Zawór redukcyjny typ UZRB 10
NG 10

31,5 MPa

54 dm3/min.
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498 010
04. 2003

ZASTOSOWANIE
Zawory redukcyjne warstwowe typu UZRB10 s! przeznaczone do utrzymania sta"ego ci#nienia w obwodzie hydraulicznym za zaworem pod warunkiem, $e ci#nienie panuj!ce przed nim b%dzie wy$sze. Mo$na równie$ zastosowa&
ten zawór tam, gdzie mo$e wyst!pi& niepo$!dany wzrost
ci#nienia za zaworem.
Otwiera si% wówczas dodatkowy przelew ograniczaj!cy
nadmierny wzrost ci#nienia.

OPIS DZIA!ANIA

W korpusie 1 znajduje si% suwak 2. Suwak zaworu jest obci!$ony z jednej strony ci#nieniem zredukowanym, a z przeciwnej si"! spr%$yny 4 zale$n! od jej ugi%cia. Si"% spr%$yny
ustala si% przez pokr%cenie pokr%t"em 6 nastawy 5 dokr%conej do tulei 3. Gdy ci#nienie w kanale A zrównowa$y opór
spr%$yny suwak przesunie si% w prawo-+ przymykaj!c otwart!
dotychczas drog% przep"ywu z P do A.

Nast!pi wi%c wi%ksze d"awienie p"yn!cego oleju i w efekcie ograniczenie ci#nienia za zaworem. W razie dalszego
wzrostu ci#nienia w kanale A, nast!pi odci%cie po"!czenia
P-A. Dalsze przesuwanie suwaka spowoduje otwarcie
drogi z kana"u A do T i przep"yw oleju do zbiornika ograniczaj!cy nadmierny wzrost ci#nienia.
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DANE TECHNICZNE

Ciecz robocza
Maksymalne ci!nienie w kanale P
Maksymalne nastawialne ci!nienie w kanale A (je!li w T = 0 MPa)
Maksymalne ci!nienie w kanale T
Lepko!" nominalna cieczy
Zakres lepko!ci
Optymalna temperatura pracy (cieczy w zbiorniku)
Zakres temperatury cieczy
Wymagana filtracja cieczy
Zalecana filtracja cieczy
Masa

Olej mineralny
31,5 MPa
21 MPa
1,5 MPa
37 mm2/s w temperaturze 328 K
2,8 do 380 mm2/s
313 do 328 K
243 do 343
16 !m
10 !m
3 kg

WYMIARY GABARYTOWE

1- pokr%tlo
2- #ruba nastawcza
3- pokr%t"o i zamek
4- "O-ring" 12x 2 - sztuk 5

Dopuszczalne warto#ci chropowato#ci i odchy"ki p"asko#ci dla powierzchni p"yty przy"!czeniowej.
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CHARAKTERYSTYKI przy O = 41 mm2/s w temperaturze 323 K

PA = f(Q)- ci#nienie wyj#ciowe w zale$no#ci od przep"ywu

%PA min = f(Q) - wp"yw zmian przep"ywu P - A na warto#& ci#nienia wyj#ciowego PA

SCHEMAT HYDRAULICZNY
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SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienie wg zakodowanego, jak ni¿ej, symbolu nale¿y kierowaæ na adres producenta.

UZRB 10
Numer serii
12
( 20 - 29 ) - niezmienne wymiary
przy"!cza i zabudowy

Y

=12

Zakresnastawianych
nastawianegoci"nie#
ciśnienia
Zakres
Do
MPa
do 2,52,5
MPa
Do
do 7,5
7,5MPa
MPa
Do
do 15
15MPa
MPa
Do
21
MPa
do 21 MPa

= 25= 25
= 75= 75
= 150= 150
= 210
= 210

Rodzaje sterowania
Strumie' steruj!cy odga"%ziony od strumienia g"ównego, przecieki
odprowadzone niezale$nym kana"em T

Rodzaj
elementu
nastawczego
Elementy
nastawcze
pokrętło
Pokr%t"o
Sruba nastawcza
śruba
nastawcza z gniazdem sześciokątnym
Pokr%t"o
pokrętło izzamek
zamkiem na klucz

=1
=2
=3

=Y

=1
=2
=3

Przyłącze manometru

Przy$%cze manometru
Z przy"!czem manometru
zBez
przyłączem
manometru
przy"!cza manometru

bez przyłącza manometru

=M

=M
= Bez oznaczenia
= bez oznaczenia

Rodzaj
Rodzaj uszczelnienia
uszczelnienia
Dla cieczy
baziena
olejów
NBR
(dla na
cieczy
baziemineralnych
olejów mineralnych)
Dla cieczy
baziena
estrów
FKM
(dla na
cieczy
baziefosforanowych
estrów fosforanowych)

= Bez oznaczenia
= bez oznaczenia
=V
=V

Ewentualne dodatkowe wymagania okre#lone w sposób opisowy (do uzgodnienia z producentem)

UWAGA:
Przyk"ad oznaczenia: UZRB 10-12 / 25 -Y -1
Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania dostępne
w krótkim terminie dostawy.

Przykład zamówienia: UZRB10 - 12/75 - Y - 2
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WYMIARY PRZY!&CZENIOWE P!YTY DO POD!&CZENIA

Ci%$ar p"yty 2,3 kg
Mocowanie aparatu do p"yty przy"!czeniowej odbywa si%
za pomoc! 4 #rub M 6 x 90 - 10.9 PN-74/M-82302 (DIN 912-10.9).
Moment dokr%caj!cy M d = 47 Nm.
P"yta przy"!czeniowa i #ruby mocuj!ce nie wchodz! w sk"ad
kompletu zaworu.
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NOTATKI

FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI
,,PONAR-WADOWICE''S.A.

PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
fax.+48
33 488 21
03
ul.Wojska
Polskiego
29 ;
www.ponar-wadowice.pl

34-100 WADOWICE
tel. 0048/033/82-330-41; tel./fax 0048/033/82-338-40; www.ponar-wadowice.pl; e-mail: ponar@ponar-wadowice.pl
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