
Kulowy zawór spustowy z wyk³adzin¹ z PTFE

firmy Pfeiffer typu BR 21a

Zastosowanie
Kulowy zawór spustowy o szczelnym zamkniêciu, z wyk³adzin¹
z PTFE przeznaczony dla mediów agresywnych, zw³aszcza dla
instalacji chemicznych o wysokich wymaganiach.
Œrednica nominalna DN 50 do DN 150
Ciœnienie nominalne PN 10/16
Temperatury –10 do 200°C

Zawór kulowy spustowy z wyk³adzin¹ z PTFE
• z si³ownikiem pneumatycznym lub
• dŸwigni¹ rêczn¹
Korpus:
• z ¿eliwa sferoidalnego z izostatyczn¹ wyk³adzin¹ z bia³ego

PTFE
Kula:
• ze stali nierdzewnej w p³aszczu z PTFE
Pozosta³e w³aœciwoœci
• potwierdzenie równowa¿noœci uszczelnienia z wymagania-

mi przepisów TA-Luft
• wymienne pierœcienie uszczelniaj¹ce z PTFE
• uszczelnienie trzpienia kuli przez dociskany za pomoc¹

sprê¿ynu zespó³ pierœcieni z PTFE
Zawory kulowe z si³ownikiem pneumatycznym mo¿na wyposa-
¿yæ w ustawniki pozycyjne, zawory elektromagnetyczne i inne
urz¹dzenia dodatkowe zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845.

Wykonania
Wykonanie standardowe · Kulowy zawór spustowy z wyk³a-
dzin¹ z PTFE firmy Pfeiffer, typu BR 21a, ciœnienie nominalne
10/16, w nastêpuj¹cych œrednicach nominalnych.

Wlot DN 65 100 100 150 150

Wylot DN 50 80 100

– Typ BR 21a · z pneumatycznym si³ownikiem obrotowym z
po³o¿eniem bezpieczeñstwa lub bez

– Typ BR 21a · z dŸwigni¹ rêczn¹ (rys. 1)

Inne wykonania
– wyk³adziny ze specjalnych kompozytów PTFE
– wyk³adzina z PTFE przewodz¹cego pr¹d elektryczny
– uszczelnienie trzpienia kuli za pomoc¹ dwóch zespo³ów pierœ-

cieni uszczelniaj¹cych z PTFE i z przy³¹czem kontrolnym
– ko³nierz przy³¹czeniowy zgodnie z norm¹ ANSI Class 150

na zapytanie
– wpust ko³nierza zgodnie z norm¹ DIN 2512
– ró¿ne materia³y kuli i pieœcienia uszczelniaj¹cego
– p³aszcz grzewczy

Wskazówka: przed zamontowaniem w strefie zagro¿enia wy-
buchem sprawdziæ mo¿liwoœæ zastosowania zaworu kulowego
zgodnie z dyrektyw¹ ATEX 94/9/EG w instrukcji obs³ugi BA 20a!
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Rys. 1 · Kulowy zawór spustowy typu BR 21a

1 korpus 3 kula
4 pierœcieñ uszczelniaj¹cy 9 zespó³ pierœcieni

10 sprê¿yny talerzowe uszczelniaj¹cych z PTFE

Rys. 2 · Kulowy zawór spustowy typu BR 21a,
rysunek przekrojowy



Sposób dzia³ania (rys. 3)
W przypadku zaworów kulowych spustowych serii BR 21a wiê-
kszy ko³nierz jest przykrêcany do ko³nierza w dnie zbiornika.
Kula (3) o przelocie cylindrycznym jest ³o¿yskowana obrotowo
na osi. K¹t obrotu kuli decyduje o przep³ywie przez woln¹
przestrzeñ pomiêdzy korpusem (1) i kana³em kuli. Wyprowa-
dzony na zewn¹trz trzpieñ kuli jest wyposa¿ony w dŸwigniê
rêczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ zamontowania si³ownika pneuma-
tycznego.
Kula (3), umieszczona w korpusie zaworu z wyk³adzin¹ z PTFE,
jest uszczelniana za pomoc¹ wymiennych pierœcieni uszczel-
niaj¹cych (4), a trzpieñ kuli za pomoc¹ zespo³u pierœcieni
uszczelniaj¹cych z PTFE (9), dociskanego przez sprê¿yny tale-
rzowe (10) znajduj¹ce siê nad szczeliwem.

Wykres ciœnienia i temperatury
Podane ró¿nice ciœnieñ s¹ ograniczane przez wykres ciœnienia
i temperatury. Je¿eli wartoœci uzyskiwane w rzeczywistoœci wy-
kraczaj¹ poza podany zakres, prosimy o kontakt z nami.

Po³o¿enie bezpieczeñstwa
W zale¿noœci od wykonania, w przypadku odci¹¿enia ciœnie-
niowego membrany lub zaniku energii zasilania pneumatycz-
ny si³ownik obrotowy jednostronnego dzia³ania mo¿e przesta-
wiæ zawór w jedno z dwóch po³o¿eñ bezpieczeñstwa.

„brak energii zasilania – zawór ZAMKNIÊTY“ – w przypadku
zaniku energii zasilania zawór kulowy zostaje zamkniêty.

„brak energii zasilania – zawór OTWARTY“ – w przypadku
zaniku energii zasilania zawór kulowy zostaje otwarty.
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Rys. 3 · Wykres ciœnienia i temperatury

Tabela 1 · Dane techniczne zaworu typu BR 21a

Œrednica nominalna wlot DN 65 DN 100 DN 100 DN 150 DN 150

wylot DN 50 DN 50 DN 80 DN 80 DN 100

Ciœnienie nominalne PN 10/16

Zakres temperatury zob. wykres zale¿noœci ciœnienia i temperatury

Uszczelnienie kuli bia³y PTFE

Przeciek zgodnie z DIN EN 12266-1 badanie P12. klasa przecieku „A”

Ko³nierze zgodnie z norm¹  DIN 2632/2633 lub ANSI Class 150

Uszczelnienie d³awnicy dociskany za pomoc¹ sprê¿yny talerzowej zespó³ pierœcieni uszczelniaj¹cych z PTFE

Tabela 2 · Materia³y

Korpus EN-JS1049 (GGG 40.3) z wyk³adzin¹ z PTFE

Kula WN 1.4313/WN 1.4317 w p³aszczu z PTFE

Pierœcienie uszczelniaj¹ce bia³y PTFE

Uszczelnienie d³awnicy zespó³ pierœcieni uszczelniaj¹cych z PTFE
sprê¿yny ze stali sprê¿ynowej WN 1.8159, pokrytej Delta-Tone

Tuleja ³o¿yska PTFE z dodatkiem 25% wêgla

Pow³oka lakiernicza czarny PCW (RAL 9005)



Tekst zamówienia
Kulowy zawór spustowy
z wyk³adzin¹ z PTFE BR 21a
Œrednica nominalna DN ....
Ciœnienie nominalne PN ....

Ewentualne wykonanie specjalne

Si³ownik obrotowy typ ....
Ciœnienie nastawcze .... bar
Ciœnienie robocze .... bar
Temperatura medium .... °C

Wyposa¿enie dodatkowe ustawnik pozycyjny i/lub
nadajnik sygna³ów granicznych,
zawór elektromagnetyczny

Zmiany techniczne zastrze¿one
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Rys. 4 · Rysunek wymiarowy zaworu typu BR 21a

Tabela 3 · Max. dop. momenty obrotowe MDmax, wymagane momenty robocze i rozruchowe MDLauf und MDl w Nm
Podane momenty rozruchowe s¹ wartoœciami œrednimi uzyskanymi w wyniku pomiarów dla powietrza w tempraturze 20°C. Temperatura
robocza, rodzaj medium oraz d³u¿szy czas eksploatacji mog¹ powodowaæ znacz¹ce zmiany momentów rozruchowych i obrotowych.

Œrednica
nominalna
wlot/wylot

DN

Dopuszczalny
moment

obrotowy
MDmax

Wymagany
moment

obrotowy
MDLauf

Ró¿nica ciœnieñ ∆p

0 bar 2 bar 4 bar 6 bar 8 bar 10 bar

moment rozruchowy MDl

65/50
140 15 23 23 23 23 23 28

100/50

100/80
608 38 57 57 60 65 70 80

150/80

150/100 833 60 90 82 99 110 120 130

Tabela 4 · Wymiary w mm i ciê¿ar

Œrednica nominalna
wlot/wylot DN 65/50 100/50 100/80 150/80 150/100

L 190 190 245 250 270

H 103 103 138,5 138,5 161

H1 122 122 157,5 157,5 180

F 12 12 12 12 12

M M12 M12 M16 M16 M16

Rozwartoœæ klucza SW 12 12 16 16 20

DIN/ISO F05 F05 F07 F07 F07

Ciê¿ar kg 13 15 19 21 25

przy³¹cze
zgodne z norm¹ DIN ISO
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