Reduktory ciœnienia
Typ 44-0
Typ 44-1
Typ 44-5

Rys. 1 · Typ 44-1

Typ 44-0

1. Budowa i sposób dzia³ania
Reduktory ciœnienia sk³adaj¹ siê z zaworu
regulacyjnego z odci¹¿eniem mieszkowym
oraz z si³ownika z membran¹ regulacyjn¹ i
nastawnikiem wartoœci zadanej.

Wydanie listopad 2000 (03/95)

Typ 44-5
Typ 44-0 i typ 44-5 przewidziane s¹ do pracy z wy¿szymi temperaturami i posiadaj¹
d³u¿szy element monta¿owy.
Zadaniem reduktora ciœnienia jest utrzymywanie ciœnienia za zaworem na sta³ym poziomie.

Instrukcja monat¿u i obs³ugi
EB 2621-1 PL

Medium przep³ywa przez przeœwit miêdzy
gniazdem (2) i grzybem (3), zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strza³kê na
korpusie.
Po³o¿enie grzyba zaworu okreœla przep³yw
oraz spadek ciœnienia na zaworze. Zredukowane ciœnienie przenoszone jest przez otwór
w korpusie (6) na membranê robocz¹ (7) i
przekszta³cane na si³ê nastawcz¹. Si³a ta s³u¿y przestawieniu grzyba zaworu w zale¿noœci od napiêcia sprê¿yn nastawczych (8).
Si³ê napiêcia sprê¿yn mo¿na nastawiæ przy
pomocy nastawnika wartoœci zadanej.

Typ 44-1

2.1. Po³o¿enie monta¿owe
Typ 44-1: Reduktor ciœnienia mo¿e byæ montowany w dowolnym po³o¿eniu. Jednak w
przypadku cieczy, temperatur powy¿ej 60°C
oraz poziomo po³o¿onych rur nale¿y podczas monta¿u skierowaæ si³ownik w dó³.
Typ 44-0 i typ 44-5: Urz¹dzenia nale¿y zamontowaæ tak, aby si³ownik by³ skierowany
do do³u. W przypadku izolowania zaworu
nale¿y koniecznie pozostawiæ niezaizolowane ok. 2/3 elementu monta¿owego.
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2. Monta¿

Typ 44-5
gwint zewnêtrzny
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gwint wewnêtrzny
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Rys. 2 · Przekroje
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korpus zaworu
gniazdo
grzyb
mieszek odci¹¿aj¹cy
trzpieñ grzyba
otwór w korpusie
membrana robocza
sprê¿yny nastawcze

9 nastawnik wartoœci
zadanej
10 talerz membrany
11 obejma
12 element dociskowy
13 sprê¿yna zaworu
14 tuleja
15 korek

EB 2621-1 PL
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1 zawór odcinaj¹cy
2 manometr ciœnienia
przed reduktorem
3 filtr
4 reduktor ciœnieñ
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nym do ruchu wskazówek zegara obni¿a je.
Manometr umieszczony za reduktorem
umo¿liwia kontrolê nastawionej wartoœci zadanej.
3.2 Zak³ócenia w pracy

5 manometr ciœnienia
za reduktorem

Rys. 3 · Przyk³ad monta¿u
2.2 Filtr
Poniewa¿ przenoszone wraz z medium resztki
uszczelek, pozosta³oœci spawów i inne zanieczyszczenia mog¹ zak³óciæ prawid³ow¹ pracê reduktora, a przede wszystkim zmniejszyæ
jego szczelnoœæ, nale¿y przed reduktorem
zamontowaæ filtr (typu 1NI firmy SAMSON).
Kierunek przep³ywu musi zgadzaæ siê z kierunkiem strza³ki na korpusie. Przy monta¿u
poziomym kosz sita musi zwieszaæ siê w dó³,
a podczas monta¿u pionowego musi byæ
skierowany w górê. Nale¿y zwracaæ uwagê
na to, aby pozostawiæ wystarczaj¹co du¿o
miejsca do demonta¿u sita.
2.3 Zawór odcinaj¹cy, manometr
Zalecane jest zamontowanie dwóch rêcznych zaworów odcinaj¹cych: przed filtrem i
za reduktorem. Umo¿liwia to wy³¹czanie instalacji podczas czyszczenia, prac konserwacyjnych i w czasie d³u¿szych przestojów
w pracy.

Je¿eli mierzona wartoœæ ciœnienia zredukowanego znacznie ró¿ni siê od wartoœci zadanej, mo¿e to oznaczaæ zanieczyszczenie
gniazda i grzyba lub ich zu¿ycie. Jeœli wyst¹pi¹ nieszczelnoœci, nale¿y sprawdziæ membranê i w razie koniecznoœci wymieniæ j¹.



Uwaga:
Podczas konserwacji i napraw urz¹dzenie powinno byæ wymontowane
z ruroci¹gu. W tym celu nale¿y zredukowaæ do zera ciœnienie i opró¿niæ instalacjê.

3.2.1 Czyszczenie lub wymiana grzyba
Poluzowaæ sprê¿yny nastawcze poprzez obrót w lewo nastawnika wartoœci zadanej (9).
Odkrêciæ obejmê (11). Uwaga, sprê¿yna jest
jeszcze lekko napiêta.
Zdj¹æ si³ownik wraz ze sprê¿yn¹ (8), talerzem membrany (10) i membran¹ (7).
Wykrêciæ korek (15) i wyj¹æ tulejê (14), potem wyci¹gn¹æ mieszek odci¹¿aj¹cy (4) z
grzybem (3) i trzpieniem (5). Oczyœciæ dok³adnie gniazdo i grzyb.
Jeœli grzyb lub mieszek s¹ uszkodzone, nale¿y wymieniæ ca³¹ czêœæ.

Aby móc obserwowaæ wartoœci ciœnienia w
instalacji nale¿y zamontowaæ dwa manometry: przed i za reduktorem.

Ponowny monta¿ przebiega w odwrotnej kolejnoœci do opisanej powy¿ej. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na przedstawione na
rys. 2 momenty doci¹gaj¹ce.

3. Obs³uga

3.2.2 Wymiana membrany

3.1. Nastawa wartoœci zadanej

Poluzowaæ sprê¿yny nastawcze poprzez obrót w lewo nastawnika wartoœci zadanej (9).

Nastawy ¿¹danej wartoœci ciœnienia za reduktorem dokonuje siê poprzez obrót nastawnika wartoœci zadanej (9). Obrót nastawnika
w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara podwy¿sza ciœnienie za
reduktorem, natomiast w kierunku przeciwEB 2621-1 PL

Odkrêciæ obejmê (11). Uwaga, sprê¿yna jest
jeszcze lekko napiêta.
Zdj¹æ si³ownik wraz ze sprê¿yn¹ (8) i talerzem membrany (10). Wyj¹æ membranê i
zast¹piæ j¹ now¹.
3

Ponowny monta¿ przebiega w odwrotnej kolejnoœci do opisanej powy¿ej. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na przedstawione na
rys. 2 momenty doci¹gaj¹ce

L
46

4. Wymiary i ciê¿ar
154

Typ 44-1
Wielkoœæ przy³¹cza

G1/2

G3/4

D³ugoœæ zabudowy L

65

75

G1
90

Ciê¿ar ok. w kg

0,9

1

1,15

Typ 44-1

Typ 44-0 i 44-5
Œrednica nominalna DN

15

20

25

Œrednica rury d

21,3

26,8

33,7

Wielkoœæ przy³¹cza D

G3/4

G1

G11/4

Rozwartoœæ klucza SW

30

36

46

D³ugoœæ L

65

70

75

L1 z koñcówkami
do wspawania

210

234

244

Ciê¿ar typ 44-0

1,0

1,1

1,25

Ciê¿ar typ 44-5

1

1,1

1,2

129

144

159

G1/2

G3/4

G1

1

1,1

1,2

L3 z ko³nierzami

130

150

160

Ciê¿ar

2,4

3

3,7

L1
L
44
d D
wykonanie
z koñcówkami
do spawania

220

Wykonanie specjalne

Gwint zewnêtrzny A
Ciê¿ar

5 Pytania do producenta
Przy kierowaniu pytañ do producenta prosimy o nastêpuj¹ce dane:
1. Typ i œrednica nominalna reduktora
ciœnienia
2. Numer fabryczny
(znajduje siê na tabliczce znamionowej
reduktora) i numer zlecenia
3. Ciœnienie przed i za reduktorem
4. Przep³yw w m3/h
5. Czy zamontowany zosta³ filtr?
6. Szkic monta¿u

Typ 44-0 i 44-5

L2

SW

wykonanie z koñcówkami gwintowanymi

L3

SW
wykonanie z ko³nierzami
DF 11/00

L2 z koñcówkami
gwintowanymi
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