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ZASTOSOWANIE

OPIS DZIAŁANIA

 UZRS6 - 02/100 - 2 M1

            KKKKARARARARTTTTAAAA    KKKKAAAATTTTAAAALLLLOOOOGGGGOOOOWAWAWAWA        ----        IIIINNNNSSSSTTTTRURURURUKKKKCCCCJJJJAAAA    OBOBOBOBSSSSŁŁŁŁUUUUGGGGIIII

Zawór redukcyjny sterowany pośrednio typ UZRS6...UZRS6...UZRS6...UZRS6... 
stosowany jest w układach hydraulicznych, w których 
wymagane jest obniżenie ciśnienia w jednej gałęzi .  

Zawór redukcyjny sterowany
pośrednio nabojowy typ UZRS6

do 31,5 MPa  do 50WN6

Zawór redukcyjny sterowany pośrednio typ UZRUZRUZRUZRSSSS6666………… 
składa się z zaworu głównego tuleja (4), tłoczek (5), 
sprężyna (15), oraz zaworu wstępnego korpus (1), 
grzybek (3), nastawa (2), sprężyna (14). Żądane 
ciśnienie nastawiane jest na zaworze wstępnym 
poprzez napięcie sprężyny (14). Umożliwia to przepływ 

oleju przez zawór główny z kanału 2222    (PPPP) do    1111    (AAAA). Gdy 
ciśnienie w kanale 1111    (AAAA) osiągnie nastawioną wartość, 
zawór wstępny otwiera się, tłoczek (5) cofa się 
zamykając przepływ z kanału 2222    (PPPP) do    1111    (AAAA). Strumień 
sterujący z zaworu wstępnego odprowadzany jest do 
kanału 3333 (TTTT). 

1111 (AAAA)

2222 (PPPP) 3333 (TTTT)

1 2345 6 71415



DANE  TECHNICZNE

MMMMaaaax  cix  cix  cix  ciśśśśnnnnieieieiennnnie  ie  ie  ie  nnnnaaaaststststaaaawwwwiiiiaaaanenenene

Zakres nastawianych ciśnień

33331,1,1,1,5 5 5 5 MMMMPPPPaaaa

 Ciecz hydrauliczna olej mineralny

WymWymWymWymagagagagaaaannnna a a a kkkkllllaaaassssa ca ca ca czystzystzystzystoooości ści ści ści oooolejlejlejlejuuuu

Lepkość nominalna cieczy

Zakres  lepkości

Zakres temperatury otoczenia

IIIISSSSO O O O 4444444400006666; klasa 22220000////11118888////11115555

37 mm  /s w temperaturze 55   C2 o

2,8 do 380 mm  /s2

Zakres temperatury cieczy  (w zbiorniku) 40  C  do  55  Co ozalecany

max -20  C  do +70  Coo

- 20  C do +70  Co o

 5 MPa                 10 MPa   20 MPa  31,5 MPa

MMMMaaaax  dx  dx  dx  dopopopopuuuusssszczczczczzzzaaaallllny  prny  prny  prny  przepzepzepzepłyłyłyływwww

Masa  0,2 kg

55550 dm  0 dm  0 dm  0 dm  /m/m/m/miiiinnnn3333

WYMAGANIA  MONTAŻU  I  EKSPLOATACJI
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SCHEMATY
Symbol graficzny zaworu typ UUUUZZZZRRRRSSSS6666...

3333 (TTTT)2222 (PPPP)

1111 (AAAA)

1.1.1.1. Zawór należy użytkować tylko w pełni sprawnyZawór należy użytkować tylko w pełni sprawnyZawór należy użytkować tylko w pełni sprawnyZawór należy użytkować tylko w pełni sprawny    
2.2.2.2. Podczas eksploatacji należy utrzymać zalecaną w Podczas eksploatacji należy utrzymać zalecaną w Podczas eksploatacji należy utrzymać zalecaną w Podczas eksploatacji należy utrzymać zalecaną w             

            niniejszej  Karcie Katalogowej  niniejszej  Karcie Katalogowej  niniejszej  Karcie Katalogowej  niniejszej  Karcie Katalogowej  ----    Instrukcji ObsługiInstrukcji ObsługiInstrukcji ObsługiInstrukcji Obsługi    
     lepkość cieczy lepkość cieczy lepkość cieczy lepkość cieczy hydraulicznej.hydraulicznej.hydraulicznej.hydraulicznej.    
3.3.3.3. Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę zaworuzaworuzaworuzaworu    

należy systematycznie sprawdzaćnależy systematycznie sprawdzaćnależy systematycznie sprawdzaćnależy systematycznie sprawdzać:    
            • działanie • działanie • działanie • działanie zaworuzaworuzaworuzaworu    
            • czystość cieczy hydraulicznej• czystość cieczy hydraulicznej• czystość cieczy hydraulicznej• czystość cieczy hydraulicznej    
4.4.4.4. Ze względu na nagrzewanie się Ze względu na nagrzewanie się Ze względu na nagrzewanie się Ze względu na nagrzewanie się     korpusu korpusu korpusu korpusu zaworuzaworuzaworuzaworu    do do do do 

wysokiej temperatury wysokiej temperatury wysokiej temperatury wysokiej temperatury zzzzawórawórawórawór    powinien być powinien być powinien być powinien być 
umiejscowiony takumiejscowiony takumiejscowiony takumiejscowiony tak,    aby wyeliminować aby wyeliminować aby wyeliminować aby wyeliminować możliwość możliwość możliwość możliwość 

przypadkowego kontaktu z przypadkowego kontaktu z przypadkowego kontaktu z przypadkowego kontaktu z korpusem korpusem korpusem korpusem podczas podczas podczas podczas 
eksploatacji lub należy przewidzieć odpowiednie eksploatacji lub należy przewidzieć odpowiednie eksploatacji lub należy przewidzieć odpowiednie eksploatacji lub należy przewidzieć odpowiednie 
osłonyosłonyosłonyosłony    zgodniezgodniezgodniezgodnie    z wymaganiami z wymaganiami z wymaganiami z wymaganiami norm norm norm norm     europejskicheuropejskicheuropejskicheuropejskich:     
PNPNPNPN    ----    EN ISO 13732EN ISO 13732EN ISO 13732EN ISO 13732    ----1 i PN1 i PN1 i PN1 i PN    ----    EN 982EN 982EN 982EN 982....    

5.5.5.5.         Dla zapewnienia szczelności Dla zapewnienia szczelności Dla zapewnienia szczelności Dla zapewnienia szczelności przyłącza przyłącza przyłącza przyłącza zawzawzawzawoooorurururu    do układu do układu do układu do układu 
hydraulicznego hydraulicznego hydraulicznego hydraulicznego należy przestrzegać wymiarów należy przestrzegać wymiarów należy przestrzegać wymiarów należy przestrzegać wymiarów     
pierścieni uszczelniającychpierścieni uszczelniającychpierścieni uszczelniającychpierścieni uszczelniających, momentów dokręcenia momentów dokręcenia momentów dokręcenia momentów dokręcenia     i i i i 
parametrów pracy parametrów pracy parametrów pracy parametrów pracy rozdzielaczarozdzielaczarozdzielaczarozdzielacza    podanych wpodanych wpodanych wpodanych w    niniejszej niniejszej niniejszej niniejszej 
Karcie Katalogowej Karcie Katalogowej Karcie Katalogowej Karcie Katalogowej ----    Instrukcji ObsługiInstrukcji ObsługiInstrukcji ObsługiInstrukcji Obsługi....    

6.6.6.6.         Obsługujący Obsługujący Obsługujący Obsługujący zzzzawórawórawórawór    musi być zapoznany z treścią musi być zapoznany z treścią musi być zapoznany z treścią musi być zapoznany z treścią 
niniejszej Karty Katalogowej niniejszej Karty Katalogowej niniejszej Karty Katalogowej niniejszej Karty Katalogowej ----    Instrukcji ObsługiInstrukcji ObsługiInstrukcji ObsługiInstrukcji Obsługi.    
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WYMIARY  GABARYTOWE  I  PRZYŁĄCZENIOWE

 1 - Pierścień  uszcz. oooo-r-r-r-riiiing ng ng ng 11115,5,5,5,6 6 6 6 x  1,x  1,x  1,x  1,77778888                 - szt. 1
 2 - Pierścień  uszcz. oooo-rin-rin-rin-ringggg    11118888 x x x x    2222,,,,66665555                      - szt. 1
 3 - Pierścień  uszcz. oooo-rin-rin-rin-ringggg    11115555 x x x x    1111,,,,8888                       - szt. 1
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 wykresy charakterystyk ∆pppp od Q Q Q Q
 droga przepływu 2 2 2 2 →→→→ 1 1 1 1

CHARAKTERYSTYKI
o2dla lepkości cieczy hydraulicznej ν = 41 mm  /s  i temperatury  t = 50  C

QQQQ [dm  dm  dm  dm  /m/m/m/miiiinnnn]3333

CCCChhhhararararaaaakkkkterystyterystyterystyterystykkkki i i i opopopopororororóóóów prw prw prw przepzepzepzepłyłyłyływwwwuuuu
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WYMIARY  GABARYTOWE  I  PRZYŁĄCZENIOWE
 gn gn gn gniiiiaaaazdzdzdzdo pro pro pro przyzyzyzyłłłłącącącączezezezennnniiiioooowewewewe M-M-M-M-00006666----3333 (M22 x 1,5; 3-drogowe)

 moment dokręcenia MMMMdddd = 55550 0 0 0 - - - - 55555 Nm5 Nm5 Nm5 Nm

a O 0,025 - dotyczy wszystkich średnic
  otworu głównego i faz

 moment dokręcenia MMMMdddd = 55550 0 0 0 - - - - 55555 Nm5 Nm5 Nm5 Nm

a O 0,025 - dotyczy wszystkich średnic
  otworu głównego i faz

 moment dokręcenia MMMMdddd = 55550 0 0 0 - - - - 55555 Nm5 Nm5 Nm5 Nm

a O 0,025 - dotyczy wszystkich średnic
  otworu głównego i faz

UWUWUWUWAAAAGGGGIIII::::
(*) - Maksymalna głębokość pogłębienia 4,9
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SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zawór należy zamawiać wg kodu, ustalonego z symboli wg powyższego diagramu.
SymbSymbSymbSymboooole le le le zzzzaaaazzzznnnnacacacaczzzzoooone drne drne drne druuuukkkkiem piem piem piem pogrogrogrogrububububiiiioooonym nym nym nym oooozzzznnnnacacacaczzzzajajajają preferą preferą preferą preferoooowwwwaaaane ne ne ne wersje wersje wersje wersje wywywywykkkkoooonnnnaaaannnniiiiaaaa
dodododostępstępstępstępne ne ne ne w w w w kkkkrótrótrótrótkkkkim termim termim termim termiiiinnnnie  die  die  die  dooooststststaaaawy.wy.wy.wy.

UWUWUWUWAAAAGGGGI:I:I:I:

Przykład  kodu  zaworu  w  zamówieniu:  UZRS6 - 02/100 - 2 M1

*

 Numer serii
(02 - 09) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy                = 0X
seria 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         = = = = 02

 Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
 (uzgodnione  z  producentem)

UZRS

Rodzaj uszczelnienia
 NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)                           = bez oznaczenia
 FKM   (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)                      = V

 Rodzaj przyłącza mechanicznego
 gniazdo M22 x 1,5 = M1

6

 Wielkość nominalna (WN)
WN6  = 6

Rodzaj elementu nastawczego
śruba nastawcza z gniazdem sześciokątnym                      = 2

 Zakres nastawianego ciśnienia
 do      5   MPa                                                                               = 50
do 10 MPa                                                                             = 100
 do    20   MPa                                                                               = 200
do 31,5 MPa                                                                             = 315

M12
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