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Zawory regulacyjne firmy SAMSON

Seria 250

Rodzina zaworów regulacyjnych firmy SAMSON serii 240,
250 i 280 obejmuje zawory przelotowe, trójdrogowe i k¹towe
z si³ownikami pneumatycznymi i elektrycznymi stosowane do
regulacji i sterowania prac¹ instalacji automatyki przemys³owej
oraz instalacji ciep³owniczych i energetycznych.
Modu³owa budowa u³atwia póŸniejsze doposa¿anie i konserwacjê zaworów.
Zawory regulacyjne wspó³pracuj¹ z si³ownikiem pneumatycznym,
elektrycznym, elektrohydraulicznym lub napêdem rêcznym.
W celu sterowania i sygnalizacji po³o¿enia grzyba na zaworze
mo¿na zamontowaæ zgodnie z norm¹ DIN EN 60 534-6
(jarzmo NAMUR) lub bezpoœrednio (zob. s. 23 i karta zbiorcza
T 8350) urz¹dzenia peryferyjne, takie jak ustawniki pozycyjne,
sygnalizatory stanów granicznych i zawory elektromagnetyczne.
Korpusy zaworów wykonywane s¹ z ¿eliwa szarego, ¿eliwa
sferoidalnego, staliwa, stali nierdzewnej lub mrozoodpornej,
stali kutej lub nierdzewnej stali kutej i materia³ów specjalnych.
W kompletnym wykonaniu nierdzewnym wszystkie czêœci zaworu oraz korpus si³ownika pneumatycznego wykonane s¹ ze
stali nierdzewnej. Szczegó³owe informacje zawieraj¹ odpowiednie karty katalogowe.

Zawory regulacyjne serii 250 produkowane s¹ w du¿ych œrednicach nominalnych i/lub na wysokie ciœnienia nominalne panuj¹ce w instalacjach automatyki przemys³owej oraz w instalacjach energetycznych i ciep³owniczych.
Szeroka oferta produkcyjna firmy SAMSON obejmuje oprócz
zaworów przelotowych, trójdrogowych i k¹towych, korpusów
czteroko³nierzowych z prowadnic¹ trzpienia grzyba w dolnym
ko³nierzu korpusu, zaworów z grzybem wielostopniowym tak¿e wykonania specjalne dostosowane do wymagañ klienta.
Zawory produkowane s¹ w œrednicach nominalnych od DN 15
do DN 500 (1⁄2" do 16") na ciœnienie nominalne PN 16 do PN
400 (Class 150 do 2500).
Zawory regulacyjne w wykonaniu standardowym dostosowane
s¹ do pracy w temperaturze od –10 do +220°C (15 do 430°F),
zawory z doci¹ganym wysokotemperaturowym uszczelnieniem
d³awnicy w temperaturze od –10 do +350°C (15 do 660°F),
a z mieszkiem lub elementem izoluj¹cym w temperaturze od
–200 do +500°C (–325 do +930°F).

Seria 240
Zawory regulacyjne serii 240 produkowane s¹ w œrednicach
nominalnych od DN 15 do DN 250 (1⁄2" do 10") na ciœnienie
nominalne PN 40 (Class 300).
Zawory regulacyjne w wykonaniu standardowym dostosowane
s¹ do pracy w temperaturze od –10 do +220°C (15 do 430°F).
Dziêki zastosowaniu elementu izoluj¹cego zakres temperatury
roboczej mo¿e wynosiæ od –200 do +450°C (–325 do +840°F).
Trzpieñ grzyba uszczelniony jest zespo³em pierœcieni uszczelniaj¹cych dociskanych za pomoc¹ sprê¿yny lub te¿ uszczelnienie to jest jest doci¹gane. W wypadku zaostrzonych wymogów
dotycz¹cych szczelnoœci zewnêtrznej stosuje siê mieszek ze stali
nierdzewnej.
Zawory regulacyjne typu 241 mog¹ byæ wyposa¿one w p³aszcz
grzewczy, który mo¿e obejmowaæ równie¿ mieszek.

Seria 280
Seria 280
Zawory redukcyjno-sch³adzaj¹ce serii 280 dla pary stosowane
s¹ do jednoczesnej redukcji ciœnienia i temperatury pary w
przypadku optymalizacji gospodarki cieplnej i energetycznej w
instalacjach zaopatrzenia w ciep³o oraz w instalacjach automatyki przemys³owej, np. rafineriach, przemyœle spo¿ywczym,
papierniczym i celulozowym.
Zawory tej serii bazuj¹ na konstrukcji zaworów serii 250
w wykonaniu z rozdzielaczem strumienia III i dodatkowym
przy³¹czem wody ch³odz¹cej.
Zawory redukcyjno-sch³adzaj¹ce produkowane s¹ w œrednicach nominalnych od DN 50 do DN 400 (1⁄2" do 16") na
ciœnienia nominalne od PN 16 do PN 400 (Class 150 do 2500)
dla temperatur do 500°C (930°F).

Zawory do zastosowañ specjalnych
Konstrukcja zaworów dostosowana jest do specjalnych wymagañ. S¹ to przede wszystkim zawory niskotemperaturowe, dla
przemys³u spo¿ywczego, zawory membranowe i mikrozawory.
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Tabela 1a · Zawory regulacyjne serii 240 i zawory do zastosowañ specjalnych
Zawory przelotowe, trójdrogowe i k¹towe · Przegl¹d typów
Zawór regulacyjny

do zastosowañ specjalnych

seria 240
241

Typ
Karta katalogowa T ...
Zawór przelotowy

-DIN

-ANSI

-gaz

-olej

-TÜV

8015

8012

8020

8022

8016

•

•

•

•

•

3244

3248

3249

3345

3347

3351

3510

8026

8093

8048

8031

8097

8039

8091

•

•

•

Zawór trójdrogowy mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

•

Zawór k¹towy
DIN

Wykonanie standardowe

•

ANSI
JIS

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

dla ma³ych przep³ywów

•

dla gazu, DIN EN 161

•

dla paliw p³ynnych, DIN EN 264

•

Wykonanie
specjalne atestowane zgodnie z DIN 32 730

•

zawór zamknij/otwórz

•

dla przemys³u farmaceutycznego
i spo¿ywczego
dla niskich temperatur

Œrednica nominalna

DN

PN

15...
150
1

⁄2 ... 10

10... 40

1

15...
100

15...
150

15...
150
1

⁄2...6
40

125,
300

Class

⁄2...6

15...
150
1

⁄2 ... 6

16, 40 16... 40 16... 40 16... 40
150,
300

300

Dopuszczalne temperatury i ró¿nice ciœnieñ
•

•

¿eliwo sferoid. GGG-40.3, WN 0.7043

•

•

staliwo GS-C25, WN 1.0619

•

•

•

•

•

stal nierdzewna, WN 1.4581

•

•

•

•

•

stal kuta WN 1.0460

•

•

•

•

stal nierdzewna kuta, WN 1.4571

•

•

•

•

150,
300

•

•

•

•

1

1

10

⁄2...6
10

150 psi

⁄2...5

1

⁄2 ... 4

10,
15, 25
1

⁄4...1

16

16... 40

40...
400

240 psi

150,
300

300...
2500

•

•
•

•
•

1.4404

•

•

•
•

A351CF8

•

•

•
•

materia³ specjalny

•

•

uszczelnienie metal na metal

•

•

uszczelnienie metal na metal szlifowane

•

•

uszczelnienie miêkkie

•

•

z odci¹¿eniem ciœnieniowym

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

zawór niskoszumny
(rozdzielacz strumienia)

•

•

•

ko³nierzowe

•

•

•

koñcówki do spawania

•

•

przy³¹cza specjalne

•

•

8012

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

8015

•
•

•

•
•

•

•

Uszczelnienie membranowe

4

⁄2 ... 2

15...
100

•

•

GS 21 Mn 5, WN 1.1138

Karta katalogowa T ...

1

•

G-X6 CrNi 189, WN 1.4308

Przy³¹cze

15...
125

•

ASTM A 351 CF8M, stal nierdzewna

Wypomieszek uszczelniaj¹cy
sa¿enie
p³aszcz grzewczy
dodatkowe

15...
150

•

ASTM A 216 WCB, staliwo

element izoluj¹cy

15...
50

patrz odpowiednia karta katalogowa

¿eliwo szare GG-25, WN 0.6025

ASTM A 126 B, ¿eliwo szare

Grzyb

•

10/20
KRF

JIS

Materia³
korpusu

•

•
15...
250

[in]

Ciœnienie nominalne

•

8020

8022

8016

8026

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8093

8048

8031

8097

8039

•

8091
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Tabela 1b · Zawory regulacyjne serii 250
Zawory przelotowe, trójdrogowe i k¹towe · Przegl¹d typów
Typ

251

Karta katalogowa T ...
Zawór przelotowy

253

8051

8052

•

•

8055

Zawór trójdrogowy mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

255

W&T

8060

254
8061

8062

9933

•

•

•

•

Œrednica nominalna

DIN

•
•
15...200
⁄2...8

16...400

Class

•

•

•

15...400 80...500
1

[in]
PN

Ciœnienie nominalne

•

ANSI
DN

1

⁄2...12

10...160 16...400
150...
2500

•

staliwo GS-17CrMo55, WN 1.7357

•

150...
2500

staliwo nierdzewne WN 1.4581

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2...20

1

1...6

150...
2500

•

IG

•

16...90

15...25

•

16...400 16...400 16...400
150...
2500

•

150...
2500

1

⁄2...8
325

150...
2500

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

⁄2...1

40...400
300...
2500

1.4404

•

•

ASTM A 217 WC 6

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

uszczelnienie metal na metal

•

•

•

•

uszczelnienie metal na metal szlifowane

•

•

•

•

uszczelnienie miêkkie

•

•

•

•

•

•

z odci¹¿eniem ciœnieniowym

•

•

gniazdo i grzyb ceramiczne

•

•

element izoluj¹cy

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

1.4571
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

zawór niskoszumny
(rozdzielacz strumienia)

•

•

•

•

•

•

ko³nierzowe

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8051

8052

8055

•
•

•

•

przy³¹cza specjalne

•

•

•

koñcówki do spawania

A316L

•

•

Karta katalogowa T ...

8053

•

•

Wypomieszek uszczelniaj¹cy
sa¿enie
dodatkowe p³aszcz grzewczy

Przy³¹cze

•

ASTM A 216 WCB, staliwo

ASTM A 351 CF8M, staliwo nierdz.

Grzyb

3252

8059

patrz przynale¿na karta katalogowa

staliwo GS- C25, WN 1.0619

materia³ specjalny

3259

•

50...500 25...150 15...200
3...16

Dopuszczalne temperatury i ró¿nice ciœnieñ

Materia³
korpusu

8066

•

Zawór k¹towy
Wykonanie standardowe

256
8065

•

•
•

•

•

•

•

•

•

8060

8061

8062

9933

•

•

•

•

•

•

8065

8066

8059

8053

Tabela 1c · Zawory redukcyjno-sch³adzaj¹ce serii 280 dla pary
Typ

Œrednica nominalna

DN
in

Karta katalogowa T ...
Dane techniczne (DIN/ANSI) zgodnie z

5

281-1

284-1

286-1

50 ... 200

100 ... 400

50 ... 200

2 ... 8

4 ... 16

2 ... 8

8251

8254

8251

Typ 251

Typ 254

Typ 256
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Seria 240
Zawór przelotowy typu 241
(T 8012 do T 8022)
Zawór przelotowy stosowany jest w szerokim zakresie w instalacjach przemys³owych oraz w instalacjach ciep³owniczych
i energetycznych. Wykonania wed³ug DIN, ANSI i JIS s¹ produkowane seryjnie.
Korpus zaworu wykonany jest z ¿eliwa szarego, ¿eliwa sferoidalnego, staliwa, staliwa nierdzewnego lub mrozoodpornego.
Œrednica nominalna

DN 15 ... 250 (1⁄2” ... 10”)

Ciœnienie nominalne PN 10 ... 40

(ANSI Class 150 ... 300;
JIS 10/20 K)

Zakres temperatur
–200 ... +450°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal, uszczelnieniem miêkkim lub metal na metal szlifowanym.
Inne wykonania z doci¹ganym uszczelnieniem d³awnicy, mieszkiem uszczelniaj¹cym, elementem izoluj¹cym, p³aszczem
grzewczym i rozdzielaczem strumienia do redukcji poziomu
szumów.

Zawór regulacyjny typu 241 ze stali kutej
(T 8015)
Korpus i górna czêœæ zaworu ze stali C22.8 lub stali nierdzewnej WN 1.4571.
Œrednica nominalna DN 15 ... 80
Ciœnienie nominalne PN 16 ... 40
Zakres temperatur –200 ... +450°C
Pozosta³e parametry i wykonania jak dla korpusu odlewanego
zaworu typu 241 (patrz wy¿ej).

Zawór regulacyjny typu 241 dla gazów
z szybko zamykaj¹cym si³ownikiem
(T 8020)
Posiadaj¹cy atest typu zgodnie z norm¹ DIN EN 161 zawór
odcinaj¹cy dla wszystkich rodzajów gazu mo¿e pracowaæ
tak¿e jako zawór regulacyjny (atest typu wg DIN-DVGW).
Zawór regulacyjny wyposa¿ony jest w zawór elektromagnetyczny i filtr. Trzpieñ grzyba uszczelniony jest mieszkiem ze stali
nierdzewnej z przy³¹czem kontrolnym i samodociskow¹ d³awnic¹ bezpieczeñstwa.
Korpus zaworu ze staliwa, staliwa nierdzewnego lub stali kutej.
Œrednica nominalna

DN 15 ... 150 (1⁄2”...6”)

Ciœnienie nominalne

PN 40

(ANSI Class 300)

Zakres temperatur
–20 ... +220°C
Temperatura otoczenia –20 ... +60°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem miêkkim.

Zawór regulacyjny typu 241 z szybko zamykaj¹cym
si³ownikiem, przeznaczony do dla paliw p³ynnych
i gazu p³ynnego w fazie ciek³ej
(T 8022)
Zawór regulacyjny z atestem typu zgodnie z norm¹ DIN EN 264
przeznaczony do regulacji i odcinania dop³ywu paliw p³ynnych
do palenisk.
Zawór regulacyjny z zaworem elektromagnetycznym i filtrem.
Korpus zaworu ze staliwa, staliwa nierdzewnego WN 1.4571
lub stali kutej C 22.8.
Œrednica nominalna
DN 15 ... 100
Ciœnienie nominalne

PN 16 und PN 40

Dop. temperatura
350°C
Temperatura otoczenia –15 ... +60°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem miêkkim lub metal na metal
szlifowanym.
Inne wykonania z mieszkiem uszczelniaj¹cym.

Zawór typu 241-1,
ze stali kutej

Zawór typu 241-1

6

Zawór typu 241 dla gazów, z mieszkiem i typu 241
dla olejów, z ustawnikiem pozycyjnym,
zaworem elektromagnetycznym i filtrem
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Zawór regulacyjny typu 241 z si³ownikiem
pneumatycznym i z funkcj¹ awaryjnego zamykania,
posiadaj¹cy atest typu
(T 8016)
Zawór posiadaj¹cy atest typu zgodnie z norm¹ DIN 32 730
s³u¿y do regulacji i ograniczania temperatury bezpieczeñstwa
lub ciœnienia. W wykonaniu standardowym przeznaczony jest
dla wody i pary o temperaturze do 220°C, a w wykonaniu
z elementem izoluj¹cym do 350°C.
Zawór regulacyjny wyposa¿ony jest z zawór elektromagnetyczny typu 3701.
Korpus zaworu z ¿eliwa szarego, ¿eliwa sferoidalnego, staliwa
lub staliwa nierdzewnego oraz ze stali kutej i stali kutej nierdzewnej.
Œrednica nominalna DN 15 ... 150

Zawory do zastosowañ specjalnych
Zawór niskotemperaturowy typu 3248
(T 8093)
Zawór regulacyjny przeznaczony dla gazów p³ynnych o niskich temperaturach. Monta¿ w ruroci¹gach izolowanych pró¿niowo.
Œrednica nominalna

DN 15 ... 150

Ciœnienie nominalne PN 16 ... 40

(1⁄2” ... 6”)
(Class 150 ... 300)

Zakres temperatur
–200 ... +220°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal.
Mieszek uszczelniaj¹cy z d³awnic¹ zabezpieczaj¹c¹.
Wykonanie specjalne z korpusem z aluminium.

Ciœnienie nominalne PN 16 ... 40
Dop. temperatura
350°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal.

Zawór trójdrogowy typu 3244
(T 8026)
Zawór regulacyjny do pracy w trybie mieszaj¹cym lub rozdzielaj¹cym wykonany wed³ug norm DIN lub ANSI.
Tryb pracy mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy zale¿y od fabrycznego ustawienia grzyba zaworu (zob. korpus zaworu str. 11).
Korpus zaworu z ¿eliwa szarego, staliwa lub staliwa nierdzewnego (wed³ug DIN lub ASTM)
Œrednica nominalna

DN 15 ... 150

Ciœnienie nominalne PN 10 ... 40

(1⁄2” ... 6”)
(Cl 150 ... 300)

Zawór regulacyjny typu 3249 do pracy
w warunkach aseptycznych
(T 8048)
Zawór k¹towy stosowany w przemyœle spo¿ywczym i farmaceutycznym zgodny z normami DIN lub ANSI.
Uszczelnienie zewnêtrzne za pomoc¹ membrany z EPDM powlekanej PTFE; dodatkowo przy³¹cze kontrolne i d³awnica zabezpieczaj¹ca.
Œrednica nominalna

DN 15 ... 50

Ciœnienie maksymalne 10 bar

(1⁄2” ... 2”)
(150 psi)

Zakres temperatur
–10 ... +130°C
Wykonania z króæcem gwintowanym, króæcem sto¿kowym
i nakrêtk¹ okr¹g³¹ rowkow¹ lub ko³nierzami oraz wed³ug ANSI
z ko³nierzami lub spawanymi króæcami typu Clamp.

Zakres temperatury –200 ... +450°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal.
Inne wykonania z elementem izoluj¹cym, doci¹ganym uszczelnieniem d³awnicy, mieszkiem uszczelniaj¹cym, p³aszczem
grzewczym i dodatkowym pokrêt³em do nastawy rêcznej.

Zawór typu 3244-7
Zawór typu 3249-7
Zawór 241-1
z atestem typu
Zawór typu 3248-7
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Zawór membranowy typu 3345
(T 8031)
Zawór regulacyjny przeznaczony do sterowania przep³ywem
mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych w wykonaniu
zgodnym z normami DIN lub ANSI.
Korpus zaworu z ¿eliwa szarego, ¿eliwa sferoidalnego lub
staliwa nierdzewnego z wyk³adzin¹ lub bez wyk³adziny.
Membrana zaworu z kauczuku butylowego, vitonu lub kauczuku
etyleno-propylenowego (tak¿e z pow³ok¹ ochronn¹ z teflonu).
Œrednica nominalna

DN 15 ... 150

(1⁄2” ... 6”)

Ciœnienie nominalne PN 10
Zakres temperatur
–10 ... +100°C
Wykonania dla wy¿szego zakresu temperatur na ¿yczenie.

Zawór regulacyjny typu 3347
dla przemys³u spo¿ywczego
(T 8097)
Zawór k¹towy dla przemys³u spo¿ywczego, farmaceutycznego
i biochemicznego z koñcówkami do wspawania, gwintowanymi
i zaciskowymi.

Zawór regulacyjny zamknij/otwórz typu 3351
z si³ownikiem pneumatycznym
(T 8039)
Szczelnie zamykaj¹cy zawór przeznaczony dla cieczy, gazów
niepalnych i pary.
Korpus zaworu z ¿eliwa szarego, staliwa lub staliwa nierdzewnego.
Œrednica nominalna

(1⁄2” ... 4”)

DN 15 ... 100

Ciœnienie nominalne PN 16 ... 40

(Class 150 i 300)

Zakres temperatur
–10 ... +220°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal i jednoczeœnie
miêkkim.
Samodociskowe uszczelnienie d³awnicy za pomoc¹ zespo³u
pierœcieni o przekroju V wykonanych z PTFE.
Jako opcja wykonanie z dodatkowym napêdem rêcznym.

Mikrozawór typu 3510
(T 8091)
Zawór regulacyjny przelotowy lub k¹towy w wykonaniu ze stali
nierdzewnej stosowany do regulacji ma³ych przep³ywów.

(1⁄2” ... 5”)

Œrednica nominalna

Ciœnienie maksymalne 16 bar

(240 psi)

Ciœnienie nominalne PN 40 ... 400

Zakres temperatur

(15 ... 300°F)

Zakres temperatur
–200 ... +550°C
Dostêpne s¹ tak¿e wykonania z elementem izoluj¹cym lub
mieszkiem uszczelniaj¹cym.

Œrednica nominalna

DN 25 ... 125
–10 ... +150°C

DN 10, 15 i 25

(1⁄4”, 3⁄8”, 1⁄2”)
(Class 150...2500)

Zawór typu 3510-7

Zawór typu 3347-7

Zawór typu 3351-1
Zawór typu 3345-1
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Seria 250
Zawór przelotowy typu 251
(T 8051/52)
Zawór regulacyjny przeznaczony dla przemys³u procesowego,
elektrowni i instalacji ciep³owniczych, produkowany w du¿ych
œrednicach nominalnych i/lub na wysokie ciœnienia wed³ug
norm DIN i ANSI.
Korpus zaworu ze staliwa odpornego na wysok¹ temperaturê,
mrozoodpornego lub nierdzewnego.
Œrednica nominalna

DN 15 ... 200 (1⁄2” ... 8”)

Ciœnienie nominalne PN 16 ... 400 (ANSI Class 150 ... 2500)
Zakres temperatur
–200 ... +500°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal, metal na metal
szlifowanym, miêkkim. Inne wykonania zaworu z elementem
izoluj¹cym, p³aszczem grzewczym, rozdzielaczem strumienia
w celu redukcji poziomu szumów lub z grzybem odci¹¿onym
ciœnieniowo.

Zawór przelotowy typu 254
(T 8060/61)
Zawór regulacyjny dla przemys³u procesowego produkowany
zgodnie z normami DIN i ANSI.
Korpus zaworu ze staliwa odpornego na wysok¹ temperaturê,
mrozoodpornego lub nierdzewnego.
Œrednica nominalna DN 80 ... 500 (3” ... 16”)
Ciœnienie nominalne PN 16 ... 400 (ANSI Class 150 ... 2500)
Zakres temperatur
–200 ... +500°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal, miêkkim lub
metal na metal szlifowanym. Zawór posiada dodatkowo prowadnicê trzpienia grzyba w dolnym ko³nierzu korpusu.
Dostêpne s¹ tak¿e wykonania z dodatkowym mieszkiem uszczelniaj¹cym, elementem izoluj¹cym, p³aszczem grzewczym,
rozdzielaczem strumienia w celu redukcji poziomu szumów lub
z grzybem odci¹¿onym ciœnieniowo.

Zawór trójdrogowy typu 253
(T 8055)
Zawór regulacyjny przeznaczony do pracy w trybie rozdzielaj¹cym lub mieszaj¹cym.
Korpus zaworu z ¿eliwa szarego, staliwa odpornego na wysok¹
temperaturê, mrozoodpornego lub nierdzewnego.
Œrednica nominalna DN 15 ... 400

Zawór przelotowy typu 255
z grzybem wielostopniowym
(T 8062)
Zawór przeznaczony do pracy przy du¿ych ró¿nicach ciœnieñ,
z grzybem niskoszumnym i nie ulegaj¹cym zu¿yciu. Trzy- lub
piêciostopniowy grzyb z dodatkow¹ prowadnic¹ trzpienia.
Korpus zaworu ze staliwa, staliwa odpornego na wysok¹ temperaturê, mrozoodpornego lub nierdzewnego.
Œrednica nominalna DN 50 ... 500
(2” ... 20”)

Ciœnienie nominalne PN 10 ... 160

Ciœnienie nominalne PN 16 ... 160

Zakres temperatur
–200 ... +500°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal
Dostêpne s¹ tak¿e wykonania z mieszkiem uszczelniaj¹cym lub
elementem izoluj¹cym.

Zakres temperatur
–200 ... +500°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal, miêkkim lub
odci¹¿ony ciœnieniowo.
Dostêpne s¹ tak¿e wykonania z mieszkiem uszczelniaj¹cym lub
elementem izoluj¹cym.

Zawór typu 251-1
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Zawór k¹towy typu 256
(T 8065/66)
Zawór regulacyjny dla przemys³u procesowego produkowany
zgodnie z normami DIN i ANSI.
Korpus zaworu ze staliwa odpornego na wysok¹ temperaturê,
mrozoodpornego lub nierdzewnego.
Œrednica nominalna

DN 15 ... 200

Ciœnienie nominalne PN 16 ... 400

(1⁄2” ... 8”)
(Class 150 ... 2500)

Zakres temperatur
–200 ... +500°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal, metal na metal
szlifowanym lub miêkkim.
Dostêpne s¹ tak¿e wykonania z dodatkowym mieszkiem uszczelniaj¹cym, elementem izoluj¹cym, p³aszczem grzewczym,
rozdzielaczem strumienia w celu redukcji poziomu szumów lub
z grzybem odci¹¿onym ciœnieniowo.

Zawór typu 3252 dla wysokich ciœnieñ
(T 8053)
Zawór regulacyjny przelotowy lub k¹towy do regulacji ma³ych
przep³ywów w instalacjach procesowych.
Korpus zaworu ze staliwa nierdzewnego.
Œrednica nominalna

G 1⁄2” ... 1”
DN 15 ... 25

Ciœnienie nominalne PN 40 ... 400

NPT 1⁄2” ... 1”
ANSI 1⁄2” ... 1”

Seria 280
Zawory regulacyjne dla przemys³u procesowego lub gospodarki
cieplnej do jednoczesnej redukcji ciœnienia i temperatury pary.
Zawory redukcyjno-sch³adzaj¹ce dla pary,
typ 281 i typ 286
(T 8251)
Zawór przelotowy (typ 281) lub k¹towy (typ 286) produkowany
zgodnie z normami DIN lub ANSI.
Œrednica nominalna DN 50 ... 200
(2” ... 8”)
Ciœnienie nominalne PN 16 ... 400
Zakres temperatur

(Class 300 ... 2500)

do 500°C

Zawór redukcyjno-sch³adzaj¹cy dla pary,
typ 284
(T 8254)
Zawór przelotowy z czterema ko³nierzami i podwójnie prowadzonym trzpieniem grzyba zgodny z normami DIN lub ANSI.
Œrednica nominalna DN 100 ... 400 (4” ... 16”)
Ciœnienie nominalne PN 16 ... 400
Zakres temperatur

(Class 300 ... 2500)

do 500°C

(Class 300 ... 2500)

Zakres temperatur
–200 ... +450°C
Grzyb zaworu z uszczelnieniem metal na metal.
Dostêpne s¹ tak¿e wykonania z mieszkiem uszczelniaj¹cym,
elementem izoluj¹cym lub p³aszczem grzewczym, a tak¿e inne
materia³y korpusów i pow³ok. Przy³¹cza z gwintem wewnêtrznym, ko³nierzami lub koñcówkami do spawania.

Zawór typu 3252-7

Zawór typu 356-1

10

Zawór typu 284-1

Zawór typu 281-1

T 8000-1 PL

Elementy zaworów regulacyjnych
Korpusy zaworów i konstrukcja
Korpus zaworu, górna pokrywa oraz ewentualnie dolny ko³nierz poddawane s¹ od wewn¹trz dzia³aniu medium i dlatego
nale¿y je dobraæ tak, aby by³y odporne na dzia³anie si³ mechanicznych i zwi¹zków chemicznych.
Pod wp³ywem temperatury roboczej zmienia siê trwa³oœæ materia³ów. Mo¿na temu zaradziæ stosuj¹c odpowiedni¹ kombinacjê stopów. Dlatego dla wy¿szych temperatur stosowane s¹
materia³y odporne na wysokie temperatury (np. wed³ug DIN
17245), a dla ni¿szych materia³y mrozoodporne. Przegl¹d
materia³ów znajduje siê w tabeli 4 na str. 27 i w instrukcji
AD W10.
Zawór przelotowy
Zawory przelotowe mo¿na w ³atwy sposób zamontowaæ w
prostym ruroci¹gu. Dla ciœnieñ nominalnych do PN 40 i dla
œrednic nominalnych do DN 250 stosowane s¹ przede wszystkim trójko³nierzowe zawory serii 240. Trzpieñ grzyba jest
prowadzony w górnej czêœci zaworu, grzyb typu V-Port we
wkrêcanym gnieŸdzie.
Bramki grzyba V-Port asymetryczne, co umo¿liwia t³umienie
drgañ.

Zawór trójdrogowy
Zawory trójdrogowe przeznaczone s¹ do pracy w trybie mieszaj¹cym lub rozdzielaj¹cym.

A

AB

B

Zawór trójdrogowy typu 3244 wykorzystywany jako zawór
mieszaj¹cy

Sposób dzia³ania zale¿y od u³o¿enia obu grzybów. Kierunek
przep³ywu wskazuje strza³ka na korpusie.

A

AB

B

Zawór trójdrogowy typu 3244 wykorzystywany jako zawór
rozdzielaj¹cy

Zawór
typu 241

W przypadku wy¿szych wymagañ i potrzeby zastosowania
wiêkszych przekrojów gniazda do dyspozycji jest zawór przelotowy typu 254 z dodatkow¹ prowadnic¹ trzpienia w dolnym
ko³nierzu.

Zawór k¹towy
Zawory k¹towe zaleca siê montowaæ w przypadku zmiany
kierunku przebiegu rur. Kierunek przep³ywu medium zmienia
siê tylko raz. Zawory k¹towe umo¿liwiaj¹ prawid³owe odprowadzanie kondensatu i w znacznym stopniu samoczynnie siê
opró¿niaj¹.
Je¿eli przep³yw medium jest zgodny z kierunkiem zamykania
zaworu, wylot ulega mniejszemu zu¿yciu.
W przypadku mediów zawieraj¹cych fazê sta³¹ wylot zaworów regulacyjnych typu 256 mo¿na zabezpieczyæ dodatkowo
rurk¹ ceramiczn¹.

Zawór
typu 254

Zawór
typu 256
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Zawór niskotemperaturowy
W instalacjach przeznaczonych do skraplania gazów, które
pracuj¹ w niskich temperaturach, stosowane s¹ czêsto rury
z izolacj¹ pró¿niow¹, aby unikn¹æ przenikania ciep³a z otoczenia. Zawory regulacyjne mog¹ byæ montowane w p³aszczu
pró¿niowym za pomoc¹ specjalnego ko³nierza przy³¹czeniowego. Dziêki specjalnemu rozwi¹zaniu konstrukcyjnemu przenikanie ciep³a jest w wiêkszoœci hamowane, przez co prowadnica trzpienia nie pokrywa siê lodem. Uszczelnieniem po stronie pierwotnej jest mieszek sprê¿ysty. Po zamontowaniu urz¹dzeñ w rurze p³aszczowej ruroci¹gu wytwarzana jest pró¿nia,
po czym rura p³aszczowa jest zamykana. Element przed³u¿aj¹cy zaworu zespawany jest czêsto ko³nierzem z rur¹ p³aszczow¹ i dlatego jego demonta¿ jest bardzo pracoch³onny. Aby
mimo to umo¿liwiæ konserwacjê zaworów, ich wewnêtrzne
elementy dostêpne s¹ z zewn¹trz poprzez element przed³u¿aj¹cy i nie ma potrzeby demonta¿u zaworu.

Zawór dla przemys³u spo¿ywczego
Zawory dla przemys³u spo¿ywczego produkowane s¹ jako
zawory k¹towe ze stali nierdzewnej. Powierzchnie wewnêtrzne
maj¹ce stycznoœæ z produktem s¹ precyzyjnie toczone lub
polerowane. Korpusy zaworów z samoczynnym opró¿nianiem
mog¹ byæ czyszczone (metod¹ CIP) lub sterylizowane (metod¹
SIP) bez demonta¿u. Uszczelnienie trzpienia przy pomocy
membrany zapobiega przedostawaniu siê i rozwojowi bakterii.

Zawór
typu 3249

W ofercie dostêpny jest zawór typu 3347 z koñcówkami do
wspawania, gwintowanymi lub przy³¹czem typu Clamp wed³ug
ISO 2852, a dla zwiêkszonych wymagañ z blokad¹ parow¹.

Zawór
typu 3347

Zawór
typu 3248

Zawór membranowy
W przypadku mediów zawieraj¹cych cz¹stki sta³e, lepkich lub
agresywnych najlepszym rozwi¹zaniem s¹ bezd³awnicowe zawory membranowe bez stref martwych. Membrana mo¿e byæ
wykonana z gumy, kauczuku nitrylowego, butylowego lub
PTFE, a wyk³adzina korpusu z gumy lub PTFE.

Zawór
typu 3345
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Zawór zamknij/otwórz
Zawór zamknij/otwórz stosowany jest do odcinania przep³ywu
cieczy, gazów niepalnych i pary. Dziêki grzybowi z uszczelnieniem metal na metal i jednoczeœnie miêkkim zawór spe³nia
wymagania VI klasy szczelnoœci.

A

B

Zawór
typu 3351

Mikrozawór
Mikrozawory stosowane s¹ przy ma³ych przep³ywach (wspó³czynnik Kvs < 1,6 do 10–5 m3/h).
Elementy maj¹ce stycznoœæ z medium wykonane s¹ standardowo ze stali nierdzewnej WN 1.4571. Wszystkie czêœci
zaworu wykonane s¹ z pó³fabrykatów. Dziêki temu wykonanie
zaworu z materia³ów specjalnych jest ekonomicznie op³acalne
dla prawie ka¿dego zakresu zastosowañ.

Górna czêœæ zaworu
W górnej czêœci zaworu zamykaj¹cej od góry korpus umieszczono d³awnicê i prowadnicê trzpienia grzyba. W zaworach
serii 240 górna czêœæ i jarzmo stanowi¹ jeden element. W zaworach serii 250 i 280 górna czêœæ i jarzmo s¹ skrêcane. Na
jarzmie znajduje siê tzw. "¿ebro" NAMUR zgodne z EN 60 534-6
u³atwiaj¹ce monta¿ ustawnika pozycyjnego i innych urz¹dzeñ
peryferyjnych. Górna czêœæ zaworu jako element stykaj¹cy siê
z medium podlega takim samym wymogom materia³owym jak
korpus.
Uszczelnienie d³awnicy
Trzpieñ grzyba uszczelniony jest za pomoc¹ uszczelnienia d³awnicy. Standardowo jako d³awnica zabezpieczaj¹ca i w wykonaniach z mieszkiem albo elementem izoluj¹cym stosowane jest
samodociskowe uszczelnienie d³awnicy za pomoc¹ zespo³u
pierœcieni o przekroju V wykonanych z PTFE (czarny PTFE
z dodatkiem wêgla).
Zakres temperatury dla standardowego uszczelnienia d³awnicy
wynosi –10 do +220°C. Mo¿na go rozszerzyæ poprzez przed³u¿enie górnej czêœci zaworu za pomoc¹ elementu izoluj¹cego.

Górna czêœæ zaworu serii 240

W wykonaniach specjalnych mo¿na zastosowaæ doci¹gane
uszczelnienia typu od A do W.
Zawór
typu 3510

Zawór redukcyjno-sch³adzaj¹cy dla pary
Zawory redukcyjno-sch³adzaj¹ce dla pary stosowane s¹ do
jednoczesnej redukcji ciœnienia i temperatury pary. Zimna woda,
doprowadzana do rozdzielacza strumienia St III przez rurkê
przy³¹czeniow¹, napotyka na wewnêtrznej krawêdzi rozdzielacza na strumieñ pary. Na drucianej siatce rozdzielacza strumieñ pary miesza siê z wod¹. Poniewa¿ zimna woda nie styka
siê z korpusem zaworu, nie wystêpuje erozja ani szok termiczny. Zastosowanie rozdzielacza strumienia eliminuje wibracje
i szumy.

Zawór
typu 281
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Standardowe uszczelnienie d³awnicy
zakres temperatur
–10 ... +220°C
z elementem izoluj¹cym –200 ... +400°C
Samonastawny, dociskany za pomoc¹ sprê¿yn zespó³
pierœcieni uszczelniaj¹cych d³awnicy z PTFE z dodatkiem
wêgla dla œrednic nominalnych DN 15 do DN 150
stosowany jest wszêdzie tam, gdzie wymagana jest
ca³kowita szczelnoœæ przy ma³ych wymaganiach
konserwacyjnych.

Górna czêœæ zaworu serii 250
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Typ A
zakres temperatur
–10 ... +220°C
z elementem izoluj¹cym –200 ... +400°C
Doci¹gane uszczelnienie bez stref martwych, w postaci
plecionego sznura z PTFE / zespo³u pierœcieni
uszczelniaj¹cych d³awnicy z PTFE z dodatkiem wêgla.
Przeznaczone dla mediów krystalizuj¹cych lub
polimeryzuj¹cych.
W przypadku zaworów o œrednicy DN 15 do DN 150
produkowanych dla max. ciœnienia PN 160 uszczelnienie
typu A mo¿na stosowaæ dla tlenu o temperaturze od –50
do +200°C po powleczeniu warstw¹ specjalnego smaru
(atest niemieckiego federalnego urzêdu ds. kontroli
materia³ów).
Typ B
zakres temperatur
–10 ... +220°C
z elementem izoluj¹cym –200 ... +400°C
Doci¹gane uszczelnienie bez stref martwych, w postaci
plecionego sznura z PTFE / zespo³u pierœcieni
uszczelniaj¹cych d³awnicy z bia³ego PTFE
Zastosowanie i dane techniczne jak dla typu A.
Typ C
zakres temperatur
–200 ... +220°C
z elementem izoluj¹cym
Doci¹gane uszczelnienie bez stref martwych, w postaci
plecionego sznura z PTFE.
Przeznaczone dla wszystkich chemikaliów, gor¹cych
kwasów i ³ugów.
Typ H
zakres temperatur
do 350°C
Doci¹gane uszczelnienie bez PTFE przeznaczone dla
wysokich temperatur, sk³adaj¹ce siê z u³o¿onych
naprzemiennie pierœcieni z czystego grafitu i z wêgla,
stosowane zw³aszcza do gor¹cej pary.
Typ W
zakres temperatur
–10 ... +220°C
Dla DN 15 do 150, max. PN 40
Doci¹gane uszczelnienie bez stref martwych, wykonane
z pierœcieni z w³ókna sztucznego i z tulei z wêgla,
przeznaczone dla wody œwie¿ej i u¿ytkowej.
Tuleje z wêgla pe³ni¹ funkcjê zbieraka.
Uszczelnienie przeznaczone zw³aszcza dla twardej wody
w wypadku prawdopodobieñstwa odk³adania siê kamienia
na trzpieniu grzyba.
Blokada parowa
Aby sprostaæ wymaganiom dotycz¹cym czystoœci z przemyœle
spo¿ywczym i farmaceutycznym, zawór regulacyjny typu 3347
mo¿e byæ wyposa¿ony w jarzmo z blokad¹ parow¹. Trzpieñ
grzyba prowadzony miêdzy dwoma zespo³ami pierœcieni uszczelniaj¹cych z PTFE o przekroju V omywany jest par¹ lub
p³ynem dezynfekuj¹cym. Zapobiega to rozwojowi bakterii.

Gniazdo i grzyb
Od rodzaju gniazda i grzyba zale¿y wspó³czynnik Kvs i charakterystyka zaworu oraz szczelnoœæ gniazda.
Rysunki poni¿ej przedstawiaj¹ grzyb V-Port z bramkami asymetrycznymi i uszczelnieniem metal na metal lub miêkkim.

uszczelnienie metal na metal

uszczelnienie miêkkie

Gniazdo i grzyb z trzpieniem wykonane s¹ ze stali nierdzewnej. Ze wzglêdu na panuj¹ce du¿e ró¿nice ciœnieñ, kawitacjê,
pracê dwufazow¹ i media zawieraj¹ce elementy sta³e organy
nastawcze poddawane s¹ dzia³aniu du¿ych si³. Dla zwiêkszenia wytrzyma³oœci, gniazda i grzyby z uszczelnieniem metal na
metal mog¹ byæ wykonane z pow³ok¹ ze stellitu, a grzyby o
œrednicy do DN 100 z czystego stellitu.
Wkrêcane gniazda mo¿na ³atwo wymieniæ. Gniazda mog¹
byæ wykonane z ró¿nych materia³ów.
Przeciek w gnieŸdzie
Przeciek w gnieŸdzie obliczany jest zgodnie z norm¹ DIN EN
60534 czêœæ 4 i oznacza maksymalny przep³ywu medium
testowego (gaz lub woda) przez zamkniêty zawór regulacyjny
podczas prób.
Dla zastosowañ specjalnych (np. z wykorzystaniem zaworów
typu 241 dla gazu lub dla oleju) lub w przypadku zawór
odcinaj¹cych typu 3351 mo¿na zapewniæ spe³nienie wymagañ
wy¿szej klasy przecieku dziêki oszlifowaniu lub miêkkiemu
uszczelnieniu grzyba.
Tabela 2 · Uszczelnienie grzyba i przeciek
Klasa przecieku
wed³ug
DIN EN 60 534

Przeciek
w gnieŸdzie
% wartoœci
wspó³czynnika Kvs

IV

£ 0,01

metal na metal szlifowane
do DN 80

IV-S2

£ 0,0001

metal na metal szlifowane
od DN 100

IV-S1

£ 0,0005

miêkkie

VI

0,3 · Dp · fL 1)

pierœcieñ z PTFE
w zaworze z odci¹¿eniem
ciœnieniowym

IV

£ 0,01

pierœcieñ grafitowy
w zaworze z odci¹¿eniem
ciœnieniowym

III

£ 0,1

Uszczelnienie
gniazda i grzyba
metal na metal

1) wspó³czynnik przecieku fL wed³ug DIN EN 60534 czêœæ 4,
tabela 4
Blokada parowa w zaworze typu 3347
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Odci¹¿enie ciœnieniowe
Je¿eli si³a napêdu si³ownika nie równowa¿y powstaj¹cej w
zaworze ró¿nicy ciœnieñ, mo¿na zastosowaæ grzyby odci¹¿one
ciœnieniowo w formie t³oka. Poprzez odpowiedni otwór ciœnienie p1 doprowadzane jest na tyln¹ czêœæ grzyba. Si³y powstaj¹ce na grzybie równowa¿¹ siê prawie ca³kowicie. Zakres
dzia³ania si³ ograniczony jest do powierzchni trzpienia grzyba.
Grzyby odci¹¿one ciœnieniowo s¹ dodatkowo uszczelniane za
pomoc¹ pierœcienia z PTFE lub z grafitu. Elementy odci¹¿enia
ciœnieniowego ulegaj¹ zu¿yciu, co powoduje nieszczelnoœæ
zaworów (zob. tab. 2) oraz koniecznoœæ ich konserwacji. Nie
nale¿y stosowaæ do mediów zawieraj¹cych fazê sta³¹ lub
krystalizuj¹cych, ani do mediów o wysokich temperaturach.
Najlepszym rozwi¹zaniem jest w tym przypadku mocniejszy
si³ownik.

Wykonania niskoszumne z rozdzielaczem strumienia
Dla ochrony korpusu zaworu przed zu¿yciem, a tak¿e w celu
obni¿enia poziomu szumów stosowane s¹ rozdzielacze strumienia St I i St III.

St I

Grzyb odci¹¿ony ciœnieniowo

Zawory regulacyjne z ceramicznymi
elementami nastawczymi
(T 8071)
Zawory regulacyjne z wysoce odpornymi mechanicznie ceramicznymi elementami nastawczymi stosowane s¹ dla mediów
wywo³uj¹cych erozjê i abrazjê tych elementów i korpusu.
Œrednica nominalna DN 25 ... 150
Ciœnienie nominalne PN 16 ... 400
Zakres temperatury do 500°C
Elementy ceramiczne mog¹ byæ stosowane w nastêpuj¹cych
typach zaworów regulacyjnych:
typ 251,
typ 256.
Zawory k¹towe typu 256 mog¹ byæ wyposa¿one w rurkê
ceramiczn¹ ulegaj¹c¹ zu¿yciu. W przypadku przep³ywu w
kierunku zamykania grzyba takie wykonanie mo¿na stosowaæ
do szczególnie erozyjnych i abrazyjnych mediów zawieraj¹cych fazê sta³¹.
Rodzaje i w³aœciwoœci materia³ów ceramicznych – na zapytanie.

St III

Maksymaln¹ prêdkoœæ przep³ywu medium osi¹ga za miejscami
jego zd³awienia miêdzy gniazdem a grzybem. Przed utworzeniem siê przep³ywu turbulentnego o wysokim poziomie szumów
w strefie zmieszania medium napotyka na wewnêtrzn¹ œciankê
rozdzielacza strumienia. Strumieñ zostaje rozdzielony i nastêpuje bezszumowa wymiana impulsów z otaczaj¹cym medium.
W przypadku zastosowania rozdzielaczy strumienia, podczas
obliczania poziomu szumów wed³ug VDMA 24422 (wyd.
1989) nale¿y uwzglêdniæ odpowiednie wspó³czynniki korekcyjne hG dla gazów i pary oraz hF dla cieczy (zob. wykresy na
str. 26)
Szczegó³owe informacje na temat obliczania poziomu szumów
znajduj¹ siê w broszurze "Emisja szumów w zaworach".
Stosowanie rozdzielacza strumienia obni¿a wspó³czynnik Kvs
zaworu.
Przynale¿ne karty katalogowe zawieraj¹ dane KvsI dla rozdzielacza strumienia St I i KvsIII dla rozdzielacza strumienia St III.

Zawór typy 256 z ceramicznymi elementami nastawczymi i rurk¹
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Wyposa¿enie dodatkowe
Mieszek uszczelniaj¹cy
Je¿eli wymagana jest ca³kowita szczelnoœæ zaworu, np. dla
spe³nienia przepisów TA-Luft lub wymagañ stawianych przez
instalacje pró¿niowe, do uszczelnienia trzpienia grzyba stosowany jest metalowy mieszek. Trzpieñ grzyba uszczelniony jest
dodatkowo przy górnym ko³nierzu przy³¹czeniowym za pomoc¹ uszczelnienia d³awnicy, które pe³ni jednoczeœnie funkcjê
d³awnicy bezpieczeñstwa.
Przez przy³¹cze kontrolne mo¿na obserwowaæ mieszek uszczelniaj¹cy lub doprowadziæ medium stanowi¹ce dodatkow¹
zaporê.
Mieszek uszczelniaj¹cy mo¿e byæ stosowany w zaworach
serii 240, w temperaturze od –200 do +400°C
serii 250/280 w temperaturze od –200 do +450°C.

P³aszcz grzewczy
Niektóre media tylko powy¿ej okreœlonej temperatury granicznej przechodz¹ w stan ciek³y. Je¿eli temperatura bêdzie ni¿sza,
media przechodz¹ w stan sta³y lub ulegaj¹ krystalizacji. Aby
medium pozosta³o w stanie ciek³ym, korpusy zaworów wyposa¿a siê w p³aszcz grzewczy. Je¿eli trzpieñ si³ownika uszczelniony jest mieszkiem, p³aszcz grzewczy mo¿e obejmowaæ równie¿ górn¹ czêœæ zaworu.
Dziêki przep³ywowi czynnika grzewczego miêdzy zaworem
a p³aszczem grzewczym utrzymywana jest odpowiednia temperatura medium. Przy ogrzewaniu par¹ nale¿y zagwarantowaæ prawid³owy odp³yw kondensatu.

Zawór typu 241 z podgrzewaniem mieszka i bez podgrzewania
mieszka

Element izoluj¹cy
Element izoluj¹cy umo¿liwia poszerzenie zakresu stosowania
standardowego uszczelnienia o temperatury poni¿ej –10°C lub
powy¿ej +220°C. Zakresy temperatury dla zaworów ró¿nych
serii:
seria 240
–200 ... +450°C d³ugi element izoluj¹cy
–50 ... +450°C krótki element izoluj¹cy
seria 250
–200 ... +500°C

seria 280
max. +500 C
Ze wzglêdu na zastosowane materia³y podane zakresy temperatur mog¹ zostaæ ograniczone wykresem ciœnienia i temperatury.
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D³ugoœæ zabudowy

Parametry zaworów

D³ugoœæ zabudowy zaworów przelotowych i k¹towych jest
okreœlona przez normê DIN EN 558. Czêœæ 1 zawiera wymiary
przy³¹czy ko³nierzowych (seria F1 dla PN 10 do PN 40, seria
F2 dla PN 63 do PN 160, seria F3 dla PN 250 i PN 320).
Zawory regulacyjne firmy SAMSON z koñcówkami do spawania
maj¹ tê sam¹ d³ugoœæ zabudowy jak zawory z ko³nierzami.
Wykonania z dodatkowymi króæcami przy³¹czeniowymi nie
zosta³y znormalizowane i ich d³ugoœæ zabudowy nale¿y uzgodniæ.
D³ugoœæ zabudowy zaworów z przy³¹czem ko³nierzowym i z
koñcówkami do spawania spe³niaj¹cych wymagania norm
USA jest okreœlona w normach ANSI/ASME B 16.10.

Wspó³czynnik Kvs
Wspó³czynnik Kvs obliczany jest zgodnie z norm¹ DIN EN
60534 na podstawie zadanych parametrów roboczych.
Dla oznaczenia zaworów w kartach katalogowych podany jest
wspó³czynnik Kvs równy wspó³czynnikowi Kv przy skoku nominalnym H100. Dla zwiêkszenia dok³adnoœci regulacji i ze wzglêdu
na tolerancje podczas produkcji wybrany wspó³czynnik Kvs
powinien byæ wiêkszy od obliczonego wspó³czynnika Kv.

Sposoby monta¿u zaworów w ruroci¹gach
Po³¹czenia ko³nierzowe preferowane s¹ w instalacjach przemys³owych. Cech¹ charakterystyczn¹ tych po³¹czeñ jest prosty
monta¿ i demonta¿ zaworów, du¿a niezawodnoœæ i ca³kowita
szczelnoœæ frezowanych powierzchni uszczelniaj¹cych.
Zestawienie ko³nierzy spe³niaj¹cych wymagania norm DIN zawiera norma DIN 2500, wymiary przy³¹czy norma DIN 2501,
a kszta³ty listew uszczelniaj¹cych norma DIN 2526.
W zaworach regulacyjnych firmy SAMSON w wykonaniu
standardowym listwa uszczelniaj¹ca ma formê przylgi (kszta³t C).
Inne kszta³ty listwy na zapytanie.

Charakterystyka zaworu
Charakterystyka przedstawia zale¿noœæ wspó³czynnika Kv od
skoku (H).
Zawory regulacyjne maj¹ charakterystykê sta³oprocentow¹ (2)
lub liniow¹ (1).
Przy charakterystyce sta³oprocentowej zmiana skoku powoduje
proporcjonaln¹ zmianê wspó³czynnika Kv.
W przypadku charakterystyki liniowej te same zmiany skoku
powoduj¹ takie same zmiany wspó³czynnika Kv.

Kv100
ko³nierz z listw¹ uszczelniaj¹c¹ w kszta³cie C
zgodny z normami DIN

Kv [%]
100
80

liniowa

60

1

sta³oprocentowa

2

40
20

kszta³t F (wystêp)

kszta³t V (wypust)

kszta³t N (rowek)

kszta³t R (wpust)

W USA dla ko³nierzy o ciœnieniu nominalnym Class 125 obowi¹zuje norma ANSI/ASME B 16.1, dla wy¿szych ciœnieñ
nominalnych norma ANSI/ASME B 16.5.
Zawory w wykonaniu standardowym z ¿eliwa szarego o ciœnieniu nominalnym Class 125 nie s¹ wyposa¿one w listwê uszczelniaj¹c¹ (FF-flat face).
Zawory o ciœnieniu nominalnym Class 300 posiadaj¹ listwê
uszczelniaj¹c¹ RF 0,06 (raised face o wysokoœci 0,06"), a dla
wy¿szych ciœnieñ nominalnych RF 0,25.
Oferta obejmuje tak¿e inne wykonania. Szczegó³owe informacje na zapytanie.
Zawory przeznaczone dla mediów niebezpiecznych i/lub na
wysokie ciœnienia nominalne mog¹ byæ wyposa¿one w koñcówki
do spawania lub dodatkowe króæce przy³¹czeniowe.
Zawory z koñcówkami do spawania wed³ug DIN 3239 cz. 1
maj¹ spawy odpowiadaj¹ce normie DIN 2559 cz. 1.
Wymagania norm USA dotycz¹ce koñcówek do spawania zaworów regulacyjnych s¹ zawarte w normie ASME/ANSI B 16.25.
Dla instalacji zgodnych z normami USA dostêpne s¹ w ofercie
zawory regulacyjne serii 240 z gwintem wewnêtrznym NPT
1/2" do 2".
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Stosunek regulacji
Stosunek regulacji
Stosunek regulacji jest ilorazem wspó³czynników Kvs i Kvr.
Wspó³czynnik Kvr odpowiada najni¿szej wartoœci wspó³czynnika
Kv, przy której charakterystyka mieœci siê w dopuszczalnym
zakresie (DIN EN 60534 cz. 2-4).
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Si³owniki
Si³owniki przetwarzaj¹ sygna³ steruj¹cy np. z ustawnika pozycyjnego na skok zaworu regulacyjnego (trzpieñ grzyba w
zaworze).
Oferujemy si³owniki pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne oraz napêdy rêczne (zob. karta zbiorcza si³owników T 8300).

Si³owniki pneumatyczne
Do realizacji napêdu pneumatycznego lub elektropnematycznego stosuje siê si³owniki pneumatyczne. S¹ to si³owniki
membranowe z umieszczonymi wewn¹trz sprê¿ynami. Charakteryzuj¹ siê ma³¹ wysokoœci¹ zabudowy, du¿¹ si³¹ zamykania
i prêdkoœci¹ zmiany po³o¿enia grzyba zaworu.
Oferujemy si³owniki o ró¿nym zakresie ciœnienia steruj¹cego.
Si³owniki pneumatyczne mog¹ byæ stosowane w strefach zagro¿enia wybuchem i s¹, ze wzglêdu na konstrukcjê, wyposa¿one w funkcjê po³o¿enia bezpieczeñstwa, która w przy braku
ciœnienia zasilaj¹cego powoduje zamykanie lub otwieranie
zaworu.
Si³owniki pneumatyczne typu 3277 umo¿liwiaj¹ zintegrowan¹
zabudowê ustawnika pozycyjnego lub nadajników sygna³ów
granicznych. Obszar odczytu skoku jest chroniony i odbywa siê
wewn¹trz jarzma pod obudow¹ membrany.
Si³owniki pneumatyczne mog¹ byæ wyposa¿one w dodatkowy
napêd rêczny (zob. karty katalogowe T 8310 i 8311).

si³ownik pneumatyczny
typu 3277

si³ownik pneumatyczny
typu 3271 z dodatkowym
napêdem rêcznym

si³ownik elektryczny

Si³owniki elektryczne
Samohamowne si³owniki elektryczne o du¿ej sile zamykania
i du¿ym skoku grzyba mo¿na stosowaæ w przypadku braku
instalacji sprê¿onego powietrza.
Si³owniki sterowane s¹ sygna³em trójpunktowym lub ci¹g³ym
za poœrednictwem wbudowanego elektrycznego ustawnika pozycyjnego lub stycznika rewersyjnego (zob. karta katalogowa
T 8330).

Si³owniki elektrohydrauliczne
Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ elektrycznym sygna³em trójpunktowym lub ci¹g³ym za poœrednictwem wbudowanego ustawnika pozycyjnego. Oferujemy wykonania z po³o¿eniem bezpieczeñstwa (zob. karty katalogowe T 8340 i T 8342).

si³ownik
elektrohydrauliczny

Napêd rêczny
Napêd rêczny montowany jest na zaworach regulacyjnych serii
240 i 250 o skoku nominalnym 15 lub 30 mm (zob. karta
katalogowa T 8312). Na ¿yczenie oferujemy tak¿e napêd
rêczny do zaworów o wiêkszym skoku (typ 3273-5/6).
napêd rêczny
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Urz¹dzenia peryferyjne do si³owników
Zawory regulacyjne firmy SAMSON mog¹ wspó³pracowaæ
z wieloma urz¹dzeniami, s³u¿¹cymi na przyk³ad do sterowania i
sygnalizacji skoku grzyba, montowanymi zgodnie z norm¹
DIN 60534 (jarzmo zgodne z NAMUR) lub bezpoœrednio na
si³owniku pneumatycznym typu 3277 z membran¹ o powierzchni max. 700 cm2 (tzw. zabudowa zintegrowana).
W przypadku zabudowy zintegrowanej odczyt skoku odbywa
siê w zamkniêtej obudowie, co pozwala unikn¹æ zanieczyszczeñ, zapobiega rozregulowaniu i niebezpieczeñstwu okaleczenia (szczegó³y zob. karta zbiorcza T 8350).
Ustawniki pozycyjne
Ustawniki pozycyjne pneumatyczne lub elektropneumatyczne
porównuj¹ sygna³ steruj¹cy z regulatora pneumatycznego lub
elektrycznego (np. o zakresie 0,2 ... 1 bar lub 4(0) ... 20 mA)
ze skokiem (wielkoœæ nastawcza) grzyba zaworu regulacyjnego
i wypracowuj¹ jako wartoœæ wyjœciow¹ ciœnienie steruj¹ce (pst).
Oferujemy ustawniki pozycyjne w wykonaniu iskrobezpiecznym pracuj¹ce z zakresem nominalnym lub dzielonym (zob.
karta katalogowa T 8351 i nast.).
Wykonania z mo¿liwoœci¹ komunikacji (HART®, PROFUBUS-PA,
FUNTATION™ Fieldbus) s¹ konfigurowane i obs³ugiwane za
pomoc¹ komputera klasy PC lub rêcznego terminala (zob. karty
katalogowe T8350/8382/8383).

ustawnik pozycyjny

nadajnik stanów
granicznych

nadajnik pozycyjny
lub
nadajnik
potencjometryczny

Nadajniki stanów granicznych
Przekroczenie zadanej wartoœci granicznej powoduje wys³anie
odpowiedniego sygna³u. Zaleca siê stosowanie wy³¹czników
indukcyjnych. Oferujemy tak¿e mikrowy³¹czniki elektryczne lub
pneumatyczne (zob. karta zbiorcza T 8350).
Nadajniki pozycyjne / nadajniki potencjometryczne
Do sygnalizacji skoku grzyba zaworu regulacyjnego wykorzystywany jest analogowy sygna³ elektryczny (zob. karta katalogowa T 8363).
Zawory elektromagnetyczne
Sygna³y binarne z systemu steruj¹cego przetwarzane s¹ na
binarne sygna³y pneumatyczne, które przesuwaj¹ grzyb zaworu
w po³o¿enie krañcowe. Stosowane s¹ w zaworach zamknij/
otwórz lub zaworach regulacyjnych z funkcj¹ po³o¿enia bezpieczeñstwa (np. zawór typu 241 z atestem typu, karty katalogowe T 8016; T 8375).

zawór
elektromagnetyczny

przekaŸnik blokuj¹cy

Pneumatyczny przekaŸnik blokuj¹cy
Spadek ciœnienia zasilaj¹cego poni¿ej zadanej wartoœci powoduje odciêcie przewodu ciœnienia steruj¹cego oraz zablokowanie si³ownika w jego ostatnim po³o¿eniu (zob. karta katalogowa T 8391).
Zadajnik pneumatyczny
Zadajnik pneumatyczny pozwala na rêczne, bardzo dok³adne
nastawienie wartoœci zadanej ciœnienia.

zadajnik pneumatyczny

Regulator ciœnienia zasilaj¹cego
Regulator ciœnienia zasilaj¹cego wytwarza ciœnienie zasilaj¹ce
o sta³ej wartoœci (w zakresie od 0 do 6 bar) dla zaworów
z si³ownikami pneumatycznymi (zob. karta katalogowa T 8546).
Stacyjka regulacyjna ciœnienia zasilaj¹cego
Stacyjka sk³ada siê z regulatora ciœnienia zasilaj¹cego i filtra
powietrza odfiltrowuj¹cego cia³a obce, olej i/lub kondensat
(zob. karta katalogowa T 8546).
Wzmacniacz pneumatyczny
Na odcinkach regulacyjnych o krótkim czasie zadzia³ania czas
przestawienia zaworu mo¿na skróciæ za pomoc¹ pneumatycznego wzmacniacza przep³ywu.
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Obliczanie zaworów
Dobór zaworu
Po obliczeniu wspó³czynnika Kv nale¿y wyznaczyæ wspó³czynnik Kvs na podstawie odpowiedniej karty katalogowej.
Dla obliczeñ przeprowadzonych na podstawie parametrów
roboczych obowi¹zuje ogólnie: Kv max ≈ 0,7 do 0,8 ⋅ Kvs .

Obliczanie wspó³czynnika Kvs
Wspó³czynnik Kvs, podawany w kartach katalogowych zaworów, jest obliczany zgodnie z norm¹ DIN EN 60534.
W celu szybkiego i uproszczonego obliczenia zaworu mo¿na
wykorzystaæ poni¿sze równania. Nie uwzglêdniaj¹ one oporów z³¹czek i ograniczenia przep³ywu przy krytycznych prêdkoœciach przep³ywu.

Medium

Ciecze

zale¿noœci
miêdzy
ciœnieniami
p2 >
Dp <
p2 <
Dp >

2
p1

2

Kv = Q


√
ρ
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ciœnienie za zaworem

H
Q
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W
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r

gêstoœæ w kg/m3
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(dla gazów i pary)

t1
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p1

2

2v∗
p1

i t1
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Obliczanie emisji szumów
Wspó³czynnik "z"
Charakterystyczny dla zaworu wspó³czynnik "z" obliczany jest
podczas pomiarów dokonywanych na stanowisku kontrolnym
i jest podstaw¹ do obliczania emisji szumów.

Przy obci¹¿eniu zaworu na poziomie y = 0,75 wspó³czynnik
"z" przedstawia stosunek ciœnieñ, przy którym rozpoczyna siê
kawitacja.

Tabela 3a · Zawory serii 240
Kvs
Œrednica
gniazda
Ø mm

0,1 · 0,16
0,4 0,63 1,0
0,25
3

1,6

6

2,5

4,0

12

Skok mm

6,3

10

24

16

25

35

31

38

48

60

63
63

15

DN

80

100 160 200 250 260 360 630
80

30

15

100 110 125 130 150 200
30

60

30

60

wspó³czynnik zaworu "z" wyznaczony metod¹ akustyczn¹

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

100

0,25
0,25

125

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

150

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

200

0,2

0,2

0,2

250

0,2

0,2

0,2

Tabela 3b · Zawory serii 250
Kvs

0,1 · 0,16
0,63 1,0
0,25 · 0,4

Œrednica
gniazda
Ø mm

6

Skok mm

2,5

4,0

12

6,3

10

24

16

25

40

63

100 160 250 360 630 1000 1500 2000 2500

31

38

50

63

80

15

DN

30

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

80
100

100 125 150 200 250 300 350 400
60

120

wspó³czynnik zaworu "z" wyznaczony metod¹ akustyczn¹

15

50

0,6 0,55 0,5 0,45 0,5

0,4 0,35

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

0,2

0,2

0,2

0,2

400

21

1,6

0,2

0,2
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Ciecze
Emisja szumów przy zmniejszonym przep³ywie cieczy obliczana jest zgodnie z norm¹ DIN EN 60534, cz. 8-4. Ten sposób
jest zgodny te¿ z przepisami VDMA 24422, wydanie 1989, a
jego podstaw¹ jest moc strumienia przetworzonego w zaworze
i obliczonego wed³ug VDMA 24423 stopnia przetworzenia
akustycznego ηF przep³ywu turbulentnego oraz w³aœciwego dla
zaworu stosunku ciœnieñ zy na pocz¹tku zjawiska kawitacji.
Poziom emisji szumów i jego ró¿nica w odleg³oœci 1 m dla
zaworów o ró¿nych wspó³czynnikach z mo¿na odczytaæ z
wykresu 2.
Przy stosunku ciœnieñ xF = 0,5 i dla zaworu o wspó³czynniku
z = 0,6 poziom szumów jest o 20 dB mniejszy ni¿ dla zaworu
o wspó³czynniku z = 0,3.

Gazy i para
Emisja szumów w zaworach regulacyjnych z grzybem jednoi wielostopniowym obliczana jest w przypadku gazów wed³ug
normy DIN EN 60534, cz. 8-3. Metoda obliczeniowa nie
dotyczy jednak zaworów z wk³adami redukuj¹cymi szumy, np.
rozdzielaczami strumienia St I i St III. W tym wypadku obliczenia nale¿y przeprowadziæ zgodnie z przepisami VDMA
24422, wydanie 89.
Punktem wyjœcia w obliczeniach jest moc strumienia przetworzonego w zaworze w stanie rozprê¿enia oraz stopieñ przetworzenia akustycznego ηG, na podstawie których obliczana
jest emisja szumów. Ró¿nica miêdzy stopniami przetworzenia
przedstawionymi na wykresie 1, w zale¿noœci od ró¿nicy ciœnieñ, pokazuje ró¿nicê poziomów szumów wewnêtrznych oraz
z dostateczn¹ dok³adnoœci¹ ró¿nicê miêdzy poziomem szumów oczekiwanych w odleg³oœci 1 m od ruroci¹gu.
Przy stosunku ró¿nicy ciœnieñ np. x = 0,5 ró¿nica poziomów
szumów dla zaworów z rozdzielaczem strumienia i bez rozdzielacza strumienia wynosi –20 dB.

ηG [dB]
0
-20

1

-40

1 bez rozdzielacza
strumienia
2 z rozdzielaczem
strumienia St I
3 z rozdzielaczem
strumienia St III

2
3

-60
-80

-100

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 x

Wykres 1

ηF [dB]

0

-20
z=0,2 z=0,3 z=0,4 z=0,5 z=0,6 z=0,7 z=0,8
-40

-60

-80

-100

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 x

Wykres 2
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Materia³y wed³ug DIN i ANSI/ASME
Poni¿sza tabela zawiera zestawienie najczêœciej stosowanych
materia³ów korpusów oraz zakresy temperatury.
Granice stosowania materia³ów przedstawiaj¹ wykresy ciœnienia i temperatury w 2 czêœci tej karty zbiorczej (karta T 80002).

Tabela 4 · Materia³y
Nr materia³u
wg DIN

Norma *)

Zakres
temperatury
[°C]

0.6025

DIN 1691

–10 ... +300

A 126 B

ASTM

–29 ... +232

FC 250

JIS

Oznaczenie

¯eliwo szare
GG-25

¯eliwo sferoidalne
GGG-40.3

0.7043

DIN 1693

–10 ... +350

Dobór zaworu regulacyjnego
i dane zamówieniowe
Dobór i ustalanie parametrów zaworu regulacyjnego
1. Obliczenie w³aœciwego wspó³czynnika Kvs wed³ug DIN EN
60534, na przyk³ad za pomoc¹ programu doboru zaworów opracowanego przez firmê SAMSON. Obliczenia te s¹
zwykle przeprowadzane przez firmê SAMSON.
W obliczeniach przeprowadzanych na podstawie rzeczywistych parametrów roboczych obowi¹zuje ogólnie zale¿noœæ Kvmax » 0,7 do 0,8 · Kvs.
2. Dobór œrednicy nominalnej DN i wspó³czynnika Kvs z tabeli
w odpowiedniej karcie katalogowej.
3. Dobór w³aœciwej charakterystyki na podstawie parametrów
obiektu regulacji.
4. Obliczenie dopuszczalnej ró¿nicy ciœnieñ Dp i dobór w³aœciwego si³ownika wed³ug tabel ró¿nicy ciœnieñ w odpowiedniej karcie katalogowej.
5. Dobór materia³u przy uwzglêdnieniu korozji, erozji, ciœnienia
i temperatury wed³ug tabel materia³ów i wykresu ciœnienia
i temperatury.
6. Dobór odpowiedniego wyposa¿enia dodatkowego, np.
ustawnika pozycyjnego i/lub nadajnika stanów granicznych.
Dane zamówieniowe
W zamówieniu nale¿y podaæ nastêpuj¹ce dane:

Staliwo
GS-C25

1.0619

DIN 17 245

–10 ... +400

GS-21 Mn 5

1.1138

SEW 685

–50 ... +300

GS-17 CrMo 55

1.7357

DIN 17 245

–10 ... +500

GS-12 CrMo 910

1.7380

SEW 595

–10 ... +600

A 216 WCB

ASTM

–29 ... +427

A 352 LCB

ASTM

–46 ... +343

A 217 WC6

ASTM

–29 ... +550

A 217 WC9

ASTM

–29 ... +550

Charakterystyka

JIS

–29 ... +427

Si³ownik pneumatyczny

odpowiada ASTM
Staliwo nierdzewne
G-X6 CrNi 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 8M

ASTM

–200 ... +450

JIS

–200 ... +450

odpowiada ASTM
Stal kuta
C 22.8

1.0460

DIN 17 243

–10 ... +400

A 105

-

ASTM

–29 ... +427

A 182 F316
*)
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Grzyb 1)

1.4571
–

DIN 17 440 –200 ... +450
ASTM

–200 ... +450

Przywo³ane normy DIN zostan¹ po okresie przejœciowym
zast¹pione normami europejskimi EN 1561, EN 1563
i EN 10213.

1)
...
1)
...
1)
...
1)
...
ko³nierze/koñcówki do wspawania/
dodatkowe króæce przy³¹czeniowe
standardowy, odci¹¿ony ciœnieniowo,
z uszczelnieniem metal na metal,
miêkkim lub metal na metal
szlifowanym, ew. utwardzany
sta³oprocentowa lub liniowa

wykonanie zgodnie z opisem
w karcie katalog.T 8310 lub T 8311
Po³o¿enie bezpieczeñstwa zawór zamkniêty lub otwarty
Czas przestawienia
(podawany tylko dla specjalnych
wymagañ dotycz¹cych prêdkoœci
przestawienia)
Medium
gêstoœæ w kg/m3
w warunkach normalnych i
w warunkach roboczych oraz
temperatura w °C
Przep³yw
w kg/h lub m3/h
w warunkach normalnych
i w warunkach roboczych
Ciœnienie
p1 w bar (ciœnienie absolutne pabs)
p2 w bar (ciœnienie absolutne pabs)
przy przep³ywie min./normalnym/max.
Urz¹dzenia peryferyjne

Stal kuta nierdzewna
X6 CrNiMoTi 17 12 2

Typ zaworu
Œrednica nominalna DN
Ciœnienie nominalne PN
Materia³ korpusu
Rodzaj przy³¹cza

1)

ustawnik pozycyjny i/lub nadajnik
sygna³ów granicznych, nadajnik
pozycyjny, zawór elektromagnet.,
przekaŸnik blokuj¹cy, wzmacniacz
pneumatyczny, regulator ciœnienia
zasilaj¹cego

w razie braku danych firma SAMSON przedstawi w³asn¹ propozycjê

T 8000-1 PL

Karta danych zaworów regulacyjnych ·

wed³ug DIN EN 60 534-7

Karta danych zaworów regulacyjnych ( - podstawowe dane wymagane dla doboru zaworu)
1

Miejsce regulacji

2

Funkcja pomiarowo-steruj¹co-regulacyjna

7

Ruroci¹g

8

Materia³ rury

12

Medium

13

Stan na wlocie

DN ...

- ciecz

19
20
21

Class ...

- gaz

standardowy

max.

jednostka

Przep³yw
Ciœnienie przed zaworem p1
Ciœnienie za zaworem p2
Temperatura T1
Gêstoœæ przed zaworem p1 lub M
Ciœnienie pary Pv

22

Ciœnienie krytyczne Pc

23

Lepkoœæ kinematyczna v

31

Obliczenia max. wspó³czynnika przep³ywu Kv

32

Obliczenia min. wspó³czynnika przep³ywu Kv

33

Wybrany wspó³czynnik przep³ywu Kvs

34

Obliczony poziom ciœnienia akustycznego

35

Zawór regulacyjny typu

... dB(A)

Budowa

38

Ciœnienie nominalne

PN ...

39

Œrednica nominalna

DN ...

40

Rodzaj przy³¹cza

- kołnierz

- końcówka do wspaw.

- dodatk. króćce przyłącz.

- DIN /

Górna czêœæ

- standardowa

- element izolujący

- mieszek uszczelniający

- płaszcz grzewczy

- liniowa

- sta³oprocentowa

- w całości ze stellitu

- hartowany

43
45
47
48

Korpus zaworu

36

Materia³ korpusu/górnej czêœci
Charakterystyka
Materia³ tulei/trzpienia

49

Materia³ d³awnicy/gniazda

52

Utwardzenie grzyba

54

Przeciek

55

Materia³ uszczelnienia d³awnicy

- bez

... cm2

62

Ciœnienie zasilaj¹ce

min.

63

Zakres sygna³u nominalnego

Si³ownik

Typ si³ownika
Powierzchnia robocza membrany

- zamkniêty

- otwarty

- zatrzymuje siê w ostatnim po³o¿eniu

Inny rodzaj si³ownika

- elektryczny

- elektrohydrauliczny

- napêd rêczny

Dodatkowy napêd rêczny

78
80
81
82
83
84
86
87
88
91

- tak

Ustawnik pozycyjny typu
Zawór otwarty przy

- pneumatyczny

- elektryczny

... bar

... mA

Zawór zamkniêty przy

... bar

... mA

Max. ciœnienie zasilaj¹ce

... bar

Wykonanie Ex

- EExi

- Exd

Wy³¹cznik krañcowy

- elektryczny

- indukcyjny

- pneumatyczny

Po³o¿enie prze³¹czania

- zamkiêty

- % skoku

- otwarty

Funkcja

- zamyka

- otwiera

Wykonanie Ex

- EEx i

- EEx d

Wy³. krañcowy

76

- nie

Sygna³ wejœciowy

Nadajnik sygna³ów granicznych typu

Zaw. elektromagnet.

73

Ustawnik pozycyjny

68

72

max.

Po³o¿enie grzyba przy braku zasilania

Po³o¿enie bezpieczeñstwa w zaworze trójdrogowym

70

- forma

- pneumatyczny

67

71

klasa ...

- standardowy

57

66

- częściowo stellitowany

... % Kvs

60

64

- ANSI

Zawór elektromagnetyczny typu
Budowa

- dwudrogowy

- trójdrogowy

Przy zaniku zasilania zawór

- otwiera siê

- zamyka siê

Dane elektryczne

... V

... Hz

- zatrzymuje siê w ostatnim po³o¿eniu
... W

Dane techniczne zastrze¿one
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17
18

- para

min.
Parametry robocze

15
16

PN ...

