
Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania
dla zastosowañ specjalnych

Reduktor ciœnienia typu 2357-1/6 · Zawór zamyka siê, gdy ciœnienie za nim wzrasta.

Regulator upustowy typu 2357-2/7 · Zawór otwiera siê, gdy ciœnienie przed nim wzrasta.

Zastosowanie
Regulatory przeznaczone dla kriogenicznych gazów i cieczy
oraz mediów ciek³ych, gazowych i parowych · Ciœnienie robo-
cze do 50 bar Wartoœæ zadana od 0,2 do 40 bar · Zakres tem-
peratur –200°C do +200°C · Pozbawione olejów i smarów.

Gazy techniczne, jak np. argon, azot i tlen przechowywane s¹
w postaci ciek³ej w izolowanych termicznie zbiornikach pod
dzia³aniem ciœnienia o sta³ej wartoœci. Gazy przesy³ane s¹ do
u¿ytkownika odpowiednimi ruroci¹gami. Ekstremalne warunki
eksploatacji (ciœnienie do 50 bar i temperatury do –200 °C) wy-
magaj¹ zastosowania specjalnej armatury regulacyjnej.
Regulatory ciœnienia typu 2357-… skonstruowane s¹ specjal-
nie do zastosowania w technice niskich temperatur. Oczywiœcie
mo¿liwe jest równie¿ ich zastosowanie dla gazów, cieczy i pary
w innych warunkach eksploatacyjnych.
Cechy charakterystyczne
¢ regulatory proporcjonalne nie wymagaj¹ce zabiegów kon-

serwacyjnych,
¢ szeroki zakres nastaw wartoœci zadanej i wygodna jej na-

stawa,
¢ zwarta konstrukcja o niskiej wysokoœci monta¿owej,
¢ pozbawione olejów i smarów.
Wykonania
Regulatory ciœnienia sk³adaj¹ siê z zaworu regulacyjnego,
membrany nastawczej i nastawnika wartoœci zadanej.
Reduktor ciœnienia typu 2357-1/6 · Regulator ciœnienia z za-
worem przelotowym. Ciœnienie za zaworem regulowane jest
odpowiednio do wartoœci zadanej. Zawór zamyka siê, gdy ciœ-
nienie za nim wzrasta.
Regulator wzrostu ciœnienia z funkcj¹ bezpieczeñstwa przy od-
wróceniu kierunku dzia³ania. Ciœnienie przed zaworem dopro-
wadzane jest do membrany nastawczej. Zawór zamyka siê,
gdy ciœnienie przed nim wzrasta.
Funkcja bezpieczeñstwa: grzyb regulatora wzrostu ciœnienia
dzia³a jak zawór bezpieczeñstwa i powoduje odci¹¿enie komory
ciœnieniowej. Ciœnienie oddzia³uje od do³u na powierzchniê
grzyba; zawór otwiera siê w celu wyrównania ciœnienia.
Regulator upustowy typu 2357-2/7 · Regulator ciœnienia z za-
worem k¹towym. Reguluje ciœnienie przed zaworem odpo-
wiednio do wartoœci ciœnienia nastawionego za pomoc¹ na-
stawnika. Gdy ciœnienie wzrasta, zawór otwiera siê do momen-
tu, a¿ zostanie osi¹gniêta wartoœæ zadana.
Regulator typu 2357-2 mo¿na dodatkowo wyposa¿yæ w zawór
zwrotny. W przypadku izolowanych termicznie zbiorników
nadciœnienie przekazywane jest do sieci odbiorczej, zanim za-
cznie dzia³aæ zawór bezpieczeñstwa.
Wykonania specjalne - szczegó³y po z³o¿eniu zapytania -
Regulator ciœnienia typu 2357-6/7
– wszystkie elementy posiadaj¹ce stycznoœæ z medium s¹ po-

lerowane elektrolitycznie,
– dodatkowo dla œrednicy nomin. DN 40 wspó³czynnik KVS = 5

Copyright © 2005 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

Przynale¿na karta zbiorcza T 2500 Wydanie grudzieñ 2005 (12/02)

Karta katalogowa T 2557 PL

Atest TÜV

Rys. 1 · Regulator ciœnienia typu 2357-1 (reduktor ciœnienia)

Rys. 2 · Regulator ciœnienia typu 2357-2 (regulator upustowy)

Rys. 3 · Regulator ciœnienia typu 2357-6 (reduktor ciœnienia)



Wyposa¿enie dodatkowe
Typ 2357-1/2: elementy przy³¹czeniowe z³¹czka do wlutowa-
nia z tulejk¹ kulist¹ (dla przewodów Ø 16 mm); filtr o œrednicy
oczek 270 µm, filtr o œrednicy oczek 50 µm.

Typ 2357-2: zawór zwrotny

Sposób dzia³ania
Regulator ciœnienia typu 2357-1/6 dzia³a w kierunku przep³y-
wu od przy³¹cza (A) do przy³¹cza (B) jako reduktor ciœnienia.

Przy braku ciœnienia zawór jest otwarty. Ciœnienie za zaworem
(B) doprowadzane jest do membrany regulacyjnej (3). Po-
wstaj¹ca si³a nastawcza powoduje przestawienie grzyba za-
woru (2), w zale¿noœci od si³y napiêcia sprê¿yn, któr¹ reguluje
siê nastawnikiem wartoœci zadanej (10). Zawór zamyka siê,
gdy ciœnienie za nim (B) wzrasta.

W trybie pracy jako regulator wzrostu ciœnienia nastêpuje od-
wrócenie kierunku dzia³ania, kierunek przep³ywu przebiega
od (B) do (A) – ciœnienie przed zaworem (B) doprowadzane jest
do membrany regulacyjnej. Zawór zamyka siê, gdy ciœnienie
przed nim wzrasta.

Regulator wzrostu ciœnienia dzia³a jak zawór bezpieczeñstwa
i w wypadku przekroczenia wartoœci zadanej o 5 bar odci¹¿a
komorê ciœnieniow¹. Je¿eli pokonana zostanie si³a napiêcia
umieszczonych na górze sprê¿yn, zawór otwiera siê w celu wy-
równania ciœnienia.

W wypadku regulatora upustowego typu 2357-2/7 kierunek
przep³ywu jest sta³y od (A) do (B). Przy braku ciœnienia zawór
jest zamkniêty. Ciœnienie powstaj¹ce na przy³¹czu (A) dopro-
wadzane jest wewnêtrznie do membrany regulacyjnej (3). Po-
wstaj¹ca si³a przeciwdzia³a podlegaj¹cej nastawie sile napiê-
cia sprê¿yn. Gdy ciœnienie wzrasta, zawór otwiera siê a¿ zo-
stanie osi¹gniêta wartoœæ zadana.

W wykonaniu specjalnym regulator przepustowy mo¿e zostaæ
wyposa¿ony dodatkowo w zawór zwrotny, który zapobiega
cofaniu siê medium.

Monta¿
– Po³o¿enie monta¿owe jest dowolne,
– reduktor ciœnienia: kierunek przep³ywu od przy³¹cza (A)

do (B); regulator wzrostu ciœnienia z funkcj¹ bezpieczeñstwa:
kierunek przep³ywu od przy³¹cza (B) do (A),

– regulator upustowy typu 2357-2 z zaworem zwrotnym:
g³ówna oœ urz¹dzenia musi byæ ustawiona pionowo,
przy³¹cze (B) musi byæ skierowane do góry.

Atest konstrukcji
Regulatory w wykonaniu PN 50 posiadaj¹ atest TÜV. Numer
rejestru dostêpny jest po z³o¿eniu zapytania.
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1 korpus
2 grzyb
3 membrana regulacyjna
4 pierœcieñ uszczelniaj¹cy
5 talerz membrany
6 kulka
7 talerz sprê¿yn

Tabela 1 · Typ 2357 … wykonanie regulatora i przy³¹cza

Typ Konstrukcja
Wykonanie

Przy³¹cza

wejœcie wyjœcie

2357-1 reduktor ciœnienia
zawór przelotowy

G ¾ A
z³¹cza sto¿kowe

2357-2 regulator upustowy
zawór k¹towy

G ¾ A
z³¹cza sto¿kowe

G ¾
gwint zewn.

2357-6 reduktor ciœnienia
zawór przelotowy koñcówka do wspawania Ø 18

dla przewodu DN 15 x 1,5 mm
2357-7 regulator upustowy

zawór k¹towy

8 sprê¿yny
9 dolna czêœæ korpusu
10 nastawnik wartoœci

zadanej
11 nakrêtka kontruj¹ca
12 zawór zwrotny
13 filtr
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Rys. 4 · Reduktor ciœnienia typu 2357-1
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Rys. 5 · Regulator upustowy typu 2357-2
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Rys. 6 · Regulator ciœnienia typu 2357-… zastosowany w technice kriogenicznej, schemat dzia³ania

Przyk³ad zastosowania (schemat ideowy)

Regulator ciœnienia pracuj¹cy jako regulator wzrostu ciœnienia
z funkcj¹ bezpieczeñstwa
Podczas poboru skroplony gaz wypychany jest do parownika (8)
wskutek dzia³ania ciœnienia w termicznie izolowanym zbiorniku.
Ciœnienie gazu spada poni¿ej zadanej wartoœci roboczej. Reduktor
ciœnienia typu 2357-1/6 – zamontowany jako regulator wzrostu
ciœnienia (2) – otwiera i pozwala na odp³yw cieczy do dodatkowego
parownika wzrostu ciœnienia (7). Ciœnienie gazu wzrasta i ponownie
osi¹ga wartoœæ ciœnienia roboczego; regulator wzrostu ciœnienia (2)
zamyka siê.
Po zamkniêciu zaworu odcinaj¹cego (6.1) ciecz znajduj¹ca siê
w przewodzie miêdzy zaworem odcinaj¹cym (6.1) i regulatorem (2)
ulega odparowaniu, czemu towarzyszy wzrost ciœnienia. Grzyb regu-
latora ciœnienia (2) dzia³a jak zawór bezpieczeñstwa, zawór
(ciœnienie plusowe na przy³¹czu B) otwiera siê w celu wyrównania
ciœnienia i tym samym odci¹¿a komorê ciœnieniow¹.

Regulator ciœnienia jako regulator upustowy
Regulator upustowy typu 2357-2/7 (3) ustawiony jest na ciœnienie
wy¿sze ni¿ ciœnienie robocze. Ciecz zamkniêta w przewodzie miêdzy
zaworem odcinaj¹cym 6.1 i 6.2 ulega odparowaniu, czemu towa-
rzyszy wzrost ciœnienia. Regulator upustowy (3) otwiera siê i kieruje
gaz do instalacji odbiorczej.

Regulator ciœnienia jako reduktor ciœnienia
Je¿eli w instalacji odbiorczej wymagane jest ni¿sze ciœnienie, regulator
ciœnienia typu 2357-1/6 mo¿e byæ zastosowany jako reduktor
ciœnienia (4).

1 zbiornik cieczy sch³odzonej
do niskich temperatur

2 regulator wzrostu ciœnienia
typu 2357-1/6

3 regulator upustowy
typu 2357-2/7

4 reduktor ciœnienia
typu 2357-1/6

5 czujnik temperatury
bezpieczeñstwa typu 2040

6.1 zawór odcinaj¹cy
6.2 zawór odcinaj¹cy
7 parownik wzrostu

ciœnienia
8 parownik koñcowy
9 miernik poziomu cieczy

Media 5
10 zawór bezpieczeñstwa
11 filtr
12 zawór odcinaj¹cy

Tabela 2 · Dane techniczne · Wszystkie wartoœci ciœnienia w bar

Typ 2357-1 2357-2 2357-6 2357-7

Wspó³czynnik KVS 0,25 0,8 1,25 0,4 0,8 1,25

Zakresy wartoœci zadanej 1)

w bar
1 do 25
10 do 36

1 do 8
5 do 25
8 do 40

1 do 25
10 do 36

1 do 8
5 do 25
8 do 40

Dopuszczalne ciœnienie robocze PN 40 PN 50 PN 40 PN 50

Max. dop. ró¿nica ciœnieñ �p gazy 30 bar � ciecze 6 bar

Zakres temperatur �196°C do +200°C �200°C do +200°C
1) Inne zakresy wartoœci zadanych po z³o¿eniu zapytania

Tabela 3 · Materia³y · Numery materia³ów zgodnie z DIN EN

Typ 2357-1 2357-2 2357-6 2357-7

Korpus GK-CuZn37Pb2 1) (CW606N) 1.4306

Pokrywa GK-CuZn37Pb2 (CW606N)

Grzyb
CuZn40Pb2 (CW617N)

z uszczelnieniem miêkkim
z PTFE

� 1.4301 �

Membrana regulacyjna CuBe 1.4301

Sprê¿yny nastawy wartoœci
zadanej stal nierdzewna (1.4310)

Uszczelnienie korpusu PTFE
1) PN 40: CuZn39Pb3 (CW614N)
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Tekst zamówienia
regulator ciœnienia typu 2357-1/2/6/7

zakres wartoœci zadanej ... bar

ew. wyposa¿enie dodatkowe ...

wykonanie specjalne ...

Zmiany techniczne zastrze¿one

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02-180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
www.samson.com.pl

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90
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Rys. 7 · Wymiary w mm i ciê¿ar

Wymiary i ciê¿ar

Dane w nawiasach odnosz¹ siê do regulatora
o ciœnieniu nominalnym PN 40.
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Regulator ciœnienia Typ 2357-1
ciê¿ar: 2,0 (0,9) kg
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DN15

Regulator ciœnienia Typ 2357-6
ciê¿ar: 3,0 kg
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Regulator ciœnienia Typ 2357-2
ciê¿ar: 1,7 (0,6) kg
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Regulator ciœnienia Typ 2357-7
ciê¿ar: 2,5 kg


