Zawory poœredniego dzia³ania
Zawory tego typu wykorzystuj¹ istnienie ró¿nicy ciœnieñ na
zaworze
do wywo³ania si³y otwieraj¹cej zawór i
utrzymuj¹cej go w pozycji otwarcia. Sk³adaj¹ siê z dwóch
zasadni-czych elementów: zaworu g³ównego
(2) i
zaworu-pilota (5). Posiadaj¹ tak¿e dwa kana³y: pilotowy
(7) i mniejszy wyrównawczy (8). Zawór-pilot pracuje jak
normalny zawór bezpoœredniego dzia³ania.
W stanie zamkniêtym ciœnienia nad membran¹ (6)
(obszar II) i pod membran¹ w obszarze I s¹ jednakowe i
równaj¹ siê ciœnieniu od strony dop³ywu P (obszary I i II
po³¹czone s¹ na sta³e otwartym kana³em wyrównawczym
(8), a kana³ pilotowy (7) jest zamkniêty). Z chwil¹ podania
napiêcia na cewkê (4) otwiera siê zawór-pilot (5) i kana³
pilotowy (7) zostaje otwarty. Istniej¹ca ró¿nica ciœnieñ
pomiêdzy obszarem II nad membran¹ a obszarem III od
strony wyp³ywu A powoduje przep³yw medium przez kana³
pilotowy. Poniewa¿ przep³yw przez kana³ pilotowy (7) jest
wiêkszy ni¿ przez kana³ wyrównawczy (8), ciœnienie w
obszarze II nad membran¹ zaczyna spadaæ. Powstaj¹ca w
ten sposób ró¿nica ciœnieñ DP na membranie, pomiêdzy
obszarem I od strony nap³ywu a obszarem II nad
membran¹, wytworzy si³ê, która pokonuj¹c si³ê nacisku
sprê¿yny dociskowej (1) podniesie membranê (zawierad³o)
i otworzy zawór g³ówny (2). Si³a ta bêdzie utrzymywaæ
zawierad³o w pozycji otwarcia.
Zamkniêcie zaworu-pilota (po zaniku napiêcia na cewce)
zatrzymuje przep³yw medium przez kana³ pilotowy (7). Ze
wzglêdu na istniej¹cy ca³y czas przep³yw przez kana³
wyrównawczy (8) ciœnienie w obszarze II nad membran¹
zaczyna rosn¹æ. Gdy zrównowa¿y ono (wspólnie ze
sprê¿yn¹) ciœnienie pod membran¹ (od strony dop³ywu) zawór g³ówny (2) zacznie siê zamykaæ.
Cechy charakterystyczne:
! wykorzystuj¹ do dzia³ania ciœnienie procesowe
! pracuj¹ poprawnie tylko wtedy, gdy istnieje

3
4
1

5

II

6

2

7

I

P

!
!
!
!
!

III

8

A

wymagana minimalna ró¿nica ciœnieñ DPMIN na
zaworze. W przypadku, gdy bêdzie ona mniejsza
od wymaganej, zawory tego typu nie bêd¹ dzia³a³y
prawid³owo.
ró¿nica ciœnieñ DP potrzebna jest do otwarcia
zaworu i utrzymania go w pozycji otwartej,
prêdkoœæ otwierania i zamykania zaworu zale¿y od
wielkoœci tej ró¿nicy
ze wzglêdu na ma³e przekroje kana³ów steruj¹cych
s¹ wra¿liwe na zanieczyszczenia (nale¿y stosowaæ
przed nimi odpowiednie filtry)
d³ugi czas zadzia³ania (w niektórych typach dochodzi
nawet do kilku sekund)
mniejsza ¿ywotnoœæ (œrednio - kilkaset tysiêcy cykli
pracy)

