
REDUKTOR CIŒNIENIA RCP-3

ZASTOSOWANIE

BUDOWA

( 0 2 )

Reduktor przeznaczony jest do regulacji ciœnienia
w instalacji za zaworem reduktora. Stosowany jest
w instalacjach pary wodnej, wody zimnej i gor¹cej,
powietrza i gazów niepalnych. Po uzgodnieniu
z producentem mog¹ byæ równie¿ stosowane do
innych mediów w tym agresywnych chemicznie.

Reduktor sk³ada siê z trzech g³ównych zespo³ów:
zaworu (01) z trzpieniem uszczelnionym
m i e s z k i e m s p r ê ¿ y s t y m , s i ³ o w n i k a
membranowego* , nastawnika (03) ciœnienia
regulowanego.
* - na zamówienie dostêpne s¹ reduktory
z si³ownikami t³okowymi oraz mieszkowymi
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ZASADA DZIA£ANIA

PN-EN 60534-4) - zamkniêcie “miêkkie”

Zawór reduktora jest otwarty w stanie normalnym. Impuls regulowanego ciœnienia jest
podawany przewodem impulsowym do zewnêtrznej komory si³ownika (02). Si³a wytwarzana na
membranie przez to ciœnienie równowa¿y siê z si³¹ napiêcia sprê¿yny (sprê¿yn) nastawnika
(03).
Zmiana wartoœci ciœnienia regulowanego w stosunku do wartoœci zadanej nastawnikiem
powoduje proporcjonalne przesuniêcie grzyba zaworu do momentu, w którym ciœnienie
osi¹gnie wartoœæ zadan¹.

Ze wzglêdu na klasê szczelnoœci zamkniêcia zaworu:
- poni¿ej 0,01% Kvs ( IV kl. wg PN-EN 60534-4) - zamkniêcie “metal-metal”
- pêcherzykowa (VI kl. wg

WYKONANIA
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Tabela 2. Zakresy nastaw

(2) - typowe zakresy nastaw z si³ownikami membranowymi. Inne zakresy oraz si³owniki dostêpne na zamówienie.

Tabela 1. Dane techniczne

(2)

(1) - inne wspó³czynniki Kvs dostêpne na zamówienie.

Wielkoœæ DN 15 20 25 32 40 50

Kvs [m3/h] (1)
przep³yw pe³ny 3,2 5 6,5 13,5 22 33

przep³yw zredukowany 1 3,2 5 6,5 13,5 22

Charakterystyka regulacji proporcjonalna

Zakres proporcjonalnoœci Xp 16%

Ciœnienie nominalne
korpusu PN40

ko³nierzy PN16; PN25; PN40

Max. ciœnienie w komorze si³ownika 20 bar

Max. temperatura

czynnika

woda / para wodna
300°C - zamkniêcie "twarde"

240°C - zamkniêcie "szczelne"

gazy niepalne 80°C

Powierzchnia

si³ownika

[cm2]

A

[mm]
Zakres nastaw ciœnienia regulowanego [kPa]

80 190 100...480 160...800 200...950 200...1100 300...1500

100 190 25...128 50...250 100...500 60...360 120...640 150...750 160...850 250...1200 400...1800

160 230 15...80 30...160 60...320 50...240 80...400 100...480 100...560 150...750 200...1100

320 290 10...40 15...80 30...160 25...120 40...200 50...240 50...280 80...375 100...550

Numery sprê¿yn 1011448 1011449 1011450
1011448

1011449

1011448

1011450

1011449

1011450

1011448

1011449

1011450

2162400
2162400

2162500

H [mm] 400 625



Tabela 3. Wymiary i masy

Korpus staliwo wêglowe GP240GH (1.0619) staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)

D³awnica stal wêglowa C22 (1.0402) stal kwasoodporna X5CrNi18-10 (1.4301)

Grzyb i gniazdo stal nierdzewna X17CrNi16-2 (1.4057) stal kwasoodporna X5CrNi18-10 (1.4301)

Trzpieñ stal nierdzewna X6Cr17 (1.4016) stal kwasoodporna X5CrNi18-10 (1.4301)

Membrana
EPDM z tkanin¹ poliestrow¹

NBR z tkanin¹ poliestrow¹

Mieszek sprê¿ysty stal kwasoodporna X6CrNiTi18-10 (1.4541)

Uszczelnienie

grzyba

PTFE + br¹z

PTFE + grafit

EPDM

NBR
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WYZNACZENIE NOMINALNEGO WSPÓ£CZYNNIKA Kvs
Podczas doboru reduktora nale¿y obliczyæ wartoœæ wspó³czynnika Kv

, który nastêpnie powiêkszamy o 30% i przyjmujemy najbli¿szy wiêkszy od
obliczonego wspó³czynnik nominalny Kvs regulatora z tabeli nr 1.

stosuj¹c wzory podane
w tabeli nr 6

Tabela 4. Materia³y

Tabela 5. Graniczne parametry stosowania

Materia³

korpusu

Ciœnienie

nominalne

Temperatura [°C]

0 50 100 150 200 250 300

Dopuszczalne ciœnienie robocze [bar]

GP240GH

(1.0619)

PN16 16 16 14,9 13,9 12,4 11,4 10,3

PN25 25 25 23,3 21,7 19,4 17,8 16,1

PN40 40 40 37,3 34,7 30,2 28,4 25,8

GX5CrNiMo19-11-2

(1.4408)

PN16 13,9 13,9 12,4 11,2 10,3 9,6 9,0

PN25 22,8 22,8 21,1 19,6 18,3 17,2 16,1

PN40 34,7 34,7 31,1 28,1 25,8 24 22,6

Wielkoœæ DN 15 20 25 32 40 50

Wymiary [mm]

D 95 105 115 140 150 165

L 130 150 160 180 200 230

Do 65 75 85 100 110 125

d 14 14 14 18 18 18

n 4 4 4 4 4 4

F 63 63 63 80 82 86

Masa reduktora [kg] 18 20 30 33 38 41



Filtr
siatkowy

Reduktor
RCP-3

Zbiornik
kondensacyjny

Filtr
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Kv [m /h] - wspó³czynnik obliczeniowy przep³ywu
3

Q [m /h] - objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu
Q [Nm /h] - objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu w warunkach normalnych (0°C, 760 mm Hg)

G [kg/h] - masowe natê¿enie przep³ywu
p [bar(a)] - ciœnienie absolutne przed zaworem regulatora

p [bar(a)] - ciœnienie absolutne za zaworem regulatora

p [bar] - spadek ciœnienia na zaworze regulatora

[kg/m ] - gêstoœæ czynnika przed zaworem

[kg/m ] - gêstoœæ czynnika w warunkach normalnych

T [K] - temperatura czynnika przed zaworem

[m /kg] - objêtoœæ w³aœciwa pary dla parametrów p i T

[m /kg] - objêtoœæ w³aœciwa pary dla parametrów p /2 i T

3

3

3

3

3

3

N
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2

1

1
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1 1
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UWAGA:
Powy¿sze 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
reduktora.

Tabela 6. Wzory do obliczenia wspó³czynnika przep³ywu KV

MONTA¯
Reduktor nale¿y instalowaæ na ruroci¹gu poziomym.Kierunek przep³ywu czynnika musi byæ
zgodny z kierunkiem strza³ki na korpusie zaworu. W instalacjach w których temperatura
czynnika przekracza 135°C, oraz wszystkich instalacjach pary wodnej konieczne jest
stosowanie zbiornika kondensacyjnego zamontowanego powy¿ej poziomu si³ownika, oraz
monta¿ reduktora sprê¿yn¹ ku do³owi. Zaleca siê stosowanie przed reduktorem filtra
siatkowego.

Zalecana instalacja dla
czynników t<135°C

Zalecana instalacja
dla pary wodnej
i czynników t>135°C

Edycja 2008.07.04.
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