Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym
Typ 3222/5824 i typ 3222/5825
Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym
Typ 3222/2780-1 i typ 3222/2780-2

Rys. 1 · Zawór regulacyjny z si³ownikiem
elektrycznym typu 3222/5824

Wydanie styczeñ 2000 (03/98)

Rys. 2 · Zawór regulacyjny z si³ownikiem
pneumatycznym typu 3222/2780-2,
wykonanie z ustawnikiem
pozycyjnym typu 3760

Instrukcja monta¿u i obs³ugi
EB 5866 PL

1. Budowa i sposób dzia³ania
Na zaworze typu 3222 mo¿na zabudowaæ
jeden z dwóch si³owników elektrycznych (typu
5824 lub 5825) albo pneumatycznych (typu
2780-1 lub 2780-2 do zabudowy ustawnika
pozycyjnego).
Atest typu:
Si³owniki typu 5825 wyposa¿one w funkcjê
awaryjnego zamykania i wspó³pracuj¹ce z
zaworem regulacyjnym posiadaj¹ atest typu
TÜV wed³ug DIN 32730.
Numer rejestru na ¿yczenie klienta.

Medium przep³ywa przez zawór regulacyjny
w kierunku zgodnym ze wskazaniem strza³ki
na korpusie. Po³o¿enie grzyba (3) decyduje
przy tym o natê¿eniu przep³ywu przez przeœwit miêdzy grzybem i gniazdem zaworu (2).
Zawory po³¹czone s¹ z si³ownikami dociskowo. Napiêta wstêpnie sprê¿yna przesuwa
trzpieñ si³ownika i po³¹czony z nim grzyb
zaworu odpowiednio do sygna³u steruj¹cego.
W przypadku si³owników elektrycznych jest
to zwykle sygna³ trójpunktowy.
W ofercie firmy SAMSON znajduj¹ siê
równie¿ si³owniki elektryczne z ustawnikiem
pozycyjnym sterowane znormalizowanymi
sygna³ami pr¹dowymi (0/4 - 20 mA) lub napiêciowymi (0/2 - 10 V).
W si³ownikach pneumatycznych typu 2780-1
na przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego oddzia³ywuje sygna³ o zakresie od 0,4 do 1 bar, w si³ownikach typu 2780-2 sygna³ o zakresie od
0,4 do 2 bar.

OSTRZE¯ENIE

!

Urządzenie może być montowane, uruchamiane i eksploatowane wyłącznie przez fachowy personel. Wymagane są odpowiednie warunki transportu i składowania.
Siłownik typu 5825 z funkcją nastawy awaryjnej może być przestawiany
ręcznie jedynie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
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korpus zaworu
gniazdo
grzyb
mieszek odci¹¿aj¹cy
odci¹¿enie t³okowe
trzpieñ grzyba
sprê¿yna zaworu
element przy³¹czeniowy
element przed³u¿aj¹cy (izoluj¹cy)
si³ownik
nakrêtka ko³pakowa
trzpieñ si³ownika
wy³¹cznik momentowy
pokrêt³o napêdu rêcznego (typ 5824)
d³awik kablowy

Rys. 3 · Zawór regulacyjny DN 15 do DN 25
(odci¹¿enie t³okowe) z si³ownikiem
pneumatycznym typu 2780-1
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Rys. 4 · Zawór regulacyjny DN 32 do DN 50
(odci¹¿enie mieszkowe dla pary)
z si³ownikiem elektrycznym typu 5824
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1.1 Dane techniczne zaworów · wszystkie ciœnienia w bar (nadciœnienie)
Œrednica nominalna

DN

Przy³¹cze
Ciœnienie nominalne

15

20

25

32

40

50

G 1/2

G 3/4

G1

—

—

—

10

12,5

16

—

—

—

16

20

25

PN

25

Wspó³czyniki Kvs z si³ownikiem
o skoku 7,5 mm

41) 3,62)

6,31) 5,72)

81) 7,22)

Zredukowane wspó³czynniki Kvs
z si³ownikiem o skoku 7,5 mm

0,1; 0,16;
0,25; 0,4;
0,63; 1,0;
1,6; 2,5

1,0; 1,6;
2,5 ; 4,01)
3,62)

1,0; 1,6;
2,5; 4,01)
3,62)

—

—

—

Wspó³czynniki Kvs z si³ownikiem
o skoku 12 mm
Skok nominalny

6 mm

12 mm

metal na metal dla Kvs £2,5; uszczelnienie miêkkie dla Kvs ³3,6

Uszczelnienie grzyba
Przeciek

Kl. III wg. DIN IEC 534 (<0,05% wartoœci wspó³czynnika Kvs)

Stosunek regulacji

50 : 1

Wykonanie bez elementu przed³u¿aj¹cego
Max. dopuszczalna temperatura

150°C, dla temperatur >110°C przewidziano element izoluj¹cy

Max. dopuszczalna
ró¿nica ciœnieñ Dp

25 bar

12 bar

Wykonanie z mieszkiem odci¹¿aj¹cym i elementem przed³u¿aj¹cym
Max. dopuszczalna temperatura

200°C

Max. dopuszczalna
ró¿nica ciœnieñ Dp

25 bar
10 bar dla Kvs 3,6 do 8

8 bar

Materia³y (WN = numer materia³u)
Korpus

Stop CuSn5ZnPb (WN 2.1096)

Gniazdo

stal nierdzewna WN 1.4104
WN 1.4104 / mosi¹dz CuZn40 z uszczelnieniem miêkkim,
w wykonaniu dla wspó³czynników Kvs 0,1 do 2,5 : WN 1.4104

Grzyb
Sprê¿yna zaworu

stal nierdzewna WN 1.4310 K

D³awnica
1)

wykonanie z gwintem zewnêtrznym

EPDM/FPM(FKM), wykonanie odporne na dzia³anie olejów FPM (FKM)
2)

wykonanie z gwintem wewnêtrznym

1.2 Dane techniczne si³owników
Si³owniki pneumatyczne

Typ

Robocza powierzchnia membrany

cm2

Max. ciœnienie zasilaj¹ce

bar

Po³o¿enie bezpieczeñstwa

2780-1

2780-2
120
4

mo¿liwoœæ zmiany przez prze³o¿enie sprê¿yn

Skok nominalny

dla DN 15 do 25 (G 1/2 do G 1) = 6 mm, dla DN 32 do 50 = 12 mm

Zakres ciœnienia steruj¹cego

bar

0,4 do 1

Wymagane ciœnienie zasilaj¹ce

bar

1,4

2,4

3

6 (3 dla DN 15 do 25)

ISO 288/1, G 1/8, NPT 1/8

poprzez p³ytê kierunkow¹
przy zabudowanym
ustawniku pozycyjnym

Liczba sprê¿yn si³ownika
Przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Ciê¿ar

4

0,4 do 2

–10 do 80°C
2 kg

3,2 kg
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bez funkcji nastawy awaryjnej

Si³owniki elektryczne
Typ
Skok nominalny1)

z funkcj¹ nastawy awaryjnej

5824-10 5824-11 5824-20 5825-10 5825-11 5825-20
mm 7,5 (6,0)

Czas przestawienia

s

Czas przestawienia przez sprê¿ynê
nastawy awaryjnej

s

45 (35)

7,5 (6,0)

12

7,5 (6,0)

7,5 (6,0)

12

90 (70)

70

45 (35)

90 (70)

70

4

5

8

—

Nominalna si³a nacisku osiowego

kN

700

Nominalna si³a zamykania sprê¿yny
nastawy awaryjnej

kN

—

500

tak

mo¿liwy za pomoc¹
klucza szeœciok¹tnego 4 mm2)

Napêd rêczny
Przy³¹cze elektryczne

V

Pobór mocy

230, 50 Hz,

Dopuszczalna temperatura otoczenia

–20 do 70°C

Dopuszczalna temperatura
na trzpieniu si³ownika

1)
2)

ok. 3 VA + 1 VA
0 do 50°C

Dopuszczalna temperatura sk³adowania

Stopieñ ochrony
(monta¿ pionowo w górê, zgodnie z DIN IEC529)

24 V na ¿yczenie

ok. 3 VA

0 do 110°C
IP 54

IP 54

si³owniki o skoku 7,5 mm tak¿e do zaworów o skoku 6 mm
brak samozatrzymania po zadzia³aniu funkcji awaryjnego zamykania

2. Monta¿
W wypadku cieczy o temperaturze 150°C
sposób monta¿u urz¹dzenia jest dowolny.
Si³ownik nie powinien jednak zwieszaæ siê ku
do³owi.
W wypadku instalacji parowych zawór nale¿y montowaæ w ruroci¹gu poziomym z si³ownikiem skierowanym do góry.
Uwaga! dla max. temperatur 200°C nale¿y
stosowaæ tylko ciemnoszare uszczelki grafitowe dostarczane wraz z urz¹dzeniem, a nie
uszczelki UDP dopuszczalne dla max. temperatury 150°C.
Je¿eli konieczne jest zaizolowanie urz¹dzenia, nie wolno izolowaæ si³ownika i nakrêtki
ko³pakowej (8.1). W takim wypadku nale¿y
zastosowaæ miêdzy zaworem i si³ownikiem
element poœrednicz¹cy zwracaj¹c przy tym
uwagê, ¿eby izolacja koñczy³a siê 25 mm
nad korpusem zaworu.
Wybieraj¹c miejsce monta¿u nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿eby po zmontowaniu ca³oœci instalacji urz¹dzenie by³o ³atwo dostêpne. Ruroci¹gi nale¿y przed monta¿em dok³adnie
przep³ukaæ. Przed zaworem nale¿y zamonEB 5866 PL

towaæ filtr (np. filtr typu 1 NI firmy SAMSON),
poniewa¿ w przeciwnym razie resztki uszczelek, pozosta³oœci po spawaniu lub te¿ inne zanieczyszczenia przenoszone wraz z
medium mog¹ zak³óciæ prawid³ow¹ pracê
zaworu, a przede wszystkim pogorszyæ
szczelnoœæ jego zamkniêcia.
Korpus zaworu nale¿y zamontowaæ bez naprê¿eñ. W razie potrzeby ruroci¹gi podeprzeæ w pobli¿u przy³¹czy.
2.1 Filtr
Filtr montuje siê przed zaworem. Kierunek
przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazywanym przez strza³kê na korpusie. Sito musi
zwieszaæ siê ku do³owi. Nale¿y pamiêtaæ o
zachowaniu dostatecznej iloœci miejsca niezbêdnego do demonta¿u sita.
2.2 Dodatkowe prace monta¿owe
Zaleca siê zamontowaæ przed filtrem i za zaworem po jednym zaworze odcinaj¹cym,
aby umo¿liwiæ odciêcie instalacji w celu jej
oczyszczenia i konserwacji lub te¿ podczas
d³u¿szych przerw w eksploatacji.
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3. Monta¿ si³ownika
Je¿eli si³ownik nie jest fabrycznie po³¹czony z
zaworem, nale¿y to zrobiæ na miejscu po zdjêciu os³ony przeznaczonej na czas transportu.
Si³ownik typu 5824:
Pokrêt³o nastawnika wartoœci zadanej przekrêciæ w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i nastawiæ 50% skoku trzpienia si³ownika.
Si³ownik umieœciæ na elemencie przy³¹czeniowym (6) lub elemencie przed³u¿¹cym (7)
i przykrêciæ za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej
(8.1) (moment doci¹gaj¹cy 20 Nm).
W przypadku monta¿u si³ownika typu 5825
(z funkcj¹ awaryjnego zamykania) trzpieñ
powinien byæ wci¹gniêty do wewn¹trz.
W tym celu nale¿y zdj¹æ p³ytê czo³ow¹ i pos³u¿yæ siê kluczem szeœciok¹tnym 4 mm.
Przekrêcaæ klucz do momentu zadzia³ania
wy³¹cznika momentowego (8.3).
Trzpieñ si³ownika mo¿e byæ równie¿ wci¹gany do wewn¹trz po doprowadzeniu elektrycznego sygna³u steruj¹cego.
Si³owniki pneumatyczne:
Przed monta¿em si³owników pneumatycznych z funkcj¹ nastawy awaryjnej "trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz" zaleca siê
doprowadziæ do przy³¹cza ciœnienie steruj¹ce.
Si³ownik umieœciæ na elemencie przy³¹czeniowym (6) lub elemencie przed³u¿aj¹cym
(7) i przykrêciæ za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej (8.1) (moment doci¹gaj¹cy 20 Nm).
Demonta¿ si³ownika przeprowadziæ w odwrotnej kolejnoœci.
4. Pod³¹czenie
4.1 Pod³¹czenie elektryczne
Uk³adaj¹c przewody elektryczne
! nale¿y koniecznie przestrzegaæ przepisów dotycz¹cych wykonywania
instalacji wysokonapiêciowych.
Pod³¹czenie elektryczne nale¿y wykonaæ
przy wykorzystaniu d³awików (8.5) zgodnie
ze schematem na rys. 5.
Sygna³y steruj¹ce z regulatora nale¿y doprowadziæ do zacisków eL i aL.
W przypadku si³ownika typu 5825 napiêcie
pod³¹czone jest do elektromagnesu na sta³e
poprzez zaciski N i L.
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N

eL

aL

N

L

el - trzpieñ wsuwany
do wewn¹trz
al - trzpieñ wysuwany
na zewn¹trz

Rys. 5 · Schemat pod³¹czeñ dla typu
5824/5825
Je¿eli do zacisku eL doprowadzone jest napiêcie, si³ownik wci¹ga trzpieñ do wewn¹trz
otwieraj¹c zawór.
Je¿eli natomiast sygna³ steruj¹cy doprowadzony jest do zacisku aL, wówczas trzpieñ si³ownika i grzyba s¹ przesuwane w dó³, czyli
w kierunku na zewn¹trz zamykaj¹c zawór.
W przypadku równoleg³ej pracy si³owników
sterowanie musi odbywaæ siê za pomoc¹
osobnych styków. W przeciwnym razie w
po³o¿eniach krañcowych mog¹ wystêpowaæ
drgania si³owników.
Szczegó³owe informacje na temat si³owników elektrycznych znajduj¹ siê w instrukcji
monta¿u i obs³ugi EB 5824.
4.2 Przy³¹cze pneumatyczne
Si³ownik typu 2780-1: ciœnienie steruj¹ce
doprowadziæ do si³ownika od do³u lub od
góry w zale¿noœci od kierunku dzia³ania funkcji bezpieczeñstwa (si³ownik wci¹gany do
wewn¹trz lub wysuwany na zewn¹trz").
Przeciwleg³e przy³¹cza nale¿y zabezpieczyæ
korkiem odpowietrzaj¹cym.
Si³ownik typu 2780-2: w przypadku zabudowanego ustawnika pozycyjnego sygna³
ciœnienia steruj¹cego doprowadzany jest
przez boczn¹ p³ytê kierunkow¹. W przypadku braku ustawnika pozycyjnego nale¿y pos³u¿yæ siê p³ytk¹ przy³¹czeniow¹.
Szczegó³owe informacje na temat si³owników pneumatycznych znajduj¹ siê w instrukcji monta¿u i obs³ugi EB 5840.
5. Rêczne przestawianie si³ownika
elektrycznego
Obrót pokrêt³a napêdu rêcznego (8.4)
umo¿liwia ustawienie grzyba zaworu w wymaganym po³o¿eniu.
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6. Wymiary w mm i ciê¿ar
Zawór regulacyjny

15

20

25

32

40

Gwint wewnêtrzny

DN

G 1/2

G 3/4

G1

—

—

—

Œrednica rury Ød

21,3

26,8

33,7

42

48

60

G 3/4

G1

G 1 1/4

G 1 3/4

G2

G 2 1/2

30

36

46

59

65

82

65

70

75

100

110

130

Przy³¹cze

R

Rozwartoœæ klucza

SW

D³ugoœæ L
Wysokoœæ H2 1)

60

Wysokoœæ H3

30

50

105
55

L1 z koñcówkami do wspawania

210

234

244

268

294

330

Ciê¿ar 2) 3)

2,2

2,6

3,1

4,8

5,2

7,6

ok. kg

Wykonanie z koñcówkami gwintowanymi (gwint zewnêtrzny)
L2
Gwint zewnêtrzny

A

Ciê¿ar 2) 3)

ok. kg

129

144

159

180

196

228

G 1/2

G 3/4

G1

G 1 1/4

G 1 1/2

G2

2,2

2,6

3,1

4,8

5,2

7,6

130

150

160

180

200

230

3,3

4,2

4,9

7,7

8,5

11,5

Wykonanie z ko³nierzami
L3
Ciê¿ar 2) 3)

ok. kg

Wykonanie z gwintem wewnêtrznym
L4
Gwint wewnêtrzny

G

Ciê¿ar 2) 3)
1)
2)
3)

ok. kg

65

75

90

—

G 1/2

G 3/4

G1

—

2

2,2

2,3

—

w wykonaniu dla temperatury max. 200°C z elementem izoluj¹cym wymiary zwiêkszaj¹ siê o 80 mm
w wykonaniu dla temperatury max. 200°C z elementem izoluj¹cym ciê¿ar zwiêksza siê o ok. 0,5 kg
w wykonaniu z si³ownikiem pneumatycznym ciê¿ar zwiêksza siê: typ 2780-1 o ok. 0,5 kg, typ 2780-2 o ok. 1,7 kg

SW

SW

146

113

G
L4
wykonanie z gwintem
wewnêtrznym

SW

L3
wykonanie
z ko³nierzami

SW
A
L2

Typ 3222/5824
wykonanie z koñcówkami
do wspawania

H2
Rd

H3
L
L1

wykonanie z koñcówkami
gwintowanymi

element poœrednicz¹cy
(izoluj¹cy)

168

130

230

168

SW

SW

H2

H2
Rd

H3
L
L1
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Rd

Typ 3222/2780-1

H3
L
L1

Typ 3222/2780-2
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