1.3 Budowa
Elektrozawory to elementy kontrolujące medium pod ciĞnieniem.
Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urządzenia
odcinającego, bezpoĞrednio lub poĞrednio, w stanie
wzbudzonym cewki.
NajwaĪniejsze czĊĞci skáadowe elektrozaworu to:
1. Korpus zaworu posiadający przyáącze wejĞciowe, wyjĞciowe
i otwór o Ğrednicy nominalnej dla przepáywu medium.
2. Urządzenie zwierające, uszczelniony táoczek, przesuwający
siĊ w trzpieniu.
3. TrzpieĔ, na którym osadzona jest cewka
4. Cewka wytwarzające pole elektromagnetyczne powodujące
ruch táoczka.
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1.3.1 Sposoby pracy
2 drogowy, bezpoĞredniego dziaáania
Elektrozawory dwudrogowe mają przyáącze wejĞciowe
i wyjĞciowe w korpusie zaworu. W wersji normalnie
zamkniĊty (2/2 NC) po podaniu napiĊcia na cewkĊ zaworu
nastĊpuje otwarcie i przepáyw medium.

W wersji normalnie otwarty (2/2 NO) wystĊpuje swobodny
przepáyw medium aĪ do momentu podania napiĊcia na
cewkĊ, kiedy to nastĊpuje zamkniĊcie zaworu.
W obu przypadkach dziaáanie (otwieranie lub zamykanie)
powoduje pole elektromagnetyczne wytwarzane przez cewkĊ
elektrozaworu.
Ten typ elektrozaworu moĪe pracowaü przy ciĞnieniu równym
zero.
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3 drogowy, bezpoĞredniego dziaáania
Elektrozawór 3 drogowy, posiada przyáącze wejĞciowe
i wyjĞciowe w korpusie elektrozaworu i odpowietrzenie znajdujące
siĊ nad trzpieniem.
W wersji normalnie zamkniĊty (3/2 NC) zamkniĊta zwora
uniemoĪliwia przepáyw medium. Port wejĞciowy i odpowietrzenie
są poáączone. Po podaniu napiĊcia na cewkĊ nastĊpuje otwarcie
zaworu i przepáyw medium pomiĊdzy portem wejĞciowym
i wyjĞciowym, odpowietrzenie natomiast zostaje zamkniĊte.

W wersji normalnie otwarty (3/2 NO), przy braku napiĊcia
na cewce elektrozaworu moĪliwy jest swobodny przepáyw medium
od portu wejĞciowego do wyjĞciowego, odpowietrzenie jest
zamkniĊte.
Po zasileniu cewki elektrozaworu zamkniĊty zostaje port wejĞciowy,
odpowietrzenie natomiast otwiera siĊ w tym samym czasie
i umoĪliwia przepáyw medium od portu wyjĞciowego.
W obu przypadkach operacja otwarcia i zamkniĊcia nastĊpuje pod
wpáywem pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez cewkĊ.
Tego typu zawory moga pracowaü przy ciĞnieniu równym zero.
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Elektrozawory z serwosterowaniem
Dla wiĊkszych Ğrednic elektrozaworu i wyĪszego ciĞnienia
statycznego nadal wystĊpuje koniecznoĞü kontroli tych siá przez
pole elektromagnetyczne wytwarzane w cewce. MoĪliwe jest to
dziĊki zastosowaniu serwosterowania.
W tym przypadku ciĞnienie medium pomaga utrzymaü zawór
w pozycji zamkniĊtej.
W wersji normalnie zamkniĊty (2/2 NC) przyáącza wejĞciowe
i wyjĞciowe znajdują siĊ w korpusie elektrozaworu.
Przy braku zasilania cewki przepáyw jest blokowany przez
uszczelki membrany lub táoczka w zaleĪnoĞci od wersji
elektrozaworu. Medium przepáywa przez maáy otwór do
membrany lub táoczka pomagając w ten sposób utrzymywaü
zawór w pozycji zamkniĊtej. Po podaniu napiĊcia na cewkĊ pilot
powoduje otwarcie zaworu pozwalając na swobodny wypáyw
medium utrzymującego membranĊ lub táoczek a co za tym idzie
otwarcie zaworu gáównego i swobodny przepáyw (pomiĊdzy
minimalnym i maksymalnym ciĞnieniem róĪnicowym).
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W wersji normalnie otwarty (2/2 NO) przyáącza wejĞciowe
i wyjĞciowe znajdują siĊ w korpusie elektrozaworu. Dla wiĊkszych
Ğrednic i wyĪszego ciĞnienia statycznego nadal wystĊpuje
koniecznoĞü kontroli tych siá przez pole elektromagnetyczne
wytwarzane w cewce. MoĪliwe jest to dziĊki zastosowaniu
serwosterowania - ciĞnienie medium pomaga utrzymaü zawór
w pozycji otwartej.
Przy braku zasilania cewki moĪliwy jest swobodny przepáyw
medium, poniĪej membrany lub táoczka w zaleĪnoĞci od wersji.
W tym przypadku medium przepáywa takĪe przez maáy otwór do
membrany lub táoczka i wspomaga utrzymywanie zaworu w pozycji
otwartej.
Pojawienie siĊ napiĊcia na cewce powoduje zamkniĊcie pilota
i przepáyw medium nad membranĊ i w dalszej kolejnoĞci zamkniecie
zaworu. (PomiĊdzy minimalnym i maksymalnym ciĞnieniem
róĪnicowym)

WystĊpuje takĪe wersja elektrozaworu ze wspomaganiem
otwarcia, z serwosterowaniem normalnie zamkniĊty (2/2 NC).
W tej wersji táoczek jest mechanicznie poáączony z membraną,
co pozwala na peáną kontrolĊ otwarcia (skoku membrany)
elektrozaworu. Takie wykonanie pozwala na pracĊ przy ciĞnieniu
róĪnicowym równym zero.

