Elektryczne zawory regulacyjne

Odpowiedni zawór regulacyjny ulepszy
pracę opryskiwaczy, szczególnie tych
z automatyczną kontrolą dozowania.
Zaawansowane systemy elektroniczne
oferują szereg funkcji i sterowanie dawką ale to właściwy zawór regulacyjny pomaga
systemowi szybko zareagować na zmiany
wejścia i funkcji w szerokim zakresie
dawkowania. Wybór właściwego zaworu
powinien uwzględniać maksymalny
wymagany przepływ -zakres dawkowania
i prawidłową szybkość silnika.

Możliwości systemu
Wymagania systemu z zaworem
regulacyjnym zależą od ilości cieczy
roboczej skierowanej do sekcji belki w
odniesieniu do całkowitej ilości cieczy
z pomp. Ponadto, zawory regulacyjne
mogą być używane w trybie z obejściem
lub dławieniem. W trybie dławienia
ciecz przepływająca przez zawór jest
kierowana do rozpylaczy. W trybie obejścia
nadmiar cieczy z pompy jest ponownie

wprowadzany do zbiornika. Zawór
funkcjonujący dobrze w całym zakresie
przepływu powinien działać we wszystkich
sytuacjach.

używany jest do regulowania dwudrożny
zawór kulowy lub zawór motylkowy. W
przypadku rozważania rozmiaru zaworu
regulującego najpierw należy poznać
krzywą przepływu zaworu, aby określić,
jak efektywnie zawór będzie regulował.
Rysunek 1 przedstawia typowe krzywe
przepływu dla zaworów regulujących typu
DirectoValve®. Pomoże to określić, jakiego
typu zaworu użyć.

Typy zaworów regulacyjnych
Specjalny kształt kuli sprawia, że zawory
regulujące lepiej reagują i mogą pracować
przy aplikacji dużych i małych dawek. W
większości opryskiwaczy w rolnictwie
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Jak pokazano na wykresie, zawór motylkowy
ma najbardziej nieliniową krzywą przepływu
w ostatniej 1/3 (30°) części przesuwu, co
prowadzi do zwiększenia przepływu w
zaworze o 75%. Prosta krzywa zaworu
dwudrożnego kulowego „R” nie jest
wystarczająco stroma, z przepływem
zwiększającym się o 60% na ostatnich 30°
przesuwu. Zawór kulowy „R” ma jednak
dodatkową wadę polegającą na tym, że
nie umożliwia istotnego przepływu przy
pierwszej 1/3 obrotu. Ponieważ mała zmiana
obrotu powoduje znaczną zmianę w
przypadku tych zaworów, próba regulacji
dużych przepływów, gdy zawór jest otwarty
na 2/3, jest utrudniona.

Firma Spraying Systems Co.® opracowała
specjalną kulę, która umożliwia zaworowi
wcześniejsze regulowanie, poszerzając dzięki
temu zakres regulowania. Ten specjalny
zawór kulowy również zwiększa przepływ i
zapewnia liniową charakterystykę podczas
pierwszych 3/4 cyklu zaworu. Przepływ z
zaworu rozpoczyna się o 10° wcześniej niż
w przypadku zwykłego zaworu kulowego
typu R i zwiększa przepływ zaworu kulowego
RL podczas pierwszych 70% przesuwu (rys.
1). Maksymalne natężenie jest o ok. 10%
mniejsze niż w przypadku zaworu typu R.

W zaworze PR używany jest korpus
trójdrożnego zaworu i kuli z uformowanym klinem. Połączenie tej kuli i silnika obracającego
się poza standardowe 90° daje w wyniku
zawór z prawie liniową krzywą przepływu.
Wersja 2PR ma jeden wylot podłączony. Wersja
3PR umożliwia powrót nadmiaru cieczy do linii
obejścia - do zbiornika.

Kulowe zawory regulujące
NUMER MODELU

Jak pokazano na rysunku 1, procentowy
przepływ zwiększa się w przybliżeniu o
wielkość przesunięcia kuli, dzięki temu unika
się gwałtownej zmiany widocznej w przypadku standardowych zaworów kulowych i
motylkowych.

* Niedostępne ze stali nierdzewnej.

MAKSYMALNE CIŚNIENIE

Wielkość przepływu przy 0,34 bar
(5 PSI) spadek ciśnienia

344BR-2

20 bar (300 PSI)

121 l/min (32 GPM)

344BR-3

20 bar (300 PSI)

91 l/min (24 GPM)

344BRL-2

20 bar (300 PSI)

102 l/min (27 GPM)

* 344BPR-2

20 bar (300 PSI)

45 l/min (12 GPM)

* 344BPR-3

20 bar (300 PSI)

45 l/min (12 GPM)

346BR-2

10 bar (150 PSI)

379 l/min (100 GPM)

346BR-3

10 bar (150 PSI)

242 l/min (64 GPM)

* 346BPR-2

10 bar (150 PSI)

200 l/min (53 GPM)

* 346BPR-3

10 bar (150 PSI)

200 l/min (53 GPM)
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Kulowe zawory regulacyjne sterowane elektrycznie
344B i 346B kulowe
zawory do regulacji ciśnienia

Serie R i RL

Elektryczne zawory regulacyjne serii 340 są zaprojektowane tak,
aby umożliwić liniową regulację przepływu i sterowanie sekcjami
opryskiwacza w zastosowaniach rolniczych. Oba modele są dostępne
w kilku typach i szybkościach reakcji silnika, dostosowanych do
różnych zastosowań.

Serie 344 BPR

Charakterystyka:
n
n

n
n
n

n

n

Dostępne w wersjach dwudrożnych i trójdrożnych.
Dostępne dla szybkości silnika 1 obr./min, 3 obr./min lub 6 obr./min.
Uwaga: W przypadku wersji PR czas cyklu jest dwukrotnie dłuższy niż
w przypadku wersji R lub RL.
Dwużyłowe przewody ułatwiają instalację w układach 12 V (prąd stały).
Niski pobór prądu, mniejszy niż 1 A.
Oferowane z różnymi połączeniami wlotowymi/wylotowymi. Aby
uzyskać dodatkowe informacje i opcje, patrz strona 96 i 97.
Zwilżane części są wykonane z nylonu, polipropylenu, stali
nierdzewnej, Teflon®-u i Viton®-u.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat silników typu B,
patrz strony 71–73.
ŚCIEŻKI PRZEPŁYWU DLA TRÓJDROŻNEGO
KULOWEGO ZAWORU REGULUJĄCEGO
(WIDOK Z GÓRY)

WYJŚCIE

WYJŚCIE

WEJŚCIE*

Serie 346 R

*UWAGA: ZAWSZE PORT BOCZNY JEST UŻYWANY JAKO WLOTOWY.

Serie 346 BPR

Zawór motylkowy
Zdalnie sterowany elektryczny
motylkowy zawór regulacyjny
AA(B)244C-3/4
Zdalnie sterowany zawór regulacyjny
AA244C został specjalnie zaprojektowany
do zdalnej regulacji ciśnienia w
zastosowaniach rolniczych, za pomocą
elektromagnetycznych zaworów
zamykających dopływ DirectoValve
AA144A lub AA145.

Charakterystyka:
	Nieograniczony przepływ przy pełnym
otwarciu, strata ciśnienia – 0,34 bara
(5 PSI) w przypadku przepływu 107 l/min
(28,4 GPM).

n

	Przepływ obejścia: 7,5 l/min (2 GPM) przy
ciśnieniu 0,7 bara (10 PSI).

n
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	Pracuje z instalacjami 12 V prądu stałego i
może być kontrolowany przez ustawiany
sprężynowo wyłącznik dwubiegunowy.

n

	Maksymalne ciśnienie pracy 7 barów
(100 PSI).

n

	Dwużyłowy przewód do pracy w układach
12 V (prąd stały).

n

	Połączenia z gwintem wewnętrznym
¾9 NPT lub BSPT.

n

	Łatwa instalacja (przepływ w obu
kierunkach).

n

	Dobra odporność na korozję.

n

	Niski pobór prądu (0,10 A).

n

	Czas reakcji 20 sekund.

n

Jak zamawiać:

Określ numer modelu.
Przykład: AA(B)244C-3/4
(B) = BSPT

