgodnym ze wskazaniem strza³ki
na korpusie.
Po³o¿enie grzyba zaworu okreœla przep³yw,
a tym samym spadek ciœnienia na zaworze.
Ciœnienie przed zaworem doprowadzane
jest do membrany roboczej (13) przez
naczynie kondensacyjne (20) i przewód
impulsowy (19) (w wykonaniu z si³ownikiem
mieszkowym na zewnêtrzn¹ stronê mieszka).
Wzrost ciœnienia przesuwa grzyb ku górze
zwiêkszaj¹c przeœwit miêdzy gniazdem (2)
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i grzybem (3), w wyniku czego nastêpuje
spadek ciœnienia regulowanego. Przy obni¿aniu siê ciœnienia przed zaworem proces
przebiega odwrotnie, przeœwit staje siê coraz mniejszy a¿ do ca³kowitego zamkniêcia
zaworu.
Zawór wyposa¿ony jest w mieszek odci¹¿aj¹cy (4), na którego zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ powierzchniê podstawy podawane s¹
ciœnienia odpowiednio: sprzed i zza zaworu
Dziêki temu si³a zale¿na od ró¿nicy ciœnieñ
wystêpuj¹ca na grzybie nie ma wp³ywu na
nastawê zaworu.
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Si³ownik z mieszkiem (14)
dla zakresów ciœnienia
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korpus zaworu
gniazdo
grzyb
mieszek odci¹¿aj¹cy
trzpieñ grzyba
talerz sprê¿yny
do nastawy wartoœci zadanej
sprê¿yny
belka noœna
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9 œruby mocuj¹ce (narysowano
w odwrotnym po³o¿eniu)
10 si³ownik
11 trzpieñ si³ownika
12 œruba odpowietrzaj¹ca
(tylko dla membrany 640 cm2)
13 membrana
14 mieszek
15 œruby, nakrêtki

16

13

16 nakrêtka
17 talerz membrany
18 przy³¹cze przewodu
impulsowego
(z³¹czka d³awi¹ca)
19 przewód impulsowy
20 naczynie kondensacyjne
21 korek wlewu

Rys. 2 · Przekrój
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2. Monta¿
2.1 Monta¿ urz¹dzenia
Zawór mo¿na ³¹czyæ z si³ownikiem przed lub
po zamontowaniu urz¹dzenia w ruroci¹gu.

pomiaru ciœnienia ¿adnych urz¹dzeñ o
zmniejszonym przekroju (np. regulatory
temperatury, zawory odcinaj¹ce itd.)!

Si³ownik (10) z trzpieniem (11) nale¿y
nasun¹æ przez otwór w belce poprzecznej
(8) na trzpieñ grzyba (5), wypoziomowaæ i
dokrêciæ za pomoc¹ nakrêtek (9).

Je¿eli przewidziany zosta³ by-pass, nale¿y
zwróciæ uwagê na to, ¿eby ³¹czy³ siê z
ruroci¹giem g³ównym przed miejscem pomiaru ciœnienia. Na by-passie nale¿y zamontowaæ zawór odcinaj¹cy.

2.2 Po³o¿enie monta¿owe

Przed zamontowaniem regulatora upustowego ruroci¹g nale¿y dok³adnie przep³ukaæ.

Wybieraj¹c miejsce monta¿u nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿eby po zmontowaniu instalacji
dostêp do urz¹dzenia by³ stosunkowo ³atwy.
Urz¹dzenie nale¿y zamontowaæ bez naprê¿eñ. W razie potrzeby podeprzeæ przewody
w pobli¿u przy³¹czy.
Podpórek nie nale¿y w ¿adnym wypadku
montowaæ na zaworze ani na si³owniku.
Urz¹dzenie montuje siê zawsze w przewodach poziomych. Kierunek przep³ywu musi
byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki na
korpusie zaworu. Si³ownik powinien byæ
skierowany do do³u.
W wypadku mediów zawieraj¹cych kondensat, np. pary wodnej:
Aby unikn¹æ gromadzenia siê kondensatu w
zaworze, nale¿y budowaæ ruroci¹g z lekkim
spadkiem po obu stronach. Je¿eli ruroci¹g
przed lub za zaworem przebiega pionowo w
górê, nale¿y koniecznie zamontowaæ w nim
odwadniacz parowy (urz¹dzenie do szybkiego usuwania kondensatu, firmy SAMSON, typ 13 E).
W ¿adnym wypadku nie wolno montowaæ
miêdzy regulatorem upustowym i miejscem
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Poniewa¿ przenoszone przez medium resztki uszczelek, pozosta³oœci po spawaniu i
inne zanieczyszczenia mog¹ znacznie pogorszyæ sprawnoœæ funkcjonowania zaworu,
a przede wszystkim jego szczelnoœæ, nale¿y
koniecznie zamontowaæ przed regulatorem
ciœnienia filtr (SAMSON, typ 2N) (patrz
punkt 2.4).
2.3 Przewód impulsowy, naczynie kondensacyjne i z³¹czka d³awi¹ca
Przewód impulsowy (19) o œrednicy 3/8"
dostarczany jest przez stronê montuj¹c¹
urz¹dzenie. W wypadku ruroci¹gu z miedzi
zaleca siê stosowanie rur 12 x 1 mm.
Naczynie kondensacyjne nie jest konieczne
dla cieczy o temperaturze maksymalnej do
150oC oraz dla powietrza i gazów niepalnych o temperaturze maksymalnej do
130oC.
Je¿eli regulator jest podatny na wibracje,
zaleca siê zamontowanie z³¹czki d³awi¹cej
firmy SAMSON. Montuje siê j¹ zawsze w
miejscu pod³¹czenia przewodu impulsowego (17).

7

1 zawór odcinaj¹cy
2 manometr ciœnienia
przed zaworem
3 filtr
4 naczynie kondensacyjne
5 regulator upustowy
6 manometr ciœnienia
za zaworem
7 zawór odcinaj¹cy

Rys. 3 · Przyk³ady monta¿u
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Przewód impulsowy nale¿y pod³¹czyæ do
przewodu ciœnienia przed zaworem w odleg³oœci przynajmniej 1 m od wylotu zaworu.
Przewód impulsowy pod³¹cza siê w œrodku
rury z lekkim nachyleniem ku górze (ok.
1:10) w kierunku naczynia kondensacyjnego
(1). Po³o¿enie monta¿owe naczynia kondensacyjnego zaznaczone jest za pomoc¹
strza³ki na nalepce identyfikacyjnej oraz
napisu "Oben" (góra), znajduj¹cego siê w
górnej czêœci urz¹dzenia. Naczynie nale¿y
koniecznie zamontowaæ w przewidzianym
po³o¿eniu, poniewa¿ w przeciwnym razie
nie bêdzie zagwarantowane prawid³owe
dzia³anie regulatora upustowego. Przewód
odprowadzony od miejsca poboru ciœnienia
wspawuje siê w króciec 3/8" naczynia
kondensacyjnego.
Naczynie kondensacyjne nale¿y zawsze
umieszczaæ w najwy¿szym punkcie przewodu impulsowego, tzn. ¿e równie¿ przewód
impulsowy poprowadzony pomiêdzy naczyniem kondensacyjnym i komor¹ membrany
musi byæ u³o¿ony ze spadkiem (rura 3/8" ze
z³¹czkami gwintowanymi).
2.4 Filtr
Filtr montuje siê przed regulatorem upustowym. Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny
ze wskazaniem strza³ki na korpusie. Sito
musi zwieszaæ siê ku do³owi. Nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu dostatecznej iloœci miejsca
do demonta¿u sita.
2.5 Zawór odcinaj¹cy
Zaleca siê zamontowanie przed filtrem i za
miejscem monta¿u regulatora upustowego
po jednym rêcznym zaworze odcinaj¹cym w
celu umo¿liwienia zamkniêcia instalacji dla
przeprowadzenia jej konserwacji i oczyszczenia lub te¿ podczas d³u¿szych przerw w
eksploatacji.

3. Obs³uga
3.1 Uruchomienie
W przypadku regulacji ciœnienia pary:
Wykrêciæ korek wlewu (21) znajduj¹cy siê w
naczyniu kondensacyjnym, a nastêpnie nape³niaæ naczynie wod¹ za pomoc¹ za³¹czonego lejka z tworzywa sztucznego lub
dzbanka z wygiêtym dziubkiem, a¿ w otworze pojawi siê woda.
Wkrêciæ korek wlewu. Regulator jest gotowy
do pracy. Rêczne zawory odcinaj¹ce otwieraæ powoli, aby unikn¹æ uderzeñ kondensatu.
W przypadku regulacji ciœnienia cieczy:
Uruchomiæ regulator otwieraj¹c powoli zawory odcinaj¹ce. W wypadku si³owników z
membran¹ 640 cm2 poluzowaæ œrubê odpowietrzaj¹c¹ (12), a¿ do wypchniêcia powietrza z komory membrany; nastêpnie dokrêciæ.
3.2 Nastawa wartoœci zadanej
Nastawy ¿¹danej wartoœci ciœnienia upustowego dokonuje siê poprzez obrócenie talerza sprê¿yny (6).
Obrót w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) powoduje zwiêkszenie, obrót w
lewo zmniejszenie ciœnienia. Manometr zainstalowany przed zaworem umo¿liwia kontrolê nastawionej wartoœci zadanej.
3.3 Usterki w pracy
Je¿eli ciœnienie upustowe (wskazanie manometru zamontowanego przed zaworem)
znacznie odbiega od wartoœci zadanej,
nale¿y w pierwszej kolejnoœci sprawdziæ
szczelnoœæ membrany roboczej i dro¿noœæ
przewodu impulsowego (sposób postêpowania patrz punkt 3.3.1)
W wypadku wyst¹pienia innych przyczyn,
np. uszkodzenie gniazda i grzyba, nale¿y
skontaktowaæ siê z serwisem.
3.3.1 Wymiana membrany

2.6 Manometr
W celu prowadzenia obserwacji ciœnienia
panuj¹cego w instalacji nale¿y przed i za
regulatorem upustowym zamontowaæ po
jednym manometrze.
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Wy³¹czyæ instalacjê zamykaj¹c rêczne zawory odcinaj¹ce. Nale¿y zmniejszyæ ciœnienie w instalacji, a jeœli to konieczne –
opró¿niæ. Odkrêciæ i oczyœciæ przewód impulsowy.
EB 2517 PL

Odkrêciæ œruby (15), zdj¹æ pokrywê. Odkrêciæ nakrêtkê (16) i zdj¹æ talerz membrany
(17). Wymieniæ membranê (13) i zmontowaæ
urz¹dzenie w odwrotnej kolejnoœci, zgodnie
z powy¿szym opisem.

W celu uruchomienia urz¹dzenia postêpowaæ zgodnie z opisem w punkcie 3.1.

4. Zale¿noœci miêdzy œrednic¹ nominaln¹, zakresem wartoœci zadanych i si³ownikiem
Zakres
wartoœci
zadanych

Napiêcie
sprê¿yny

bar

N

Si³ownik

Œrednica zaworu DN

materia³ membrany
EPDM

15...25

32...50

65...100

wymagana sprê¿yna

powierzchnia
2
cm

numer zamówienia 02700,05...0,25

1750

1336

1408

1410

0,1...0,6
0,2...1,2
0,8...2,5

4400

1336 1337 1408 1409 1410 1411

2...5
4,5...10
8...16

8800

kompletny
si³ownik

1412 1413 1414 1415 1416 1417

membrana

FKM
kompletny
si³ownik

membrana

numer zamówienia
2413-

0520-

2413-

640

0016

0886

0026

05200887

640

0016

0886

0026

0887

320

0015

0853

0025

0854

160

0014

0851

0024

0852

80

0013

0868

0023

0869

40

0011

0943

0021

0944

40

0012

0943

0022

0944

5. Wymiary w mm i ciê¿ar
DN
d³ugoœæ L1
Zakres
wartoœci
wysokoœæ H1
zadanych bar
wysokoœæ H3
0,05...0,25
0,1...0,6
0,2...1,2
0,8...2,5
2...5
4,5...10
8...16
0,05...0,6
0,2...2,5
2...16
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15

20

25

32

40

50

65

80 100

130 150 160 180 200 230 290 310 350

wysokoœæ H
si³ownik
wysokoœæ H
si³ownik
wysokoœæ H
si³ownik
wysokoœæ H
si³ownik
wysokoœæ H
si³ownik
wysokoœæ H
si³ownik
wysokoœæ H

315

370

500

60

85

110

135

425

480

610

625

A = 640 cm 2

ØD = 380 mm
425

480

610

460

590

465

595

445

575

445

H1

610

H
590

575

590

A = 40 cm2

ØD = 170 mm
390

605

A = 80 cm 2

ØD = 170 mm
390

H3

A = 160 cm 2

ØD = 225 mm
390

625

A = 320 cm 2

ØD = 285 mm
410

L

A = 640 cm 2

ØD = 380 mm
410

515

445

575

590

si³ownik

ØD = 170 mm

A = 40 cm2

ciê¿ar dla wyk. 22
z ¿eliwa szarego
16
PN 16 ok. kg.
12

23

29

31

35

51

58

67

18

23

25

29

45

52

61

13

18

21

24

40

47

56

ØD
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Wymiary sprê¿yn podanych w tabeli w punkcie 4
Sprê¿yna
numer

02701336 1337 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417

Œrednica zewnêtrzna

88

110

88

110

154

182

89

114

89

113

157

Napiêcie sprê¿yny

9

10

9

10

11

12

10

11

10

11

13

14

164

164

195

195

270

270

170

170

195

195

275

275

D³ugoœæ

190

6. Niezbêdne dane w wypadku zapytañ
do producenta
1. Typ i œrednica nominalna regulatora
upustowego
2. Numer zlecenia i wyrobu (wybite na
tabliczce identyfikacyjnej)
3. Ciœnienie przed i za zaworem
4. Przep³yw w m3/h
5. Czy zamontowany zosta³ filtr?
6. Schemat monta¿owy
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