Zawory ze wspomaganiem
W wielu instalacjach trudno jest okreœliæ jaka minimalna
ró¿nica ciœnieñ DPMIN bêdzie wystêpowa³a na zaworze. W
zwi¹zku z tym istnieje koniecznoœæ stosowania zaworów
uniwersalnych, pracuj¹cych niezale¿nie od ró¿nicy ciœnieñ.
S¹ to zawory ze wspomaganiem.
Budowa takiego zaworu jest zbli¿ona do zaworu
poœredniego dzia³ania z t¹ ró¿nic¹, ¿e zawór-pilot (5)
umieszczony jest w samym grzybku zaworu g³ównego
(2). Zawierad³o (membrana) zaworu g³ównego (2)
podnoszone jest przez rdzeñ ruchomy (3) (zawierad³o
zaworu-pilota (5)) za poœrednictwem uk³adu elastycznego,
tzn. umo¿liwiaj¹cego najpierw pe³ne otwarcie gniazda
zaworu-pilota (bezpoœredniego dzia³ania).
Przestrzeñ II nad membran¹ (6) jest po³¹czona z obszarem
I od strony dop³ywu
P stale otwartym kana³em
wyrównawczym (8). Zawór-pilot (5) ³¹czy poprzez kana³
pilotowy (7) obszar II nad membran¹ z obszarem III od
strony wyp³ywu A. Gdy zawór jest zamkniêty kana³
pilotowy jest równie¿ zamkniêty. Ciœnienie nad membran¹
jest równe ciœnieniu od strony dop³ywu.
Przy ma³ej lub zerowej ró¿nicy ciœnieñ DP zawór pracuje
jak zawór bezpoœredniego dzia³ania. Si³a podnosz¹ca
rdzeñ po podaniu napiêcia na cewkê (4), otwiera
równoczeœnie zawór-pilot (5) i g³ówny zawór (2).
Zamkniêcie obu zaworów nastêpuje pod wp³ywem
sprê¿yny(1) po zaniku pr¹du w cewce (4).
Gdy ró¿nica ciœnieñ DP jest du¿a zawór pracuje jak zawór
poœredniego dzia³ania. Podanie napiêcia na cewkê
powoduje otwarcie zaworu-pilota (5). Nastêpuje
po³¹czenie obszaru II nad membran¹ z obszarem III od
strony wyp³ywu. Ciœnienie nad membran¹ spada, zawór
g³ówny (2) siê otwiera pod wp³ywem ciœnienia ró¿nicowego
DP, które utrzymuje go w pozycji otwarcia.
Zanik pr¹du w cewce wymusza zamkniêcie zaworu-pilota.
Ciœnienie nad membran¹ roœnie. Pojawia siê si³a
równowa¿¹ca si³ê pochodz¹c¹ od ró¿nicy ciœnienia DP na
zaworze. Zawór siê zamyka.
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Cechy charakterystyczne:
! stosuje siê je w uk³adach, gdzie ró¿nica ciœnieñ DP na
zaworze jest zmienna lub trudna do okreœlenia
! pracuj¹ prawid³owo niezale¿nie od wielkoœci
ciœnienia ró¿nicowego DP na zaworze - chocia¿
wykorzystuj¹ do dzia³ania ciœnienia procesowe
! mo¿na je stosowaæ od zera do maksymalnego
ciœnienia pracy PMAX, na które zosta³y skonstruowane
! posiadaj¹ stosunkowo du¿e opory przep³ywu (ma³y
wspó³czynnik Kv) - wzglêdy konstrukcyjne
! s¹ wra¿liwe na zanieczyszczenia - nale¿y zapewniæ
odpowiedni¹ czystoœæ medium (stosowaæ filtry)
! d³ugie czasy zadzia³ania - ma³a czêstotliwoœæ ³¹czeñ
! ¿ywotnoœæ - mniejsza ni¿ zaworów bezpoœredniego
dzia³ania (kilkaset tysiêcy cykli pracy)

