
1.3 Budowa 

Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem.
Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia
odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie 
wzbudzonym cewki.

Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: 

1. Korpus zaworu posiadaj cy przy cze wej ciowe, wyj ciowe
  i  otwór o rednicy nominalnej dla przep ywu medium. 

2. Urz dzenie zwieraj ce, uszczelniony t oczek, przesuwaj cy
si  w trzpieniu.

3. Trzpie , na którym osadzona jest cewka 

4. Cewka wytwarzaj ce pole elektromagnetyczne powoduj ce
     ruch t oczka.
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1.3.1 Sposoby pracy 

2 drogowy, bezpo redniego dzia ania
Elektrozawory dwudrogowe maj  przy cze wej ciowe

i wyj ciowe w korpusie zaworu. W wersji normalnie

zamkni ty (2/2 NC) po podaniu napi cia na cewk  zaworu 
nast puje otwarcie i przep yw medium. 

W wersji normalnie otwarty (2/2 NO) wyst puje swobodny 
przep yw medium a  do momentu podania napi cia na 
cewk , kiedy to nast puje zamkni cie zaworu. 
W obu przypadkach dzia anie (otwieranie lub zamykanie) 
powoduje pole elektromagnetyczne wytwarzane przez cewk
elektrozaworu.
Ten typ elektrozaworu mo e pracowa  przy ci nieniu równym 
zero.
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3 drogowy, bezpo redniego dzia ania
Elektrozawór 3 drogowy, posiada przy cze wej ciowe
i wyj ciowe w korpusie elektrozaworu i odpowietrzenie znajduj ce
si  nad trzpieniem. 

W wersji normalnie zamkni ty (3/2 NC) zamkni ta zwora 
uniemo liwia przep yw medium. Port wej ciowy i odpowietrzenie 
s  po czone. Po podaniu napi cia na cewk  nast puje otwarcie 
zaworu i przep yw medium pomi dzy portem wej ciowym
i wyj ciowym, odpowietrzenie natomiast zostaje zamkni te.

W wersji normalnie otwarty (3/2 NO), przy braku napi cia
na cewce elektrozaworu mo liwy jest swobodny przep yw medium 
od portu wej ciowego do wyj ciowego, odpowietrzenie jest 
zamkni te.
Po zasileniu cewki elektrozaworu zamkni ty zostaje port wej ciowy,
odpowietrzenie natomiast otwiera si  w tym samym czasie  
i umo liwia przep yw medium od portu wyj ciowego.
W obu przypadkach operacja otwarcia i zamkni cia nast puje pod 
wp ywem pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez cewk .
Tego typu zawory moga pracowa  przy ci nieniu równym zero. 
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Elektrozawory z serwosterowaniem 

Dla wi kszych rednic elektrozaworu i wy szego ci nienia
statycznego nadal wyst puje konieczno  kontroli tych si  przez 
pole elektromagnetyczne wytwarzane w cewce. Mo liwe jest to 
dzi ki zastosowaniu serwosterowania. 
W tym przypadku ci nienie medium pomaga utrzyma  zawór  
w pozycji zamkni tej.

W wersji normalnie zamkni ty (2/2 NC) przy cza wej ciowe
i wyj ciowe znajduj  si  w korpusie elektrozaworu. 
Przy braku zasilania cewki przep yw jest blokowany przez 
uszczelki membrany lub t oczka w zale no ci od wersji 
elektrozaworu. Medium przep ywa przez ma y otwór do 
membrany lub t oczka pomagaj c w ten sposób utrzymywa
zawór w pozycji zamkni tej. Po podaniu napi cia na cewk  pilot 
powoduje otwarcie zaworu pozwalaj c na swobodny wyp yw
medium utrzymuj cego membran  lub t oczek a co za tym idzie 
otwarcie zaworu g ównego i swobodny przep yw (pomi dzy
minimalnym i maksymalnym ci nieniem ró nicowym).
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W wersji normalnie otwarty (2/2 NO) przy cza wej ciowe
i wyj ciowe znajduj  si  w korpusie elektrozaworu. Dla wi kszych
rednic i wy szego ci nienia statycznego nadal wyst puje

konieczno  kontroli tych si  przez pole elektromagnetyczne 
wytwarzane w cewce. Mo liwe jest to dzi ki zastosowaniu 
serwosterowania - ci nienie medium pomaga utrzyma  zawór  
w pozycji otwartej.
Przy braku zasilania cewki mo liwy jest swobodny przep yw
medium, poni ej membrany lub t oczka w zale no ci od wersji.  
W tym przypadku medium przep ywa tak e przez ma y otwór do 
membrany lub t oczka i wspomaga utrzymywanie zaworu w pozycji 
otwartej.
Pojawienie si  napi cia na cewce powoduje zamkni cie pilota  
i przep yw medium nad membran  i w dalszej kolejno ci zamkniecie 
zaworu. (Pomi dzy minimalnym i maksymalnym ci nieniem
ró nicowym)

Wyst puje tak e wersja elektrozaworu ze wspomaganiem

otwarcia, z serwosterowaniem normalnie zamkni ty (2/2 NC).
W tej wersji t oczek jest mechanicznie po czony z membran ,
co pozwala na pe n  kontrol  otwarcia (skoku membrany) 
elektrozaworu. Takie wykonanie pozwala na prac  przy ci nieniu
ró nicowym równym zero. 

              


