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do zaworów bezpieczeństwa
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RP 5340

Opis

Bazą jednostki kontrolnej RP 5340 jest metalowa szafa,
w której mieszczą się podzespoły. Szafa jest mocowana do
ściany lub konstrukcji kotła za pomocą czterech śrub - szafa
ma wywiercone 4 otwory (gwint M16).
Szafa chroni wewnętrzne części przed uszkodzeniami,
nieautoryzowanym dostępem oraz przed czynnikami
otoczenia: pyłem, wilgocią...
Z dolnej części skrzyni wyprowadzone są trzy przewody (rury
32x6) - tory pomiarowe. Z górnej części jednostki
wprowadzone jest przyłącze powietrza zasilającego (gwint
M22x1,5 zewnętrzny), przewód do elektrozaworu
(230V/50Hz) oraz dwa przyłącza dla powietrza
“zamykającego” i “otwierającego” zawór (gwinty M27x1,5
zewnętrzne).
Dopuszczalna temperatura pracy mieści się w zakresie 0 do
60 . Dla wyższych temperatur istnieje specjalna wersja
wykonania. Dla temperatur poniżej
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0 C szafa wyposażona jest
w dodatkowe ogrzewanie (dodatkowa opcja).
Jednostka kontrolna (oraz zawory bezpieczeństwa) są
ustawiane w fabryce na wskazane w zamówieniu ciśnienie
otwarcia. Nastawa urządzeń jest plombowana. Jednostka

Jednostka kontrolna RP 5340

Pneumatyczna jednostka kontrolna RP 5340 jest
zaprojektowana do kontroli sprężynowych zaworów
bezpieczeństwa z dodatkowym pneumatycznym układem
wspomagania. Jednostka przeznaczona jest do zaworów
produkowanych przez LDM typ SiZ 1508 i PV 1509 oraz dla
innych zaworów bezpieczeństwa wspomaganych poprzez
cylinder pneumatyczny (B&R, Sempell, etc.).
Jednostka RP 5340 jest następcą starej jednostki RP 5330.
Głównym udoskonaleniem jest mniejsze zapotrzebowanie na
powietrze oraz łatwiejsze ustawienie ciśnienia otwarcia.
Jednostka RP 5340 zachowuje wszystkie użyteczne funkcje
poprzedniego typu tj.: możliwość ustawienia ciśnienia
otwarcia jednostki kontrolnej nie tylko podczas normalnych
warunków pracy kotła, ale także w przypadku braku ciśnienia
lub ustawienie ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa
podczas normalnych warunków pracy w oparciu o zależność
między ciśnieniem otwarcia a ciśnieniem wspomagającym
otwarcie, do sterowania zdalnego itp. Jedna jednostka
kontrolna może obsługiwać dwa zawory bezpieczeństwa.

Opis działania

Jednostka kontrolna jest połączona z zaworem bezpie-
czeństwa poprzez przewody ciśnieniowe (”zamykający” i
“otwierający”). Pozwala to na zwiększenie siły dociskającej
grzyb do siedliska, kiedy ciśnienie w walczaku (1) jest niższe
niż ciśnienie nastawione w jednostce kontrolnej, w ten sposób
osiąga się lepszą szczelność zaworu oraz wydłuża się jego
żywotność. W momencie kiedy nastawione ciśnienie otwarcia
zostaje osiągnięte, jednostka kontrolna wypuszcza powietrze
dociskające z cylindra pneumatycznego (3) i dzięki powietrzu
otwierającemu, zawór bezpieczeństwa bardzo szybko osiąga
pełne otwarcie.
Przy ponownym spadku ciśnienia w walczaku (1), zawór
zamykany jest poprzez docisk grzyba przez sprężynę
i dodatkowy docisk siłownika. Ciśnienie powietrza niezbędne
dla działania jednostki kontrolnej pobierane jest z przewodu
powietrznego np. od sprężarki (12) poprzez zawór odcinający
(13) oraz zawór redukcyjny z filtrem (14). Ciśnienie jest
redukowane do 4 bar. Ciśnienie wspomagające otwieranie
dostarczane jest przez rurociąg powietrza “otwierającego”
(37) pod tłok w cylindrze pneumatycznym (3) na zaworze
bezpieczeństwa. Powietrze kontrolne przechodzi przez filtr
powietrza (17) i jest redukowane do 1,4 bar na zaworze
redukcyjnym (16). Następnie dostarczane jest poprzez dysze
(21) do zaworów membranowych (22), które utrzymują je
w zamknięciu. Po przejściu powietrza poprzez dyszę (23)
i rurociąg powietrza “zamykającego” (38) wypełniona zostaje
przestrzeń ponad tłokiem cylindra pneumatycznego (3)
i osiąga wartość ciśnienia 4 bar (czyli takie samo jak ciśnienie
powietrza otwierającego). Cylinder ma większą efektywną
powierzchnię po górnej stronie tłoka - by zwiększyć siłę
zamykania zaworu. Przy normalnej pracy tłok powoduje
dodatkową siłę docisku grzyba w zaworze bezpieczeństwa.
Kiedy ciśnienie w walczaku osiąga wartość nastawionego
ciśnienia to elementy pomiarowe (10) uruchamiają flagi
kontrolne (11), które zajmują przestrzenie pomiędzy dyszami
(21). Przepływ powietrza jest zamykany, co powoduje
uwolnienie ciśnienia przez zawory membranowe (22), które
otwierają się i wydmuchują do atmosfery powietrze
“zamykające” znad tłoka cylindra pneumatycznego.
W rezultacie zawór bezpieczeństwa (2), podłączony do
jednostki kontrolnej, osiąga pełne otwarcie (pełny skok),
ponieważ powietrze “otwierające” działa od dołu na tłok
cylindra (3), co powoduje wzrost siły otwierania.
Gdy ciśnienie w walczaku zmniejszy się, elementy pomiarowe
(10) wykonują odwrotną operację co powoduje, że flagi
kontrolne (11) wycofują się z przestrzeni z pomiędzy dysz (21).
Napływ powietrza powoduje wzrost ciśnienia powietrza
w zaworach membranowych (22). Dostarczenie powietrza
“zamykającego” ponad tłok cylindra pneumatycznego (3)Wymagana jakość powietrza

Jakość powietrza dostarczanego do jednostki kontrolnej,
musi spełniać wymagania ISO 8573-1:
a) stałe cząsteczki (kurz) - klasa 4 lub wyższa (maks. rozmiar
15 μm, maks. masa 8 mg/m )
b) woda - klasa 4 lub wyższa (punkt kondensacji +3 C)
c) olej - klasa 3 lub wyższa (maks. 1 mg/m )
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Szafa sterująca do
zaworów bezpieczeństwa
ze wspomaganiem
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Budowa i zabudowa jednostki RP 5340

Schemat zabudowy:
1) Walczak
2) Zawór bezpieczeństwa

4) Rura wydmuchowa z zaworu bezpieczeństwa
5) Odwodnienie
6) Przewody impulsowe
7) Trójdrogowy zawór odcinający
8) Manometry ciśnienia przewodów impulsowych
9) Połączenie do niezależnego źródła ciśnienia
10) Elementy pomiarowe
11) Flagi kontrolne

3) Cylinder pneumatyczny zaworu bezpieczeństwa

Elementy:
12) Rurociąg powietrza
13) Dwudrogowy zawór odcinający
14) Główny zawór redukcyjny (6 - 4 bar) z filtrem (5μm)
15) Manometr ciśnienia roboczego (powietrze)
16) Zawór redukcyjny powietrza kontrolnego (4 - 1,4 bar)
17) Filtr powietrza (0,01μm)
18) Manometr ciśnienia kontrolnego
19) Trójdrogowy zawór elektromagnetyczny On-Off

(Zdalne sterowanie zaworu bezpieczeństwa)
20) Dwudrogowy zawór kulowy On-Off
21) Dysze
22) Zawór membranowy
23) Dysza powietrza “zamykającego”
24) Dysza powietrza “otwierającego”
25) Trójdrogowy zawór odcinający powietrza

“zamykającego” - pierwszy zawór bezpieczeństwa
26)

27) Upust powietrza “zamykającego” - pierwszy zaw. bezp.
28) Upust powietrza “zamykającego” - drugi zaw. bezp.
29) Manometr powietrza “zamykającego” - pierwszy zawór

bezpieczeństwa
30) Manometr powietrza “zamykającego” - drugi zawór

bezpieczeństwa
31) Trójdrogowy zawór odcinający powietrza

“otwierającego” - pierwszy zawór bezpieczeństwa
32) Trójdrogowy zawór odcinający powietrza

“otwierającego” - drugi zawór bezpieczeństwa
33) Upust powietrza “otwierającego” - pierwszy zaw. bezp.
34) Upust powietrza “otwierającego” - drugi zaw. bezp.
35) Podłączenie zewnętrznego źródła powietrza

“otwierającego” - pierwszy zawór bezpieczeństwa
36) Podłączenie zewnętrznego źródła powietrza

“otwierającego” - drugi zawór bezpieczeństwa
37) Rurociąg powietrza “otwierającego”
38) Rurociąg powietrza “zamykającego”
39) Dwudrogowy zawór odcinający (Kontrola otwarcia dla

zaworu bezpieczeństwa)

Trójdrogowy zawór odcinający powietrza
“zamykającego” - drugi zawór bezpieczeństwa

Manometry i przyłącza

A Manometr powietrza “otwierającego” - 1 zaw. bezp.
B Manometr powietrza “zamykającego” - 1 zaw. bezp.
C Manometr ciśnienia roboczego (powietrze)
D Manometr powietrza “otwierającego” - 2 zaw. bezp.
E Manometr powietrza “zamykającego” - 2 zaw. bezp.
F Manometr ciśnienia kontrolnego (powietrze)
G,H,I Manometry impulsu
J,K Podłączenie powietrza do 1 zaworu

bezpieczeństwa (gwint M27x1,5)
L,M Podłączenie powietrza do 2 zaworu

bezpieczeństwa (gwint M27x1,5)
N Zawór powietrza On-Off
O Podłącznie zdalnego sterowania
P,Q,R Podłączenia impulsów ciśnieniowych (rurka 32x6,

materiał stal 1.0570)
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Dystrybutor

LDM, spol s r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i specyfikacjach bez uprzedniego ostrzeżenia.

LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 eská T ebová

tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz
http://www.ldm.cz

Č ř
Czech Republic

LDM, spol. s r.o.
Office in Prague

odolská 50
147 01 Praha 4

tel.: +420 41 087 360
fax: +420 41 087 192

P

Czech Republic

2
2

LDM, spol. s r.o.
Office in Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 650 260
fax: +420 475 650 263

Czech Republic

LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 eská T ebová

tel.: +420 465 502 411-3
fax: +420 465 531 010
E-mail: servis@ldm.cz

Č ř
Czech Republic

LDM Polska Sp. z o.o.
Modelarska 12
40 142 Katowice
Pol

tel.: +48 32 730 56 33
fax: +48 32 730 52 33
mobile: +48 601 354 999
E-mail:

-
and

ldmpolska@ldm.cz
http://www.ldmpolska.pl

LDM Bratislava s.r.o.
Mierov
821 05 Bratislava
S

tel.: +421 2 43415027-8
fax: +421 2 43415029
E-mail: ldm@ldm.sk
http: www.ldm.sk

á 151

lovakia

//

LDM - Bulgaria - OOD
z. k. Mladost 1
bl. 42, floor 12, app. 57
1784 Sofia
Bu gari

tel.: +359 2 9746311
fax: +359 2 9746311
GSM: +359 88 925 766
E-mail:

l a

8
ldm.bg@stark-net.net

TOO “ ”
Lobody 46/2
Office No. 4
100008 Karaganda
Kazakhstan

7 7212 566 936
7 7212 566 936

mobile: +7 701 738 36 79
E-mail: sale@ldm.kz

//www.ldm.kz

LDM

tel.: +
fax: +

http:

OOO "LDM Promarmatura"
Moskovskaya street,
h. 21, Office No. 520
141400 Khimki
Russian Federation

+7 495 777 22 38
+7 495 777 22 38

inforus ldmvalves.com

tel.:
fax:
E-mail: @

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
D-51789 Lindlar
Germany

9 2266 440333
9 2266 440372

mobile: +49 177 2960469
E-mail: ldmarmaturen@ldmvalves.com

//www.ldmvalves.com

tel.: +4
fax: +4

http:


