
Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 46

Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu

Typ 46-5 � Typ 46-6

Zastosowanie
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu stoso-
wane w wymiennikowych wêz³ach cieplnych, rozbudowanych
systemach ruroci¹gowych i instalacjach przemys³owych, z za-
worami o œrednicach nominalnych DN 15 do DN 50, na ciœnie-
nie nominalne PN 16/25, dla cieczy o temperaturze do 150°C
i gazów o temperaturze do 80°C.

Regulatory sk³adaj¹ siê z zaworu przelotowego z regulowa-
nym d³awikiem i z si³ownika z membran¹ regulacyjn¹.

Cechy szczególne
• nie wymagaj¹cy konserwacji regulator proporcjonalny bez-

poœredniego dzia³ania
• podczas monta¿u wymagane jest pod³¹czenie tylko jedne-

go przewodu impulsowego
• przeznaczenie: dla wody i innych cieczy lub gazów, o ile

nie powoduj¹ one korozji zastosowanych materia³ów
• wykonanie specjalne dla oleju
• zawór jednogniazdowy z grzybem odci¹¿onym ciœnieniowo
• urz¹dzenie przeznaczone przede wszystkim dla instalacji

ciep³owniczych wykonanych zgodnie z norm¹ DIN 4747
(wymagania niemieckiego zrzeszenia ciep³owniczego
AGFW dotycz¹ce elementów wyposa¿enia wêz³ów cieplnych)

• wewnêtrzne zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem (zawór
upustowy) zamontowane w si³owniku.

Wykonania (rys. 1 i 2)
Regulatory ró¿nicy ciœnieñ serii 46 z zaworami DN 15 do DN 50
z przy³¹czami gwintowanymi i koñcówkami do wspawania
(wykonanie specjalne z koñcówkami gwintowanymi lub ko³nie-
rzami nakrêcanymi) · Œrednice nominalne DN 32, DN 40
i DN 50 tak¿e z korpusem ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalne-
go · wbudowany d³awik do nastawy ograniczenia przep³ywu ·
do zabudowy w przewodzie minusowym, np. powrotnym ·
z wewnêtrznym zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem za-
montowanym si³owniku.
Si³ownik z przy³¹czem ciœnienia minusowego poprzez otwór
w grzybie.
Przy doborze regulatora stosowaæ siê do wskazówek zawar-
tych w tabeli 1 „Ró¿nica ciœnieñ na zaworze”!
Typ 46-5 (rys. 1) · Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem
przep³ywu · wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ nastawiona na
sta³e na �p = 0,2; 0,3; 0,4 lub 0,5 bar
Typ 46-6 (rys. 2) · Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem
przep³ywu · wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ �p nastawiana za
pomoc¹ œruby regulacyjnej p³ynnie w zakresie od 0,2 do 2 bar
· zawory o œrednicy nominalnej DN 15 do DN 32, wartoœæ za-
dana nastawiana za pomoc¹ pokrêt³a rêcznego p³ynnie w za-
kresie 0,2 do 1 bar.

Wykonanie specjalne
Wykonanie zgodnie z normami ANSI · z elementami wew-
nêtrznymi odpornymi na dzia³anie oleju (tylko PN 25) · spe-
cjalne wspó³czynniki Kvs dla zaworów o œrednicy DN 15
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Rys. 1 · Regulator typu 46-5 z nastawion¹ na sta³e wartoœci¹
zadan¹

Rys. 2 · Regulator typu 46-6 z p³ynn¹ nastaw¹ wartoœci zadanej

Wzrost ró¿nicy ciœnieñ lub przep³ywu powoduje zamykanie
zaworu.



Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez zawór w kierunku zgodnym ze
wskazaniem strza³ki na korpusie zaworu. Wielkoœæ przeœwitu
pomiêdzy d³awikiem (1.2) i grzybem zaworu (3) decyduje
o przep³ywie i ró¿nicy ciœnieñ �p.
Ciœnienie plusowe instalacji jest doprowadzane jest do dolnej
komory membrany si³ownika (6). Ciœnienie za d³awikiem (1.2)
(ale nie ciœnienie minusowe instalacji) oddzia³uje z góry po-
przez otwór w grzybie (3) na membranê regulacyjn¹ (6.1).
Ró¿nica ciœnieñ przekszta³cana jest na membranie regulacyjnej
w si³ê nastawcz¹, s³u¿¹c¹ do zmiany po³o¿enia grzyba zawo-
ru w zale¿noœci od si³y napiêcia sprê¿yny zaworu (5) lub sprê-
¿yny nastawczej (8).

W regulatorach typu 46-5 o wartoœci zadanej decyduj¹ sprê-
¿yny nastawcze (5) zamontowane w zaworze regulacyjnym.
W regulatorach typu 46-6 wartoœæ zadan¹ mo¿na dowolnie
ustawiæ za pomoc¹ nastawnika (10).
D³awik s³u¿y do nastawy maksymalnego natê¿enia przep³ywu
(ograniczenia przep³ywu). Przekrój przep³ywu w zaworze jest
przy tym zmieniany w taki sposób, ¿e przy wymaganym mak-
symalnym przep³ywie ró¿nica ciœnieñ i mierniczy spadek ciœ-
nienia s¹ takie same.
Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem (zawór upustowy) (16)
w si³owniku chroni w przypadku wyst¹pienia nadzwyczajnych
warunków eksploatacyjnych gniazdo i grzyb przed przeci¹¿e-
niem oraz uszkodzeniem armatury i instalacji, które mo¿e ono
spowodowaæ.
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Rys. 3 · Sposób dzia³ania regulatorów
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Tabela 1 · Dane techniczne
Œrednica nominalna DN 15 20 25 32 1) 40 1) 50 1)

Wspó³czynnik Kvs 2,5 6,3 8 12,5 16 20

wykonanie specjalne 0,4/1/4 � � � � �

zawór ko³nierzowy � � � 12,5 20 25

Wspó³czynnik „z”
(wykonanie standardowe) 0,6 0,55 0,5 0,45

zawór ko³nierzowy � � � 0,45 0,45 0,4

Ciœnienie nominalne PN 16/25 25

Max. dopuszczalna ró¿nica
ciœnieñ �p na zaworze 10 2)/20 bar 16 bar

Max. dopuszczalna temperatura dla cieczy 130°C 2)/150°C � dla powietrza i gazów niepalnych 80°C

Zakresy wartoœci zadanych ró¿nicy ciœnieñ

Typ 46-7 i 47-1 · wartoœæ zadana
nastawiana p³ynnie 0,1 do 0,5 � 0,1 do 1 � 0,5 do 2 bar 0,2 do 0,5 � 0,2 do 1

0,5 do 2 bar

Typ 47-4 i 47-5 · wartoœæ zadana
nastawiana na sta³e 0,2 � 0,3 � 0,4 lub 0,5 bar

1) wykonanie dodatkowe: zawór z korpusem ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalnego (EN-JS1049)
2) wykonanie na PN 16

Wartoœci zadane przep³ywu dla wody w m3/h

�pzadane �pinstalacji �pmiern.
DN 15 20 25 32 1) 40 1) 50 1)

Kvs 0,4 1 2,5 4 6,3 8 12,5 16/201) 20/25 1)

0,2 bar 0,1 bar 0,1 bar V
. max 0,14 0,45 0,85 1,8 2,6 3,6 7,1 8,9 10,7

min 0,01 0,12 0,2 0,5 0,8 0,8 2 3 4

0,5 bar 0,3 bar 0,2 bar V
.

max
0,2 0,65 1,2 2,5 3,6 5 10 12,5 15

� � � 1,3 2) 2,3 2) 3,5 2) 5,8 2) 9,12) 14,1 2)

1) wykonanie dodatkowe: zawór z korpusem ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalnego (EN-JS1049)
2) w przypadku przekroczenia podanych wartoœci zadanych przep³ywu tak¿e przy przep³ywie bez kawitacji nale¿y siê liczyæ z podwy¿szonym

poziomem ha³asu – zob. materia³y niemieckiego zrzeszenia ciep³owniczego AGFW „Fernwärmeversorgung/Bestimmung des Schallpegels
von Regelarmaturen” (Ciep³ownictwo / Okreœlanie poziomu ha³asu w zaworach regulacyjnych)

Ró¿nica ciœnieñ na zaworze
Przy doborze wartoœci zadanej i zakresu wartoœci zadanej ró¿nicy ciœnieñ nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ �pzadane wynika
ze znanego spadku (straty) ciœnienia w ca³kowicie otwartej instalacji �pinstalacji i spadku ciœnienia na d³awiku (mierniczego spadku ciœnienia) �pmiern..
Zgodnie z posiadanym doœwiadczeniem mo¿na przyj¹æ, ¿e mierniczy spadek ciœnienia �pmiern. wynosi 0,2 bar. W powy¿szej tabeli podano
przep³yw dla mierniczego spadku ciœnienia 0,1 i 0,2 bar.

�pzadane = �pinstalacji + �pmiern.

Minimaln¹ wymagan¹ ró¿nicê ciœnieñ �pmin miêdzy zasilaniem i powrotem mo¿na wyliczyæ za pomoc¹ wzoru:

�pmin = �pzadane +
�V

K VS













2

�pmin minimalna ró¿nica ciœnieñ na zaworze w bar
�pmiern. ró¿nica ciœnieñ, spadek ciœnienia w bar na d³awiku wytwarzany specjalnie do celów pomiaru przep³ywu
�pzadane wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ w bar
�pinstalacji ró¿nica ciœnieñ (strata ciœnienia) w bar przy ca³kowicie otwartej instalacji
�V ustawiony strumieñ objêtoœci (przep³yw) w m3/h
Kvs wspó³czynnik przep³ywu przez zawór w m3/h



Monta¿
Regulatory mog¹ byæ montowane w przewo-
dach o przebiegu poziomym i pionowym.
Regulatory o œrednicy od DN 32 nale¿y monto-
waæ tylko w przewodach o przebiegu poziomym
z si³ownikiem skierowanym ku do³owi.
Generalnie nale¿y stosowaæ siê
do nastêpuj¹cych zaleceñ:
– kierunek przep³ywu musi byæ zgodny z kie-

runkiem wskazywanym przez strza³kê na
korpusie zaworu,

– zewnêtrzny przewód impulsowy pod³¹czyæ z boku lub do
przewodu ciœnienia plusowego,

– w miarê mo¿liwoœci przed zaworem, np. przed wêz³em
wymiennikowym, zamontowaæ filtr, np. typu 1 NI firmy
SAMSON.

Szczegó³owe informacje zawiera instrukcja monta¿u i obs³ugi
EB 3130.
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Rys. 4 · Przyk³ad zastosowania, rysunek schematyczny

Przyk³ad zastosowania

- - - - - pod³¹czenie wykonane fabrycznie
= = = = wykonaæ podczas monta¿u

Wykres przep³ywu dla wody

Rys. 5 · Wykres przep³ywu
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�p =  ró¿nica ciœnieñ bez mierniczego spadku ciœnienia

Regulator typu 46-5 i typu 46-6; monta¿ w przewodzie
minusowym

�pmin

Tabela 2 · Materia³y · numer materia³u zgodnie z normami DIN EN

Korpus zaworu mosi¹dz czerwony CC491K (G-CuSn5ZnPb, Rg 5) � ¿eliwo sferoidalne EN-JS1049 (GGG-40.3) 1)

Pokrywa mosi¹dz czerwony CC491K (G-CuSn5ZnPb, Rg 5)

Gniazdo stal nierdzewna 1.4305

Grzyb
PN 25 mosi¹dz odporny na odcynkowanie z uszczelnieniem miêkkim z EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) 2)

PN 16 mosi¹dz odporny na odcynkowanie i tworzywo sztuczne z uszczelnieniem miêkkim z EPDM 2)

Sprê¿yny zaworu stal nierdzewna 1.4310

D³awik mosi¹dz odporny na odcynkowanie

Membrana regulacyjna EPDM z wk³adk¹ tekstyln¹ 2)

Pierœcienie uszczelniaj¹ce EPDM 2)

1) wykonanie dodatkowe dla DN 32, DN 40 i DN 50: zawór z korpusem ko³nierzowym z ¿eliwa sferoidalnego
2) wykonania specjalne dla olejów (ASTM I, II, III): FPM (FKM) – uszczelnienie miêkkie



5 T 3130 PL

Rys. 6 · Wymiary
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Wymiary w mm

Œrednica
nominalna DN 15 20 25 321) 401) 501)

Œrednica rury Ø d 21,3 26,8 32,7 42 48 60

Rozwartoœæ klucza SW 30 36 46 59 65 82

D³ugoœæ L 65 70 75 100 110 130

H 65 85

Wysokoœæ H1 230 250 380

Wysokoœæ H2 160 180 �

Wysokoœæ H3 85 105 140

Ø D 116 160

1) wykonanie dodatkowe: zawór z korpusem ko³nierzowym

Wymiary i ciê¿ar zaworów regulacyjnych z korpusem ko³nierzowym
(DN 32/DN 40/DN 50) s¹ takie same jak zaworów z ko³nierzami
nakrêcanymi!

Wymiary w mm i ciê¿ar wraz z przy³¹czami

Œrednica
nominalna DN 15 20 25 32 40 50

z koñcówkami do wspawania

D³ugoœæ L1 210 234 244 268 294 330

Ciê¿ar,
oko³o kg

46-5 1,6 1,7 1,8 3 5,5 6

46-6 2,0 2,1 2,2 3,2 10 10,5

z koñcówkami gwintowanymi

D³ugoœæ L2 129 144 159 180 196 228

Gwint zewn. A G 1
2 G 3

4 G 1 G 11
4 G 1 1

2 G 2

Ciê¿ar,
oko³o kg

46-5 1,6 1,7 1,8 3 5,5 6

46-6 2,0 2,1 2,2 3,2 10 10,5

z ko³nierzami nakrêcanymi1) 2)

lub z korpusem ko³nierzowym (DN 32 do 50)

D³ugoœæ L3 130 150 160 180 200 230

Ciê¿ar,
oko³o kg

46-5 3,0 3,7 4,3 6,2 9,5 11

46-6 3,4 4,1 4,7 6,4 14 15,5

1) PN 16/25
2) w przypadku zaworów o œrednicy DN 40 i DN 50 ko³nierze s¹ ju¿

zamontowane
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Tekst zamówienia
Regulator ró¿nicy ciœnieñ z ograniczeniem przep³ywu
Typ 46-5/46-6
DN ..., PN …
dopuszczalna temperatura ... °C
wspó³czynnik Kvs ...
z koñcówkami do wspawania / z koñcówkami nakrêcanymi /
z ko³nierzami nakrêcanymi / jako zawór ko³nierzowy
DN 32/DN 40/DN 50
wartoœæ zadana ró¿nicy ciœnieñ / zakres wartoœci zadanej
ró¿nicy ciœnieñ ... bar
ewentualne wykonanie specjalne …

Zmiany techniczne zastrze¿one
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