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Katalog Zawory upustowe,
typu OFV 20 - 25

Wprowadzenie

OFV s¹ k¹towymi zaworami upustowymi,
które maj¹ regulowane ciœnienia otwierania
i pokrywaj¹ zakres ró¿nicy ciœnienia
(∆P): 2 – 8 bar (29 – 116 psi).
Zawór mo¿e byæ zamkniêty rêcznie
(np. w czasie serwisu instalacji) wówczas
urz¹dzenie zamykaj¹ce przestrzeñ d³awnicy
umo¿liwia wymianê uszczelki wrzeciona przy
zaworze pod ciœnieniem.

Zawory s¹ zaprojektowane specjalnie tak,
aby zapobiegaæ kawitacji z powodu ma³ej
prêdkoœci i/lub niskiej gêstoœci. W rezultacie
mo¿na stosowaæ te zawory przy du¿ych wa-
haniach wydajnoœci, tzn. od maksymalnych
osi¹gów do czêœciowego obci¹¿enia.
Elastyczny O-ring zapewnia doskona³e
uszczelnienie na gnieŸdzie.

Charakterystyka Odpowiednie do wszystkich niepalnych,
powszechnie stosowanych czynników
ch³odniczych w³¹czaj¹c R 717 i wszystkich
obojêtnych gazów /cieczy w zale¿noœci od
kompatybilnoœci materia³ów uszczelnienia.

D³awnica dla pe³nego zakresu temperatur:
–50/+150°C (–58/+302°F)

Maks. ciœnienie robocze 25 bar nadciœn.
(363 psi g)

Trzy funkcje w jednym zaworze. Zawór OFV
³¹czy funkcje zaworu upustowego, zaworu
zwrotnego i zaworu odcinaj¹cego.

Certyfikaty: w celu otrzymania aktualnej listy
atestów urz¹dzeñ proszê siê skontaktowaæ
z Danfoss.
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Katalog Zawory upustowe typu OFV 20 - 25

Konstrukcja

Dane techniczne

Przy³¹cza
Dostêpne z nastêpuj¹cymi typami przy³¹czy:

Do spawania DIN (2448)
Do spawania ANSI
(B 36.10 Zestawienie 80)

D³awnica
D³awnica „szczelna w pe³nym zakresie tempe-
ratur" sk³ada siê z uk³adu uszczelnienia pod-
wójnym O-ringiem po³¹czonego z ci¹g³ym
smarowaniem ze zbiorniczka smaru.
Zapewnia to ca³kowit¹ szczelnoœæ w ca³ym
zakresie -50/+150°C (-58/+302°F).
Elastyczny O-ring zapewnia doskona³e
uszczelnienie na gnieŸdzie.

Monta¿
Zawór zosta³ zaprojektowany tak, aby wytrzy-
ma³ wysokie ciœnienie wewnêtrzne. Jednak¿e
uk³ad ruroci¹gów powinien byæ  zaprojekto-
wany tak, aby unikn¹æ zamkniêtych przestrz-
eni cieczowych i zmniejszyæ ryzyko wzrostu
ciœnienia spowodowanego rozszerzalnoœci¹
ciepln¹.
Dalsze informacje patrz instrukcja monta¿u
OFV.

Czynniki ch³odnicze
Odpowiednie do wszystkich niepalnych,
powszechnie stosowanych czynników
ch³odniczych w³¹czaj¹c R 717 i wszystkich
obojêtnych gazów /cieczy w zale¿noœci od
kompatybilnoœci materia³ów uszczelnienia.

Jak zamawiaæ
Tabela poni¿ej s³u¿y do okreœlenia
(identyfikacji) potrzebnego zaworu.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e tylko kody typów
s³u¿¹ do identyfikacji zaworów, a niektóre
z nich mog¹ nie wchodziæ w zakres stan-
dardowych produktów.
W sprawie dalszych informacji prosimy
o kontakt z Danfoss.

Zakres temperatur
–50/+150°C (–58/+302°F)

Zawory s¹ zaprojektowane na:
Maks. ciœnienie robocze: 25 bar
nadciœnienia (363 psi g)
Próba wytrzyma³oœciowa: 50 bar
nadciœnienia (752 psi g)
Próba szczelnoœci: 25 bar nadciœnienia
(363 psi g)

Zadane ciœnienie (∆p): 2 - 8 bar
(29 - 116 psi).
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Katalog Zawory upustowe typu OFV 20 - 25

Znajomoœæ OFV
w praktyce
(kiedy pracuje
w zastosowaniu
do odtajania)

Poniewa¿ ∆Pover jest specyficzne (okreœlone)
dla instalacji, wynika z tego, ¿e ca³kowite
ciœnienie robocze (∆Ptotal = ∆Pset + ∆Pover) jest
tak¿e specyficzne dla danej instlacji. Przez
regulowanie ró¿nicy ciœnieñ powoduj¹cej
otwarcie ∆Pset mo¿liwe jest regulowanie
ciœnienia roboczego ∆Pset + ∆Pover dopóki nie

Rys. 1

Jak pracuje OFV
Ciœnienie powoduj¹ce otwarcie mo¿e byæ
nastawione na okreœlon¹ ró¿nicê ciœnieñ Pset
przez obracanie wrzecionem. ∆Pset okreœla
poœrednio ciœnienie odtajania.

Jak pokazano na rys. 1 OFV bêdzie pracowa³
przy ciœnieniu nieco wy¿szym ni¿ ∆Pset,
a mianowicie ∆Ptotal, które bêdzie siê mieœci³o
gdzieœ w obszarze zamalowanym na szaro.

uzyska siê wymaganego ciœnienia odtajania.

Ciœnienia odtajania ≈ Ciœnienie parowania +
∆Pset + ∆Pover

Wa¿ne!
Zawór OFV jest uzale¿niony od ciœnienia
zwrotnego.

temperatura min.

temperatura maks.
(temperatura odtajania)

Temperatura/ciœnienie skraplania

∆P
to

ta
l

∆P
ov

er

∆P
se

t +
 ∆

P o
ve

r

Temperatura/ciœnienie parowania

∆P
se

t

Regulacja ciœnienia
otwarcia

Rys. 2
Ciœnienie otwarcia jako funkcja obrotów trzpienia.

Ciœnienie otwarcia jest to
ciœnienie, przy którym zawór
zaczyna siê otwieraæ.

Ciœnienia otwarcia mo¿na
regulowaæ w zakresie 2 – 8 bar
ró¿nicy ciœnieñ. Wraz z zaworem
dostarczana jest wk³adka dystan-
sowa. Mo¿e ona byæ zamonto-
wana pod sprê¿yn¹ zwiêkszaj¹c
napiêcie pocz¹tkowe sprê¿yny.
Dlatego zawór pokrywa pe³ny za-
kres 2 – 8 bar ró¿nicy ciœnieñ jak
poni¿ej:

Ró¿nica ciœnieñ 2 – 6.5 bar bez
wk³adki dystansowej.
Ró¿nica ciœnieñ 3.5 – 8 bar z wk³a-
dk¹ dystansow¹.

* patrz specyfikacja materia³ów oraz instrukcja monta¿u i
konserwacji OFV.

* Ciœnienie otwarcia z wk³adk¹ poz. 23

* Ciœnienie otwarcia bez wk³adki poz. 23

Obroty trzpienia
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Katalog Zawory upustowe typu OFV 20 - 25

Obliczanie i dobór

Rys. 3.
Wartoœæ kv dla OFV 20 - 25

Wydajnoœæ zaworów OFV mo¿e byæ obliczona
przy pomocy nastêpuj¹cych wzorów:

Ciecz bez zmiany faz

  1000P k =G totalv ×∆×ρ

Ciecze ze zmian¹ fazy (np. regulacja ciœnienia
w czasie odtajania)

  1000P 0.78k =G totalv ×∆×× ρ

G: masowe natê¿enie przep³ywu (kg/h)

kv: natê¿enie przep³ywu (m3/h) (wartoœæ kv
zale¿y od ∆Pover, patrz rys. 3).

ρ: gêstoœæ cieczy (kg/m3)

∆Pbar = ró¿nica ciœnieñ (bar)
∆Pbar = ∆Pset + ∆Pover

Ciœnienie odtajania ≈ Ciœnienie
parowania + ∆Pset + ∆Pover

Obliczanie wydajnoœci dla
regulowania ciœnienia
odtajania

Tabela 1. Maksymalne masowe natê¿enie przep³ywu (GOFV) dla OFV 20 i OFV 25 z R 717

Uwaga: Obliczanie jest oparte na wzorze dla „cieczy ze zmian¹ fazy" w ustêpie „obliczanie i dobór".

Wskazówka: Wydajnoœæ odtajania GOFV ~ (2 – 3) × G0

Temperatura parowania –10°C –20°C –30°C –40°C –50°C
Temperatura odtajania 10°C

OFV 20
Masowe natê¿enie przep³ywu GOFV 20 (kg/h) 577 661 714 747 768
(∆pover = 1 bar ⇒  kv = 0.52 m3/h)

OFV 25
Masowe natê¿enie przep³ywu GOFV 25 (kg/h) 1666 1906 2059 2156 2216
(∆pover = 1,5 bar ⇒  kv = 1.5 m3/h)

Tabela 2. Obliczanie masowego natê¿enia przep³ywu czynnika ch³odniczego G0

Q0: Wydajnoœæ parownika (kW)
Uwaga: Obliczenie jest oparte na systemie z obiegiem pompowym (temperatura cieczy = temperatura parowania)

Temperatura parowania –10°C –20°C –30°C –40°C –50°C
Masowe natê¿enie przep³ywu G0 (kg/h) 2.780 × Q0 2.712 × Q0 2.651 × Q0 2.595 × Q0 2.544 × Q0

Przyk³ad:
Parownik w instalacji ch³odniczej ma
wydajnoœæ Q0 = 150 kW i temperatura
parowania = - 40°C.
Temperatura odtajania ma byæ regulowana
zaworem OFV.
Tabela 2: G0 = 2.595 x Q0 = 389 kg/h

Wydajnoœæ odtajania w tym przyk³adzie
wynosi 2.5 x G0
GOFV ≥ 2.5 x 389 = 972 kg/h
Zostaje dobrany OFV 25
(GOFV 25 maks. = 2156 kg/h (Tabela 1.))
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Katalog Zawory upustowe typu OFV 20 - 25

Zastosowanie w zak³adzie

Zasilanie
gor¹cym gazem

Zalany ruroci¹g
powrotny

Zasilanie
ciecz¹

Regulacja ciœnienia / temperatury podczas
odtajania gor¹cym gazem

W celu uzyskania efektywnego odtajania
temperatura (ciœnienie) musi byæ podniesiona
do oko³o 10°C (50°F). OFV jest optymalnym
rozwi¹zaniem do regulacji ciœnienia odtajania
a zatem i odpowiadaj¹cej mu temperatury.
Zaleca siê rozpocz¹æ cykl odtajania przez
zamkniêcie zaworu GPS w ruroci¹gu zasilania
ciecz¹ i pozwolenie pewnej iloœci zimnej
cieczy zawartej w parowniku na powrót do
oddzielacza cieczy. Zamkn¹æ zawór GPS

w ruroci¹gu ssawnym i po pewnej zw³oce
otworzyæ zawór elektromagnetyczny na
zasilaniu gor¹cym gazem w celu osi¹gniêcia
ciœnienia odtajania w parowniku. Kiedy
ciœnienie odtajania osi¹gnie ciœnienie otwarcia
OFV, zawór ten siê otworzy i ciœnienie odtaja-
nia zwiêkszy siê do ciœnienia roboczego
∆Pset + ∆Pover

Normaln¹ praktyk¹ po odtajeniu jest otwarcie
GPS w ruroci¹gu powrotnym, aby wyrównaæ
ciœnienie po stronie ssania przed otwarciem
do strony zasilania ciecz¹.
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Katalog Zawory upustowe typu OFV 20 - 25

Specyfikacja materia³ów

Nr Czêœæ Materia³ DIN ISO ASTM
1 Korpus Stal TTSt 35 N TW6 Gatunek 1

17173 2604/3 A 333, A 334
A 350 LF2*

2 Os³ona, ko³nierz Stal TTSt 35 N TW6 Gatunek 1
17173 2604/3 A 333, A 334

A 350 LF2*
3 Os³ona, wk³adka Stal 9SMn28 Typ 2 1213

1651 R 683/9 SAE J 403
4 Wrzeciono Stal nierdzewna X10 CrNi S189 Typ 17 AISI 303

17440 683/13
5 Grzybek Stal 9SMn28 Typ 2 1213
8 D³awnica Stal
9 Podk³adka uszczelniaj¹ca Bezazbestowa

12 Œruby Stal Jakoœæ 8.8 Jakoœæ 8.8 Gatunek 5
13 O-ring Chloropren (Neopren)
14 Sprê¿yna Stal
16 Podk³adka sprê¿ysta Stal 9SMn28 Typ 2 1213
17 Ko³pak Aluminium
18 Uszczelka ko³paka Nylon
20 Prowadnik Stal
21 O-ring Chloropren (Neopren)
22 Pierœcieñ uszczelniaj¹cy PTFE (Teflon)
23 Wk³adka dystansowa Stal
24 O-ring Chloropren (Neopren)

*) Materia³ zastêpczy
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Katalog Zawory upustowe typu OFV 20 - 25

Przy³¹cza

DIN

ANSI

 Wielkoœæ Wielkoœæ OD T OD T kv-k¹towy Cv-k¹towy

mm cale mm mm cale cale m3/h USgal/min

Do spawania ANSI (B 36.10 Zestawienie 80)
20 3/4 26.9 4.0 1.059 0.158 0 - 0.52 0 - 0.60
25 1 33.7 4.6 1.327 0.181 0 - 1.50 0 - 1.74

Do spawania DIN (2448)
20 3/4 26.9 2.3 1.059 0.091 0 - 0.52 0 - 0.60
25 1 33.7 2.6 1.327 0.103 0 - 1.50 0 - 1.74

Wymiary i wagi

Wielkoœæ zaworu G C Cmin ∅ D 'H Waga
OFV 20 - 25

OFV 20 (3/4 in.) mm 45 230 290 38 60 2.0 kgcale 1.77 9.1 11.4 1.5 2.4

OFV 25 (1 in.) mm 45 230 290 38 60 2.0 kgcale 1.77 9.1 11.4 1.5 2.4

OFV 20 - 25

Podane wagi s¹ tylko wartoœciami przybli¿onymi
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Katalog Zawory upustowe typu OFV 20 - 25

Zamawianie Jak zamawiaæ
Tabela poni¿ej s³u¿y do okreœlenia
(identyfikacji) potrzebnego zaworu.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e tylko kody typów s³u¿¹
do identyfikacji zaworów, a niektóre z nich
mog¹ nie wchodziæ w zakres standardowych
produktów.

W sprawie dalszych informacji prosimy o
kontakt z Danfoss.

Kody typuPrzyk³ad kodów typu
OFV 25 D 1 3 3 Typ zaworu OFV Over Flow Valve

Wielkoœæ znamionowa w mm 20 DN 20
25 DN 25

Przy³¹cze A Odga³êzienie do spawania: ANSI B 31.5 zestawienie 80
D Odga³êzienie do spawania: DIN 2448

Korpus zaworu 1 Przep³yw k¹towy
Materia³ 2 Korpus: TT St 35N, Os³ona: TT St 35N
Inne wyposa¿enie 3 Ko³pak, krótki trzpieñ z chloroprenowym (neoprenowym) O-ringiem

Wa¿ne!
Je¿eli urz¹dzenia maj¹ byæ dostarczone z od-
powiednim certyfikatem, albo s¹ wymagane
wy¿sze ciœnienia, prosimy o specyfikacjê przy
zamawianiu.

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl

Ciœnienie ró¿nicowe otwierania
2-8 bar (29-116 psi):

mm cal.
20 3/4 OFV 20 A 133 2412+185
20 3/4 OFV 20 D 133 2412+183
25 1 OFV 25 A 133 2412+186
25 1 OFV 25 D 133 2412+184

Wielkoœæ Typ Nr kodow y


