Czym kierowaæ siê przy doborze zaworów?
Chc¹c dobrze dobraæ w³aœciwy dla danej instalacji zawór, nale¿y dok³adnie okreœliæ warunki pracy zaworu
i wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce zagadnienia:
1) rodzaj medium

- gaz, woda, olej (jego gêstoœæ, temperaturê i lepkoœæ)
Je¿eli zawór ma pracowaæ z medium nietypowym, które nie zosta³o wyszczególnione w danych
katalogowych, to nale¿y przede wszystkim sprawdziæ czy:
! nie jest ono zbyt gêste ( w wiêkszoœci przypadków gêstoœæ nie mo¿e przekraczaæ 21 cSt)
! czy nie jest ono agresywne w stosunku do materia³ów konstrukcyjnych i uszczelnieñ
u¿ytych do ich produkcji lub skontaktowaæ siê z Dzia³em Technicznym producenta F(.

2) œrednica nominalna zaworu

- jest to œrednica nominalna DN przy³¹cza rurowego (œrednica wewnêtrzna
ruroci¹gu). Powinna ona byæ równa œrednicy gniazda zaworu.
Bardzo czêsto ruroci¹gi technologiczne s¹ przewymiarowane, tzn. ich œrednica
nominalna jest wiêksza ni¿ wynika to z rzeczywistych potrzeb (obliczeñ
uwzglêdniaj¹cych opory liniowe i miejscowe). Dlatego dopuszczalne jest
zwê¿enie w miejscu zamontowania zaworu, jeœli tak wyniknie z obliczeñ.

3) ró¿nica ciœnieñ DP jaka bêdzie istnia³a na zaworze

4) wymagany przep³yw przez dany zawór
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- uzale¿nia ona rodzaj i typ zastosowanego zaworu.
W du¿ych lub skomplikowanych uk³adach po¿¹dane jest
utrzymywanie spadku ciœnienia na zaworze na
minimalnym poziomie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
niektóre zawory (zawory poœredniego dzia³ania i zawory
ze wspomaganiem)dzia³aj¹ dziêki tej w³aœnie ró¿nicy
ciœnieñ. Je¿eli spadek ciœnienia na zaworze, wynikaj¹cy
z warunków przep³ywowych (patrz punkt 4.), jest
mniejszy ni¿ wymagane dla danego zaworu minimalne
ciœnienie ró¿nicowe DPMIN , to zawór jest
przewymiarowany. Nale¿y wówczas wybraæ zawór o
mniejszym D PMIN , lub wybraæ zawór o mniejszej œrednicy
nominalnej z mniejszym wspó³czynnikiem przep³ywu Kv.

- inaczej mówi¹c, jakie musi byæ Kv tego zaworu
Z przep³ywem medium przez zawór zwi¹zany jest œciœle spadek
ciœnienia DP na zaworze. Wielkoœæ tego spadku zale¿y miêdzy innymi
od konstrukcji zaworu, rodzaju medium (jego gêstoœci, lepkoœci,
temperatury) oraz wielkoœci przep³ywu.
Dane wejœciowe potrzebne do doboru zaworu musz¹ mo¿liwie
dok³adnie okreœlaæ warunki pracy zaworu (jego aplikacjê) oraz
zawieraæ informacje o:
rodzaju medium, wymaganym przep³ywie, ciœnieniu
na dop³ywie, dopuszczalnym spadku ciœnienia DP na
zaworze na jaki mo¿emy sobie pozwoliæ w instalacji.
W oparciu o te dane dobieramy zawór.
Mo¿emy to zrobiæ na dwa sposoby - w zale¿noœci od tego, czy
dysponujemy Charakterystykami przep³ywu, czy
Wspó³czynnikiem przep³ywu Kv (dane te znajduj¹
siê w kartach katalogowych poszczególnych zaworów):
Sposób I:
Korzystamy z tzw. Charakterystyk
przep³ywu, które
przedstawiaj¹ zale¿noœæ spadku ciœnienia DP wystêpuj¹cego na
zaworze
od wielkoœci przep³ywu przez zawór dla konkretnie
okreœlonego medium (np. gazu ziemnego,
czy propanubutanu).Charakterystyki te s¹ wyznaczane, dla ka¿dej ze œrednic
znamionowych zaworów danego typoszeregu i przedstawione na
jednym wykresie.
Procedura: W oparciu o zawarte w danych wejœciowych warunki
ciœnieniowe wybieramy odpowiadaj¹cy im typoszereg
zaworów, a nastêpnie (maj¹c na uwadze wymagany
przep³yw) prosto z Charakterystyk dobieramy
odpowiadaj¹cy nam - ze wzglêdu na spadek ciœnienia
wystêpuj¹cy na zaworze przy tym przep³ywie - typ
zaworu o okreœlonej œrednicy nominalnej.
Sposób II:
Je¿eli nie dysponujemy charakterystykami przep³ywu to korzystamy
z tzw. Wspó³czynnik przep³ywu Kv - jest to przep³yw wody
(o temperaturze 5OC¸40OC) przez zawór, wyra¿ony w metrach
szeœciennych na godzinê, przy spadku ciœnienia statycznego DP
na zaworze równym 1 bar. Jest to wartoœæ zmierzona i podawana
przez producenta w danych technicznych zaworu.
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W oparciu o dane wejœciowe musimy wyznaczyæ wymagany
wspó³czynnik przep³ywu Kv. Wzory potrzebne do okreœlenia Kv s¹
bardzo skomplikowane i dlatego na ich podstawie wykonano szereg
wykresów przep³ywów, które ograniczaj¹ ca³y problem do jednego
podstawowego wzoru:
Kv = (wymagany przep³yw) x (wspó³czynnik graficzny)

-1

Wspó³czynnik graficzny mo¿na ³atwo odczytaæ z wykresów
przep³ywów przez dopasowanie okreœlonych w danych
wejœciowych warunków ciœnieniowych. W koñcowym etapie
wyznaczania wymaganego wspó³czynnika przep³ywu Kv nale¿y
jeszcze uwzglêdniæ odpowiednie wspó³czynniki korekcyjne
zwi¹zane miêdzy innymi z lepkoœci¹ medium, jego temperatur¹ itp..
Procedura: W oparciu o zawarte w danych wejœciowych warunki
ciœnieniowe wybieramy odpowiadaj¹cy im typoszereg
zaworów, a nastêpnie (maj¹c na uwadze wymagany
przep³yw) stosuj¹c siê do wy¿ej opisanego sposobu,
wyznaczamy wymagany wspó³czynnik przep³ywu Kv.
Spoœród zaworów wybranego typoszeregu dobieramy
zawór (o okreœlonej œrednicy nominalnej), którego
wartoœæ katalogowa wspó³czynnika przep³ywu Kv jest
równa lub wiêksza od wyznaczonej wczeœniej wartoœci
wymaganej Kv.
5) temperatura otoczenia i medium

7) napiêcie steruj¹ce
8) filtr

- nie mog¹ one przekraczaæ wartoœci podanych przez producenta
Producent gwarantuje d³ug¹ i bezawaryjn¹ pracê nawet przy stale
utrzymuj¹cych siê warunkach ekstremalnych. Nie wolno jednak , nawet
minimalnie przekraczaæ trwale wartoœci dopuszczalnych, gdy¿ spowoduje to
drastyczne obni¿enie ¿ywotnoœci zaworu, jego wadliw¹ pracê (moc cewki
zmniejsza siê ze wzrostem temperatury), lub nawet uszkodzenie. Zawory z
regu³y mog¹ pracowaæ przy okresowych (krótkotrwa³ych) przekroczeniach
dopuszczalnej temperatury, ale nale¿y siê wtedy liczyæ ze znacznym
skróceniem czasu ich ¿ycia.

- w zale¿noœci od rodzaju zasilania jakim dysponujemy i rodzaju zaworu nale¿y dobraæ
w³aœciw¹ cewkê, zgodnie z zaleceniami producenta

- stosownie do zanieczyszczeñ istniej¹cych w medium nale¿y zastosowaæ w³aœciwy filtr chroni¹cy przed
osadzaniem zanieczyszczeñ, które s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ uszkodzeñ zaworów elektromagnetycznych.
Niektóre zawory maj¹ zabudowany wewnêtrzny filtr oraz posiadaj¹ mo¿liwoœæ rozebrania i oczyszczenia
elementów wewnêtrznych(dotyczy zw³aszcza kana³ów wyrównawczych i pilotowych)

9) uderzenie hydrauliczne

- je¿eli istnieje niebezpieczeñstwo generowania uderzenia hydraulicznego nale¿y
dobraæ zawór z elastycznym zamkniêciem (membran¹)

10) stopieñ odpornoœci na zanieczyszczenia

11) przestrzenie zagro¿one wybuchem

- zawory elektromagnetyczne znajduj¹ zastosowanie w miejscach,
gdzie mog¹ wystêpowaæ ró¿ne stopnie zagro¿enia py³em i wilgoci¹,
na które cewka zaworu, a tak¿e ca³y zawór musz¹ byæ odporne
(stopieñ ochrony IP)

- zawory elektromagnetyczne, które mo¿na stosowaæ w takich
przestrzeniach, maj¹ oznakowanie Ex oraz posiadaj¹ specjaln¹ budowê cechy konstrukcyjne -spe³niaj¹ce wymagania zasadnicze stawiane przez
Dyrektywê 94/9/WE (ATEX) urz¹dzeniom przeznaczonym do u¿ytku w
przestrzeniach zagro¿onych wybuchem

Zdajemy sobie sprawê, ¿e w tak krótkim opracowaniu nie sposób zawrzeæ wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z zaworami
elektromagnetycznym. Mamy jednak nadziejê, ¿e oka¿e siê ono pomocne i u³atwi ich dobór w typowych zastosowaniach.
W przypadkach w¹tpliwych prosimy jeszcze raz o telefoniczny kontakt z nasz¹ firm¹. Zawsze jesteœmy gotowi udzieliæ
dodatkowych, bardziej szczegó³owych informacji na ten temat - prosimy o telefon F(
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