
Kiadás 1997. október

Áttekintés T 8000-1 HU

Hozzátartozó típuslapok T 8012 HU … T 8097 HU
T 8250 HU … T 8265 HU

Szelep anyagminõségek áttekintése T 8000-2 HU

Típussorozat 240 ⋅ 250 ⋅ 280

Pneumatikus és villamos állítószelepek

Áttekintés

DN 15 ... 400 •     PN 10 ... 400 •     –250 ... +550 °C
    1⁄2” ... 16” •     Class 125 ... 2500 •     –420 ... 1020 °F
DN 15A ... 250A •     JIS 10K/20K •     –250 ... +550 °C
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SAMSON-állítószelepek
A 240, 250 és 280 típussorozatú SAMSON-állítószelepek
pneumatikus és villamos átmeneti-, háromjáratú- és sarokszele-
peket foglalnak magukba. Szabályozási- és vezérlési feladatok-
ra vehetõk igénybe technológiai és ipari berendezésekben vala-
mint a közüzemi- és erõmûvi technikában.
Az építõelemes rendszernek köszönhetõen egyszerû szerelés és
karbantartás biztosítható.
Az állítószelepek szelepbõl és állítómûbõl állnak. Választás
szerint pneumatikus, villamos vagy elektromechanikus valamint
kézi hajtással szerelhetõk fel.
A vezérlés és löketjelzés céljára kiegészítõ berendezések, mint
pl. pozícionálók, határérték-távadók és mágnesszelepek is
ráépíthetõk az EN 60 534-6 (NAMUR-heveder) szerint vagy
közvetlenül (vö. 19. o. és a T 8350 áttekintést).
Szelepház anyagaként szürkeöntvény, gömbgrafitos öntvény,
acélöntvény, korrózióálló vagy hidegszívós acélöntvény,
kovácsolt acél vagy korrózióálló kovácsolt acél és különleges
anyagok használhatók. A teljesen korrózióálló kivitelnél a
szelep minden része és a pneumatikus hajtás háza korrózióálló
acélból készül. A részletek a hozzátartozó típuslapokon talál-
hatók.

Típussorozat 240
A 240 típussorozatú állítószelepek DN 15 … DN 250
(1⁄2” … 10”) közötti névleges átmérõvel és PN 40 (Class 300)
névleges nyomásig készülnek.
Normál kivitelben az állí tószelepek –10 … +200 °C
(15 … 430 °F) közötti hõmérsékletekre felelnek meg. Ezen felül
az alkalmazási tartomány szigetelõdarab segítségével
–200 … –450 °C (–325 … +800 °F) közötti hõmérsékletre
bõvíthetõ.
A szelepszár önbeálló PTFE-fedõkarmantyú pakolással vagy
utánhúzható pakolással tömített. Fokozott külsõ tömörségi
követelmények esetén korrózióálló acélcsõmembránt alkalma-
zunk.
A 241 típusú állítószelepek fûtõköpennyel szerelhetõk fel, amely
a csõmembránrészt is le tudja zárni.

Típussorozat 250
A 250 típussorozatú állítószelepek nagy névleges átmérõknél
és/vagy magas nyomás esetén alkalmazhatók a technológiai-,
erõmû- és közmûtechnikában.
Átmeneti, háromjáratú és sarokszelepek, alsó szelepszár-ve-
zetésû négykarimás házak, axiális lépcsõs szeleptányérral ren-
delkezõ szelepek és Split-body (osztott házú) szelepek mellett
az ügyfél kívánsága szerint kialakított különleges konstrukciók
is megvalósíthatók.
A szelepek DN 15 … DN 400 (1⁄2” … 16”) névleges átmérõkkel
és PN 16 … PN 400 (Class 150 … Class 2500) névleges
nyomásfokozattal készülnek.
Normál  kivitelben  az állítószelepek  –10  … +220  °C
(15 … 430 °F) közötti hõmérsékletekre, utánhúzható magas-
hõmérséklet-pakolással –10 … +350 °C (15 … 660 °F) közötti
hõmérsékletekre és csõmembrán- vagy szigetelõdarabbal
–200 … +550 °C (–420 … +1020 °F) közötti hõmérsékletekre
felelnek meg.

Típussorozat 280
A 280 típussorozatú gõzszabályozó-szelepek egyidejû gõz-
nyomás- és gõzhõmérséklet-redukálásra alkalmazhatók a
hõenergetikai- és készülék optimalizálás területén, valamint
technológiai berendezéseknél, pl. finomítókban, az élelmiszer-
és élvezeti cikk- vagy a papír- és cellulóziparban építhetõk be.
A 250 típussorozatú szelepeket felhasználva kiegészülnek St III
áramlásmegosztóval és hûtõvíz csatlakozással.
A gõzszabályozó-szelepek DN 50 … DN 400 (1⁄2” … 16”)
névleges átmérõk között PN 16 … PN 400 (Class 150 … Class
2500) névleges nyomásfokozatokra és … 550 °C (…1020 °F)
hõmérsékletig történõ felhasználásra szállíthatók.

Különleges felhasználású szelepek
Ezek a szelepek különleges követelmények kielégítésére készül-
nek. Ezek alapvetõen alacsony hõmérsékletû-, élelmiszeripari-,
membrán- és mikroszelepek.
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T 8000-1 HU4

1a táblázat  •  Állítószelepek - Típussorozat 240 és különleges felhasználású szelepek
Átmeneti-, háromjáratú - és sarokszelepek  • Típusok áttekintése

Állítószelep Típussorozat 240 Különleges alkalmazásokra

Típus
241

3244 3248 3249 3345 3347 3351 3510
-DIN -ANSI -gáz -olaj -TÜV

Típuslap T… 8015 8012 8020 8022 8016 8026 8093 8048 8031 8097 8039 8091

Átmeneti szelep • • • • • • • • •

Háromjáratú keverõ- vagy elosztószelep •

Sarokszelep • • • •

Normál kivitel
DIN • • • • • • • • • • •

ANSI • • • • • • • •

JIS • •

Külön-
leges
kivitelek

kis átáramló mennyiségek •

gáz típusvizsgált, DIN EN 161 •

folyékony tüzelõanyag, DIN EN 264 •

típusvizsgált a DIN 32 730 szerint •

nyit-zár szelep •

gyógyszer-/élelmiszeripar • • •

mélyhûtõipar •

Névleges átmérõ
DN
[mm]

15...
250

15...
150

15...
100

15...
150

15...
150

15...
150

15...
 50

15...
100

25...
100

15...
100

10,
15

DN [in] 1⁄2 ... 10 1⁄2...6 1⁄2 ... 6 1⁄2 ... 2 1⁄2...4 1⁄2 ... 4 1⁄4...1⁄2

Névleges nyomás

PN 10... 40 40 16, 40 16... 40 16... 40 16... 40 10 10 16 16... 40 40,
400

Class
125,
300

150,
300

150,
300 125 150,

300

JIS
10/20

KRF

Meg. hõmérsékletek és nyomáskülönbségek lásd a hozzátartozó típuslapot

Ház
anyag-
minõség

szürkeöntvény GG-25, WN 0.6025 • • • • •

gömbgrafitos öntvény GGG-40.3,
WN 0.7043 • • •

acélöntvény GS-C25,WN 1.0619 • • • • • •

korrózióálló acélöntv., WN 1.4581 • • • • • • 1.4404 •

kovácsolt acél WN 1.0460 • • • •

korrózióálló kov.acél, WN 1.4571 • • • • • • •

ASTM A 126 B, szürkeöntvény • •

ASTM A 216 WCB, acélöntvény • • •

ASTM A 351 CF8M, korr.álló acélöntv. • • • • • •

6-X 6 Cr Ni 189  WN 1.4308 •

GS 21 Mn5, WN 1.1138 •

különleges anyagmin. • • • • • • •

Szelep-
tányér

fémesen tömített • • • • • • • • •

fémesen beköszörült • • • •

lágytömített • • • • • • • •

nyomáskiegyenlített • • •

Membrántömítés • •

Opció

szigetelõ közdarab • • • • • •

fém csõmembrán-tömítés • • • • • • •

fûtõköpeny • • •

zajszegény (áramlásmegosztó) • • • •

Csatla-
kozás

karima • • • • • • • • • •

hegeszthetõ toldatos • • • • • • • •

különleges csatlakozások • • • • • •

Típuslap T … 8015 8012 8020 8022 8016 8026 8093 8048 8031 8097 8039 8091
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1b táblázat  •  Állítószelepek - Típussorozat 250
Átmeneti-, háromjáratú - és sarokszelepek  • Típusok áttekintése

Típus 251 253 254 255 256 258

Típuslap T… 8051 8052 8055 8060 8061 8062 8065 8066 8070

Átmeneti szelep • • • • •

Háromjáratú keverõ- vagy elosztószelep •

Sarokszelep • • •

Normál kivitel
DIN • • • • • •

ANSI • • • • •

Névleges átmérõ
DN 15...200 15...400 65...500 50...500 15...150 25...150

DN [in] 1⁄2...8 1⁄2...12 3...16 2...20 1⁄2...6

Névleges nyomás
PN 16...400 10...160 16...400 16...400 16...400 16...40

Class 150...
2500

150...
2500

150...
2500

150...
2500

150...
2500

Meg. hõmérsékletek és nyomáskülönbségek lásd a hozzátartozó típuslapot

Ház
anyag-
minõség

acélöntvény GS-C25, WN 1.0619 • • • • • •

acélöntvény GS-17CrMo55, 
WN 1.7357 • • • •

korrózióálló acélöntvény, WN 1.4581 • • • • • •

ASTM A 216 WCB, acélöntvény • • •

ASTM A 217 WC 6 • • •

ASTM A 351 CF8M, korr. álló acélöntv. • • •

különleges anyagminõség • • • • •

Szelep-
tányér

fémesen tömített • • • • • • • • •

fémesen beköszörült • • • • • • •

lágytömített • • • • • • • •

nyomáskiegyenlített • • • • • •

kerámia garnitúra • • • • •

Kíván-
ságra

szigetelõ közdarab • • • • • • • •

fém csõmembrántömítés • • • • • • • •

fûtõköpeny • • • • • •

zajszegény (áramlásmegosztó) • • • • • •

Csatla-
kozás

karima • • • • • • • • •

hegeszthetõ toldatos • • • • • • • •

különleges csatlakozások • • • • • • •

Típuslap T … 8051 8052 8055 8060 8061 8062 8065 8066 8070

1c táblázat  •  Gõzszabályozó-szelepek - Típussorozat 280

Típus 281-1 284-1 286-1

Névleges átmérõk DN 50 ... 200 100 ... 400 50 ... 150

in 2 ... 8 4 ... 16 2 ... 6

Típuslap T … 8251 8254 8251

Mûsz. adatok (DIN/ANSI) szerint Típus 251 Típus 254 Típus 256



Típussorozat 240
Átmeneti szelep Típus 241 (T 8012 … T 8022)
A szelepek a technológiai és ipari berendezések széles alkal-
mazási területén valamint a közmû- és erõmûtechnikában
használhatók. A DIN, ANSI és JIS szerinti kivitelek széria
gyártmányok.
A szelepházak szürkeöntvénybõl, gömbgrafitos öntvénybõl,
acélöntvénybõl, korrózióálló vagy hidegszívós acélöntvénybõl
készülnek.
Névleges átmérõ DN 15 … 250 (1⁄2” … 10”)
Névleges nyomás PN 10 … 40 (ANSI Class 150 … 300;

JIS 10/20 K)
Hõmérséklet-tartomány –200 … +450 °C
Szeleptányér fémtömített, lágytömített vagy fémesen bekö-
szörült.
További kivitelek utánhúzható pakolással, fém csõmembrán-
tömítéssel, szigetelõdarabbal, fûtõköpennyel és áramlásmeg-
osztóval a zajkibocsátás csökkentésére.
Kovácsolt acél kivitel Típus 241 (T 8015)
Szelepház és felsõ rész C22.8 acélból vagy WN 1.4571 kor-
rózióálló acélból.
Névleges átmérõ DN 15 … 80
Névleges nyomás PN 16 … 40
Hõmérséklet-tartomány –200 … +450 °C
A további adatok és kivitelek a 241 típusú öntött házakénak
felelnek meg (lásd fent).

Pneumatikus szabályozó- és gyorszár-szelep
gázok számára, Típus 241-gáz (T 8020)
A DIN EN 161 szerint típusvizsgált, minden gázra alkalmas
biztonsági elzárószerelvények egyúttal a szabályozó-szelepek
funkcióját is átvehetik (DIN-DVGW-típusvizsgált).
Az állítószelep mágnesszeleppel és szennyfogó szûrõvel van
felszerelve, a szelepszár korrózióálló acél csõmembránnal
tömített. A csõmembrán rész ellenõrzõ csatlakozással és ön-
beálló biztonsági tömszelencével rendelkezik.
Szelepház acélöntvénybõl, korrózióálló acélöntvénybõl vagy
kovácsolt acélból.
Névleges átmérõ DN 15 … 150 (1⁄2” … 6”)
Névleges nyomás PN 40 (ANSI Class 300)
Hõmérséklet-tartomány –20 … +220 °C
Környezeti hõmérséklet –20 …  +60 °C
Szeleptányér lágytömített.

Pneumatikus szabályozó- és gyorszár-szelep folyékony
tüzelõanyagok és folyékony gáz folyadék fázisa számára,
Típus 241-olaj (T 8022)
A DIN EN 264 szerint típusvizsgált állítószelep szabályozó- és
biztonsági elzáró szerelvényként alkalmazható folyékony
tüzelõanyaggal mûködõ tüzelõberendezésekben.
Az állítószelep mágnesszeleppel és szennyfogó szûrõvel ren-
delkezik.
Szelepház acélöntvénybõl, korrózióálló acélöntvénybõl vagy
kovácsolt acélból C22.8, WN 1.4571.
Névleges átmérõ DN 15 … 100
Névleges nyomás PN 16 és PN 40
Megengedett hõmérséklet 350 °C
Környezeti hõmérséklet –15 … +60 °C
Szeleptányér lágytömített vagy fémesen beköszörült.
További kivitelek fém csõmembrános tömítéssel.
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Típus 241-1

Típus 241-7, kovácsolt acél

Típus 241-gáz csõmembrán darabbal és Típus 241-olaj,
mindegyik állásjelzõvel, mágnesszeleppel és szennyfogóval



Pneumatikus állítószelep biztonsági funkcióval
Típus 241, típusvizsgált (T 8016)
A DIN 32 730 szerint ellenõrzött szelep egyúttal a szabályozó
szelep és a biztonsági hõmérséklet- vagy nyomáshatároló funk-
cióját is el tudja látni. Normál kivitelben vízre és vízgõzre
220 °C-ig, szigetelõ közdarabbal 350 °C-ig alkalmazhatók.
Az állítószelep 3701 típusú mágnesszeleppel van felszerelve.
Szelepház szürkeöntvénybõl, gömbgrafitos öntvénybõl,
acélöntvénybõl vagy korrózióálló acélöntvénybõl valamint
kovácsolt acélból és korrózióálló kovácsolt acélból készül.
Névleges átmérõ DN 15 … 150
Névleges nyomás PN 16 … 40
Megengedett hõmérséklet 350 °C
Szeleptányér fémtömített.

Háromjáratú szelep Típus 3244 (T 8026)
Állítószelep keverõ- vagy elosztóüzemre a DIN- vagy ANSI-
szabványok szerint.
A keverõ- vagy elosztóüzem meghatározása az üzemben, a
szeleptányér elrendezésével történik (vö. szelepház 11. o.).
Szelepház szürkeöntvénybõl, acélöntvénybõl vagy korrózióálló
acélöntvénybõl (DIN- vagy ASTM-specifikációk szerint).
Névleges átmérõ DN 15 … 150  (1⁄2” … 6”)
Névleges nyomás PN 10 … 40  (Cl 150 … 300)
Hõmérséklet-tartomány –200 … +450 °C
Szeleptányér fémtömített.
További kivitelek szigetelõ közdarabbal, utánhúzható pakolás-
sal, fémtömítéssel, fûtõköpennyel és kiegészítõ kézi állítással
szállíthatók.

Szelepek különleges alkalmazások számára
Szelep alacsony hõmérsékletre Típus 3248 (T 8093)
Állítószelep folyékony gázok számára a mélyhûtõiparban tör-
ténõ alkalmazásra. Vákumszigetelt vezetékekbe történõ
beépítésre.
Névleges átmérõ DN 15 … 150  (1⁄2” … 6”)
Névleges nyomás PN 16 … 40  (Class 150 … 300)
Hõmérséklet-tartomány –200 … +220 °C
Szeleptányér fémtömített.
Fém csõmembrán tömítés biztonsági tömszelencével.
Különleges kivitel alumíniumházzal.

Állítószelep aszeptikus üzemre Típus 3249 (T 8048)
Sarokszelep élelmiszer- és gyógyszeripari alkalmazásra a DIN-
vagy ANSI normák szerint.
Tömítés kívül PTFE-réteggel bevont EPDM-membrán; kiegészítõ
ellenõrzõ csatlakozás és biztonsági tömszelence.
Névleges átmérõ DN 15 … 50 (1⁄2” … 2”)
Névleges nyomás PN 10 … 40 (ANSI Class 125)
Hõmérséklet-tartomány –10 … +140 °C
Menetes csonkkal, kúpos csonkkal és koronás anyával vagy
karimával és ANSI szerint karimával vagy túlterhelés-védõ
hegeszthetõ toldatos csonkkal szállíthatók.
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Membránszelep Típus 3345 (T 8031)
Állítószelep viszkózus, agresszív és koptató hatású folyadékok
számára, DIN és ANSI szabványok szerint.
Szelepház szürkeöntvénybõl, gömbgrafitos öntvénybõl vagy
korrózióálló acélöntvénybõl bevonattal vagy anélkül.

(PTFE-védõfóliával is).
Névleges átmérõ DN 15 … 100 (1⁄2” … 4”)
Névleges nyomás PN 10
Hõmérséklet-tartomány –10 … +100 °C
Magasabb hõmérsékletekre alkalmas kivitelek külön megren-
delésre szállíthatók.

Élelmiszeripari állítószelep Típus 3347 (T 8097)
Sarokszelep élelmiszeripari és gyógyszeripari valamint bio-
kémiai alkalmazásra hegeszthetõ toldatos-, menetes- vagy ka-
pocskötéssel.
Névleges átmérõ DN 25 … 100 (1⁄2” … 4”)
Névleges nyomás PN 16 (ANSI Class 150)
Hõmérséklet-tartomány –10 … +150 °C (15 … 300 °F)

Pneumatikus nyit-zár állítószelep Típus 3351 (T 8039)
Tömörzárású kapcsolószelep folyadékokra, nem éghetõ gázok-
ra és gõzre.
Szelepház szürkeöntvénybõl, acélöntvénybõl vagy korrózióálló
acélöntvénybõl.
Névleges átmérõ DN 15 …100 (1⁄2” … 4”)
Névleges nyomás PN 16 … 40 (Class 150 és 300)
Hõmérséklet-tartomány –10 … +220 °C
Szeleptányér egyszerre fémes- és lágytömített.
Önbeálló PTFE-V-gyûrû-tömítés.
További kivitelek kiegészítõ kézi állítással.

Mikroszelep Típus 3510 (T 8091)
Állítószelep kis átáramló mennyiségek szabályozására átmene-
ti- vagy sarokszelepként nemesacélból.
Névleges átmérõ DN 10 és DN15 (1⁄4”, 3⁄8” és 1⁄2”)
Névleges nyomás PN 40 és 400
Hõmérséklet-tartomány –200 … +550 °C
Szigetelõ közdarabbal vagy fém csõmembrántömítéssel rendel-
kezõ kivitelek is szállíthatók.
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Típussorozat 250
Átmeneti szelep Típus 251 (T 8051/52)
Állítószelep technológiai, erõmûvi és közmûtechnikai alkalma-
zásra, nagy névleges átmérõkkel és/vagy magas nyomásokkal,
DIN és ANSI szabványok szerint.
Szelepház hõálló, hidegszívós vagy korrózióálló acélöntvény-
bõl.
Névleges átmérõ  DN 15 … 200 (1⁄2” … 8”)
Névleges nyomás  PN 16 … 400 (ANSI Class 150 … 2500)
Hõmérséklet-tartomány –200 … +550 °C
Szeleptányér fémtömített, lágytömített vagy fémesen bekö-
szörült.
További kivitelek fém csõmembrántömítéssel, szigetelõ
közdarabbal, fûtõköpennyel, zajcsökkentõ áramlásmeg-
osztóval vagy nyomáskiegyenlített szeleptányérral.

Háromjáratú szelep Típus 253 (T 8055)
Állítószelep elosztó- vagy keverõüzemre.
Szelepház szürkeöntvénybõl, hõálló, hidegszívós vagy kor-
rózióálló acélöntvénybõl.
Névleges átmérõ DN 15 … 400
Névleges nyomás PN 10 … 160
Hõmérséklet-tartomány –200 … +550 °C
Szeleptányér fémtömített.
További kivitelek fém csõmembrántömítéssel vagy szigetelõ
közdarabbal szállíthatók.

Átmeneti szelep Típus 254 (T 8060/61)
Állítószelep technológiai alkalmazásra, DIN vagy ANSI szab-
ványok szerint.
Szelepház hõálló, hidegszívós vagy korrózióálló acélöntvény-
bõl.
Névleges átmérõ  DN 80 … 500 (3” … 16”)
Névleges nyomás  PN 16 … 400 (ANSI Class 150 … 2500)
Hõmérséklet-tartomány –200 … +550 °C
Szeleptányér fémtömített, lágytömített vagy fémesen bekö-
szörült. A szelep az alsó házkarimában kiegészítõ szelepszár-
megvezetéssel rendelkezik.
További kivitelek kiegészítõ fém csõmembrántömítéssel, szige-
telõ közdarabbal, fûtõköpennyel, zajcsökkentõ áramlásmeg-
osztóval vagy nyomáskiegyenlített szeleptányérral.

Átmeneti szelep többlépcsõs axiális szeleptányérral
Típus 255 (T 8062)
Állítószelep zaj- és kopásmentes üzemre, nagy nyomáskülönb-
ségek esetén. Három- vagy ötlépcsõs axiális szeleptányér
kiegészítõ alsó szelepszár megvezetéssel.
Szelepház acélöntvénybõl, hõálló, hidegszívós vagy kor-
rózióálló acélöntvénybõl.
Névleges átmérõ  DN 50 … 500 (2” … 20”)
Névleges nyomás  PN 16 … 160 (Class 150 … 2500)
Hõmérséklet-tartomány  –200 … +550 °C
Szeleptányér fémtömített, lágytömített vagy nyomáskiegyen-
lített.
További kivitelek fém csõmembrántömítéssel vagy szigetelõ
közdarabbal szállíthatók.
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Sarokszelep Típus 256 (T 8065/66)
Állítószelep technológiai alkalmazásra, DIN vagy ANSI szab-
ványok szerint.
Szelepház hõálló, hidegszívós vagy korrózióálló acélöntvény-
bõl.
Névleges átmérõ DN 15 … 150 (1⁄2” … 6”)
Névleges nyomás PN 16 … 400 (Class 150 … 2500)
Hõmérséklet-tartomány –200 … +550 °C
Szeleptányér fémtömített, fémesen beköszörült vagy
lágytömített.
További kivitelek kiegészítõ fém csõmembrántömítéssel, szige-
telõ közdarabbal, fûtõköpennyel, zajcsökkentõ áramlásmeg-
osztóval vagy nyomáskiegyenlített szeleptányérral.

Sarokszelep osztott házzal Típus 258 (T 8070)
(Split-body)
Állítószelep technológiai, különösen a szelep házanyagát te-
kintve magas követelményû vegyipari alkalmazásra.
Szelepház acélöntvénybõl, korrózióálló acélöntvénybõl, Hastel-
loy B, Hastelloy C, titán, monel valamint tantál- vagy cirkónium-
bevonattal.
Névleges átmérõ DN 25 … 150
Névleges nyomás PN 16 … 40
Hõmérséklet-tartomány –10 … +220 °C
Szeleptányér fémtömített, fémesen beköszörült vagy lágytömí-
tett.
További kivitelek fém csõmembrántömítéssel, szigetelõ köz-
darabbal vagy fûtõköpennyel.
Más ház- és bevonat-anyagminõségek is szállíthatók.

Típussorozat 280
Állítószelepek technológiai vagy hõtechnikai alkalmazásra a
gõznyomás és gõzhõmérséklet egyidejû csökkentésére.
Gõzátalakító szelepek Típus 281 és Típus 286 (T 8251)
Átmeneti- (Típus 281) vagy sarokszelep (Típus 286), DIN vagy
ANSI szabványok szerint.
Névleges átmérõ DN 50 … 200 (2” … 8”)
Névleges nyomás PN 16 … 400 (Class 300 … 2500)
Hõmérséklet-tartomány … 550 °C-ig

Gõzátalakító szelep Típus 284 (T 8254)
Átmeneti szelep négykarimás házzal és két helyen megvezetett
szelepszárral, DIN vagy ANSI szabványok szerint.
Névleges átmérõ DN 100 … 400 (4” … 16”)
Névleges nyomás PN 16 … 400 (Class 300 … 2500)
Hõmérséklet-tartomány … 550 °C-ig
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Állítószelep részletek

Szelepházak és kialakítási módok
A szelepházat, a felsõ fedelet és adott esetben a talpkarimát a
folyadék belülrõl veszi igénybe. Ezeket úgy kell kialakítani,
hogy kielégítõ mechanikus és vegyi állóképességgel rendel-
kezzenek.
Az üzemi hõmérséklet változásának hatására változik az
anyagok szilárdsága is. Ez a tulajdonság bizonyos ötvözetkom-
binációkkal javítható. Ezért magas hõmérsékleten hõálló
anyagokat (pl. a DIN 17 245 szerintieket), hûtõipari alkalma-
zásnál hidegszívós anyagokat használunk. További áttekintést
nyújt a 23. oldalon található anyagtáblázat és a W 10 AD-
tájékoztató.

Átmeneti szelep
Az átmeneti szelepek az egyenes csõvezetékekbe történõ
egyszerû beépítést teszik lehetõvé. A PN 40-ig terjedõ névleges
nyomásfokozatokban és DN 250-ig terjedõ névleges át-
mérõknél túlnyomórészt a 240-es típussorozat háromkarimás
házai kerülnek alkalmazásra. A szelepszár a szelep felsõ-
részben, a V-port-szeleptányér a becsavarozott szelepülékben
vezetett.
A V-port-szeleptányér kapui aszimmetrikusan kialakítottak,
amivel a lengések csökkenthetõk.

Nagyobb igénybevételek és ülékátmérõk esetén a 250-es típus-
sorozat 254 típusú átmeneti szelepében lévõ szelepszár kiegé-
szítõ megvezetést kap a talpkarimában.

Háromjáratú szelep
Keverõ- és elosztóüzemre háromjáratú szelepek kerülnek alkal-
mazásra.

A mûködési módot a két szeleptányér elrendezése határozza
meg. Az áramlási irányt nyíl mutatja.

Sarokszelep
A sarokszelep beépítése a függõleges irányból vízszintes irány-
ba vezetendõ csõvezetéknél válhat szükségessé. Az átáramló
közeg áramlási iránya így csak egyszer változik. A sarokszelep
kifogástalan kondenzátum elvezetést tesz lehetõvé és tökélete-
sen önürítõ.
Ha az áramlási irány a szeleptányér zárási irányába mutat, a
szelep kilépõ oldalának kopása csökkenthetõ.
Szilárd részecskéket tartalmazó közegek esetén a 256 és 258
típusú állítószelepek kiválasztásánál keramikus kopócsõ is al-
kalmazható.
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Split-body-szelep
A Split-body-szelepek (osztott házú szelepek) holttér nélküliek
és építési formájuknak köszönhetõen nem csak acélból, hanem
Hastelloy, titán vagy monel anyagokból is költségkímélõen ké-
szíthetõk.
Az egyszerû geometriai forma eredményeképp az abrazív
hatású közegek elleni védelemre tantál, cirkónium és kerámia
bevonat is lehetséges.
A tisztítás beépített helyzetben is lehetséges.

Szelep alacsony hõmérsékletre
A cseppfolyósított, mélyhûtött léggázok gyártásánál gyakran
vákumszigetelt csõvezetékeket alkalmaznak, hogy a környezet-
bõl a nagy hõátadás megakadályozható legyen. A szabályo-
zószelepek csatlakozókarima segítségével építhetõk be a
vákumköpenybe. A hõvezetés konstrukciós megoldásokkal
messzemenõen csökkentett úgy, hogy az orsóátvezetés fagy-
mentes marad. Elsõdleges tömítésként csõmembrán szolgál. A
köpenycsövet a darabok szerelése után légtelenítik és lezárják.
Az állítószelep mélyhûtõ hosszabbítása gyakran a köpeny-
csõhöz van hegesztve egy karimán keresztül és ezért csak nagy
nehézséggel lehet a csõvezetékbõl kiszerelni. Az állítószelep
karbantartási munkáit mégis lehetõvé teszi, hogy a belsõ részek
a mélyhûtõ hosszabbításon keresztül kívülrõl is elérhetõk, anél-
kül, hogy a szelepet a csõvezetékbõl ki kellene szerelni.

Élelmiszeripari szelep
Az élelmiszeripari szelepek korrózióálló acélból készített
sarokszelepek. A termékkel érintkezõ belsõ felületek finom-
esztergáltak vagy polírozottak. A házak önürítõek és beépített
állapotban is tisztíthatók (CIP) vagy sterilizálhatók (SIP). Az
orsótömítés különleges kiképzése akadályozza meg a csírater-
jedést.

A 3347 típusú szelep hegeszthetõ toldattal, menetes csatlako-
zással vagy az ISO 2852 szerinti túlterhelés-védõ csatlakozás-
sal és magasabb tisztasági követelményeknél gõzzárral szállít-
ható.

Membránszelep
Szilárdanyag tartalmú, viszkózus vagy agresszív közegek
esetén a tömszelence nélküli és holttér-mentes membránszele-
pek jelentik a gazdaságos megoldást. A membránok gumiból,
nitrilbõl, butilból vagy PTFE-bõl készíthetõk. Lehetõség van a
ház gumi- vagy PTFE-bevonattal való ellátására.
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Nyit-zár szelep
A kapcsolószelep folyadékok, nem éghetõ gázok és gõz tömör
lezárására építhetõ be. A fémtömített és egyúttal lágytömített
szeleptányér a ,,VI” zárási szivárgási osztályt éri el.

Mikroszelep
Kis átáramló mennyiség esetén (Kv-érték <1,6 … 10-5 m3/h-ig)
mikroszelepeket alkalmazunk.
A közeggel érintkezõ részek alapkivitelben WN 1.4571 nemes-
acélból készülnek. Minden szeleprész félkészanyagból gyártott.
Ezzel a szelep csaknem minden alkalmazási esetre különleges
anyagokból is rendkívül gazdaságosan elõállítható.

Gõzátalakító szelep
A gõzátalakító szelepek a gõznyomás és -hõmérséklet egyidejû
csökkentésére szolgálnak. A hûtõvizet csatlakozócsõ vezeti az
St III áramlásmegosztóba. A belsõ peremén lép a gõzáramba.
Az áramlásmegosztó szûknyílású drótszitájában a gõzáram és
a magával ragadott víz keveredik. Mivel a bevezetett hûtõvíz
nem érinti a szelepházat, nem lép fel sem erózió sem hõsokk.
Áramlásmegosztó beépítésével biztosítható a vibráció- és
zajmentes üzemelés.

Szelep-felsõrész
A szelep-felsõrész a szelepet felülrõl lezárja és magába foglalja
a tömszelence és szelepszár megvezetését. A 240-es típusso-
rozatnál a felsõrész és a kengyel egy darabból készül. A 250-es
és 280-as típussorozatnál a szelep-felsõrész és a kengyel
csavarozott. A kengyelen található az EN 60 534-6 szerinti
ún. NAMUR-heveder, amely lehetõvé teszi pozícionáló vagy
más periférikus készülék egyszerû, szabványosított ráépítését.
Nyomással terhelt, közeggel érintkezõ részként a felsõrésznek
ugyanolyan anyagminõségi követelményeket kell kielégítenie,
mint a háznak.

Tömszelence tömítés
A szelepszár tömítése tömszelence pakolással történik. Az
alapkivitelben biztonsági tömszelenceként és csõmembrán
vagy szigetelõ közdarabbal ellátott kiviteleknél mint önbeálló
V-gyûrû-tömítés (PTFE-szén-kevertgumi - fekete) kerül alkalma-
zásra.
Az alapkivitelû tömítés –10 … 220 °C közötti hõmérséklet-
tartománya a felsõrész szigetelõ közdarabbal történõ hosszab-
bításával tovább szélesíthetõ.

Különleges alkalmazásokhoz az utánhúzható tömítések - ,,A”-tól
,,W” formáig - építhetõk be.

Alapkivitelû tömítés
Hõm. tartomány –10 … +220 °C
szigetelõ közdarabbal –200 … +400 °C
Önbeálló, rugóterhelésû PTFE-szén-kevertgumi fedõkarmantyú
DN 15 … DN 150 közötti névleges átmérõkre. Minden olyan
felhasználásra megfelel, ahol jó tömítettség szükséges alacsony
karbantartási igény mellett.
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,,A” forma
Hõm. tartomány –10 … +220 °C
szigetelõ közdarabbal –200 … +400 °C
Utánhúzható, holttér-mentes PTFE-selyemzsinór-/PTFE-szén-
tömítés.
Különösen megfelel kikristályosodó vagy polimerizálódó folya-
dékok számára.
DN 15 … DN 150 esetén és legfeljebb PN 160-nál a tömítés
oxigén közegre –50 … +200 °C között egy különleges
kenõanyaggal kezelve építhetõ be a tömítés (az Anyag-
vizsgálati Szövetségi Hivatal - BAM - engedélyezte).

,,B” forma
Hõm. tartomány –10 … +220 °C
szigetelõ közdarabbal –200 … +400 °C
Utánhúzható, holttér-mentes PTFE-selyem-/PTFE-fehér-tömítés.
Alkalmazás és adatok mint az ,,A” formánál.

,,C” forma
Hõm. tartomány –10 … +220 °C
szigetelõ közdarabbal –200 … +400 °C
Utánhúzható, holttér-mentes tömítés fonott PTFE-selyemezsinór-
ból.
Minden vegyi anyag esetén használható, beleértve a forró
savakat és lúgokat is.

,,H” forma
Hõm. tartomány … 350 °C-ig
Utánhúzható PTFE-mentes magas hõmérsékletre alkalmas
tömítés váltottan rétegelt tiszta grafit- és széngyûrûkkel. Külö-
nösen forró gõzre alkalmas.

,,W” forma
Hõm. tartomány  –10 … +220 °C
DN 15 … DN 150, max. PN 40
Utánhúzható, holttér-mentes tömítés mûszál-tömítõgyûrûkkel és
szénhüvellyel ivó- és ipari vízre. A szénhüvely lehúzóként funk-
cionál.
Különösen alkalmas kemény víz esetén és ha lerakódás alakul-
hat ki a szelepszáron.

Gõzzár
Az élelmiszer- és gyógyszeripar tisztasági követelményeinek
betartása érdekében a 3347 típusú állítószelep gõzzárral ren-
delkezõ szelep-felsõrésszel látható el. Mindkét PTFE-V-gyûrû
tömítés között a szelepszár gõzzel vagy sterilizált folyadékkal
öblítõdik körül. Ezáltal megakadályozható a csírásodás.

Állítóelemek. Ülék és szeleptányér
Az ülék és a szeleptányér kivitele határozza meg a Kvs-értéket
és a jelleggörbe formáját valamint a szelep ülékének szivár-
gását.

Az ábrák ülékvezetésû V-port-szeleptányért mutatnak aszim-
metrikus kapukkal fémes- és lágytömített kivitelben.
Az ülék, szeleptányér és szelepszár korrózióálló acélból készül.
Magas nyomáskülönbség, kavitáció, kigõzölgéses üzem és
szilárd anyagtartalmú közeg esetén az állítóelemek részben
nagy igénybevételnek vannak kitéve. Az élettartam növelése
érdekében az ülék és a fémtömített szeleptányér keményfém
bevonattal és … DN 100-ig a szeleptányér teljes egészében
keményfémbõl kivitelezhetõ.
Az ülék becsavarozható, így könnyen kicserélhetõ és más
anyagminõségbõl is készíthetõ.

Ülék szivárgás
Az ülék szivárgása DIN EN 60 534, 4. rész szerint kerül
meghatározásra. Megadja, hogy az ellenõrzõ közeg (gáz vagy
víz) milyen mennyisége folyik át kísérleti körülmények között a
zárt állítószelepen.
Különleges alkalmazásoknál (pl. a 241-gáz típusnál vagy
241-olaj típusnál) vagy az elzárószelepeknél (Típus 3351) ma-
gas szivárgási osztály érhetõ el beköszörült vagy lágytömítésû
ülék-szeleptányér tömítéssel.

1) Szivárgási faktor fL a DIN EN 60 534, 4. rész, 4. táblázat szerint.

T 8000-1 HU14

Gõzzár a 3347-es típushoz

       fémesen tömített         lágytömített

2. táblázat  ⋅  Szeleptányér tömítés és zárási szivárgás

Ülék-szeleptányér
tömítés

Szivárgási osztály a
DIN EN 60 534 szerint

Ülékszivárgás
Kvs %-a

fémesen tömített IV ≤ 0,01

fém. beköszörült
… DN 80-ig IV-S2 ≤ 0,0001

fém. beköszörült
DN 100-tól … IV-S1 ≤ 0,0005

lágytömített VI 0,3 ⋅ ∆p ⋅ fL 1)

PTFE-gyûrû
nyomáskiegyenlítésnél IV ≤ 0,01

grafitgyûrû
nyomáskiegyenlítésnél III ≤ 0,1



Nyomáskiegyenlítés
Ha a hajtóerõ nem elegendõ a nyomáskülönbség uralására,
nyomáskiegyenlített szeleptányért lehet alkalmazni. A szelep-
tányér dugattyúként kerül kivitelezésre. A szeleptányér talpán
lévõ furaton keresztül lesz a p1 elõnyomás a szeleptányér
hátoldalára vezetve. A szeleptányérra ható erõket teljes tar-
tományukban a szelepszár veszi fel.
A nyomáskiegyenlített szeleptányér kiegészítésképp PTFE- vagy
grafitgyûrûvel van tömítve. A nyomáskiegyenlítés építõelemei
kopásnak vannak kitéve. Ezzel ezeknek a szelepeknek a zárási
szivárgása (vö. 2. táblázattal) és a karbantartási igénye emel-
kedik. Szilárd anyagtartalmú vagy kikristályosodó vagy magas
hõmérsékletû közegeknél ezért a nyomáskiegyenlítésrõl le kell
mondani. Ebben az esetben erõsebb állítómû alkalmazása a
jobb megoldás.

Állítószelep kerámia állítóelemekkel (T 8071)
A rendkívül ellenálló kerámia állítóelemekkel ellátott állítószele-
pek különösen erodáló és abrazív hatásnak kitett állítóelemek
és ház  esetén kerülnek alkalmazásra.
Névleges átmérõ DN 25 … DN 150
Névleges nyomás PN 16 … 400
Hõmérséklet tartomány … 500 °C-ig
A következõ állítószelepek láthatók el kerámia belsõ elemekkel:

Állítószelep Típus 251,
Állítószelep Típus 256,
Split-body sarokszelep Típus 258.

A 256 és 258 típusú sarokszelepek keramikus-kopócsõvel lát-
hatók el. A szeleptányér záróirányába történõ áramlás esetén
ez a kivitel megfelel szilárd anyagtartalmú közegek különösen
nagymértékû erodáló és abrazív igénybevételére is.
Kerámia anyagminõségek és tulajdonságok külön kérésre.

Zajszegény üzem áramlásmegosztóval
A zaj csökkentése és a háznak sugárkopás elleni védelme
érdekében St I és St III áramlásmegosztókat alkalmazunk.

A közeg a legnagyobb sebességét az ülék és a szeleptányér
közötti fojtáson való átáramlás után éri el. Mielõtt kialakulna
egy intenzíven zajos turbulens keveredõ zóna, az áramlásmeg-
osztó belsõ falát éri el. A sugarat felosztja és zajszegény
impulzus-csere alakul ki a környezõ közeggel.
Az 1989. évi kiadású VDMA 24 422 szerinti zajszámításhoz
az áramlásmegosztó esetén egy szelepjellemzõ korrekciós ér-
ték, gázok és gõzök esetén ηG, valamint folyékony közegeknél
ηF szükséges. Az ehhez felhasználandó adatok a 22. oldalon
lévõ diagramban találhatók.
A zajszámítás részleteinek megismeréséhez kérjük használja a
,,Zaj a szelepeknél” címû kiadványt vagy bízza ránk a zaj
számítását.
A szerelvény Kvs-értékét az áramlásmegosztó csökkenti.
A hozzátartozó típuslapokban megtalálható a KvsI-érték az St I
áramlásmegosztóra és a KvsIII-érték az St III áramlásmeg-
osztóra.
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St I                   St III

Szeleptányér nyomáskiegyenlítéssel

Típus 256 kerámia-állítóelemmel és -kopócsõvel



Kiegészítõ építõegységek
Fém csõmembrán tömítés
Ha a környezet felé nagy tömörségre van szükség, pl. a ,,TA-
Luft” (a levegõtisztaságra vonatkozó német mûszaki elõírások)
követelményeinek kielégítésére vagy pl. a vákuumtechnikában,
a szelepszár tömítésére fém csõmembrán kerül beépítésre. A
szelepszár a felsõ csatlakozó karimánál kiegészítésképpen
tömszelencével tömített. Ez a tömítés biztonsági tömszelence
szerepét tölti be.
A csõmembrán ellenõrzõ csatlakozáson keresztül felügyelhetõ
vagy záróközeggel feltölthetõ.
A fém csõmembrán a következõ szelepeknél alkalmazható:
Típussorozat 240 –200 … +400 °C között,
Típussorozat 250/280 –200 … +450 °C között.

Szigetelõ közdarab
Az alapkivitelû tömítés alkalmazhatósági tartományát –10 °C
alatti vagy +220 °C feletti hõmérsékletnél szigetelõ közdarab-
bal lehet kibõvíteni. A hõmérséklet-tartományok a különbözõ
típussorozatoknál a következõk:
Típussorozat 240

 –200 … +450 °C  hosszú szigetelõ közdarab
–50 … +450 °C  rövid szigetelõ közdarab

Típussorozat 250
–200 … +550 °C

Típussorozat 280
max. +550 °C

A megadott hõmérséklet-tartományok a felhasznált anyagmi-
nõségektõl függõen a nyomás-hõmérséklet diagram szerint
szûkülhetnek.

Fûtõköpeny
Némely közeg csak egy bizonyos hõmérséklet felett folyékony.
Ezen hõmérséklet alatt megszilárdulnak vagy kikristályosodnak.
A folyékony állapot biztosításához a szelepházat fûtõköpennyel
kell ellátni. Ha a szelepszár tömítése fém csõmembrán fel-
használásával történik, akkor a felsõrészre is helyezhetõ
fûtõköpeny.
A szelepház és a fûtõköpeny között áramló hõhordozó biztosít-
ja a kívánt közeghõmérsékletet. Ha a fûtéshez gõzt használunk,
akkor ügyelni kell a kifogástalan kondenzelvezetésre.
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Típus 241 csõmembrán fûtéssel vagy anélkül



Beépítési hosszak
Az átmeneti- és sarokszerelvények beépítési hosszait a DIN
3202 rögzíti. Az 1. rész a karimás csatlakozásúak méreteit
tartalmazza (F 1 sorozat PN 10 … PN 40, F 2 sorozat
PN 63 … PN 160 és F 3 sorozat PN 250 és PN 320).
A hegeszthetõ toldatos SAMSON-állítószelepeknek a karimás
szerelvényekével azonos beépítési hossza van. Az elõtoldatos
kivitelek beépítési hossza nem szerepel a szabványokban,
megállapodás szerint készül.
Az amerikai szabványok szerinti karimás- és hegeszthetõ tol-
datos szerelvények beépítési hosszát az ANSI/ASME B 16.10
rögzíti.

Csõkötési módok
Az ipari létesítményekben elõnyben részesülnek a karimás csat-
lakozások. A szelep egyszerû be- és kiszerelése valamint a
maratott tömítési felület nagy megbízhatósága és tömítettsége
kiemelkedõ jellemzõi ennek a kötésnek.
A DIN-karimák áttekintése a DIN 2500 szabványban talál-
hatók. A csatlakozási méreteket a DIN 2501, a lehetséges
tömítõlécek formáit a DIN 2526 tartalmazza.
Normál kivitelben a SAMSON-állítószelepek ,,C” formájú
tömítõlécekkel készülnek. Más formák külön megrendelésre.

A karimákra vonatkozó amerikai szabvány az ANSI/ASME B
16.1, a Class 125 és magasabb névleges nyomásfokozatra az
ANSI/ASME B 16.5.
A szürkeöntvénybõl, Class 125 nyomásfokozattal készülõ nor-
mál kivitel tömítõléc nélküli (FF-flat face).
A Class 300 nyomásfokozatú szelepek RF 0,06 (raised face
0,06” magassággal) tömítõléccel, magasabb névleges nyomás-
fokozatoknál RF 0,25 tömítõléccel rendelkeznek.
Más kivitelek is lehetséges, részletek külön kérésre.
Kritikus közegeknél és/vagy magas névleges nyomásnál a sze-
lepházak hegeszthetõ toldattal vagy elõtoldattal szálílthatók.
A DIN-szabványok szerinti szerelvények a DIN 3239 T1 szerinti
hegeszthetõ toldattal, a DIN 2559 T1 szerinti hegesztési élki-
képzéssel készülnek.
Az amerikai szabványok szerinti állítószelepeknél a hegeszt-
hetõ toldatos végeket az ASME/ANSI B 16.25 szabvány
rögzíti.
Az amerikai szabványok szerinti épületgépészeti alkalmazá-
soknál a 240-es típussorozatú állítószelepek NPT belsõ menettel
szállíthatók, 1⁄2” … 2” méretek között.

Szelepspecifikus jellemzõk
Kvs-érték
A szükséges Kvs-érték számítása a DIN EN 60534 szerint
történik az elõzetesen meghatározott üzemi adatokból.
A szelep jellemzésére a Kvs-értékeket a típuslapokon adjuk
meg. Ez a H100 névleges löketnél fellépõ Kv-értéknek felel meg.
A szabályozási pontosság növelése érdekében és a gyártási
tûrés miatt a választott Kvs-értéknek a számított Kv-értéknél
nagyobbnak kell lennie.

Koherens jelleggörbe
A jelleggörbe alatt a Kv-értéknek a lökettõl (H) való függését
értjük.
Az állítószelep vagy arányos (2) vagy lineáris (1) jelleggörbével
rendelkezik.
Az arányos jelleggörbét az jellemzi, hogy ugyanahhoz a löket-
változáshoz a mindenkori Kv-értéknek ugyannyi százalékos
változása tartozik.
Lineáris jelleggörbénél ugyanaz a löketváltozás a Kv-értéknek
ugyanolyan változását eredményezi.

Állítási viszony
Az állítási viszony a Kvs/ Kvr hányadosa. A Kvr-érték azt a
legkisebb Kv-értéket jelöli, amelynél a jelleggörbe még a meg-
engedett lejtési tûréssel rendelkezik (DIN EN 60 534 2-4. rész).

T 8000-1 HU17

DIN-karima ,,C” formájú tömítõléccel

,,F” forma (szád)          ,,V” forma (kiugrás)

,,N” forma (horony)         ,,R” forma (beugrás)
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Állítómûvek
Az állítómûvek az állítójelet, amely például egy pozícionálótól
érkezik, az állítószelep (szelepszár szeleptányérral) tolómozgá-
sává alakítják.
Pneumatikus, villamos és elektrohidraulikus állítómûvek vala-
mint kézi hajtások szállíthatók (vö. az állítómûveket bemutató
T 8300 áttekintõ lapot).

Pneumatikus állítómûvek
A pneumatikus vagy elektropneumatikus mûszerezés esetén
pneumatikus állítómûveket alkalmazunk. Ezeknél membrán-
tányérral és belsõ rugóval rendelkezõ membránhajtásokról van
szó. Kis beépítési magasság, nagy állítóerõ és nagy állítási
sebesség jellemzi.
Különbözõ állítónyomás-tartománnyal szállíthatók. A pneuma-
tikus állítómûvek robbanásveszélyes üzemben való alkalmazás-
ra is megfelelnek és a konstrukciótól függõ biztonsági állítással
rendelkeznek:
A segédenergia kiesésekor az állítószelep zár vagy nyit.
A 3277 típusú pneumatikus állítómûvek pozícionáló vagy
határérték-jeladó közvetlen ráépítését teszik lehetõvé. Ezzel a
löketérzékelés védetten,  keretek között, a hajtás köpenye alatt
megy végbe.
A pneumatikus állítómûvek kiegészítõ kézi állítással láthatók el
(vö. T 8310 és T 8311).

Villamos állítómûvek
Ha préslevegõ nem áll rendelkezésre, magas állítóerõvel és
nagy lökettel rendelkezõ villamos állítómûveket lehet alkal-
mazni. Az állítómûvek önzáróak.
A bekötés hárompont-szabályozóra vagy villamos pozício-
nálóra történik folytonos állítójellel vagy forgásvédõ egységen
keresztül (vö. T 8330).

Elektrohidraulikus állítómûvek
Az elektrohidraulikus állítómûvek hárompont-szabályozón
vagy elektromos pozícionálón keresztül folytonos állítójelre
vannak kötve (vö. T 8340 és T 8342).

Kézi hajtások
A kézi hajtások a 240-es 250-es típussorozatú állítószelepekre
kerülnek ráépítésre, amelyeket kézi állítószelepként 15 vagy
30 mm névleges emelkedésre használnak (vö. T 8312).
Nagyobb emelkedésû kézi hajtások külön megrendelésre
szállíthatók (Típus 3273-5/6).
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Pneumatikus állítómû
Típus 3277

Kiegészítõ kézi hajtás

Villamos állítómû

Elektrohidraulikus
állítómû

Kézi hajtás



Állítószelepek kiegészítõ berendezései
A SAMSON-állítószelepek többféle ráépíthetõ készülékkel lát-
hatók el. A készülékek például  hajtásvezérlésre és löketjelzésre
szolgálnak. A ráépítésük a DIN 60 534 (NAMUR-heveder)
szerint vagy közvetlenül történik a 3277 típusú állítómûnél max.
700 cm2 hajtásfelület esetén.
Közvetlen ráépítésnél a teljes löketérzékelés zárt házban tör-
ténik, ezzel az elszennyezõdés, beszorulás de még a sérülési
lehetõség is kizárható (a részleteket lásd a T 8350 áttekintõ
lapon).

Pozícionáló
A pozícionáló (p/p vagy i/p) a pneumatikus vagy villamos
szabályozóberendezés  állítójelét  [pl.  0,2 … 1  bar  vagy
4(0) … 20 mA] az állítószelep löketével (állítási érték) hasonlítja
össze. Kimeneti értékként pneumatikus állítónyomást (pst) hoz
létre. A pozícionáló normál vagy Split-range (osztott tarto-
mányú) üzemben alkalmazható (vö. T 8351 és továbbiak).
A kommunikációképes kivitelek PC-vel vagy kézi terminállal
konfiguráltak és üzemelnek (vö. T 8380).

Határérték jeladó
A beállítható határértékek túllépésénél megfelelõ jelet ad.
Elsõsorban induktív kapcsoló kerül alkalmazásra. Villamos és
pneumatikus mikrokapcsolókkal ellátott kivitelek szintén szállít-
hatók (vö. T 8350 áttekintõ lapot).

Helyzetjelzõ / ellenállás-távadó
Az állítószelep lökethelyzetének jelzéséhez a névleges lökettar-
tományt analóg villamos jel képezi le (vö. T 8363).

Mágnesszelep
A vezérlõ berendezés kétállású jele kétállású pneumatikus
állítójelé alakul. Ezzel az állítószelep gyorsan végállásba
hajtható. Ennek alkalmazása a nyit-zár szelepeknél vagy a
biztonsági funkcióval rendelkezõ állítószelepeknél (pl. Típus
241-típusvizsgált, T 8016; T 8375) lehetséges.

Retesz-relé
Ha a táplevegõ a beállított érték alá süllyed, az impulzus csövet
lezárja. Ezzel a hajtás a legutolsó helyzetében marad (vö.
T 8391).

Pneumatikus távállító
Kézzel beállítható finom nyomásszabályozó a pneumatikus
szabályozó-berendezések alapjelének beállításához.

Táplevegõ nyomásszabályozó
A táplevegõ nyomásszabályozó állandó levegõnyomást biz-
tosít (beállítható 0 és 6 bar között) a pneumatikus állítószelepek
segédenergia-ellátásához (vö. T 8545).

Táplevegõ nyomásszabályozó-állomás
Az állomás táplevegõ nyomásszabályozóból és a szennyezõ-
dések, olaj és/vagy kondenzátum kiszûrését szolgáló légszû-
rõbõl áll (vö. T 8545).

Pneumatikus erõsítõ
A gyors szabályozási út érdekében az állítási idõ pneumatikus
erõsítõvel lerövidíthetõ.
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Pneumatikus távmûködtetõ

Táplevegõ nyomásszabályozó
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Szelepméretezés
Kv-érték számítása
A Kv-érték számítása a DIN EN 60 534 szerint történik. A
típuslapok tartalmazzák a szükséges készülékfüggõ jellemzõ
adatokat.
Az állítószelepek elõzetes, egyszerûsített számításához az
alábbi alkalmazói összefüggéseket lehet használni. Ezzel azon-
ban a csatlakozó idomok hatása és az átáramló mennyiségek-
nek a kritikus áramlási sebesség esetén fellépõ korlátai nincse-
nek figyelembe véve.

Szelepkiválasztás
A Kv-érték számítása után a meghatározott szeleptípus Kvs-ér-
tékének a típuslapról történõ kiválasztása következik.
Amennyiben a számításnál valós üzemi értékeket veszünk
figyelembe, általában érvényes: Kv max = 0,7 … 0,8 ⋅ Kvs.
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Közeg Folyadékok Gázok Vízgõz

Nyomásesések m3/h kg/h m3/h kg/h kg/h

p2 > 
p1

2

Kv = Q √ρ1000 ∆p Kv = 
W

√1000 ρ ∆p
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31,62

 √2v∗

p1

∆p > 
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2

ahol:
p1 (bar) abszolút nyomás pabs
p2 (bar) abszolút nyomás pabs
∆p (bar) abszolút nyomás pabs
T1 (K) 273 + t1
QG (m3/h) gázhalmazállapotú anyag átáramlása,

0 °C-ra és 1013 mbar-ra vonatkoztatva

ρ (kg/m3) folyadékok sûrûsége
ρG (kg/m3) gázhalmazállapotú anyag sûrûsége,

0 °C-ra és 1013 mbar-ra vonatkoztatva
v1 (m3/kg) fajlagos térfogat (v’ a gõztáblázatból) p1 és t1 esetén
v2 (m3/kg) fajlagos térfogat (v’ a gõztáblázatból) p2 és t1 esetén

v∗ (m3/kg) fajlagos térfogat (v’ a gõztáblázatból) 
p1

2
 és t1 esetén

p1 nyomás a szelep elõtt
p2 nyomás a szelep után
H löket
Q átáramlás m3/h-ban
W átáramlás kg/h-ban
ρ sûrûség kg/m3 -ben

(ált. folyadékoknál is)
ρ1 sûrûség a szelep elõtt kg/m3 -ben

(gázoknál és gõzöknél)
t1 hõmérséklet °C a szelep elõtt



Zajkibocsátás számítása
z-értékek
A szelepfüggõ z jellemzõt szelepellenõrzõ próbapad mérése
alapján adjuk meg, és ez az alapja a zajszámításnak.

y = 0,75 szelepnyitás esetén a nyomásviszony olyan, hogy
kavitáció kezd fellépni.
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3a táblázat  ⋅  Típussorozat 240

Kvs
0,1 ⋅ 0,16

0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 25 35 60 63 80 100 160 200 250 260 360 630

Ülék-∅
mm 3 6 12 24 31 38 48 63 80 100 110 125 130 150 200

Löket mm 15 30 15 30 60 30 60

DN z ⋅ akusztikusan meghatározott szerelvényjellemzõ

15 0,8 0,8 0,75 0,65 0,65 0,6 0,55

20 0,8 0,8 0,75 0,65 0,65 0,6 0,55 0,45

25 0,8 0,8 0,75 0,65 0,65 0,6 0,55 0,45 0,4

32 0,8 0,75 0,7 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4

40 0,8 0,75 0,7 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35

50 0,8 0,75 0,7 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,35

65 0,35 0,35 0,25

80 0,35 0,35 0,25 0,25

100 0,25 0,25 0,2

125 0,25 0,2 0,2

150 0,2 0,2 0,2 0,2

200 0,2 0,2 0,2

250 0,2 0,2 0,2

3b táblázat  ⋅  Típussorozat 250

Kvs
0,1 ⋅ 0,16
0,25 ⋅ 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 25 40 63 100 160 250 360 630 1000 1500 2000 2500

Ülék-∅
mm 6 12 24 31 38 50 63 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Löket mm 15 30 60 120

DN z ⋅ akusztikusan meghatározott szerelvényjellemzõ

15 0,8 0,75 0,65 0,65 0,6 0,55

25 0,8 0,75 0,65 0,65 0,6 0,55 0,45 0,4

40 0,8 0,75 0,65 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35

50 0,6 0,55 0,5 0,45 0,5 0,4 0,35

80 0,55 0,5 0,45 0,55 0,45 0,35 0,25 0,25

100 0,55 0,45 0,35 0,3 0,25 0,25

150 0,3 0,25 0,25 0,2

200 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2

250 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2

300 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

400 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2



Gázok és gõzök
Az egy- és többfokozatú állítószelepek zajkibocsátását gázfor-
májú közegek esetén a DIN EN 60 534, 8-3 rész határozza
meg. Ez a számítási módszer azonban nem érvényes a zajcsök-
kentõvel, pl. St I és St III áramlásmegosztóval rendelkezõ állító-
szelepek esetén. Ebben az esetben a VDMA 24 422, 1989-es
kiadása szerinti számítás alkalmazandó.
A számításnál a tágulásnál átalakuló fúvóteljesítménybõl indu-
lunk ki és az ηG akusztikus átalakulási együttható segítségével
határozzuk meg a zajkibocsátást. Az 1. diagramban a
nyomáskülönbség-viszony függvényében ábrázolt átalakulási
együtthatók közötti különbségek közvetlenül mutatják a belsõ
zajteljesítmény szintkülönbségét valamint a csõvezetéktõl 1 m
távolságra várható zajnyomás-szintet is megfelelõ pontosság-
gal.
Pl. x = 0,5 nyomáskülönbség-viszony esetén az áramlásmeg-
osztó nélküli és azzal ellátott szelepnél a szintkülönbség
–20 dB.

Folyadékok
A folyadékok fojtásánál fellépõ zajkibocsátás a DIN EN 60
534, 8-4 rész szerint számítható. Ez megfelel a VDMA 24 422,
1989. augusztusi kiadásának is. A számítás a szelepben átala-
kuló fúvóteljesítményen és a VDMA 24 423 szerint tapasztala-
tilag meghatározott szelepfüggõ, akusztikus, turbulens áram-
lásokra vonatkozó átalakulási együtthatón, valamint a szintén
szelepfüggõ, kavitáció kezdetére érvényes zy nyomásviszonyon
alapul.
A zajteljesítmény-szint és az 1 m távolságban fellépõ zajszint-
különbség a különbözõ z-értékkel rendelkezõ szelepekre a
2. diagramból olvasható ki.
xF = 0,5 nyomásviszony és z = 0,6 jellemzõvel rendelkezõ
szelep esetén a szint 20 dB-el alacsonyabb, mint a z = 0,3
jellemzõvel rendelkezõ szelepnél.

T 8000-1 HU22
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2. diagram



DIN és ANSI/ASME szerinti anyagminõségek
A leggyakrabban felhasznált ház-anyagminõségeket és hõmér-
séklet-határaikat a következõ táblázat mutatja.
Az anyagminõség alkalmazási határait a hozzátartozó, ennek
az áttekintõ lapnak a 2. részében (T 8000-2) található nyomás-
hõmérséklet diagram tartalmazza.

Kiválasztás és megrendelés
Az állítószelep kiválasztása és méretezése
1. A szükséges Kv-érték számítása a DIN EN 60534 szerint.

Például a ,,Szelepkiválasztás” SAMSON-programmal. Ezt a
méretezést általában a SAMSON végzi.
Ha a számítás valós üzemi értékeken alapul, általánosság-
ban igaz, hogy Kvmax = 0,7 … 0,8 ⋅ Kvs.

2. A Kvs-érték és a DN névleges átmérõ kiválasztása a megfe-
lelõ típuslap táblázata alapján.

3. A kielégítõ jelleggörbe forma kiválasztása a hajtástulajdon-
ság alapján.

4. A ∆p megengedett nyomáskülönbség meghatározása és
egy megfelelõ állítómû kiválasztása a hozzátartozó típuslap
nyomáskülönbség-táblázata alapján.

5. Anyagminõség kiválasztása a korrózió, erózió, nyomás és
hõmérséklet figyelembe vételével az anyagminõség-tábláza-
tok és a hozzátartozó nyomás-hõmérséklet diagram szerint.

6. Kiegészítõ elemek, pl. pozícionáló és/vagy határérték-jeladó
kiválasztása.

Megrendelési adatok
A megrendelésnél a következõ adatok szükségesek:
Az állítószelep típusa:  … 1)

Névleges átmérõ DN:  … 1)

Névleges nyomás PN:  … 1)

Ház-anyagminõség:  … 1)

Csatlakozás módja:  Karimás kivitel / Hegeszthetõ
 toldatos vég / Elõtoldatos vég

Szeleptányér 1) :  normál, nyomáskiegyenlített, 
 fémesen tömített, lágytömített vagy
 fémesen beköszörült, esetl. bevonatos

Jelleggörbe forma:  arányos vagy lineáris
Pneum. állítómû:  T 8310 vagy T 8311 szerinti kivitelek
Biztonsági állítás:  Szelep zárt vagy nyitott
Állítási idõ:  (Megadása csak az állítási sebességre

 vonatkozó különleges követelmények
 esetén)

Átáramló közeg:  sûrûség kg/m3-ben, normál és üzemi
 állapotban
 hõmérséklet °C-ban

Átáramlás:  kg/h-ban vagy m3/h-ban, normál és
 üzemi állapotban

Nyomás:  p1 bar-ban (abszolút nyomás pabs)
 p2 bar-ban (abszolút nyomás pabs),
 min., normál és max. átáramlásnál

Kiegészítõ készülékek:  pozícionáló és/vagy határérték-jeladó,
 helyzetjelzõ, mágnesszelep, retesz-relé,
 erõsítõ, táplevegõ nyomásszabályozó

1) Ha nem áll rendelkezésre adat, a SAMSON ad javaslatot.

23 T 8000-1 HU

4. táblázat  ⋅  Anyagminõségek

Jelölés
DIN-

anyagminõség
-szám

Szabvány
Hõm.-

tartomány
[°C]

Szürkeöntvény

GG-25 0.6025 DIN 1691 −10 ... +300

A 126 B – ASTM −29 ... +232

FC 250 – JIS

Gömbgrafitos öntvény

GGG-40.3 0.7043 DIN 1693 −10 ... +350

Acélöntvény

GS-C25 1.0619 DIN 17 245 −10 ... +400

GS-21 Mn 5 1.1138 SEW 685 −50 ... +300

GS-17CrMo 55 1.7357 DIN 17 245 −10 ... +500

GS-17CrMo V 511 1.7706 DIN 17 245 −10 ... +550

A 216 WC B – ASTM −29 ... +427

A 352 LCB – ASTM −46 ... +343

A 217 WC 6 – ASTM −29 ... +550

ASTM-nek megfelel – JIS −29 ... +427

Korrózióálló acélöntvény

G-X6CrNi 189 1.4308 DIN 17 445 −200 ... +300

G-X5CrNiMoNb 1810 1.4581 DIN 17 445 −10 ... +450

A 351 CF 8 – ASTM −200 ... +300

A 351 CF 8 M – ASTM −200 ... +450

ASTM-nek megfelel – JIS −200 ... +450

Korrózióálló acélöntvény

C 22.8 1.0460 DIN 17 243 −10 ... +400

Korrózióálló kovácsolt acél

X6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571 DIN 17 440 −270 ... +450 



Állítószelepek adatlapja ⋅ DIN EN 60 534-7 szerint

T 8000-1 HU

Adatlap állítószelep számára (  - a kiválasztáshoz és méretezéshez szükséges min. adatszükséglet)

1
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 Beépítés helye
2 MSR-feladat
7 Csõvezeték DN ... PN ... Class ...
8 Csõanyag

12 Közeg
13 Belépési állapot  - folyadék  - gõz  - gáz

15 min. névleges max. mértékegység
16 Átáramlás
17 Belépõ nyomás p1

18 Kilépõ nyomás p2

19 Hõmérséklet T1

20 Belépõ sûrûség ρ1 vagy M
21 Gõznyomás Pv

22 Kritikus nyomás Pc

23 Kinematikus viszkozitás v
31 Max. Kv átfolyási együttható számítása
32 Min. Kv átfolyási együttható számítása
33 Választott Kvs átfolyási együttható számítása
34 Számított zajnyomás-szint ... dB(A)   
35

Sz
el

ep
há

z 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 Állítószelep Típus
36 Beépítési forma
38 Névleges nyomás PN ...
39 Névleges átmérõ DN ...
40 Csatlakozás módja  - karima  - heg. toldat  - elõtoldat  - DIN /  - ANSI
43 Felsõrész forma  - normál  - szigetelõ

   közdarab
 - csõmembrán rész  - fûtõköpeny

45 Ház-/felsõrész-anyagminõség
47 Jelleggörbe forma  - lineáris  - arányos
48 Szeleptányér/szár anyagminõség
49 Hüvely/ülék anyagminõség
52 Bevonat  - nincs  - részleges

   keményfém
 - teljes keményfém  - edzett

54 Szivárgási osztály ... % Kvs ... osztály
55 Tömítésanyag  - alap  - forma

57

Á
llí
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m

û 
  

 
 

 
 Hajtás-típus  - pneumatikus

60 Hatásos felület ... cm2

62 Táplevegõ nyomás min. max.
63 Névleges jeltartomány
64 Biztonsági állítás  - BE  - KI  - ÁLLJ
66 Más hajtásmód  - villamos  - elektro-hidr.  - kézi mûködtetés
67 Biztonsági állítás háromjáratú szelepnél
68 Kieg. kézi mûködtetés  - nem  - igen

70

Po
zí

ci
on

ál
ó 

 
 Pozícionáló Típus

71 Bemeneti jel  - pneumatikus  - villamos
72 Állítószelep ,,KI” ... bar ... mA
73 Állítószelep ,,BE” ... bar ... mA
76 Levegõ csatlakozás max. ... bar
78 Ex-védelem  - EExi  - Exd
80

Vé
gá

llá
sk

ap
cs

ol
ó Határérték-jeladó Típus

81 Végálláskapcsoló  - villamos  -  induktív  - pneumatikus
82 Kapcsolási helyzet  - BE  - % löket  - KI
83 Kapcsolási funkció  - zár  - nyit
84 Ex-védelem  - EExi  - EExd
86

M
ág

ne
ss

ze
le

p Mágnesszelep Típus
87 Építési forma  - átmeneti  - háromjáratú
88 Áramkimaradásnál a szelep  - KI  - BE  - ÁLLJ
91 Villamos adatok ... V ... Hz ... W

SAMSON Mérés- és Szabályozástechnikai Kft.
1148 Budapest  ⋅  Fogarasi út 10-14.
Telefon: (1)-467-2889
Telefax: (1)-252-3064 V
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