REGULATOR CIŒNIENIA RC-5-1
ZASTOSOWANIE
Regulator przeznaczony jest do regulacji ciœnienia
w instalacji przed zaworem regulatora. Stosowany
jest w instalacjach mediów agresywnych
chemicznie, do pracy w atmosferach wybuchowych
oraz do mediów o wysokiej temperaturze.
Regulator posiada certyfikat badania typu
WE Nr: OBAC 00 ATEX 125X.
BUDOWA
Regulator sk³ada siê z dwóch g³ównych zespo³ów:
zaworu (01) z przy³¹czami gwintowymi, oraz
si³ownika(02), którego elementem wykonawczym
j e s t k w a s o o d p o r n y m i e s z e k s p r ê ¿ y s t y,
zintegrowanego z , nastawnikiem ciœnienia
regulowanego.
Na zamówienie regulator dostarczany jest równie¿ z
wkrêconymi przy³¹czami ko³nierzowymi
CHARAKTERYSTYKA

!
!
!

Szczelnoœæ zamkniêcia zaworu pêcherzykowa (VI kl. wg PN-EN 60534-4) w wyniku
zastosowania grzyba z uszczelnieniem PTFE lub EPDM
Nie wymaga stosowania przewodów impulsowych podczas monta¿u regulatora.
Regulator mo¿e byæ stosowany jako zawór zabezpieczajacy zbiorniki przed
nadmiernym wzrostem ciœnienia

ZASADA DZIA£ANIA
Zawór regulatora jest zamkniêty w stanie normalnym. Wzrost wartoœci ciœnienia regulowanego
powoduje otwieranie grzyba zaworu. Impuls regulowanego ciœnienia jest podawany z nad
grzyba wewnêtrznym kana³em impulsowym do wewnêtrznej komory si³ownika (02). Si³a
wytwarzana na mieszku sprê¿ystym przez to ciœnienie równowa¿y siê z si³¹ napiêcia sprê¿yny
(sprê¿yn) nastawnika .
Zmiana wartoœci ciœnienia regulowanego w stosunku do wartoœci zadanej nastawnikiem
powoduje proporcjonalne przesuniêcie grzyba zaworu do momentu, w którym ciœnienie
regulowane osi¹gnie wartoœæ zadan¹.
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Tabela 1. Dane techniczne
Wielkoœæ regulatora
Kvs [m3/h]

wykonanie standard
wykonanie specjalne

0,4
2

Powierzchnia czynna si³ownika [cm ]

1

G 3/4" (DN20)

G 1" (DN25)

G 1 / 4" (DN32)

1,6

2,5

4

0,63

1

2,5

1

1,6

2,5

35,60

Zakresy nastaw [kPa]

10...200 20...600 50...800

Charakterystyka regulacji

proporcjonalna

Zakres proporcjonalnoœci Xp

16%

Ciœnienie nominalne

PN16

Max. ciœnienie czynnika

8 bar

Max. temperatura czynnika

240°C
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3,6

5

Tabela 3. Wymiary i masy
Wielkoœæ regulatora

Wymiary
[mm]

G 3/4" (DN20)

G 1" (DN25)

A

111

F

46

G 1 1/4" (DN32)

L (przy³¹cze gwitowane)

120

135

L1 (przy³¹cze ko³nierzowe) 1)

230

245

H

180

Masa regulatora [kg]

5,5

Masa przy³¹czy ko³nierzowych [kg]

2,6

6,0
3,2

4,5

1) - Wymiar przybli¿ony, uzale¿niony od g³êbokoœci wkrêcenia przy³¹czy ko³nierzowych

Tabela 4. Materia³y
Korpus

staliwo wêglowe GP240GH (1.0619)

staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)

Si³ownik

stal wêglowa S235JR (1.0037)

stal kwasoodporna X5CrNi18-10 (1.4301)

Grzyb i gniazdo

stal nierdzewna X6Cr17 (1.4016)

stal kwasoodporna X5CrNi18-10 (1.4301)

Trzpieñ

stal nierdzewna X6Cr17 (1.4016)

stal kwasoodporna X5CrNi18-10 (1.4301)

Mieszek sprê¿ysty

stal kwasoodporna X6CrNiTi18-10 (1.4541)
PTFE

Uszczelnienie
grzyba

EPDM
NBR

WYZNACZENIE NOMINALNEGO WSPÓ£CZYNNIKA Kvs
Podczas doboru reduktora nale¿y obliczyæ wartoœæ wspó³czynnika Kv stosuj¹c wzory podane
w tabeli nr 5, który nastêpnie powiêkszamy o 30% i przyjmujemy najbli¿szy wiêkszy od
obliczonego wspó³czynnik nominalny Kvs regulatora z tabeli nr 1.
Tabela 6. Wzory do obliczenia wspó³czynnika przep³ywu KV

Kv
Q
QN
G
p1
p2
Dp
r1
rN
T1
n2
n

[m3/h]
[m3/h]
3
[Nm /h]
[kg/h]
[bar(a)]
[bar(a)]
[bar]
[kg/m3]
[kg/m3]
[K]
[m3/kg]
[m3/kg]

- wspó³czynnik obliczeniowy przep³ywu
- objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu
- objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu w warunkach normalnych (0°C, 760 mm Hg)
- masowe natê¿enie przep³ywu
- ciœnienie absolutne przed zaworem regulatora
- ciœnienie absolutne za zaworem regulatora
- spadek ciœnienia na zaworze regulatora
- gêstoœæ czynnika przed zaworem
- gêstoœæ czynnika w warunkach normalnych
- temperatura czynnika przed zaworem
- objêtoœæ w³aœciwa pary dla parametrów p2 i T1
- objêtoœæ w³aœciwa pary dla parametrów p1/2 i T1
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UWAGA:
Podane wzory nie uwzglêdniaj¹ wp³ywu lepkoœci cieczy, zmiany gêstoœci przep³ywaj¹cego czynnika,
wspó³czynników zale¿nych od konstrukcji zaworu, zjawisk na granicy zmiany stanu medium, przep³ywu
d³awionego, poziomu generowanego przez zawór ha³asu itp. S³u¿¹ one jedynie wstêpnemu doborowi wielkoœci
regulatora i nominalnego wspó³czynnika przep³ywu.
PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA
Filtr siatkowy

Zastosowanie regulatora
na bajpasie obiektu

Obiekt
regulowany

Regulator RC-5-1

Pompa
Filtr siatkowy

Zastosowanie regulatora
na bajpasie pompy
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MONTA¯
Regulator nale¿y instalowaæ na ruroci¹gu poziomym.Kierunek przep³ywu czynnika musi byæ
zgodny z kierunkiem strza³ki na korpusie zaworu. Zaleca siê stosowanie przed reduktorem
filtra siatkowego. Regulator ustawiony jest na ciœnienie podane w zamówieniu
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