
 

3381 Serisi 

Tip 3381 Susturucu  
 
DIN ve ANSI versiyonları  
 
 

 
 
Uygulama 

Sıvı, gaz ve buhar susturma  
Gaz ve buhar için valf çıkışında velosite azaltma 

Nominal boyut DN 40 ila 700 · NPS 1½ ila 28 
Nominal basınç PN 10 ila 400 · Sınıf 300 ila 2500  
 
 
 

Ses basınç düzeyini azaltmak üzere sabit bir kısıtlama olarak 
hareket eder  

• Bir veya iki tekli susturma plakası (Tip 3381-1, bkz. Şekil 3 
ve 4 veya Tip 3381-2, bkz. Şekil 5)  

• Tek gövde içinde iki ila beş susturma plakasından oluşan 
sistem (Tip 3381-3) veya yonga plaka tipi versiyon (Tip 3381-4)  

• Valf çıkışındaki sıkışabilir ortamda akış velositesini azaltma  

• SAMSON 240 Serisi ve 250 Serisi Valflerde kullanılabilir 
 
Versiyonlar 

- Tip 3381-1 · Valf ve boru flanşı arasına monte edilen tekli 
susturma plakaları. Susturucunun nominal boyutu nominal valf 
boyutu (Şekil 3) veya aşağısındaki açıcı (Şekil 4) ile aynı 
olabilir.  

- Tip 3381-2 · Tip 3381-1’in mutlaka farklı nominal 
boyutlardaki iki susturma plakası ile kombinasyonu. 
Susturma plakları ayrı bir muhafaza gerektirmeden doğrudan valf 
ile boru flanşı arasına monte edileceğinden, bu versiyon sadece 
belirli Kv/Cv katsayısı kombinasyonları ile kullanılabilir.  
Her iki versiyon için de boru açıcı teslimat kapsamında 
değildir (Tip 3381-1 ve Tip 3381-2). 

- Tip 3381-3-x · Tek bir muhafaza içinde yer alan iki ila beş 
susturma plakası ile oluşturulan susturucu. Tip adlandırmasındaki 
“x” susturma plakası sayısını belirtmektedir. Susturma plakalarını 
tutan muhafazayla birlikte temin edildiğinden Tip 3381-1.x ve 3381-
2’deki gibi bir boru açıcısına gerek yoktur. Teslimat kapsamında 
cıvatalar dahil kurulum için gerekli tüm parçalar temin edilecektir. 

- Tip 3381-4-x · Yonga plaka tipi versiyon olarak yerleştirilen 
iki ila beş susturma plakasından oluşan sistem. Tip 
adlandırmasındaki “x” susturma plakası sayısını belirtmektedir. 
(Şekil 6). Susturma plakasının nominal boyutunun valften 
büyük olması halinde bir boru uzatıcısı gerekecektir. 

Aşağıdakiler için başka versiyonlar mevcuttur: 

- Kaynak ağızları 

- Tip 3381-1 ve 3381-2 için yonga plakası tipi versiyonlar  
  (Şekil 4)  

- Talep üzerine daha büyük nominal boyutlar  

- Talep üzerine JIS versiyonu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlgili Bilgi Formları     T 8000-x EN 
Pnömatik Aktüatörler için İlgili Veri Formları   T 8310-1/-2 EN 

 
Şekil 1 ·  Tip 3381-3 Susturuculu 

 Tip 3241-7 Kontrol Valfi 

 

 

 

Şekil 2 · Tip 3381-3-3 

 

 
Basım Tarihi Aralık 2012 

Veri Formu 

 

T 8084 TR 



 
 
Çalışma prensibi 

Tip 3381 Susturucu sabit bir kısıtlama olarak hareket ederek sesin 
susturulmasını sağlar. Susturucu valf çıkışındaki ortam akışı 
basıncını yükselterek susturucunun aşağı akış basıncını gerekli 
aşağı yönde p2 akış basıncına indirir. Sonuç olarak, ses basınç 
seviyesi azaltılmış olur. Ek olarak, sıkışabilir ortam kullanılan 
uygulamalarda valf çıkışındaki akış velositesini düşürür. 

Susturma plakası (p) başına basınç düşürme düzeyi akış hızı ve 
mevcut çalışma sıcaklığına göre değişmektedir. Basınç düşüşü 
genel olarak 5-7 bar arası bir değerde gerçekleşmektedir. 
Beş aşamalı bir susturucu (Tip 3381-3-5) ise genel olarak 
maksimum 35 bar değerinde bir basınç düşüşü sağlar. 
 
 
Susturucunun ve yukarı akış kontrol valfinin seçimi ve boyutu 

En iyi sonuçları elde etmek için susturucunun yukarı akış 
kontrol valfi ile birlikte boyutlandırılması gerekir. 

1. IEC 60534 uyarınca uygun Kv katsayısını 
hesaplayın. 

2.  Tablo 2’den nominal valf boyutunu seçin. 

3.  Tablo 1’den ve ilgili basınç-sıcaklık şemasından malzeme, 
basınç ve sıcaklığı seçin (bkz. T 8000-2 EN). 

Susturma plakasının sayısına ve nominal boyutlara mevcut 
çalışma verilerden bakılabilir. 
 
 
Boyutlar 

Tip 3381-3-x ve Tip 3381-4-x boyutları susturma plakalarının 
sayısına ve basınç derecesine göre değişir. Talep edildiği 
takdirde daha ayrıntılı bilgi temin edilecektir. 

Şekil 3 ·  Tip 3381-1.1 

Şekil 4 ·  Tip 3381-1 – yonga plaka tipi versiyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5 · Tip 3381-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6 · Tip 3381-3-5 ve Tip 3381-4-5  
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Tablo 1 · Teknik veriler  
 

Tip 3381-1.x, Tip 3381-2 ve Tip 3381-3.x Susturucular  

Versiyon DIN ANSI 

Malzeme
 1) 

Dövme çelik Dövme paslanmaz çelik Dövme çelik Dövme paslanmaz çelik 
P250GH · 1.0460 1.4571 A105 A182 F316 

Nominal boyut (ağız)
 2) 

DN 40 ila 700 NPS 1½ ila 28 

Nominal basınç
 3) 

PN 10 ila 400 Sınıf 150 ila 2500 

Uç bağlantı türü Tüm DIN flanşlar RF veya RTJ Flanşlar 

Sıcaklık aralığı
 4) 

-50 ila 400 °C -58 ila 750 °F 
 
 
1) 

2) 

3) 

4) 

 

Talep halinde başka malzeme temin edilir 
Talep halinde DN 300/NPS 12 için olası basınç dereceleri  
Talep halinde Tip 3381-3.x giriş ve çıkış için farklı basınç değerleri  
Talep halinde farklı sıcaklık aralıkları 

 
 

Tablo 2 · Tip 3381-1 ve Tip 3381-2                                                          
Tablo 1’de yer alan standart malzemeler  

DN 300/NPS  12  ve  üzeri  için  tüm  basınç  dereceleri  mevcut  değildir                                            
Talep halinde daha ayrıntılı bilgi verilecektir 

 
DIN versiyonları  

Nominal basınç Olası nominal boyutlar 

PN 16/25 DN 600 ve üzeri 

PN 40 DN 450 ve üzeri 

PN 63 DN 350 ve üzeri 

PN 100/160 DN 300 ve üzeri 

PN 250/320 DN 250 ve üzeri  

PN 400 DN 200 ve üzeri  

ANSI versiyonları 

Basınç derecesi Olası valf boyutları 

Sınıf 300 NPS 16 ve üzeri 

Sınıf 600/900 NPS 12 ve üzeri 

Sınıf 1500 NPS 10 ve üzeri 

Sınıf 2500 NPS 8 ve üzeri 
 

Sipariş sırasında aşağıdaki bilgiler gereklidir: 

Çalışma basıncı bar veya psi cinsinden 
minimum, normal ve maksimum 
akış hızında 

Akış hızı kg/s cinsinden 
Standart veya çalışma halinde m³/s 
minimum, normal ve maksimum 
akış hızında  

Süreç ortamı Yoğunluk - kg/m³ cinsinden ve 
sıcaklık °C veya °F cinsinden 

Boru çapı DN veya NPS 
Susturucunun yukarı akış veya 
 aşağı akış yönünde 

Basınç derecesi PN .../Sınıf ... 

Malzeme Bkz. Tablo 1 

Diğer Kontrol valfinin boyutunu belirlemek için 

 gerekli diğer tüm bilgiler 
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Teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe tabidir  

 

 
 

SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK  
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main · Almanya 
Tel: +49 69 4009-0 · Faks: +49 69 4009-1507 
İnternet: http://www.samson.de T 8084 TR 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 20
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Setting zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, die gedruckt werden sollen)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




