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Instructiuni pentru siguranta in exploatare

Instructiuni generale
➢ Regulatoarele de presiune vor fi montate, pornite si intretinute numai de
catre personal specializat.
➢ Regulatoarele de presiune intrunesc toate cerintele conform Directivei
97/23/EC pentu Echipamente de Presiune. Robinetele cu inscriptia CE au
declaratie de conformitate care include informatii despre procedurile de
productie. Aceasta declaratie poate fi accesata/download pe internet la
www.samson.de.
➢ Pentru o functionare corecta asigurati-va ca regulatorul va functiona
conform datelelor de proces dupa care a fost dimensionat. Verifica-ti daca
conditiile de presiune/temperatura nu depasesc parametrii de proces dupa
care s-a facut dimensionarea. Producatorul nu isi asuma responsabilitatea
pentru defecte aparute din cauza factorilor externi. Orice defecte care apar
din manipulare gresita, deteriorari mecanice sau datorate conditiilor de
mediu neconforme cu cele de calcul nu cad in sarcina producatorului.
➢ Transportul si depozitarea cad in sarcina producatorului.
Atentie!
➢ Regulatoarele directe de presiune nu vor fi puse in functiune inainte ca
toate componentele sa fie asamblate (robinet, servomotor si tevi de
impuls).
Deschideti toate tevile de impuls si verificati daca sunt corect conectate.
➢ La demontarea regulatorului de pe conducta se va verifica obligatoriu ca
partea respectiva de instalatie sa nu fie sub presiune.
➢ La pornire incarcarea instalatiei se va face treptat.
Presiunea care se aplica pe membrana servomotorului nu trebuie sa
depaseasca valoarea maxima admisibila. (se recomanda montarea unei
supape de siguranta).
➢ Asigurati protectia la inghet cand regulatorul este folosit pentru aplicatii cu
mediu de lucru criogenic. Cand regulatorul este montat in zone cu pericol
de inghet acesta se va demonta cand nu este in functiune pt. perioade mai
lungi.
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Design si principiu de funcţionare

Design si principiu de
funcţionare

presiunile din amonte si aval de robinet, ce
acţionează asupra conului robinetului, sunt
complet echilibrate.

Regulatorul de exces de presiune universal
Tip 41-73 este format din Robinetul de
deschidere Tip 2417 si Servomotorul
Tip 2413.
Robinetul si servomotorul sunt livrate
separat si trebuie montate conform
instrucţiunilor din subcapitolul 2.1.

In funcţie de tipul robinetului si a
servomotorului, regulatorul poate fi folosit
ca robinet de reglare pt. milibari, regulator
de exces de presiune sau regulator de
exces de presiune de siguranţa.

1

Regulatorul de exces de presiune este
folosit pt. menţinerea presiunii in amonte de
robinet la o valoare prescrisa.
Fluidul din proces, a cărui presiune trebuie
reglata, curge printre scaunul robinetului (2)
si conul acestuia (3) in direcţia indicata de
săgeata (Fig. 2). Poziţia conului robinetului
determina debitul de curgere a fluidului. Tija
conului are o etanşare fără fricţiune cu
burduf metalic (5.1).
Presiunea din amonte p1 este transmisă
prin vasul de condens (18) si ţeava de
impuls (17) către membrana servomotorului
(12) unde este transformată in forţă de
acţionare (către burduful de acţionare
(12.1) pt. versiunea de servomotor cu
burduf).
Forţa de acţionare este folosita pentru a
deplasa conul robinetului conform cu forţă
creata de arcurile de poziţionare (7). Forţă
arcurilor de poziţionare este ajustabila cu
ajutorul piuliţei de ajustare prescriere (6).
Robinetele de reglare cu valoarea KVS de
2.5 sau mai mare beneficiază de un burduf
de echilibrare (4). Presiunea din aval
acţionează pe suprafaţa exterioara a
burdufului si presiunea din amonte
acţionează pe suprafaţa interioara a
burdufului. In acest fel, forţele produse de
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1

Corpul Robinetului

2

Scaun

3

Con

4

Burduf de echilibrare

5

Tija Conului

5.1

Burduf de etanşare

6

Piuliţa ajustare prescriere

7

Arcuri poziţionare

8

Consola

9

Piuliţa de Fixare

10

Servomotor

11

Tija Servomotorului

12

Membrana de Acţionare

12.1 Burduf de Acţionare
13

Platoul Membranei

14

Piuliţa

15

Şuruburi prindere

16

Conexiuni pt. ţevile de impuls

17

Ţeava de impuls (accesoriu)

18

Vas de condens

19

Orificiu de umplere

Design si principiu de funcţionare

18

19

1
3
2

5
6
4
5.1

16

7
12.1

Jugul robinetului este rotit
la 90 ° fata de
planul sectiunii

9
Servomotor cu burduf (12.1)
pentru 5 la 10, 20 la 28 si 10 la 22 bar

8

17

11

15

16

12
10
13
14

DN 65 la DN 100

Fig. 2 · Secţiuni
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Instalare

2

Instalare

2.1

Asamblare

Robinetul si servomotorul trebuie
asamblate înainte ca robinetul sa fie instalat
pe conducta. Împingeţi servomotorul (10)
cu tija acestuia (11) prin gaura din consola
(8) către cepul burdufului de etanşare (5.1).
Aliniaţi echipamentele si fixaţi cu piuliţa (9).
Pentru servomotoarele cu burduf metalic
DN 65 la 100, scoateti consola(8) din
robinet si desurubati jugul. Insurubati jugul
in flansa servomotorului. Impingeti
servomotorul in robinet si fixati in suruburi.

2.2

Poziţia de instalare

Atenţie!
Conductele trebuie sa fie curăţate si suflate
cu mare atenţie înainte de montarea
robinetului, pentru a împiedica contactul
suprafeţei de etanşare a robinetului cu
impurităţi (se poate produce deteriorarea
suprafaţa de etanşare si chiar blocarea
robinetului).
Se impune utilizarea unui filtru de impurităţi
(ex. SAMSON Tip 2NI) instalat amonte de
robinet (vezi subcapitolul 2.4).
Montaţi robinetul pe conducta orizontala.
La instalarea robinetului, verificaţi daca
fluidul curge in sensul indicat de săgeata de
pe corpul robinetului.
Pentru fluide ce au tendinţa sa condenseze,
conductele trebuie sa prezinte o uşoara
înclinare in amonte si aval de robinet pentru
a realiza scurgerea condensului.
Daca nu se poate realiza aceasta înclinare
si robinetul se găseşte sub nivelul
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conductei, este necesara instalarea unui
separator termodinamic de condens (ex.
SAMSON Tip 13E).
La alegerea punctului de montare a
robinetului este important de urmărit ca
acesta sa fie uşor accesibil.
Robinetul trebuie sa fie montat fără sa fie
supus la tensiuni datorate greutăţii
conductei. Daca este necesar, se va
susţine conducta cât mai aproape de
conexiunea cu flanşe.
Atenţie!
Niciodată nu se va monta piesa de
susţinere pe robinet sau servomotor.
Nu se instalează alte echipamente (ex.
regulator de temp. sau robinete de izolare)
care sa modifice secţiunea de curgere, intre
robinet si locul de unde se preia presiunea
din aval (prin ţeava impuls).
In cazul in care se utilizează si by-pass,
conectarea acestuia în aval se va face
după acest punct. Pe by-pass se va monta
un robinet de izolare.

Instalare standard pentru fluide cu
temperatura peste 0 °C

Instalare posibila numai pt. gaze si
lichide cu temperatura pana la 80 °C

Instalare nepermisă

Instalare

2.3

Ţeava de impuls, vasul de
condens si niplu cu
restricţie

Este important ca acest vas sa fie montat
corect altfel nu se poate garanta
funcţionarea corecta a regulatorului de
exces de presiune.
Vasul de condens trebuie obligatoriu sa fie
situat in cel mai înalt punct al conductei
(vezi ex.), astfel ţeava de impuls sa abia o
panta de la vas la servomotor. In acest caz,
se foloseşte o ţeava de 3/8" cu presetupă
filetată.

Ţeava de impuls pentru abur trebuie sa fie
de 3/8" iar pentru aer / apa de 8 x 1 sau
6 x 1 mm.
Kit Ţeava de Impuls si accesorii:
La cerere se poate livra si un kit pentru
preluarea impulsului direct din corpul rob.

Ţeava de impuls, pentru preluarea presiunii
(p1) se montează la cel puţin 1 metru fata
de ieşirea din robinet (Fig. 3).

Vas de condens:
Vasul de condens este necesar pentru
lichide peste 150 °C si pentru abur.
Poziţia de instalare a vasului de condens
este indicata atât pe o eticheta aplicata pe
acesta cat si printr-o săgeata si prin “top”
adică “sus” stanţate pe partea de sus a
vasului.

1

2

3

Atenţie!
Regulatoarele de exces de presiune pt. prescrieri in
milibari vor fi instalate in poz. verticala

Notă!
Daca regulatorul tinde sa oscileze se
recomanda montarea niplului cu restrictie
SAMSON pe teava de impuls (16).

4

5

6

7

1 Robinet de izolare
2 Manometru pres. amonte
3 Filtru
4 Vas de condens
5 Regulator de exces de presiune
6 Manometru pres. aval

Fig. 3 · Exemple de instalare

7 Robinet de izolare
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Instalare

2.4

Filtru

Filtrul trebuie montat in amonte de robinetul
de reglare.
Trebuie verificat daca sensul de curgere a
fluidului corespunde cu sensul indicat de
săgeata de pe filtru. Elementul filtrant
trebuie montat suspendat vertical. Se va
asigura spaţiu suficient pentru operaţia de
curăţare.

2.5

Robinet de Izolare

Pentru reglare presiune abur:
Deşurubaţi dopul orificiului de umplere (19)
al vasului de condens. Utilizaţi o pâlnie de
plastic (acces. inclus) si umpleţi cu apa
pana se umple si deversează.
Înşurubaţi la loc dopul si asiguraţi ca este
etanş.
Robinetul de reglare este gata pentru
punerea in funcţiune.
Se deschid foarte uşor robinetele de izolare
pt. a preveni apariţia loviturii de berbec.
Pentru reglajul presiunii unui lichid:

Se recomanda montarea de robinete de
izolare, atât in amonte (înaintea filtrului) cat
si in aval, (după robinetul de reglare) pentru
a se putea realiza operaţii de reparare a
regulatorului sau curăţarea filtrului.

2.6

Manometru

Pentru urmărirea presiunilor din instalaţie,
este necesara montarea de manometre
amonte si aval de robinet. Manometrul din
aval nu va fi montat înaintea prizei de
preluare a presiunii reglate.

3

Operare

3.1

Punerea in Funcţiune

Atenţie!
Pentru regulatoare de exces de presiune cu
prescriere in milibari (servomotor arie
1200 cm2), presiunea diferentiala maxima
admisibila este de 10 bar. Presiunea
admisibila pe servomotor este de 0,5 bar.
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Pentru punerea in funcţiune se deschid
uşor, robinetele de izolare.
Pentru servomotoarele cu aria membranei
de 640 cm2, deschideţi şurubul de aerisire
pana se evacuează tot aerul, apoi închideţi
şurubul.
Pentru temperaturi de peste 150 °C, vasul
de condens trebuie sa fie plin cu fluidul din
conducta.

3.2

Ajustarea valorii prescrise

Presiunea din amonte dorita se prescrie
prin rotirea piuliţei de ajustare (6) cu
ajutorul unei chei, pana la DN 50 cu SW19
si de la DN 65 in sus cu SW 22.
Prin rotirea acestei piuliţe in sensul acelor
de ceas presiunea din amonte se creste si
invers.
Manometrul instalat in amonte de robinet
permite monitorizarea acestei presiuni.

Rezolvarea Problemelor

4

Rezolvarea Problemelor

Regulatorul de exces de presiune este fare
intretinere.
In cazul in care presiunea din aval (indicata
de manometrul montat in aval de robinet),
prezintă variaţii mari faţă de valoarea
prescrisă, se vor verifica pe rând ţeava de
impuls, vasul de condens si apoi membrana
servomotorului.
In functie de conditiile de operare,
regulatorul va fi verificat la intervale
regulate pentru a preveni aparitia
problemelor. Detalii despre functionarile
defectuoase la gasiti la pag 10.
In cazul in care nu se pot rezolva
problemele, va recomandam sa contactaţi
reprezentanta cea mai apropiata de
dumneavoastră.
In cazul in care reparaţia va fi realizata de
către personalul beneficiarului, este
important sa se asigure ca burduful (5.1),
nu este supus la nici un fel de cuplu, altfel
acesta va fi distrus ireparabil.

4.1

Înlocuirea membranei
servomotorului

Dacă presiunea reglată este diferită de cea
setată verificaţi dacă memrana
servomotorului nu este fisurată şi eventual
înlocuiţi-o.
1. Se opreşte instalaţia prin închiderea
uşoară a robinetelor de izolare.
Se eliberează presiunea si se goleşte
de lichid partea izolata a instalaţiei
(daca este cazul).
2. Se demontează si se curata ţeava de
impuls (17).
3. Se deşurubează şuruburile (15) ale
servomotorului si se demontează
capacul acestuia.
4. Se desface piuliţa (14) si se scoate
membrana platoul acesteia (13).
5. Se schimba membrana (12).
6. Pentru remontare se procedează in
ordine inversa. Pentru repunere in
funcţiune se procedează cf.
subcapitolului 3.1.

Atenţie!
Când se intervine la regulatorul de
presiune, conducta trebuie să fie
depresurizată şi drenată. Pentru
situaţia în care temperatura fluidului
este mare trebuie aşteptat până se
ajunge la temperatura ambiantă
pentru a se face intervenţia.
Ţeava de impuls trebuie întreruptă
ori închisă pentru a nu apărea avarii
nedorite.
Se recomandă intervenţia cu
regulatorul scos de pe conductă.
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Rezolvarea Problemelor

Probleme

Motive posibile

Soluţii

Presiunea
reglată
depăşeşte val.
setată

Impulsul de presiune pe
servomotor nu este suficient

Se curăţă ţeava de impuls şi niplu

Conul şi scaunul sunt deteriorate
de particule abrazive de impurităţi

Se desface regulatorul şi se
schimbă părţile deteriorate

Priza de presiune în poz. greşită

Reconstruiţi priza de presiune

Pt. sisteme cu abur: camera de
condens nu este montată corect
sau este prea mică

Se reinstalează camera de condens
sau se schimbă. Pt. servomotoare cu
arie de 160 cm2 necesar 0,7 l pentru
arie de 320 cm2 sau mai mare 1,7l

Răspunsul regulatorului este
foarte lent

Se instalează niplul cu restricţia
mai mare

Particule străine blochează conul
robinetului

Se desface regulatorul şi se
schimbă părţile deteriorate

Montajul robinetului este invers –
vezi săgeata de pe corp

Se verifică direcţia de curgere, se
reinstalează robinetul

Priza de presiune în poz. greşită

Reconstruiţi priza de presiune

Regulatorul sau valoarea KVS
prea mică

Se verifică dimensionarea, se
montează un regulator mai mare

Răspunsul regulatorului este
foarte lent

Se instalează niplul cu restricţia
mai mare

Pt. sisteme cu abur: camera de
condens nu este montată corect

Se reinstalează camera de
condens

Mişcări sacadate
ale regulatorului

Creşte frecarea între con şi scaun
datorată particulelor străine

Se schimbă părţile deteriorate

Răspunsul
regulatorului
este foarte lent

Restricţia de la servomotor este
prea mică

Se montează o restricţie mai mare

Mizerie pe ţeava de impuls

Se curăţă ţeava de impuls

Presiunea din
amonte
oscilează

Regulatorul este prea mare

Se verifică dimensionarea, se
alege un KVS mai mic

Restricţia de la servomotor este
prea mare

Se montează o restricţie mai mare

Priza de presiune în poz. greşită

Reconstruiţi priza de presiune

Viteză de curgere foarte mare,
cavitaţie

Se verifică dimensionarea, se
instalează un reductor de zgomot
pt. sisteme cu abur/gaze

Presiunea
reglată scade
sub val. setată

Zgomot foarte
mare
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Descrierea placutei de identificare e echipamentului

Descrierea placutei de identificare e echipamentului

5

Placuta robinetului

2

1

3

SAMSON

5

4
No

∆p

PN

bar DN

9

8

Versiune DIN

bar T

10

˚C

1

Tip robinet

2

Model

3

Index model

4

Numar de comada sau data

Kvs

5

Valoare KVS

Made in Germany

8

Diametru nominal

9

Presiune nominala

12

11

10 Presiunea diferentiala admisibila
11 Temperatura admisibila
12 Material corp

3

2
SAMSON

psi T

Size
Cl

Cv

˚F

Made in Germany

varianta in versiune ANSI
5

Diametru

8

Presiunea diferentiala admisibila

9

Temperatura admisibila (°F)

10 Material corp

9

8

5

4
No

psi
N ∆p

Versiune ANSI

1

11

10

12

11 Valoare CV (KVS x 1,17)
12 Clasa de presiune ANSI

Placuta servomotorului

SAMSON
DIN

5

ANSI

Type
PN
pmax

6

No
psi Size
bar DN

7 8

3

2

1

9

psi
bar

Index model
Numar de comada sau data

4

Arie membrana

2002
0062

5

Etichetare cf. DIN

6

Etichetare cf. ANSI

Made in Germany

7

Presiune maxima admisibila

12
sq.in
cm 2
psi
bar

10

Model

2
3

4

A

1

11

8

Dimensiune nominala

9

Presiunea diferentiala

10 Prescriere
11 Material membrana
12 Anul de fabricatie

Fig. 4 · Placute
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Dimensiuni in mm si greutati

Dimensiuni in mm si greutati

6
DN

Domeniu prescriere
in bar

0.005 la 0.03

Lungime L
L1

PN16
PN40

15

20

25

32

40

50

65

80

100

130

150

160

180

200

230

290

310

350

220

256

278

314

337

380

Inaltime H1

335

Inaltime H3

55

Inaltime H

Inaltime H

435

Inaltime H

445

Inaltime H

445

Inaltime H

430

Inaltime H

0.05 la 0.6
0.2 la 2.5
2 la 16
1)

Greutate pt.
fonta turnata
PN 161)
aprox. kg

465

410

EB 2517 RO

600

620

605

620

585

600

585

600

585

600

A = 80 cm2

A = 40 cm2

ØD = 170 mm
465

A = 40 cm2

ØD = 170 mm
28.5

29.5

33.5

37.5

41

57

64

22.5

23.5

29.5

31.5

35

51

58

67

16

18

23.5

25.5

29

45

52

61

12

13

18.5

21

24

40

47

56

+10 % pentru otel turnat PN 40 si fonta grafitata sfer. PN 25

12

A = 160

ØD = 170 mm

Inaltime H

635

cm2

465

410

620

A = 320 cm2

ØD = 225 mm

Inaltime H

635

A = 640 cm2

485

410

620
A = 640 cm2

480

430

Inaltime H

610
A = 1200 cm2

ØD = 285 mm

Servomotor
0.005 la 0.05

120

500

Servomotor
8 la 16

100

ØD = 380 mm

Servomotor
4.5 la 10

72

500

Servomotor
2 la 5

525

ØD = 380 mm

Servomotor
0.8 la 2.5

510

490

Servomotor
0.2 la 1.2

570

390

ØD = 490 mm

Servomotor
0.1 la 0.6

556

A = 1200 cm2

ØD = 490 mm

Servomotor
0.05 la 0.25

510

471

435

Servomotor
0.025 la 0.05

464

Dimensiuni in mm si greutati

L1
L

H3

Expansiune conica

H1
max. 215

25

H

ØD
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Intrebari frecvente

7

Intrebari frecvente

Daca aveti intrebari referitoare la
regulatorul de exces de presiune va rugam
sa completati urmatoarele date (vezi datele
de identificare de pe placute):
➢
➢
➢
➢
➢
➢

14

Tip regulator diametru nominal
Codul de productie de pe placuta
Presiunea inainte si dupa robinet
Debitul in m3/h
Este montat filtru de impuritati?
Desenul instalatiei
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15
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