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Zawór redukcyjny typ DR5DP

Zawór redukcyjny DR5DP jest zaworem sterowanym bez−
pośrednio i służy do redukowania ciśnienia w pomocni−
czych obwodach układu hydraulicznego. Zawór można
montować w układach w dowolnym położeniu.

OPIS DZIAŁANIA

Głównymi elementami zaworu są: korpus 1, tłoczek sterują−
cy 2, sprężyny naciskowe 3, element nastawy 4, a także w
zależności od odmiany zawór zwrotny 5. Elementem steru−
jącym jest tłoczek 2, który w korpusie 1, utrzymywany jest
w położeniu wyjściowym sprężynami 3. Zawór redukcyjny
w położeniu wyjściowym jest otwarty.
Olej z kanału P przepływa przez korpus 1 do kanału A. Jed−
nocześnie kanałem 6, wykonanym wewnętrz ruchomego
tłoczka, olej przedostaje się z kanału A do komory za tłocz−

kiem 2 stwarzając siłę równoważącą siłę wywieraną nasta−
wionym napięciem sprężyny 3, Kanał 6 wykonany w ru−
chomym tłoczku 2 zamknięty jest korkiem 7. Jeżeli ciśnie−
nie w kanale A wzrośnie i siła działająca na lewą powierzch−
nię tłoczka 2, przekroczy wartość określoną napięciem sprę−
żyny, to tłoczek 2 przesunie się i swoją krawędzią sterującą
zmniejszy przepływ z P do A. Celem umożliwienia swo−
bodnego przepływu oleju w kierunku powrotnym tzn. z A
do P w korpusie zabudowano zawór zwrotny.

DANE TECHNICZNE
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WYMIARY GABARYTOWE

Zmiana nastawy pokrętłem = 1
Zmiana nastawy wewnętrznym sześciokątem = 2
Zmiana nastawy pokrętłem z zamkiem = 3
Pierścień uszczelniający „0−ring” 7 x 1.5 − przyłącze P.A.Y(T).X(B) − 4 szt.

Dopuszczalna wartość chropowatości i odchyłki płaskości powierzchni przyłączeniowej płyty.
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CHARAKTERYSTYKI: przy # = 41 mm2/s w temperaturze 323 K

Wykres różnicy ciśnień na wlocie i wylocie zaworu dla po−
szczególnych wielkości ciśnienia w zależności od wielkości
przepływu.

Wykres strat ciśnienia przy przepływie przez wbudowany
zawór zwrotny.
−−−−−−−−− ciśnienie nastawione p   1.0 MPa
− − − − − ciśnienie nastawione p > 1.0 MPa

Wykres przewyższenia ciśnienia nastawionego przy
przepływie malejącym do zera.
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WYMIARY PRZYŁĄCZENIOWE PŁYT

SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienie wg zakodowanego jak niżej symbolu należy kierować na adres producenta.

DR5DP

Rodzaj nastawy:
Zmiana nastawy pokrętłem = 1
Zmiana nastawy wewnętrznym
6−kątem = 2
Zmiana nastawy pokrętłem
z zamkiem = 3

Numer serii konstrukcyjnej:
20 = 20
(20−29) − Niezmienne wymiary
zabudowy i przyłączy

Ciśnienie maksymalne:
Maks. 2,5 MPa = 25
Maks. 7,5 MPa = 75
Maks. 15,0 MPa = 150
Maks. 21,0 MPa = 210

Ewentualne dodatkowe wymagania
określone w sposób opisowy (do
uzgodnienia z producentem)

Rodzaj uszczalnienia:
Dla cieczy na bazie
olejów mineralnych = Bez oznaczenia
Dla cieczy na bazie
estrów fosforanowych = V

Zawór zwrotny:
Z zaworem zwrotnym = Bez oznaczenia
Bez zaworu zwrotnego = M

Doprowadzenie ciśnienia sterowania:
Ciśnienie sterowania − dopływ wewnętrzny
odpływ zewnętrzny = Y
Ciśnienie sterowania − dopływ zewnętrzny
odpływ zewnętrzny = XY

Przykład: DR5DP1 −20/75Y

Płyta przyłączeniowa G115/01  (G1/4)    Masa 0,7 kg

Rodzaj elementu nastawczego 

 

pokrętło                                          = 1 

śruba  z gniazdem 

sześciokątnym                     = 2 

pokrętło z zamkiem na klucz         = 3 

 

Zakres nastawianego ciśnienia 

do    2,5  MPa                             =   25 

do  7,5 MPa                        =  75 

do  15    MPa                              = 150 

do 21  MPa                         = 210 

 

Rodzaj uszczelnienia 

NBR (dla cieczy na bazie 

olejów mineralnych) = bez oznaczenia 

FKM  (dla cieczy na bazie  

estrów fosforanowych)    = V   

 

  Zawór zwrotny 

 

  z zaworem zwrotnym       = bez oznaczenia 

  bez  zaworu  zwrotnego            = M 

Doprowadzenie i odpływ strumienia sterującego 

 

dopływ wewnętrzny, odpływ zewnętrzny       =  Y 

dopływ zewnętrzny, odpływ zewnętrzny                        = XY 

 

 

Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania dostępne 

w krótkim terminie dostawy.  

Przykład zamówienia: DR5DP 2/75 Y  

UWAGA: 
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Symbol graficzny

SCHEMATY
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Płyta przył�czeniowa  i  �ruby  do  monta�u zaworu
M5 x 50 - 10,9  wg PN - EN ISO 4762    (PN/M-82302)
szt. 4/komplet dostarczane s� na oddzielne  zamówienie.
Moment dokr�cenia �rub Md = 9 Nm

.

Płyt�  przył�czeniow�  nale�y  zamawia�  wg karty
katalogowej  WK  450 780.  Symbol płyty:
G 115/01  - przył�cza  gwintowe G 1/4

PŁYTY PRZYŁ�CZENIOWE I �RUBY MOCUJ�CE
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NOTATKI :

PONAR Wadowice S.A. 
ul. Wojska Polskiego 29 
34-100 Wadowice 
tel. +48 33 488 21 00 
fax.+48 33 488 21 03 
www.ponar-wadowice.pl
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