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SAMSON-regelventielen
De SAMSON-regelventielen uit de serie 240, 250 en 280
omvatten pneumatisch en elektrisch bediende doorgangs-, drie-
weg- en hoekventielen. Deze worden voor regel- en besturings-
toepassingen in procestechnische en industriële installaties en in
de energietechniek toegepast.
Vanwege het modulaire systeem is eenvoudig naderhand uit-
breiden en onderhoud gewaarborgd.
De regelventielen bestaan uit het ventiel en de aandrijving. De
regelventielen kunnen naar keuze met pneumatische, elektri-
sche, elektrohydraulische of handaandrijvingen worden uitge-
voerd. 
Voor het aansturen en voor de klepstandmelding kunnen 
randapparaten zoals klepstandstellers, klepstandmelders en
magneetventielen conform EN 60 534-6 (NAMUR-rib) of direct
worden aangebouwd. (zie blz. 19 en overzichtsblad T 8350). 
Voor het ventielhuis wordt grijs gietijzer, nodulair gietijzer,
gietstaal, roestvrij of koudevast gietstaal, smeedstaal of roestvrij
smeedstaal of speciale materialen gebruikt. Bij de volledig
roestvrije uitvoering zijn alle onderdelen van het ventiel en het
huis van de pneumatische aandrijving vervaardigd uit roestvrij-
staal. Details vindt u in de betreffende typebladen. 

Model 240
Regelventielen model 240 zijn leverbaar in de nominale diame-
ters DN 15 t/m bis DN 250 (1⁄2” t/m 10”) en tot een nom.
druktrap PN 40 (Class 300). 
In de standaard uitvoering zijn de regelventielen geschikt voor
temperaturen van −10 tot +220 °C (15 tot bis 430 °F). Boven-
dien kan het toepassingsbereik met behulp van een isoleerdeel
worden uitgebreid van −200 t/m +450 °C (−325 t/m +840
°F). 
De klepstang is met een zelfnastellende PTFE-manchet pakking
of een nastelbare pakking afgedicht. Bij verhoogde eisen aan
de externe dichtheid wordt een roestvrijstalen balg toegepast. 
Regelventielen van het type 241 kunnen met een verwarmings-
mantel worden uitgevoerd die tevens het eventueel aanwezige
isoleer- c.q. balgdeel verwarmd. 

Model 250
De regelventielen van het model 250 worden bij grotere nom.
doorlaten en/of hogere drukken in de proces-, energie- en
voedingstechniek toegepast.  
Naast doorgangs-, 3-weg en hoekventielen, 4-flens huizen met
klepstanggeleiding aan de onderzijde, ventielen met axiale
getrapte klep en split-body ventielen kunnen ook klantspecifieke
speciale constructies worden gerealiseerd. 
De ventielen worden in de nom. doorlaten van DN15 t/m
DN400 (1⁄2” t/m 16”) en voor nom. druktrappen van PN 16
t/m PN 400 (Class 150 t/m Class 2500) geleverd. 
In de standaard uitvoering zijn de regelventielen geschikt voor
temperaturen van  −10 t/m +220 °C (15 t/m 430 °F), met
natrekbare hoge temperatuur-pakkingen van  −10  t/m +350
°C (15 t/m 660 °F) en met balg- of isoleerdeel van  −200  t/m
+550 °C (−325 t/m +1020 °F). 

Model 280
Stoomomvormventielen van het model 280 worden voor het
tegelijkertijd reduceren van de stoomdruk en de stoomtempera-
tuur gebruikt bij de warmtetechnische energie- en installatie-op-
timalisering en ook in procestechnische installaties zoals bijv. in
raffinaderijen, de voeding- en genotmiddelenindustrie of in de
papier- en pulpindustrie.
Deze ventielen zijn gebaseerd op de ventielen van het model
250 met een stromingsdeler St III en hebben bovendien een
koelwateraansluiting.
Stoomomvormventielen zijn leverbaar in de nom. doorlaten DN
50 t/m DN 400 (1⁄2” t/m 16”), voor druktrappen van PN 16
t/m PN 400 (Class 150 t/m  Class 2500) en voor temperaturen
tot 550 °C (1020 °F). 

Ventielen voor speciale toepassingen 
Deze ventielen worden op basis van speciale eisen geconstru-
eerd. In wezen betreft het hier lage temperatuur-, levensmidde-
len-, membraan- en microventielen. 
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Tabel 1a • Regelventielen - model 240 en ventielen voor speciale toepassingen 
Doorgangs-, drieweg- en hoekventielen • Type-overzicht

Regelventiel Model 240 voor speciale toepassingen 

Type
241

3244 3248 3249 3345 3347 3351 3510
-DIN -ANSI -Gas -Olie -TÜV

Typeblad T ... 8015 8012 8020 8022 8016 8026 8093 8048 8031 8097 8039 8091

Doorgangsventiel • • • • • • • • •

Drieweg meng- of verdeelventiel •

Hoekventiel • • • •

Standaard uitvoering
DIN • • • • • • • • • • •

ANSI • • • • • • • •

JIS • •

Speciale 
toepassin-
gen

kleine doorstromingen •

Gas typebeproefd, DIN EN 161 •

Vloeibare brandstoffen, DIN EN 264 •

typebeproefd conform DIN 32 730 •

Open/dicht ventiel •

Farm./voedingsmiddelenindustrie • • •

Cryogene techniek •

Nom. doorlaten
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

Nom. druk

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

Toel. temperaturen en verschildrukken zie bijbehorend typeblad

Huis- 
materiaal

Gietijzer GG-25, WN 0.6025 • • • • •

Nod gietijzer GGG-40.3, WN0.7043 • • •

Gietstaal GS-C25, WN 1.0619 • • • • • •

Roestvrijstaal, WN 1.4581 • • • • • • 1.4404 •

Smeedstaal WN 1.0460 • • • •

Roestv. smeedstaal, WN 1.4571 • • • • • • •

ASTM A 126 B, gietijzer • •

ASTM A 216 WCB, gietstaal • • •

ASTM A 351 CF8M, RV gietstaal • • • • • •

G-X 6 Cr Ni 189  WN 1.4308 •

GS 21 Mn5, WN 1.1138 •

Spec. materiaal • • • • • • •

Kegel

Metallisch-dichtend • • • • • • • • •

metaal ingeslepen • • • •

zacht afdichtend • • • • • • • •

drukontlast • • •

Membraanafdichting • •

Optie

isoleerdeel • • • • • •

metaalbalg-afdichting • • • • • • •

verwarmingsmantel • • •

geluidsarm (stromingsdeler) • • • •

Flens • • • • • • • • • •

Aansluiting Laseinden • • • • • • • •

Spec. aansluitingen • • • • • •

Typeblad T ... 8015 8012 8020 8022 8016 8026 8093 8048 8031 8097 8039 8091
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Tabel 1b • Regelventielen - model 250 
Doorgangs-, drieweg- en hoekventielen  • Type-overzicht 

Type 251 253 254 255 256 258

Typeblad T ... 8051 8052 8055 8060 8061 8062 8065 8066 8070

Doorgangsventiel • • • • •

Drieweg meng- of verdeelventiel •

Hoekventiel • • •

Standaard uitvoering
DIN • • • • • •

ANSI • • • • •

Nom. doorlaat
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

Nom. druk
PN 16...400 10...160 16...400 16...400 16...400 16...40

Class 150...
2500

150...
2500

150...
2500

150...
2500

150...
2500

Toel. temperaturen en verschildrukken zie bijbehorend typeblad

Huis-
materiaal

Gietstaal GS-C25, WN 1.0619 • • • • • •

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

Roestvrijstaal  WN 1.4581 • • • • • •

ASTM A 216 WCB , gietstaal • • •

ASTM A 217 WC 6 • • •

ASTM A 351 CF8M, roestvrijstaal • • •

Spec. materiaal • • • • •

Klep

metaal op metaal afdichtend • • • • • • • • •

metaal ingeslepen • • • • • • •

zacht afdichtend • • • • • • • •

drukontlast • • • • • •

keramisch binnenwerk • • • • •

Indien
gewenst

isoleerdeel • • • • • • • •

metaalbalg-afdichting • • • • • • • •

verwarmingsmantel • • • • • •

geluidsarm (stromingsdeler) • • • • • •

Flens • • • • • • • • •

Aansluiting Laseinden • • • • • • • •

Speciale aansluiting • • • • • • •

Typeblad T ... 8051 8052 8055 8060 8061 8062 8065 8066 8070

Tabel 1c • stoomomvormventiel - model 280

Type 281-1 284-1 286-1

Nom. doorlaten DN 50 ... 200 100 ... 400 50 ... 150

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

Typeblad T ... 8251 8254 8251

Techn. gegevens (DIN/ANSI) conform Type 251 Type 254 Type 256



Model 240
Doorgangsventiel type 241     (T 8012 t/m T 8022)
Het ventiel wordt in een breed toepassingsgebied in procestech-
nische en industriele installaties plus in de voedings- en energie-
techniek toegepast. Uitvoeringen conform DIN, ANSI en JIS zijn
standaard leverbaar. 
Ventielhuis uit grijs gietijzer, nodulair gietijzer, gietstaal, roest-
vrij of koudevast gietstaal.  
Nom. diameter DN 15 ... 250 (1⁄2” ... 10”) 

Nom. druktrap PN 10 ... 40  (ANSI Class 150 ... 300; 
   JIS 10/20 K)

Temperatuurbereik  −200 ... +450 °C
Klep metaal op metaal afdichtende, zachtafdichtend of metaal
ingeslepen. 
Andere uitvoeringen met nastelbare pakking, metaalbalg-af-
dichting, isoleerdeel, verwarmingsmantel en stromingsdeler ter
reductie van geluidsemissie. 

Smeedstalen uitvoering type 241  (T 8015)
Ventielhuis en -bovendeel uit staal C22.8 of roestvrijstaal WN
1.4571. 
Nom. diameter DN 15 ... 80 
Nom. druktrap PN 16 ... 40 
Temperatuurbereik −200 ... +450 °C
Overige gegevens en uitvoeringen conform het type 241 (zie
boven).

Pneumatisch regel- en snelsluitventiel 
voor gasvormige media, type 241-gas  (T 8020)
De conform DIN EN 161 typebeproefde veiligheidsafsluiter
voor gassen kan tevens als regelventiel functioneren (DIN-
DVGW-typebeproefd). 
Het regelventiel is met een magneetventiel en een filter uitgerust,
de klepstang wordt met een roestvrijstalen balg afgedicht.
Balgdeel met controle-aansluiting en zelfnastellende veilig-
heidsstopbus.
Ventielhuis uit gietstaal, roestvrijstaal of smeedstaal.  
Nom. diameter DN 15 ... 150 (1⁄2”...6”)

Nom. druktrap PN 40  (ANS Class 300)
Temperatuurbereik −20 ... +220 °C
Omgevingstemperatuur −20 ...  +60 °C
Klep zachtafdichtend. 

Pneumatisch regel- en snelsluitventiel 
voor vloeibare brandstoffen en vloeibare gas in de vloeistof-
fase, type  241-olie  (T 8022)
Conform DIN EN 264 typebeproefd regelventiel als regel- en
veiligheidsafsluitventiel voor stookinstallaties met vloeibare
brandstoffen. 
Regelventiel met magneetventiel en filter.
Ventielhuis uit gietstaal, roestvrijstaal of smeedstaal C22.8, WN
1.4571. 
Nom. diameter DN 15 ... 100 
Nom. druktrap PN 16 en PN 40 
Toelaatbare temperatuur 350 °C
Omgevingstemperatuur −15 ... +60 °C
Klep zachtafdichtend of metaal ingeslepen. 
Overige uitvoeringen met metaalbalg-afdichting.
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Pneumatisch regelventiel met veiligheidsfunctie 
Type 241, typebeproefd (T 8016)
De conform DIN 32 730 beproefde ventielen kunnen tegelijker-
tijd de functie van een regelventiel en de functie van een
veiligheids-temperatuur- of drukbegrenzings-orgaan uitvoeren.
Het ventiel is in de standaard uitvoering geschikt voor water en
waterdamp tot 220 °C, met isoleerdeel tot 350 °C.
Het regelventiel is met een magneetventiel type 3701 uitgerust.

Ventielhuis uit gietijzer, nodulair gietijzer, gietstaal of roestvrij-
staal, smeedstaal en roestvrij smeedstaal. 
Nom. diameter DN 15 ... 150 
Nom. druktrap PN 16 ...  40 
Toelaatbare temperatuur 350 °C
Klep metaal op metaal afdichtend. 

3-weg ventiel type 3244 (T 8026)
Regelventiel voor meng- of verdeeltoepassingen conform DIN-
of ANSI-normen.  
Vastleggen van meng- of verdeelfunctie door af fabriek vastleg-
gen van de klep (zie ventielhuis blz. 11). 
Ventielhuis uit gietijzer, gietstaal of roestvrijstaal (conform DIN-
of ASTM-specificaties). 
Nom. diameter DN 15 ... 150 (1⁄2” ... 6”)

Nom. druktrap PN 10 ...  40 (Cl 150 ... 300)
Temperatuurbereik  −200 ... +450 °C
Klep metaal op metaal afdichtend. 
Andere uitvoeringen met isoleerdeel, nastelbare pakking, me-
taalbalgafdichting, verwarmingsmantel en handbediening zijn
leverbaar.  

Ventielen voor speciale toepassingen 
Lage temperatuur-ventiel type 3248   (T8093)
Regelventiel voor toepassing in lage temperatuurbereik bij
vloeibare gassen. Inbouw in vacuümgeïsoleerde leidingen. 
Nom. diameter DN 15 ... 150 (1⁄2” ... 6”) 

Nom. druktrap PN 16 ...  40 (Class 150 ... 300) 
Temperatuurbereik  −200 ... +220 °C
Klep metaal op metaal afdichtend. 
Metaalbalg-afdichting met veiligheidsstopbus.
Speciale uitvoering met aluminium huis.

Regelventiel voor aseptisch bedrijf type 3249 (T8048)
Hoekventiel voor de levensmiddelen- en farmaceutische indus-
trie conform DIN- of ANSI-normen.
Afdichting naar buiten toe met PTFE-gecoat EPDM membraan;
extra controle-aansluiting en veiligheidsstopbus. 
Nom. diameter DN 15 ... 50 (1⁄2” ... 2”) 

Nom. druktrap PN 10 ... 40 (ANSI Class 125)
Temperatuurbereik  −10 ... +140 °C
Uitvoeringen met schroefdraadaansluiting of flenzen en con-
form ANSI met flenzen of clamp-lassokken zijn leverbaar. 
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Membraanventiel type 3345  (T 8031)
Regelventiel voor taaie, agressieve en abrassieve vloeistoffen
conform DIN- of ANSI-normen.

Ventielhuis uit gietijzer, nodulair gietijzer of roestvrijstaal zon-
der of met coating.

met PTFE beschermfolie). 
Nom. diameter DN 15 ... 100 (1⁄2” ... 4”)

Nom. druktrap PN 10 
Temperatuurbereik   −10 ... +100 °C
Uitvoeringen voor hogere temperaturen op aanvraag lever-
baar.

Regelventiel voor de levensmiddelenindustrie type 3347  
(T 8097)

Hoekventiel voor de levensmiddelen- en farmaceutische indus-
trie en voor de biochemie met las-, schroef- of klemverbindin-
gen.
Nom. diameter DN 25 ... 100 (1⁄2” ... 4”)
Nom. druktrap PN 16 (ANSI Class 150)
Temperatuurbereik −10 ... +150 °C (15 ... 300 °F)

Pneumatisch open-dicht regelventiel type 3351  (T 8039)
Schakelventiel met dichte afsluiting voor vloeistoffen, niet
brandbare gassen en stoom.
Ventielhuis uit gietijzer, gietstaal of roestvrijstaal. 
Nom. diameter DN 15 ... 100 (1⁄2” ... 4”)  
Nom. druktrap PN 16 ...  40 (Class 150 und 300)
Temperatuurbereik −10 ... +220 °C
Klep tegelijkertijd metaal op metaal en zachtafdichtend. 
Zelfnastellende PTFE-V-ring pakking.  
Overige uitvoeringen met extra handbediening. 

Microventiel type 3510   (T8091)
Regelventiel voor de regeling van kleine doorstromingen als
doorgangs-  of hoekventiel uit roestvrijstaal. 
Nom. diameter DN 10 und DN 15 (1⁄4”, 3⁄8”, 1⁄2”)

Nom. druktrap PN 40 und 400 
Temperatuurbereik −200 ... +550 °C
Uitvoeringen met isoleerdeel of metaalbalgafdichting zijn lever-
baar. 
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Model 250
Doorgangsventiel type 251     (T 8051/52)
Regelventiel voor de proces-, energie- en voedingstechniek voor
grotere nom. doorlaten en/of hogere druktrappen conform
DIN- en ANSI-normen. 
Ventielhuis uit warmtevast, koudevast of roestvrijstaal. 
Nom. diameter DN 15 ... 200 (1⁄2” ... 8”) 

Nom. druktrap PN 16.. 400 (ANSI Class 150...2500)
Temperatuurbereik  −200 ... +550 °C
Klep metaal op metaal afdichtend, zacht afdichtend of metaal
ingeslepen. 
Andere uitvoeringen met metaalbalgafdichting, isoleerdeel,
verwarmingsmantel, stromingsdeler ter reductie van de 
geluidsemissie of drukontlast ventiel. 

3-weg ventiel type  253  (T 8055)
Regelventiel voor verdeel- of mengbedrijf. 
Ventielhuis uit gietijzer, warmtevast, koudevast of roestvrijstaal.

Nom. diameter DN 15 ... 400  
Nom. druktrap PN 10 ... 160 
Temperatuurbereik  −200 ... +550 °C
Klep metaal op metaal afdichtend. 
Overige uitvoeringen met metaalbalgafdichting of isoleerdeel
leverbaar. 

Doorgangsventiel type 254     (T 8060/61)
Regelventiel voor de procestechniek conform DIN- of ANSI-nor-
men. 
Ventielhuis uit warmtevast, koudevast of roestvrijstaal. 
Nom. diameter DN 80 ... 500 (3” ... 16”) 
Nom. druktrap PN 16.. 400 (ANSI Class 150..2500)
Temperatuurbereik −200 ... +550 °C
Klep metaal op metaal afdichtend, zacht afdichtend of metaal
ingeslepen. Het ventiel heeft een extra klepstanggeleiding in de
onderste huisflens.
Overige uitvoeringen met extra metaalbalgafdichting, isoleer-
deel, verwarmingsmantel, stromingsdeler ter reductie van de
geluidsemissie of drukontlast ventiel. 

Doorgangsventiel met meertraps axiale klep 
type 255  (T 8062)
Regelventiel voor stil en slijtvast bedrijf bij hoge  verschildruk-
ken. Drie- of vijftraps axiale klep met extra onderste klepstang-
geleiding.  
Ventielhuis uit gietstaal, warmtevast, koudevast of 
roestvrijstaal. 
Nom. diameter DN 50 ... 500 (2” ... 20”)
Nom. druktrap PN 16 ... 160 (Class 150 ... 2500)
Temperatuurbereik  −200 ... +550 °C
Kegel metaal op metaal afdichtend, zachtafdichtend of drukont-
last. 
Overige uitvoeringen met metaalbalgafdichting of isoleerdeel
leverbaar. 
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Hoekventiel type 256     (T 8065/66)
Regelventiel voor de procestechniek conform DIN- of ANSI-nor-
men.
Ventielhuis uit warmtevast, koudevast of roestvrijstaal. 
Nom. diameter DN 15 ... 150 (1⁄2” ... 6”)
Nom. druktrap PN 16 ... 400 (Class 150 ... 2500)
Temperatuurbereik  −200 ... +550 °C
Klep metaal op metaal afdichtend, metaal ingeslepen of zacht
afdichtend. 
Overige uitvoeringen met extra metaalbalgafdichting, isoleer-
deel, verwarmingsmantel, stromingsdeler voor reductie van de
geluidsemissie of drukontlast ventiel. 

Hoekventiel met gedeeld huis type 258  (T 8070)
(Split-body) 
Regelventiel voor de procestechniek, in het bijzonder chemische
installaties bij hoge eisen aan de materialen van het ventiel.
Ventielhuis uit gietstaal, roestvrijstaal, Hastelloy B, Hastelloy C,
titanium, monel en met tantaal of zirconium coating.  
Nom. diameter DN 25 ... 150 
Nom. druktrap PN 16 ...  40 
Temperatuurbereik  −10 ... +220 °C
Klep metaal op metaal afdichtend, metaal ingeslepen of zacht
afdichtend.  
Overige uitvoeringen met mataalbalgafdichting, isoleerdeel of
verwarmingsmantel.
Andere huis- en coating-materialen zijn leverbaar.  

Model 280
Regelventielen voor de procestechniek of de warmteregeling
met tegelijkertijd reductie van de stoomdruk en stoomtempera-
tuur.

Stoomomvorm-ventielen type 281 en type 286  (T 8251)
Doorgangs- (type 281) of hoekventiel (type 286) conform DIN-
of ANSI-normen.
Nom. diameter DN 50 ... 200 (2” ... 8”)
Nom. druktrap PN 16 ... 400 (Class 300 ... 2500)
Temperatuurbereik tot 550 °C

Stoomomvorm-ventiel type 284 (T 8254)
Doorgangsventiel met vierflens-huis en dubbel geleide klep-
stang conform DIN- of ANSI-normen  
Nom. diameter DN 100 ... 400 (4” ... 16”)
Nom. druktrap PN  16 ... 400 (Class 300 ... 2500)
Temperatuurbereik tot 550 °C
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Detailinformatie regelventielen

Ventielhuis en -uitvoeringen 
Het ventielhuis, de bovendeksel en eventueel de onderflens
worden door het medium intern belast. Deze moeten zodanig
zijn ontworpen dat er een voldoende mechanische en chemi-
sche bestendigheid aanwezig is.
Onder invloed van de bedrijfstemperatuur wijzigt de sterkte van
de materialen. Dit gedrag kan worden verbeterd door gebruik
te maken van bepaalde legeringscombinaties. Daarom worden
bij hoge temperaturen warmtevaste materialen (bijv. conform
DIN 17 245) en bij bedrijf onder lage temperaturen taaie
materialen toegepast. Een overzicht wordt getoond in de mate-
riaaltabel op blz. 23 en in het AD-specificatieblad W 10. 

Doorgangsventiel 
Doorgangsventielen maken een eenvoudige inbouw mogelijk in
rechte leidingen. Voor druktrappen tot PN 40 en nom. diame-
ters tot DN 250 worden overwegend drieflens-huizen model
240 toegepast. De klepstang wordt in het bovendeel van het
ventiel geleid en de V-poort klep in de geschroefde zitting.
De poorten van de V-poort klep zijn asymmetrisch uitgevoerd
waardoor trillingen worden onderdrukt.  

Voor hogere belastingen en grotere zittingdiameters heeft de
serie 250 bij het doorgangsventiel type 254 een extra klep-
stanggeleiding in de bodemflens.  

3-weg ventiel 
Voor het meng- of verdeelbedrijf worden 3-weg ventielen toe-
gepast.  

De werking wordt door de opstelling van de beide kleppen
bepaald. Een pijl geeft de doorstroomrichting aan. 

Hoekventiel
De installatie van hoekventielen biedt bij de overgang van een
verticale naar een horizontale leiding een goede oplossing. Het
medium wordt slechts eenmaal van richting veranderd. Hoek-
ventielen maken een optimale condensaattransportmogelijk-
heid en zijn verregaand zelflegend. Wanneer de doorstroming
in de sluitrichting van de klep verloopt dan kan de slijtage aan
de ventieluitlaat worden gereduceerd. 
Bij media die vaste stoffen bevatten kan de uitlaat van de
regelventielen type 256 en type 258 worden uitgevoerd met een
keramische beschermhuls.  
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Split-body-ventiel
De split-body ventielen hebben geen dode ruimten en kunnen
op grond van het model niet alleen uit staal maar ook uit
Hastelloy, titaan of monel voordelig worden gefabriceerd. 
Dankzij de eenvoudige geometrische vorm zijn ter bescherming
tegen abrassieve media inserts en bekledingen uit tantaal,
zirconium en keramiek mogelijk. 
Reinigen in ingebouwde toestand is mogelijk. 

Lage-temperatuur ventiel
In installaties voor de fabricage van vloeibare, koude luchtgas-
sen worden dikwijls vacuümgeïsoleerde leidingen gebruikt om
een te grote warmte-overdracht vanuit de omgeving te voorko-
men. De regelventielen kunnen met behulp van een aansluitflens
in de vacuümmantel worden geïntegreerd. De warmtegeleiding
wordt door constructieve maatregelen verregaand voorkomen
zodat de spindeldoorvoer ijsvrij blijft. Als primaire afdichting
wordt een balg toegepast. De mantelleiding wordt na de mon-
tage vacuüm getrokken en gesloten. De lage-temperatuurver-
lenging van het regelventiel wordt dikwijls via een flens op de
mantelbuis gelast en kan daarom naderhand alleen nog met
zeer veel moeite uit de leiding worden gedemonteerd. Om toch
nog onderhoudswerkzaamheden aan de regelventielen moge-
lijk te maken zijn de inwendige onderdelen via de lage-tempe-
ratuurverlenging van buiten af toegankelijk zonder dat het
ventiel uit de leiding hoeft te worden gedemonteerd.    

Levensmiddelenventiel 
Levensmiddelenventielen worden als hoekventiel uit roestvrij-
staal gefabriceerd. De inwendige onderdelen die in aanraking
komen met het medium worden fijngedraaid of gepolijst. De
huizen zijn zelflegend en kunnen in ingebouwde toestand wor-
den gereinigd (CIP) of gesteriliseerd (SIP). Dankzij een speciale
vorm van de spindelafdichting via een membraan wordt bacte-
rie-overdracht voorkomen. 

Het ventiel type 3347 is leverbaar met laseinden, schroef-
draadaansluiting of een clamp-aansluiting conform ISO 2852
en voor verhoogde zuiverheidseisen met een stoomslot. 

Membraanventiel
Bij media met vaste stoffen, taaie of agressieve media zijn de
stopbusloze en membraanventielen zonder dode ruimten een
economische oplossing. Het membraan kan zijn gemaakt uit
rubber, nitriel, butyl of PTFE. Een rubber- of PTFE-bekleding van
het huis is mogelijk. 
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Open-dicht ventiel
Het schakelventiel wordt voor het volledig afsluiten in vloeistof-
fen, brandbare gassen en stoom toegepast. Door de tegelijker-
tijd metaal op metaal en zacht afdichtende klep wordt de
lekdoorlaatklasse VI bereikt. 

Microventiel
Voor kleine doorstroomhoeveelheden (Kv-waarde <1,6 t/m
10−5 m3/h) worden microventielen toegepast. 
De onderdelen die met het medium in aanraking komen worden
standaard uit roestvrijstaal 1.4571 vervaardigd. Alle ventiel-
onderdelen worden uit halffabrikaten gemaakt. Daardoor kan
het ventiel voor praktische iedere toepassing bijzonder voorde-
lig in speciale materialen worden uitgevoerd.    

Stoomomvormventiel 
Stoomomvormventielen dienen voor het tegelijkertijd reduceren
van de stoomdruk en -temperatuur. Via een aansluitleiding
wordt koelwater in de stromingsdeler St III geleid. Op de
inwendige rand botst dit op de stoomstroom. In het nauwe
vlechtwerk van de stromingsdeler worden de stoomstroom en
het meegevoerde water gemengd. Omdat het toegevoerde
koelwater niet in aanraking komt met het ventielhuis treden er
geen erosie of thermoshocks op. Het toepassen van een stro-
mingsdeler waarborgt trillings- en geluidsarm bedrijf. . 

Bovendeel ventiel
Het bovendeel van het ventiel sluit het ventiel naar boven en
onderen af en bevat de stopbus en de klepstanggeleiding. Bij
het model 240 worden het bovendeel en het juk uit een stuk
vervaardigd. Bij de modellen 250 en 280 zijn het bovendeel en
het juk geschroefd. Op het juk bevindt zich de conform EN 60
534-6 genormeerd zogenaamde NAMUR-rib die de eenvoudi-
ge, gestandaardiseerde aanbouw van een klepstandsteller of
ander randapparaat mogelijk maakt. Als drukdragend onder-
deel dat in aanraking komt met het medium gelden voor het
bovendeel dezelfde materiaaleisen als voor het huis. 

Stopbuspakking
De afdichting van de klepstang volgt via de stopbuspakking.
Standaard wordt, als veiligheids-stopbus en bij uitvoeringen
met balg of isoleerdeel, een zelfstellende V-ring pakking (PTFE
koolstof-compound, zwart) toegepast. 
Het temperatuurbereik van de standaard pakking van −10 t/m
220 °C kan door verlenging van het bovendeel met een isoleer-
deel worden uitgebreid. 

Voor speciale toepassingen kunnen ook natrekbare pakkingen
vorm A t/m vorm W worden ingebouwd. 

Standaard pakking 
Temp. bereik  −10 ... +220 °C

met isoleerdeel  −200 ... +400 °C
zelfnastellend, veerbelast manchet uit 
PTFE-koolstof compound voor de nom. diameters DN 15 t/m
DN 150. Geschikt voor alle toepassingen waardoor een 
hoge dichtheid bij gering onderhoud nodig is.
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Vorm A 
Temp. bereik  −10 ... +220 °C

met isoleerdeel −200 ... +400 °C
natrekbare PTFE-koolstof pakking met PTFE-vlechtwerk
en zonder dode ruimten. 
Bijzonder geschikt voor uitkristallizerende of 
polymeriserende vloeistoffen.
Bij DN 15 t/m 150 en maximaal PN 160 kan de 
pakking voor zuurstof in het temperatuurbereik van 
−50 t/m +200 °C in combinatie met een speciaal 
smeermiddel worden toegepast (door "Bundesamt für 
Materialprüfung" -BAM- toegelaten). 

Vorm B 
Temp. bereik  −10 ... +220 °C

met isoleerdeel  −200 ... +400 °C
natrekbare pakking zonder dode ruimten met
PTFE vlechtwerk
toepassing en specificaties als vorm A.

Vorm C 
Temp. bereik −200 ... +220 °C

met isoleerdeel 
natrekbare pakking zonder dode ruimten met
PTFE vlechtwerk
Toepassing voor alle chemicaliën inclusief
hete zuren en logen.

Vorm H 
Temp. bereik tot 350 °C
Natrekbare PTFE-vrije hoge temperatuur-pakking uit 
afwisselend gelaagd zuiver grafiet- en koolstofringen. 
Speciaal geschikt voor oververhitte stoom. 

Vorm W 
Temp. bereik −10 ... +220 °C
Voor DN 15 t/m 150, maximaal PN 40
Natrekbare pakking zonder dode ruimten uit kunstvezel-
afdichtringen en koolstofbussen voor schoon en proceswater. 
De koolstofbussen dienen als afstrijker. 
Bijzonder geschikt bij hard water en mogelijke 
afzettingen op de klepstang. 

Stoomslot
Om te voldoen aan de zuiverheidseisen van de levensmiddelen-
en farmaceutische industrie kan het regelventiel type 3347
worden uitgerust met een bovendeel met stoomslot. Tussen de
beide PTFE V-ring pakkingen wordt de klepstang via stoom of
een gesteriliseerde vloeistof omspoeld. Daardoor wordt bacte-
rie-overdracht voorkomen.  

Stelelementen zitting en klep
De uitvoering van de zitting en klep bepaalt de Kvs-waarde en
de vorm van de karakteristiek en de zittinglekkage van een
ventiel. De figuren tonen V-poort kleppen met asymmetrische
poorten in metaal op metaal en zachtafdichtende uitvoering. 

Zitting, klep en klepstang worden uit roestvrijstaal vervaardigd.
Dankzij hoge verschildrukken, cavitatie, flashing en media met
een gehalte aan vaste stoffen zijn de stelelementen deels aan
hoge belastingen onderhavig. Voor het verhogen van de stand-
tijd kunnen zittingen en metaal op metaal afdichtende kleppen
worden uitgevoerd met stelliet-pantsering en kunnen kleppen tot
DN 100 volledig uit stelliet worden uitgevoerd.  
De zittingen worden ingeschroefd en kunnen daardoor eenvou-
dig worden vervangen. Daarom is uitvoering uit andere mate-
rialen tevens zeer eenvoudig. 

Zittinglekkage
De zittinglekkage wordt conform DIN EN 60 534 deel 4 be-
paald. Deze geeft aan welke hoeveelheid van een testmedium
(gas of water) onder testomstandigheden maximaal door het
gesloten regelventiel stroomt. 
Bij speciale toepassingen (bijv. met type 241-gas of type 241-
olie) of bij afsluitventielen (type 3351) kan een hoge lekkage-
klasse worden gerealiseerd door inslijpen of door gebruik te
maken van een zachtafdichtende zitting-klep combinatie.  

Tabel 2 ⋅ Klepafdichting en lekkage 

Zitting-klep afdichting lekkageklasse conform 
DIN EN 60 534

zittinglekkage
% van Kvs

metaal op metaal af-
dichtend IV ≤ 0,01

met.-ingeslepen
t/m DN 80 IV-S2 ≤ 0,0001

met.-ingeslepen
vanaf DN 100 IV-S1 ≤ 0,0005

zacht-afdichtend VI 0,3 ⋅ ∆p ⋅ fL 1)

PTFE-ring bij
drukontlasting IV ≤ 0,01

grafietring bij 
drukontlasting III ≤ 0,1

1) lekkagefactor fL conform DIN EN 60 534 deel 4, tabel 4 
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Drukontlasting
Wanneer de aandrijfkracht niet voldoende is voor de beheer-
sing van de verschildruk dan kunnen drukontlaste kleppen
worden gebruikt. De klep is als zuiger uitgevoerd. Via een gat
in de bodem van de klep wordt de voordruk p1 naar de
achterzijde van de klep geleid. De op de klep werkende krach-
ten worden tot aan het gebied van het klepstangoppervlak
opgeheven.  Drukontlaste kleppen worden met een PTFE- of een
grafietring extra afgedicht. De onderdelen van de drukontlas-
ting is aan slijtage onderworpen. Daardoor stijgt de lekkage-
doorstroming (tabel 2) en de noodzaak tot onderhoud van deze
ventielen. Toepassing in media met vaste stoffen, uitkristallise-
rende media of media met hoge temperaturen bij voorkeur niet
toepassen. Het gebruik van een krachtigere aandrijving is in die
gevallen een betere oplossing.  

Regelventielen met keramische stelelementen  (T 8071)
Regelventielen met uiterst bestendige keramische stelelementen
worden bij bijzonder eroderende en abrassieve belasting van
de stelelementen en het huis toegepast.
Nom. diameter DN 25 ... 150
Nom. druktrap PN 16 ... 400
Temperatuurbereik tot 500 °C
De volgende regelventielen zijn met keramische binnenwerken
toepasbaar:

Regelventiel type 251,
Regelventiel type 256,
Split-body hoekventiel type 258.

De hoekventielen type 256 en type 258 kunnen met een kera-
mische beschermhuls worden uitgerust. Bij doorstroming in de
sluitrichting van de klep is deze uitvoering geschikt voor extreem
eroderende en abrassieve belasting door media die vaste-stof-
fen bevatten.  
Keramische materialen en eigenschappen op aanvraag.  

Geluidsarm bedrijf met stromingsdeler 
Voor de geluidsvermindering en ter bescherming van het huis
tegen straalslijtage worden de stromingsdelers St I en St III
toegepast. 

Het medium bereikt zijn maximale snelheid na het doorstromen
van de smoorplaats tussen de zitting en de klep. Voordat er een
geluidsintensieve turbulente mengzone ontstaat botst deze
stroom op de binnenwand van de stromingsdeler. De straal
wordt verdeeld en er vindt een geluidsarme impulsoverdracht
met het omringende medium plaats. 
Voor de geluidsberekening conform VDMA 24 422, uitgave
1989, zijn bij gebruik van stromingsdelers de ventielspecifieke
correctiewaarden ηG  voor gassen en stoom en ηF voor vloei-
stoffen nodig. Specificaties daarvoor vindt u in de diagrammen
op blz. 22. 
Details omtrent de geluidsberekening vindt u in de brochure
"Geräusche bei Ventilen". Ook kunt u de berekening door ons
laten uitvoeren. 
De Kvs-waarde van het binnenwerk wordt door de stromings-
deler gereduceerd. 
De bijbehorende typebladen bevatten de informatie omtrent de
KvsI voor de stromingsdeler St I en KvsIII voor de stromingsdeler
St III. 
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Optionele elementen
Metaalbalg-afdichting 
Wanneer een zeer hoge afdichting naar buiten toe gewenst is,
bijv. om te voldoen aan de eisen van de TA-lucht of in de
vacuümtechniek, dan wordt voor het afdichten van de klepstang
een metaalbalg toegepast. De klepstang wordt aan de bovenste
aansluitflens extra met een stopbuspakking afgedicht. Deze
pakking heeft de functie van een veiligheids-stopbuspakking. 
Via een controle-aansluiting kan de metaalbalg worden be-
waakt of met een barrieremedium worden gevuld. 
De metaalbalgafdichting is toepasbaar bij ventielen 
model 240 van −200 t/m +400 °C, bij model 
250/280 van −200 t/m +450 °C. 

Isoleerdeel
Het toepassingsgebied van de standaard pakking kan bij be-
drijfstemperaturen minder dan −10 °C of meer dan +220 °C
met een isoleerdeel worden uitgebreid. De temperatuurbereiken
van de verschillende modellen zijn:
Model 240

−200 ... +450 °C lang isoleerdeel 
−50 ... +450 °C kort isoleerdeel 

Model 250
−200 ... +550 °C

Model 280
max. +550 °C

De opgegeven temperatuurbereiken kunnen worden beperkt
door de gebruikte materialen conform het druk-temperatuur
diagram.

Verwarmingsmantel
Veel media zijn slechts boven een bepaalde temperatuur vloei-
baar. Wanneer deze temperatuur wordt onderschreden dan
worden deze media vast of gaan uitkristallizeren. Om de
vloeibaarheid te waarborgen worden de ventielhuizen voorzien
van een verwarmingsmantel. Wanneer de afdichting van de
klepstang met een metalen balg wordt uitgevoerd dan kan ook
het bovendeel met een verwarmingsmantel worden uitgerust. 
Een tussen het huis en de verwarmingsmantel stromende warm-
tedrager waarborgt de gewenste temperatuur van het medium.
Wanneer stoom voor de verwarming wordt gebruikt dan moet
worden gelet op een goede condensaatafvoer. 
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Inbouwlengten
De inbouwlengte van de armaturen in rechte en hoekvorm zijn
vastgelegd in DIN 3202. Deel 1 bevat de maten voor flensaan-
sluitingen (serie F1 voor PN 10 t/m 40, serie F2 voor PN 63 t/m
160 en serie F3 voor PN250 en PN 320).
SAMSON regelventielen met laseinden hebben dezelfde in-
bouwlengten als de flensuitvoeringen. Bij instrumenten conform
US normen zijn de inbouwlengten voor flens- en inlasuitvoerin-
gen vastgelegd in ANSI/ASME B 16.10.

Typen verbindingen met de leiding
Flensverbindingen hebben in industriële installaties de voor-
keur. De eenvoudige montage en demontage van de regelven-
tielen en de hoge betrouwbaarheid en dichtheid van de afdich-
tende oppervlakken zijn de meest opvallende kenmerken van
deze verbinding. Een overzicht van de DIN-flenzen vindt u in
DIN 2500. De aansluitmaten zijn opgenomen in DIN 2501 en
de vormen van de mogelijke raised-faces in DIN 2526.
In de standaard uitvoeringen zijn de SAMSON regelventielen
met raised-face vorm C uitgevoerd. Andere vormen op aan-
vraag.  
De US-norm voor flenzen is ANSI/ASME B 16.1 voor Class
125 en voor hogere nom. druktrappen geldt ANSI/ASME B

16.5. 
De standaard uitvoering bij gietijzeren modellen met Class 125
wordt zonder raised-face (FF-flat face) geleverd. 
Regelventielen met Class 300 hebben een raised-fase RF 0,06
(raised face met 0,06” hoogte), bij hogere nom. druktrappen
hebben de ventielen een raised-face RF 0,25. 
Andere uitvoeringen zijn mogelijk, details op aanvraag.
Bij kritische media en/of hoge nom. druktrappen kunnen de
huizen worden geleverd met laseinden. 
Bij ventielen conform DIN-normen worden de laseinden uitge-
voerd conform DIN 3239 T1; met lasnaadvorm conform
DIN 2559 T1. 
Voor regelventielen conform US-normen zijn de laseinden vast-
gelegd in ASME/ANSI B 16.25. 
Voor de installatietechniek conform de US-norm kunnen van
model 240 regelventielen met NPT-binnendraad 1/2” t/m 2”
worden geleverd. 

Ventielspecifieke specificaties 
Kvs-waarde
De berekening van de benodigde Kv-waarde volgt conform DIN
EN 60534 uit de heersende bedrijfsgegevens.
Voor de ventielen wordt de Kvs-waarde in de typebladen
aangegeven. Deze komt overeen met de Kv-waarde bij een
nom. slag H100. Om de regelnauwkeurigheid te verbeteren en
vanwege de fabricagetoleranties moet de gekozen Kvs-waarde
groter zijn dan de berekende Kv-waarde. 

Inherente karakteristiek
Onder de karakteristiek verstaat men de afhankelijkheid van de
Kv-waarde van de slag (H). 
Regelventielen worden ofwel met een equiprocentueel (2) of met
een lineaire (1) karakteristiek uitgevoerd. 
De equiprocentuele karakteristiek wordt gekenmerkt doordat
dezelfde slagveranderingen dezelfde procentuele veranderin-
gen van de betreffende Kv-waarde veroorzaken. 
Bij een lineaire karakteristiek veroorzaken veranderingen de-
zelfde veranderingen van de Kv-waarde. 

Regelgedrag
Het regelgedrag is het quotiënt Kvs/Kvr. Daarbij staat de
Kvr-waarde voor de kleinste Kv-waarde waarbij de karakteris-
tiek nog binnen de toegestane hellingstolerantie ligt.
(DIN EN 60 534 deel 2-4).
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Aandrijvingen  
Aandrijvingen zetten het stelsignaal, dat bijvoorbeeld van een
klepstandsteller komt, om in een slagbeweging van het regel-
ventiel (klepstang met klep). 
Leverbaar zijn pneumatische, elektrische en elektrohydraulische
aandrijvingen en ook handaandrijvingen (zie overzichtsblad
voor aandrijvingen T 8300). 

Pneumatische aandrijvingen
Voor pneumatische of elektropneumatische instrumenten wor-
den pneumatische aandrijvingen gebruikt. Het gaat daarbij om
membraanaandrijvingen met rolmembranen en interne veren.
Deze kenmerken zich door de geringe inbouwhoogte, de hoge
stelkracht en de grote stelsnelheid . 
Verschillende steldrukbereiken zijn leverbaar. Pneumatische
aandrijvingen zijn geschikt voor toepassing in Ex-omgeving en
hebben dankzij de constructie een veiligheidspositie: 
bij uitval van de hulpvoeding wordt het regelventiel ofwel
gesloten ofwel geopend.  
De pneumatische aandrijvingen type 3277 maken een directe
aanbouw van klepstandstellers of grenswaardesignaleringen
mogelijk. Daarbij volgt het opnemen van de slag binnen het juk
onder de aandrijving.
Pneumatische aandrijvingen kunnen met een optionele handbe-
diening worden uitgevoerd (zie T 8310 en T 8311). 

Elektrische aandrijvingen
Wanneer er geen perslucht ter beschikking staat dan kunnen
elektrische aandrijvingen voor hoge stelkrachten en grote sla-
gen worden toegepast. Deze aandrijvingen zijn zelfremmend.
De aansluiting volgt op een 3-puntsregelaar of met een elektri-
sche klepstandsteller op een continu regelsignaal of vier een
omkeerbeveiligingseenheid (zie T 8330). 

Elektrohydraulische aandrijvingen
Elektrohydraulische aandrijvingen worden via een 3-puntsrege-
laar of via een elektrische klepstandsteller op een continu regel-
signaal aangesloten. Uitvoeringen met veiligheidspositie zijn
leverbaar (zie T 8340 en T 8342). 

Handbediening
Handbedieningen worden op regelventielen modellen 240 en
250 gemonteerd die als handbediend regelventiel met nom.
slag 15 of 30 mm worden toegepast (zie T 8312). Handbedie-
ningen voor grotere slagen zijn op aanvraag leverbaar (type
3273-5/6). 
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Randapparatuur voor regelventielen  
SAMSON-regelventielen kunnen met meerdere aangebouwde
apparaten worden uitgerust. De apparatuur dient bijvoorbeeld
voor de aansturing van de aandrijving en de slagopname. De
aanbouw volgt conform DIN 60 534 (NAMUR-rib) of direct bij
de pneumatische aandrijving type 3277 met max. 700 cm2
aandrijfoppervlak. 
Bij de directe aanbouw bevindt de gehele slagopname zich in
een gesloten behuizing. Daardoor zijn vervuilingen, verkeerd
instellen maar ook verwondingsgevaar uitgesloten (details zie
specificatieblad T 8350).

Klepstandsteller 
Klepstandstellers (p/p of i/p) vergelijken een stelsignaal van
een pneumatische of elektrische regelinrichting (bijv. 0,2 ... 1
bar of 4(0) ... 20 mA) met de slag (gemeten waarde) van het
regelventiel. Als uitgang levert deze een pneumatische steldruk
(pst). De klepstandstellers zijn toepasbaar in normaal of split-
range bedrijf (zie T8351). 
Uitvoeringen met communicatiemogelijkheden worden via een
PC of een handterminal geconfigureerd en bediend 
(zie T 8380). 

Grenswaardesignalering
Bij het over- of onderschrijden van een instelbare grenswaarde
wordt een bijbehorend signaal geactiveerd. Bij voorkeur wor-
den inductieve schakelaars gebruikt. Uitvoeringen met elektri-
sche of pneumatische microschakelaars zijn tevens leverbaar
(zie overzichtsblad T 8350). 

Standmelder / potentiometer
Voor het signaleren van de slagstand van een regelventiel wordt
het nom. slagbereik door een analoog elektrisch signaal weer-
gegeven (zie T 8363). 

Magneetventielen
Binaire signalen van een besturing worden in binaire pneuma-
tische stuursignalen omgezet. Daardoor kan een regelventiel
snel naar een eindstand worden toegebracht. De toepassing
volgt bij open/dicht-ventielen of bij regelventielen met veilig-
heidsfunctie (bijv. type 241-typebeproefd, T 8016; T 8375).

Blokkeerrelais 
Wanneer de aanvoerluchtdruk onder een ingestelde waarde
daalt dan wordt de steldrukleiding afgesloten. De aandrijving
wordt daardoor in zijn laatste stand geblokkeerd (zie T 8391).

Pneumatische insteller
Met de hand instelbare fijndrukregelaar voor de setpoint-instel-
ling van pneumatische regelinrichtingen.

Aanvoerluchtdrukregelaar
De aanvoerluchtdrukregelaar levert een constante luchtdruk
(instelbaar tussen 0 en 6 bar) voor de voeding van pneumati-
sche regelventielen (zie T 8545). 

Aanvoerluchtdruk-regelstation
Het station bestaat uit een aanvoerluchtdrukregelaar en een
luchtfilter voor het opvangen van deeltjes, olie en/of conden-
saat (zie T 8545). 

Pneumatische versterker 
Voor snelle regelkringen kan de steltijd met pneumatische volu-
meversterkers worden bekort. 
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Pneumatische insteller

Aanvoerluchtdrukregelaar en aanvoerluchtdruk-regelstation

Blokkeerrelais

Magneetventiel

Standmelder of 
potentiometer

Grenswaardesignalering

Klepstandsteller



Bepalen juiste ventiel
Berekening van de Kv-waarde
De berekening van de Kv-waarde volgt conform DIN EN 60
534. De typebladen bevatten de benodigde gegevens per
instrument. 
Voor een voorlopige, vereenvoudigde berekening van de regel-
ventielen kunnen de onderstaande formules worden gebruikt.
Daarbij wordt met de invloed van de aansluitfitting en de
doorstroombegrenzing bij kritische doorstroomsnelheden geen
rekening gehouden. 

Keuze ventiel
Na de berekening van de Kv-waarde wordt de Kvs-waarde van
het betreffende ventieltype uit het typeblad gekozen. 
Wanneer bij de berekening reële bedrijfswaarden worden
gebruikt dan geldt over het algemeen:
Kv max ≈ 0,7 tot 0,8 ⋅ Kvs . 
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Medium Vloeistof Gas Waterdamp

Drukval m3/h kg/h m3/h kg/h kg/h

p2 > 
p1

2

Kv = Q √⎯⎯⎯ρ1000 ∆p Kv = 
W

√⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯1000 ρ ∆p

Kv = 
QG

519 √⎯⎯ρG T1

∆p p2
Kv = 

W
519 √⎯⎯⎯T1

ρG ∆p p2
Kv = 

W
31,62 √⎯⎯v2

∆ p
∆p < 

p1

2

p2 < 
p1

2
Kv = 

QG

259,5 p1 √⎯⎯⎯⎯ρG T1 Kv = 
W

259,5 p1 √⎯⎯T1

ρG
Kv = 

W
31,62 √⎯⎯2v∗

p1

∆p > 
p1

2

Hierin zijn:
p1 (bar) absolute druk pabs
p2 (bar) absolute druk pabs
∆p (bar) absolute druk pabs
T1 (K) 273 + t1
QG (m3/h) doorstroming gasvormige stoffen betrokken 

op  0 °C en 1013 mbar

ρ (kg/m3) Dichtheid van vloeistoffen
ρG (kg/m3) Dichtheid van gasvormige stoffen bij 0 °C en 1013 mbar
v1 (m3/kg) specifiek volume (v’ uit stoomtabel) bij p1 en t1
v2 (m3/kg) specifiek volume (v’ uit stoomtabel) bij p2 en t1

v∗ (m3/kg) specifiek volume (v’ uit stoomtabel) bij 
p1

2
en t1

p1 Druk voor ventiel
p2 Druk na ventiel
H Slag
Q Doorstroming in m3/h
W Doorstroming in kg/h
ρ Dichtheid in kg/m3

(alg. ook bij vloeistoffen)
ρ1 Dichtheid voor ventiel in kg/m3

(bij gassen en stoom)
t1 Temperatuur in °C voor het Ventiel



Berekening van de geluidsemissie
z-waarde
De ventielspecifieke factor z wordt door metingen op een
ventieltestbank bepaald en is het uitgangspunt voor de geluids-
berekening.

Bij een ventielbelasting van y = 0,75 geeft deze de drukverhou-
ding aan waarbij cavitatie begint te ontstaan.  
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Tabel 3a ⋅ Model 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

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

Slag mm 15 30 15 30 60 30 60

DN z ⋅ akoestisch bepaalde armatuurfactor

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

Tabel 3b ⋅ Model 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

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

Slag mm 15 30 60 120

DN z ⋅ akoestisch bepaalde armatuurfactor

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



Gassen en stoom
De geluidsemissie van een- en meertraps regelventielen wordt
bij gasvormige media conform DIN EN 60 534, deel 8-3
bepaald. Deze berekeningsmethode geldt echter niet voor re-
gelventielen met geluidsbeperkende inserts zoals bijv. stro-
mingsdelers St I en St III. Hier volgt de berekening conform
VDMA 24 422, uitgave 89.
Bij de berekening wordt van het bij de ontspanning omgezet
straalvermogen uitgegaan en wordt via een akoestische omre-
keningsfactor ηG de geluidsemissie bepaald. Het verschil tussen
de in diagram 1 afhankelijk van de verschildrukverhouding
weergegeven omrekeningsfactoren toont direct het verschil van
de interne geluidsvermogens en met een voldoende nauwkeu-
righeid tevens het verschil tussen de te verwachten geluidsni-
veaus op 1 meter afstand van de leiding. 
Bij een verschildrukverhouding van bijvoorbeeld x = 0,5 bedraagt
het niveauverschil tussen een ventiel zonder en met stromingsdeler
−20 dB.

Vloeistoffen
De geluidsemissie bij het smoren van vloeistoffen wordt conform
DIN EN 60 534, deel 8-4 berekend. Deze berekening is geba-
seerd op de in het ventiel omgezette straalvermogen en de
conform VDMA 24 423 empirisch bepaalde ventielspecifieke
omrekeningsfactor ηF voor turbulente stromingen en de tevens
ventielspecifieke drukverhouding zy bij aanvang van cavitatie.
Het geluidsniveau en het verschil op 1 meter afstand kan voor
ventielen met verschillende z-waarden uit diagram 2 worden
afgelezen. 
Bij een drukverhouding van xF = 0,5 en een ventiel met z = 0,6 is
het niveau ca. 20 dB lager dan bij een ventiel met z = 0,3.
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Diagram 1

1 zonder stromingsdeler
2 met stromingsdeler St I
3 met stromingsdeler St III
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Diagram 2



Materialen conform DIN en ANSI/ASME
De meest gebruikte huismaterialen en de bijbehorende tempe-
ratuurgrenzen worden in de volgende tabel getoond. 
Toepassingsgrenzen van de materialen zijn opgenomen in de
bijbehorende druk-temperatuurdiagrammen in deel 2 van dit
overzichtsblad (T 8000-2).

Tabel 4 ⋅ Materialen

Naam DIN-
materiaalnr. Norm Temp.-bereik

[°C]

gietijzer

GG-25 0.6025 DIN 1691 −10 ... +300

A 126 B – ASTM −29 ... +232

FC 250 – JIS

nodulair gietijzer

GGG-40.3 0.7043 DIN 1693 −10 ... +350

gietstaal

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

als ASTM – JIS −29 ... +427

roestvrijstaal

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

als ASTM – JIS −200 ... +450

smeedstaal

C 22.8 1.0460 DIN 17 243 −10 ... +400

roestvrij smeedstaal

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

Selectie en bestelinformatie
Keuze en bepalen van het regelventiel
1. Berekening van de benodigde Kv-waarde conform

DIN EN 60534. Bijvoorbeeld met het SAMSON-program-
ma "Ventilauslegung". Deze wordt normaal gesproken door
SAMSON uitgevoerd. 
Wanneer bij de berekening reële bedrijfswaarden worden
gebruikt dan geldt over het algemeen Kvmax ≈ 0,7 tot 0,8  ⋅
Kvs.

2. Keuze van Kvs-waarde en nom. diameter DN conform tabel
van het bijbehorende typeblad. 

3. Keuze van de geschikte karakteristiekvorm op basis van het
regelkringgedrag. 

4. Bepaling van de toelaatbare verschildruk ∆p en keuze van
een geschikte aandrijving conform de verschildruktabellen
van het bijbehorende typeblad. 

5. Materiaalkeuze rekening houdend met corrosie, erosie, druk
en temperatuur conform de materiaaltabellen en het bijbe-
horende druk-temperatuur diagram.

6. Toebehoren, bijv. klepstandsteller en/of grenswaardesigna-
lering kiezen. 

Bestelinformatie
De volgende informatie is bij de bestelling noodzakelijk:

Type regelventiel: . . . 1)
Nom. diameter DN: . . . 1)
Nom. druktrap PN: . . . 1)
Materiaal huis: . . . 1)
Type aansluiting: Flensuitvoering / aanlassokken
Klep 1): normaal, drukontlast, 

metaal op metaal afdichtend, zacht-
afdichtend of metaal ingeslepen
evt. pantsering

Vorm karakteristiek: equiprocentueel of lineair
Pneumat. aandrijving: uitvoeringen conform T 8310 of T 8311
Veiligheidspositie: ventiel open of gesloten
Steltijd: (opgave alleen bij bijzonder 

eisen aan de stelsnelheid) 
Medium: Dichtheid in kg/m3 

in norm. of bedrijfstoestanden en 
temperatuur in °C

Doorstroming: in kg/h of m3/h 
in norm. of bedrijfstoestand 

Druk: p1 in bar (absolute druk pabs)
p2 in bar (absolute druk pabs)
bij min., normale en max. doorstroming

Randapparatuur: klepstandsteller en/of grenswaarde-
signalering, standmelder, magneetventiel, 
blokkeerrelais, volumeversterker, 
aanvoerluchtdrukregelaar 

1) Indien er geen informatie bekend is volgt een voorstel van
SAMSON
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Specificatieblad voor regelventielen  ⋅ conform DIN EN 60 534-7

T 8000-1 NL

Specificatieblad voor regelventielen ( - min. informatie voor keuze en specificatie)

1
Be
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  Locatie
2 MSR-opgave
7 Leiding DN ... PN ... Class ...
8 Leidingmateriaal

12 Medium
13 Toestand inlaat  - vloeibaar  - stoomvormig  - gasvorming

15 min. normaal max. eenheid
16 Doorstroming
17 Ingangsdruk p1

18 Uitgangsdruk p2

19 Temperatuur T1
20 Ingangsdichtheid p1 of M
21 Stoomdruk Pv

22 Kritische druk Pc

23 Kinemat. viscositeit v
31 Berekening max. doorstroomcoefficient Kv

32 Berekening min. doorstroomcoefficient Kv

33 Gekozen doorstroomcoefficient Kvs

34 Berekende geluidsniveau ... dB(A)   
35

V
en

tie
lh

ui
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   Regelventiel Type
36 Model
38 Nom. druk PN ...
39 Nom. doorlaat DN ...
40 Type aansluiting  - Flens  - laseinden  - DIN /  - ANSI
43 Vorm bovendeel  - Normaal  - Isoleerdeel  - Balg  - Verw.-mantel
45 Materiaal huis/bovendeel
47 Karakteristiek  - lineair  - equiprocentueel
48 Materiaal klep/stang
49 Materiaal bus/zitting
52 Pantsering  - geen  - deels stelliet  - geheel stelliet  - gehard
54 Lekkageklasse ... % Kvs Klasse ...
55 Pakkingmateriaal  - Standaard  - Vorm

57

A
an

dr
ijv

in
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  Type aandrijving  - pneumatisch
60 Effectief oppervlak ... cm2

62 Aanvoerluchtdruk min. max.
63 Nom. signaalbereik
64 Veiligheidspositie  - Dicht  - Open  - Halt
66 Ander type aandrijving  - elektrisch  - elektro-hydraul.  - handbediening
67 Veiligheidspositie bij drieweg-ventiel
68 Extra handbediening  - nee  - ja

70

Kl
ep

sta
nd

ste
lle

r 
   

 

Klepstandsteller type
71 Ingangssignaal  - pneumatisch  - elektrisch
72 Regelventiel "open" bij ... bar ... mA
73 Regelventiel "dicht" bij ... bar ... mA
76 Luchtaansluiting max. ... bar
78 Ex-veilig  - EExi  - Exd
80

Ei
nd

sc
ha

ke
la

ar
   

 

Grenswaardesignalering type
81 Eindschakelaar  - elektrisch  - inductief  - pneumatisch
82 Schakelpositie  - dicht  - % slag  - open
83 Schakelfunctie  - sluit  - opent
84 Ex-veilig  - EExi  - EExd
86

M
ag

ne
et

ve
nt

ie
l  Magneetventiel type

87 Model  - 2-weg  - 3-weg
88 Bij stroomuitval ventiel  - open  - dicht  - Halt
91 Elektrische specificaties ... V ... Hz ... W

Technische wijzigingen, zonder voorafgaande aankondiging, voorbehouden.

SAMSON REGELTECHNIEK B.V.
Postbus 290 (Signaalrood 10)
NL-2700 AG  Zoetermeer
Tel. 079 - 361 05 01 ⋅ Telefax 079 - 361 59 30


