
Seria BPV 
Zawór różnicowy utrzymujący nadaną 
różnicę ciśnień: wlot-wylot. 



Zastosowanie 

Nawet optymalne i wyrafinowane metody redukcji 
ciśnienia za pomocą zaworów minimalnego 
przepływu firmy SCHROEDAHL i zaworów 
procesowych SCHROEDAHL zmagają się z 
własnymi ograniczeniami w ekstremalnych 
warunkach eksploatacji. 

W tego typu przypadkach stosuje się Zawory 
Różnicowe. Zwiększają one równomierność 
ciśnienia przepływu medium przez utrzymanie 
założonej różnicy ciśnień na zaworze różnicowym 
niezależnie od wielkości przepływu medium przez 
zawór różnicowy. Zabezpieczają przed 
niechcianą kawitacją i parowaniem zapewniając  
łagodną i bezwstrząsową eksploatację. 

Prawidłowe dopasowane parametrów zaworu 
różnicowego zapewnia optymalną eksploatację 
zaworu minimalnego przepływu. 



Opis 

Funkcjonowanie 
Różnica ciśnień Zaworu Różnicowego popycha 
tuleję 204 na ściśniętą sprężynę 237 w kierunku 
przepływu, co otwiera przepływ w tulei aż do 
osiągnięcia określonej różnicy ciśnień, która jest 
bliska nastawionej różnicy.  

Instalacja 
BPV jest umieszczony w rurociągu gdzie 
wymagane jest odpowiednie ciśnienie z uwagi na 
temperaturę medium. Zalecamy instalację BPV 
przed parownikiem lub zbiornikiem wody 
zasilającej.  

Rozmiary i zakresy ciśnienia 
Zawory BPV obejmują zakres od DN 25(1”) do 
DN 150(6”) i od PN 16 (150lbs) do PN 400 
(2500lbs)(specjalne rozmiary na zamówienie)  
Połączenia 
Są dostępne do instalacji pomiędzy kołnierzami 
zgodnymi z DIN i ASME. Inne rozmiary 
dostępne na zamówienie.( np. BS, NF…). 
 

Materiały 
Standardowe materiały obudowy: 
W.-Nr. 1,0460 (C22.8) ASTMA105  
W.-Nr. 1,4404 (X2CCrNiMo17132) ASTM316L 
Standardowo środek zaworu wykonany jest ze 
stali nierdzewnej z minimalną zawartością 
chromu 13%. Inne materiały do obudowy i 
wnętrza zaworu są dostępne na życzenie. 
Dobór materiału uszczelki jest robiony zgodnie z 
medium i temperaturą pracy. Materiał obudowy 
jest dobrany dla średniego ciśnienia i temperatury 
pracy. 

Rys. 1: BPV zamknięty    Rys. 2: BPV otwarty 
 

Poz. CzęśćPrzeznaczenie Materiał 
201 1 Obudowa Węglowa/Chromowana stal 
203 1 O-Ring EPDM/NBR/FFPM…* 
204 1 Tuleja Stal chromowana/antykorozyjna

204,1 1 Dysk pracujący Stal chromowana/antykorozyjna
206 1 Tuleja Stal chromowana/antykorozyjna
207 1 Pierścień prowadzącyWysokiej klasy termoplastyk 
208 1 Pierścień prowadzącyWysokiej klasy termoplastyk 
219 2 Zestaw śrub Stal chromowana/antykorozyjna
237 1 Sprężyna Stal chromowana/antykorozyjna

 



Standardowe typy 

Długość montażowa Długość montażowa Długość montażowa Kat.-nr.: 

Dobór wielkości i waga 



Kat.-nr.: Długość montażowa Długość montażowa Długość montażowa 

Odnosi się jedynie do instalacji w rurociągu pomiędzy kołnierzami według DIN/ASME 



Klucz kodu 

*Montaż pomiędzy kołnierzami zgodnymi z DIN 

*Montaż pomiędzy kołnierzami zgodnymi z ASME 

Model specjalny 

Inne wymagania 

*Stal węglowa DIN/ASTM:1,0460/a105 

Stal chromowa DIN/ASTM 1,4404/316L 

Materiał specjalny 

Objętościowa wielkość przepływu 

Instalacja rurociągu 

Ciśnienie nominalne 

Wielkość nominalna 

-wersja standardowa 
Przykład:BPV118F2-CS (DN100, PN250, montaż pomiędzy kołnierzami, wielkość przepływu <140m3/h, Materiał: Din 1,0460 

Materiały 



Zawór Różnicowy 
Dane techniczne 

Klient: 
k 

Nr zamówienia.: 
k 

Ważność 
k 

Nr. Zamówienia: 
k 

Projekt: 

Arkusz: 
k 

Ilość: 
k 

Nr ident. 

Mat.-/testy certyfikaty 
k 

Materiały 
k 

Obudowa:   Środek:    Uszczelki: 

Wejście 
k 

Wyjście 
Kod: 
k 

Farba: 

Temperatura: 
k 

Ciśnienie: 

Typ Zaworu Różnicowego: 
 

Dane obciążenia: 
 

Medium: 
 

Rewizja     Data   Opis          Nazwa          Podpis 
 

Zawór óżnicowy 
 

Pompa 
 

Zbiornik 
 

*Akceptuje firma SCHROEDAHL 
 




