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Zastosowanie

Elementy konstrukcyjne zaworów s³u¿¹ce do redukcji poziomu
ha³asu przeznaczone do monta¿u w zaworach przelotowych
i k¹towych stosowanych do gazów i pary.

Emisja ha³asu przez zawory regulacyjne i pod³¹czone do nich
ruroci¹gi w przypadku mediów gazowych i pary jest okreœlana
przez strumieñ wychodz¹cy ze zwê¿enia przekroju miêdzy
gniazdem i grzybem i stref¹ jego turbulentnego mieszania.
Szczególnie skutecznie i ekonomicznie redukuj¹ poziom
ha³asu rozdzielcze strumienia, które skracaj¹ swobodny stru-
mieñ gazu i pary i przyspieszaj¹c kompensacjê impulsów
w strefie mieszania.

Rozdzielacze strumienia charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi
w³aœciwoœciami:

• skuteczne i bezpieczne pod wzglêdem eksploatacyjnym oraz
korzystne pod wzglêdem cenowym elementy konstrukcyjne
do redukcji poziomu ha³asu

• maj¹ca znaczenie odchy³ka od charakterystyki tylko w za-
kresie skoku ponad 80%

• zmniejszenie wspó³czynników KVS zaworu do wartoœci KVSI,
KVSII i KVSIII podanych w kartach katalogowych

• monta¿ w zaworach przelotowych typu 3241, 3251 i 3254,
w zaworach k¹towych typu 3256 oraz w zaworach przelo-
towych regulatorów bezpoœredniego dzia³ania,

• w przetwornicach pary serii 280 rozdzielacz strumienia St III
s³u¿y tak¿e do rozdzielania i odparowywania wody
ch³odz¹cej (zob. karta katalogowa T 8251).

Wykonania

– Rozdzielacz strumienia St I (rys. 1)  ·  blacha perforowana
z otworami o œrednicy 2,5 mm, przeznaczona dla gazów i
pary.

– Rozdzielacz strumienia St II (rys. 2)  ·  dwuwarstwowa bla-
cha perforowana, przeznaczona dla gazów i pary

– Rozdzielacz strumienia St III ·  plecionka z nierdzewnego
drutu (rys. 3), przeznaczona dla gazów i pary.
Dla zaworów serii 250 i 280 z dodatkow¹ wewnêtrzn¹
i zewnêtrzn¹ blach¹ perforowan¹ (rys. 4).

Inne wykonania

– Rozdzielacz strumienia St I i St II · wykonanie wzmocnione
dla zaworów serii 240 o œrednicy nominalnej od DN 200
(NPS 8) i dla zaworów serii 250 przeznaczonych do stoso-
wania w warunkach wysokiego ciœnienia
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Rozdzielacze strumienia dla zaworów regulacyjnych

St I · St II · St III

Rys. 1
Rozdzielacz strumienia St I

Rys. 2
Rozdzielacz strumienia St II

Rys. 3
Rozdzielacz strumienia St III

Rys. 4
Roadzielacz strumienia St III
ze wzmocnieniem



Sposób dzia³ania (rys. 5)

Po przep³yniêciu zwê¿enia przekroju miêdzy gniazdem (2) za-
woru i grzybem (3) medium osi¹ga swoj¹ maksymaln¹ prêd-
koœæ i przed wytworzeniem strefy mieszania, w której powstaj¹
zawirowania bêd¹ce Ÿróde³ ha³asu, trafia na œciankê wew-
nêtrzn¹ rozdzielacza strumienia (13). Dziel¹c g³ówny strumieñ
na mniejsze rozdzielacz umo¿liwia cichsz¹ wymianê impulsów
z otaczaj¹cym go medium.

Obliczanie emisji ha³asu

Gazy i pary

W przypadku gazów emisjê ha³asu jedno- i wielostopniowych
zaworów regulacyjnych oblicza siê zgodnie z norm¹ DIN EN
60534, czêœæ 8-3. Ta metoda obliczeniowa nie dotyczy jednak
zaworów regulacyjnych wyposa¿onych we wk³ady zmniej-
szaj¹ce poziom ha³asu, jakimi s¹ np. rozdzielacze strumienia
St I, StII i St III. W takim przypadku obliczenia przeprowadza
siê zgodnie z instrukcj¹ VDMA 24422, wydanie 89.

Punktem wyjœcia do obliczeñ jest moc strumienia w momencie
rozprê¿ania, a emisjê ha³asu oblicza siê za pomoc¹ akustyczne-
go stopnia przemiany ηG . Ró¿nica miêdzy przedstawionymi na
wykresie 1 stopniami przekszta³cenia w zale¿noœci od stosunku
ró¿nicy ciœnieñ pokazuje bezpoœrednio ró¿nicê poziomów wew-
nêtrznej mocy akustycznej i z dostateczn¹ dok³adnoœci¹ tak¿e
ró¿nicê miêdzy poziomem ha³asu oczekiwanym w odleg³oœci
1 m od przewodu rurowego.

Je¿eli stosunek ró¿nicy ciœnieñ wynosi np. x = 0,5, to oczekiwana
ró¿nica poziomów miêdzy zaworem bez rozdzielacza strumienia
i z rozdzielaczem strumienia St I wynosi 10 dB, a z rozdzielaczem
strumienia St III – 20 dB.
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Wykres 1 0 bez rozdzielacza strumienia
1 z rozdzielaczem strumienia St I
2 z rozdzielaczem strumienia St II
3 z rozdzielaczem strumienia St III

Rys. 5 · Zawór typu 3251 z rozdzielaczem strumienia St I


