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SAMSON KONTROL VANALARI
SAMSON kontrol vanalarý 240, 250 ve 280 serileri pnömatik
ve elektrikli glob vanalar, üç yollu vanalar ve köþe vanalarý
içerir. Bu ürünlerin uygulama alanlarý endüstriyel tesisler-
den santrallere ve besleme ve daðýtým sistemlerine kadar
uzanýr. Kontrol vanalarý vana ve tahrik ünitesinden oluþur.
Opsiyonel olarak pnömatik, elektrikli ve elektrohidrolik
veya el kumandalý tahrik üniteleri imkaný mevcuttur. Kontrol
amaçlý olarak pozisyoner, limit switch ve selenoid vanalar
gibi aksesuarlar vanalara ilave edilebilirler. Vana gövde
malzemesi olarak pik döküm, sferoidal grafit döküm, dök-
me çelik, paslamaz veya soðuða dayanýklý döküm çelik,
dövme çelik paslanmaz dövme çelik veya özel malzemeler
kullanýlabilir. Komple olarak korozyona dayanýmlý versiyon-
larda mevcuttur. Vananýn gövde ve tahrik ünitesi olmak
üzere bütün parçalarý paslanmaz çeliktir.

240 Serisi
240 serisi kontrol vanalarý DN15’den DN250’e kadar çap-
larda ve PN40 anma basýnçlarýna kadar imal edilmektedir.
Kontrol vanalarý standart üretim olarak –10°’den +220°’ye
kadar üretilirler. Buna ilaveten izole parçasý kullanýlarak uy-
gulama sýcaklýðý –200°C’den +450° C’e kadar çýkartýlabilir.

Klape mili sýzdýrmazlýðý ya PTFE-V ring ile ve ayarlanabilir
bir salmastra grubu ile saðlanýr. Ayrýca gerekli olan durum-
larda paslanmaz çelik körük kullanýlýr.

Tip 241 kontrol vanalarýnda metal körüðü de çevreleyen bir
ýsýtma ceketi kullanýlabilir.

250 Serisi
250 Serisi kontrol vanalarý tesislerde mühendislik uygu-
lamalarýnda besleme ve daðýtým sistemlerinde ihtiyaç duyu-
lan yüksek çap ve basýnçlarda kullanýlýr. Glob vanalardan
ayrý olarak, üç yollu vanalar, köþe vanalar, alt klavuz klape
milli dört flanþlý gövdeler, çok kademeli eksenel kýsma
klapeli vanalar ve ayný zamanda özel ihtiyaçlarýnýza cevap
verecek özel imalatlar da mevcuttur. Bu vanalar DN15 ile
DN400 anma çaplarýnda ve PN16 ile PN400 anma
basýnçlarýnda üretilirler. Kontrol vanalarý standart olarak
–10 ile +220 °C uygun üretilirler. Bununla birlikte yüksek
sýcaklýða karþý sýzdýrmazlýk saðlandýðý taktirde vanalar –10
ile +350°C ve körük veya izole parçasý kullanýldýðnda —
–200 ile +550 °C arasýndaki sýcaklýklarda kullanýlabilirler.

280 Serisi
Buhar koþullandýrýcý vanalar (280 serisi),hem basýnç hem
de sýcaklýðýn ayný anda düþürülmesi istendiðinde kulla-
nýlýrlar. Bu vanalar ekonomik enerji üretiminde santrallerin
optimazsyonunda, rafinerilerde, gýda ve kaðýt endüstiyelin-
de kullanýlýrlar. Buhar koþullandýrýcý vanalar aslýnda 250 se-
risi vanalarýn St 111 akýþ bölücü eleman ve ilave soðutma
suyu baðlantýsý içeren versiyonudur. Bu vanalar DN50’den
DN400’e PN16’dan PN400’e ve 550°C’ye kadar ki sýcak-
lýklarda kullanýlýrlar.

Özel Uygulama Vanalarý:
Bu vanalar özel ihtiyaçlar için geliþtirilmiþlerdir. Bunlar soðu-
tucu vanalar, gýdaya uygun vanalar ve mikro-akýþ vanalarýdýr.
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Tablo 1a • Kontrol Vanalarý-240 Serisi ve Özel Uygulama Vanalarý
Glob vanalar, üç yollu vanalar ve köºe vanalar • Vanalara genel bir bakýþ

Kontrol Vanalarý 240 Serisi Özel Uygulamalar Ýçin

Tip
241

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

Teknik Föy T...TR 8015 8012 8020 8022 8016 8026 8093 8048 8031 8097 8039 8091

Glob vana � � � � � � � � �

3 Yollu vana daðýtýcý/karýþtýrýcý �

Köºe vana � � � �

Standart versiyon

DIN � � � � � � � � � � �

ANSI � � � � � � � �

JIS � �

Özel uygu-
lamalar

Düºük debiler �

Gas typetested DIN EN 161’e göre �

Sývý yakýtlar DIN EN 264’e göre �

Typetested DIN 32 730’a göre �

ON/OFF vana �

Eczacýlýk/Gýda Endüstrisi � � �

Soðutma teknolojisi �

Anma çaplarý
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

Anma basýnçlarý

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

Nominal sýcaklýk ve differansiyel basýnçlar Ýlgili teknik föye bakýnýz

Gövde
malzemesi

Pik döküm GG-25, WN 0.6025 � � � � �

Sfero grafit döküm GGG-40.3,
WN 0.7043

� � �

Dökme çelik GS-C25, WN 1.0619 � � � � � �

Paslanmaz çelik ,WN 1.4581 � � � � � � 1.4404 �

Dövme çelik WN 1.0460 � � � �

Paslanmaz dövme çelik
WN 1.4571

� � � � � � �

ASTM A 126 B,Pik döküm � �

ASTM A 216 WCB,Dökme çelik � � �

ASTM A 351 CF8M,
Paslanmaz dökme çelik

� � � � � �

G-X 6 Cr Ni 189 WN 1.4308 �

GS 21 Mn5, WN 1.1138 �

Özel malzemeler � � � � � � �

Klape

Metalik sýzdýrmazlýk � � � � � � � � �

Leplenmiº metal � � � �

Soft sýzdýrmazlýk elemaný � � � � � � � �

Basýnç dengeli � � �

Diyaframlý sýzdýrmazlýk � �

Opsiyon

Ýzole parçasý � � � � � �

Metal körük � � � � � � �

Isý ceketi � � �

Akýþ bölücü � � � �

Baðlantý

Flanþlý � � � � � � � � � �

Kaynaklý � � � � � � � �

Özel baðlantý çeþitleri � � � � � �

Teknik föy...TR 8015 8012 8020 8022 8016 8026 8093 8048 8031 8097 8039 8091
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Tablo 1b • Kontrol Vanalarý - 250 Serisi
Glob vanalar, üç yollu vanalar ve köºe vanalar • Uygulama tipleri

Tip 251 253 254 255 256 258

Teknik föy ...TR 8051 8052 8055 8060 8061 8062 8065 8066 8070

Glob vana � � � � �

3 yollu vana karýþtýrýcý veya daðýtýcý �

Köºe vana � � �

Standart versiyon
DIN � � � � � �

ANSI � � � � �

Anma çaplarý
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

Anma basýnçlarý
PN 16...400 10...160 16...400 16...400 16...400 16...40

Class
150...

2500

150...

2500

150...

2500

150...

2500

150...

2500

Nominal sýcaklýk ve fark basýnçlar Ýlgili teknik föy

Gövde
malzeme-
leri

Dökme çelik GS-C25,WN 1.0619 � � � � � �

Dökme çelik GS-17CrMo55,
WN 1.7357

� � � �

Paslanmaz dökme çelik
WN 1.4581

� � � � � �

ASTM A216WCB, dökme çelik � � �

ASTM A 217 WC 6 � � �

ASTM A 351 CF8M paslanmaz
dökme çelik

� � �

Özel malzeme � � � � �

Klape

Metal metale sýzdýrmazlýk � � � � � � � � �

Leplenmiº malzeme � � � � � � �

Soft sýzdýrmazlýk � � � � � � � �

Basýnç dengeli � � � � � �

Seramik sit ve klapeli � � � � �

Ýstek
üzerine

Ýzole parçasý � � � � � � � �

Metal körük � � � � � � � �

Isý ceketi � � � � � �

Akýþ bölücü � � � � � �

Baðlantý

Flanþlý � � � � � � � � �

Kaynaklý � � � � � � � �

Özel baðlantýlý � � � � � � �

Teknik föy T...TR 8051 8052 8055 8060 8061 8062 8065 8066 8070

Tablo 1c • Buhar Koþullandýrýcý Vanalar - Seri 280

Tip 281-1 284-1 286-1

Anma çaplarý DN 50 ... 200 100 ... 400 50 ... 150

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

Teknik föy T....TR 8251 8254 8251

Teknik veri (DIN/ANSI)...’e göre. Òip 251 Òip 254 Tip 256



240 Serisi

Tip 241 Glob Vana (T 8012 TR’den T 8022 TR’e kadar)
Bu tip vana endüstriyel tesisler, tesisat mühendiði , besle-
me ve daðýtým sistemleri gibi çeþitli uygulama alanlarýnda
kullanýlabilir. DIN, ANSI ve JIS gibi endüstriyel ölçeklere uy-
gun üretilmiþlerdir.
Gövde malzemesi pik döküm, sfero döküm, dökme çelik,
paslanmaz veya soðuða dayanýmlý dökme çeliktir.
Anma Çapý DN 15 … 250 (1/2″ … 10″)
Anma Basýncý PN10 … 40 (ANSI Class 150 … 300;

JIS 10/20K)
Sýcaklýk aralýðý –200 …+450 °Ñ
Metal metale veya PTFE’li sýzdýrmazlýk.

Bunlardan baþka metal körüklü, izole parçalý, ýsý ceketli ve
akýþ bölücülü versiyonlarý da mevcuttur.

Tip 241 Dövme Çelik Versiyonu: (T 8015 TR)
Vana gövdesi ve kapaðý C22.8 çelik veya WN 1.4571 pas-
lanmaz çelik
Anma çapý DN 15 … 80
Anma Basýncý PN 16 … 40
Sýcaklýk aralýðý –200 … +450 °Ñ
Bununla birlikte metal körüklü, izole parçalý, ýsý ceketli ve
akýþ bölücülü versiyonlarda mevcuttur.

Tip 241-Gaz; Gazlar Ýçin Pnömatik Kontrol Vanasý
ve Çabuk Etkili Shutt-Off Vana (T 8020 TR)
Shut-off emniyet vanasý ayný zamanda bütün gazlar için
kontrol vanasý olarak kullanýlabilir. Bu kontrol vanasý bir
adet selenoid vana ve bir pislik tutucu ile birlikte kullanýlýr.
Klape mili sýzdýrmazlýðý paslanmaz çelik körükle saðlan-
mýþtýr. Vana gövdesi;dökme çelik paslanmaz ve dökme
çeliktir.
Anma çapý DN 15 … 150 (1/2″ … 6″)
Anma basýncý PN 40 (ANSI Class 300)
Sýcaklýk –20 … +220 °Ñ
Ortam sýcaklýðý –20 … +60 °Ñ
PTFE’li klapeli.

Tip 241-Yað, Sývý Yakýt ve Sývý Gazlar Ýçin
Pnömatik Kontrol Vanalarý ve Çabuk Etkili
Shut-Off Vanalar. (T 8022 TR)
Kontrol vanasý (DIN EN 264’e göre onaylý ) genellikle kon-
trol amaçlý ve çabuk etkili shut -off vana olarak sývý yakýtlý
fýrýnlarda kullanýlýr. Selenoid vana ve pislik tutuculu kontrol
vanasý.

Vana gövdesi, dökme çelik, paslanmaz dökme çelik veya
dövme çelik C22.8,WN 1.4571.
Anma çapý DN 15 … 100
Anma basýncý PN 16 … 100
Sýcaklýk 350 °Ñ

Ortam Sýcaklýðý –15 °Ñ ile +60 °Ñ

PTFE’li , metal metale veya metal körüklü sýzdýrmazlýk.
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Tip 241-7, Dövme çelik

Tip 241-Gaz (Metal körüklü) ve Tip 241-Yað

Her ikisi de pozisyoner, selenoid vana ve pislik tutuculu.
Tip 241-1



Tip 241 Emniyet Fonksiyonlu,
Pnömatik Kontrol Vanasý. Test edilmiº. (T 8016 TR)

DIN 32 730 ‘a göre test edilmiþ olan bu kontrol vanasý hem
kontrol vanasý olarak hem de ayný zamanda emniyet
sýcaklýk limiteri veya basýnç sýnýrlayýcýsý olarak kullanýlabilir.
Standart versiyonu su ve 220 °C ‘ye kadar olan buharda
kullanýlabilir. Ayrýca izole parçasýyla 350 °C’ye kadar
kullanýlabilir.

Kontrol Vanasý Tip 3701 Selenoid Vanalýdýr.

Vana gövdesi pik döküm, sfero döküm, dökme çelik, pas-
lanmaz çelik veya dövme çelik ve paslanmaz dövme çelik.
Anma çapý DN 15 …150
Anma basýncý PN 16 … 40
Sýcaklýk 350 °Ñ

PTFE’li sýzdýrmazlýk (T 8026 TR)

Tip 3244 Üç Yollu Vana
DIN veya ANSI normlarýna göre karýþtýrýcý veya daðýtýcý kon-
trol vanasý klapenin düzenlenmesi karýþtýrýcý veya daðýtýcý
durumuna göre yapýlýr. Vana gövdesi pik döküm, dökme
çelik veya paslanmaz çelik.
Anma çapý DN 15 … 150 (1/2″ … 6″)
Anma basýncý PN 10 … 40 (Class 150 … 300)
Sýcaklýk aralýðý –200 …+450 °Ñ

PTFE’li klapeli

Bunlara ilaveten izole parçalý, metal körüklü sýzdýrmazlýk ýsý
ceketli ve ilave el kumandalý versiyonlarý da mevcuttur.

Özel Uygulamalar Ýçin Vanalar

Tip 3248 soðutucu Vana (T 8093 TR)
Bu kontrol vanasý soðutma mühendisliði alanýnda gazlarda
kullanýlýr. Vakum izoleli borulara monte edilir.
Anma çaplarý DN 15 … 150 (1/2″ … 6″)
Anma basýncý PN 16 … 40 (Class 150 … 300)
Sýcaklýk –200 … + 220 °Ñ
PTFE’li sýzdýrmazlýk
Metal körüklü
Alüminyum gövdeli özel versiyon.

Tip 3249 Kontrol Vanasý
(Aseptik Servis Ýçin) (T 8048 TR)
DIN veya ANSI standartlarýna uygun olarak gýda ve
eczacýlýk endüstrisi için köþe vana PTFE kaplamalý EPDM
diyafram harici bir sýzdýrmazlýk elemaný gibidir.
Anma çapý DN 15 … 50 (1/2″ … 2″)
Anma basýncý PN 10 … 40 (ANSI Class 125)
Sýcaklýk –10 … 140 °Ñ
Daha yüksek sýcaklýklar için versiyonlar istek üzerine üreti-
lebilir.
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Tip 241-1, Test edilmiº

Tip 3244-7

Tip 3248-7

Tip 3249-7



Tip 3345 Diyafram Kontrol Vanasý (T 8031 TR)
DIN ve ANSI standartlarýna uygun olarak viskoz, korozif ve
aþýndýrýcý akýþkanlar için kontrol vanasýdýr. Vana gövde mal-

astarsýz paslanmaz çelik döküm.

dir. (Ayný zamanda PTFE’li koruyucu yüzey)
Anma çapý DN 15 … 100 (1/2″ … 4″)
Anma basýncý PN 10
Sýcaklýk –10 … +100 °Ñ

Daha yüksek sýcaklýklar için versiyonlar istek üzerine üreti-
lebilir.

Tip 3347 Gýdaya Uygun Kontrol Vanasý (T 8097 TR)
Tip 3347 köþe kontrol vanasý gýda, kimya , eczacýlýk ve biyo-
kimya alanlarýnda kullanýlýr. Kaynaklý, diþli ve geçmeli ver-
siyonlarý mevcuttur.
Anma çapý DN 25 … 100 (1/2″ … 4″)
Anma basýncý PN 16 (ANSI Class 150)
Sýcaklýk aralýðý –10 … +150 °Ñ (15 … 300 °F)

Tip 3351 Pnömatik ON/OFF
Kontrol Vanasý (T 8039 TR)
Sývý , buhar ve yanmaz gazda sýký kapatan on/off vanadýr.
Vana gövde malzemesi pik döküm, dökme çelik veya pas-
lanmaz dökme çeliktir.
Anma çapý DN 15 … 100 (1/2″ … 4″)
Anma basýncý PN 16 … 40 (Class 150 ve 300)
Sýcaklýk –10 … +220 °Ñ

Metal metale veya PTFE’li klapeli olur.

Ayrýca isteðe baðlý olarak el kumanda çarký da ilave dilebilir.

Tip 3510 Mikro- Akýþ Kontrol Vanasý (T 8091 TR)
Bu vana paslanmaz çelik yapýlýr ve glob veya köþe vana
tarzýnda dizayn edilmiþtir.
Anma çapý DN 10 ve DN 15 (1/4″, 3/8″, 1/2″)
Anma basýncý PN 40 ve 400
Sýcaklýk –200 … +550 °Ñ

Ayrýca izole parçalý veya meetal körüklü versiyonlarý da
isteðe baðlý olarak mevcuttur.
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Tip 3345-1

Tip 3347-7

Tip 3510-7

Tip 3351-1

zemesi pik döküm, sfero grafit döküm ve iç astarlý veya

Vana diyafram malzemesi butil,FKM veya etilen propilen-



250 Serisi

Tip 251 Glob Vana (T 8051/52 TR)
Bu kontrol vanasý endüstriyel tesisler, besleme ve daðýtým
sistemlerinde kullanýlýr. DIN ve ANSI standartlarýna uygun
olarak büyük çap ve yüksek basýnçlara uygundur.

Vana gövde malzemesi yüksek sýcaklýk dökme çeliði aþýrý
soðuk dökme çeliði veya paslanmaz çeliktir.
Anma çapý DN 15 … 200 (1/2″ … 8″)
Anma basýncý PN 16 … 400 (ANSI Class 150 … 2500)
Sýcaklýk –200 …+550 °Ñ
Metal metale veya PTFE’li sýzdýrmazlýk.

Ayrýca metal körüklü, izole parçalý, ýsýtma ceketli, akýþ bölü-
cülü veya basýnç dengeli klapeli versiyonlarý da mevcuttur.

Tip 253 Üç Yollu Vana (T 8055 TR)
Karýþtýrýcý veya daðýtýcý tip kontrol vanasý

Vana gövde malzemesi yüksek sýcaklýk çeliði, aþýrý soðuk
çeliði veya paslanmaz çeliktir.
Anma çapý DN 15 … 400
Anma basýncý PN 10 … 160
Sýcaklýk –200 … +550 °Ñ
Metal metale sýzdýrmazlýk

Ayrýca metal körüklü ve izole parçalý versiyonlarý da mev-
cuttur.

Tip 254 Glob Vana (T 8060 /61 TR)
DIN veya ANSI standarlarýna uygun olarak proses mühen-
disliðinde kullanýlan vanalardýr.

Vana gövde malzemesi yüksek sýcaklýk çeliði, aþýrý soðuk
çeliði veya paslanmaz dökme çeliktir.
Anma çapý DN 80 … 500 (3″ … 16″)
Anma basýncý PN 16 … 400 (ANSI Class 150 … 2500)
Sýcaklýk –200 …+550 °Ñ
Metal metale, PTFE’li veya özel aksamlý sýzdýrmazlýk klape-
li. Ayrýca vanada alt flanþta ilave bir klavuz klape mili mev-
cuttur.

Bunlara ilaveten metal sýzdýrmazlýk körüðü, izole parçasý
,ýsý ceketi, akýþ bölücü (gürültü önleyici ) ve basýnç dengeli
klapeli versiyonlarý da mevcuttur.

Tip 255 Eksenel - Çok Kademeli Kýsma Klapeli
Glob Vana (T 8062 EN)
Bu kontrol vanasý yüksek fark basýnçlarda düþük gürültü ve
az aþýnma saðlamak için kullanýlýr.Eksenel kýsýcý klape 3
veya 5 kademelidir ve bir klavuz klape mili vardýr. Vana
gövdesi dökme çelik, yüksek sýcaklýk çeliði, aþýrý soðuk
çeliði veya paslanmaz dökme çeliktir.
Anma çapý DN 50 … 500 (2″ … 20″)
Anma Basýncý PN 16 … 160 (Class150 … 2500)
Sýcaklýk –200 … +550 °Ñ
Metal metale, PTFE’li veya basýnç dengeli klapelidir. Bunla-
ra ilaveten metal körüklü veya izole parçalý versiyonlar da
mevcuttur.
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Tip 256 Köºe Vana (T 8065 /66 TR)
DIN veya ANSI standartlarýna uygun olarak proses
mühendisliðinde kullanýlan kontrol vanasýdýr. Vana gövde
malzemesi yüksek sýcaklýk, aþýrý soðuk veya paslanmaz
çeliktir.
Anma çapý DN 15 … 150 (1/2″ … 6″)
Anma basýncý PN 16 … 400 (Class 150 … 2500)
Sýcaklýk –200 …+550 °Ñ

Metal metale PTFE’li veya özel kaplamalý klape ile sýzdýr-
mazlýk saðlanmýþtýr. Bunlara ileveten metal körük, izole
parçasý, ýsý ceketi akýþ bölücü veya basýnç dengeli klapeli
versiyonlarý mevcuttur.

Tip 258 ayrýk Gövdeli Köþe Vana (T 8070 TR)
Bu tip vanalar proses mühendisliðinde ve özellikle de ki-
myasal tesisler gibi malzemenin yüksek zorlamalara strese
maruz kalacaðý yerlerde kullanýlýrlar.

Vana gövde malzemesi dökme çelik, paslanmaz çelik, ha-
telloy B, hastelloy C, titanyum, monel ve tantalum veya zir-
conyum alaþýmlýdýr.
Anma çapý DN 25 … 150
Anma basýncý PN 16 … 40
Sýcaklýk –10 … +220 °Ñ
Klapede sýzdýrmazlýk metal metale, PTFE’li veya özel
kaplamalý metal le saðlanmaktadýr. Metal körüklü, izole
parçalý veya ýsý ceketli versiyonlarý mevcuttur. Baþka metal
malzemeli gövdelerde mevcuttur.

280 Serisi
Bu serideki kontrol vanalarý proses mühendisilði ve ýsý te-
knolojisi alanýnda eþ zamanlý olarak buhar basýncýný ve
sýcaklýðýný düþürmek amacýyla kullanýlýrlar.

Tip 281 ve 286 Buhar Koþullandýrýcý
Vanalar (T 8251 TR)
DIN veya ANSI standartlarýnda Tip 281 glob vana veya Tip
286 köºe vana.
Anma çapý DN 50 …200 (2″ … 8″)
Anma basýncý PN 16 … 400 (Class 300 … 2500)
Sýcaklýk 550 °Ñ’ye kadar.

Tip 284 Buhar Koþullandýrýcý Vana (T 8254 TR)
DIN veya ANSI standartlarýna uygun olarak 4 flanþlý ve çift
klavuzlu klape milli glob vana.
Anma çapý DN 100 … 400 (4″ … 16″)
Anma basýncý PN 16 … 400 (Class 300 … 2500)
Sýcaklýk 550 °Ñ’ye kadar.
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Kontrol Vanalarýnda Ayrýntýlý Bilgi

Vana Gövdesi ve Tasarýmý:
Vana gövdesi, kapaðý ve alt flanþý bazý durumlarda akýþtan
dolayý oluþan gerilmelere maruz kalýr. Bundan dolayý vana
bu tip kimyasal ve mekanik gerilimleri dayanýklý olmalýdýr.

Malzemenin gerilim dayanýmý çalýþma sýcaklýðýnýn etkisiyle
deðiþir. Bu davranýþ farklý malzemelerin karýþýmýyla önlen-
meye çalýþýlýr. Bu sebeple yüksek sýcaklýklarda yüksek
sýcaklýk malzemeleri soðutucu sýcaklýklarda ise soðuða
dayanýmlý malzemeler kullanýlýr. Malzeme tablosu sayfa
23 ‘te görülmektedir.

Glob Vana:
Düz boru hatlarýnda glob vana kolay montaj imkaný taný-
maktadýr. PN40 anma basýncý ve DN250 anma çaplarýna
kadar olan durumlarda 3 flanþlý 240 serisi vanalar kullanýlýr.
Klape mili gövde içinde hareket eder ve V aðzý sit ile
birleþerek kapama iþlemi gerçekleþir. V port’u akýþtan
dolayý oluþan sarsýntýlara karþý asimetrik olarak dizayn
edilmiþtir.

Daha yüksek gerilmeler ve daha büyük çaplar söz konusu
olduðunda , 250 serisinden Tip 254 glob vana kullanýlýr. Bu
vanada ilave olarak alt flanþa kadar hareket eden bir adet
klape mili klavuzu kullanýlýr.

Üç Yollu Vana
Üç yollu vana karýþtýrýcý ve daðýtýcý olarak kullanýlýr.

Çalýþma þekli sit ve klapenin nasýl dizayn edildiðine baðlý-
dýr. Akýþ yönü gövde üzerindeki ok iþareti ile belirtilir.

Köºe Vana

Köºe vanalar, yatay ve düþey boru hatlarýnýn birleþtiril-
mesinde kullanýlýrlar. Proses akýþkaný sadece bir defa saptý-
rýlýr. Köþe vanalan kondensin en iyi þekilde kullanýlmasýný ve
pratik olarak bütünüyle atýlmasýný saðlar. Proses akýþkaný
kapama yönünde aktýðýnda çýkýþ tarafýndaki aþýnma önemli
miktarda azalýr. Katý partiküller içeren akýþkanlarda, Tip 256
ve 258 kontrol vanalarý aþýnmaya dayanýklý seramik bir
boruyla desteklenir.
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Ayrýk gövdeli Vana
Ayrýk gövdeli vanada ölü yüzey yoktur ve bu özelliðinden
dolayý açýk hastelloy , titonium veya monel metal malzeme-
lerinden imal edilebilir. Basit geometrik dizaynlara sit ve
klape gibi iç aksamlarýnýn aþýndýrýcý akýþkanlara karþý ko-
ruyucu malzemelerden sirconium ve tantalium ve seramik
vana parçalanmadan temizlenebilir.

Soðutucu Vana
Bu vanalar genellikle tesislerde sývýlaþtýrýlmýþ gazlar, soðu-
tucu atmosferik gazlar ve vakum izoleli boru hatlarýnda
çevre ýsýsýný akýþkana transfer olmasýný engellemek için
kullanýlýrlar. Kontrol vanalarý, bir baðlantý flanþý yardýmýyla
ýsý ceketiyle birleþtirilir. Konstrüksiyon ölçüleri termal ýsý ile-
timini engeller ve böylece mil buzlanmaz. Sýzdýrmazlýk
baþlýca olarak körükle saðlanýr. Isý ceketi hattý, montaj
bileþenlerinin ardýndan boþaltýlýr ve kapatýlýr. Kontrol vanasý
sýcaklýk izole, uzatma parçasý genellikle bir flanþ vasýtasýyla
ceket boru hattýna kaynak edilir. Bundan dolayý vanayý boru
hattýndan söküp kaldýrmak gerektiðinde oldukça fazla güç
sarfetmek gerekmektedir. Bunun yanýsýra bakým iþini,
sýcaklýk uzatma parçasý sökülerek vana hattan sökülmeden
yapabilme imkaný mevcuttur.

Gýdaya Uygun Vana
Gýda prosesine uygun köþe vanalar paslanmaz çeliktir.
Proses akýþkaný ile temas edecek olan iç yüzeyler önceden
polisajlanýr. Vana gövdesi sökülmeden rahatlýkla temizle-
nebilir veya sterilize edilebilir. Mil özel bir diyafram
vasýtasýyla bakteri oluþumuna karþý izole edilir.

Tip 3347 Kontrol Vanasý ISO 2852 normuna uygun olarak
bir kaynaklý, diþli veya klemensli bir baðlantý ile desteklene-
bilir. Ayrýca eðer saflýk çok önemliyse bir adet buhar kapaný
ile desteklenebilir.

Diyafram Kontrol Vanasý
Akýþkan viskoz, korozif ise ve katý partiküller içeriyorsa, ölü
yüzeysiz ve salmastra kutusuz diyafram kontrol vanalarý
ekonomik bir çözüm sunmaktadýr. Diyafram malzemesi las-
tik, nitril, butil veya PTFE olabilir. Ayrýca vana gövdesi ilave
olarak lastik veya PTFE ile desteklenebilir.
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ON/OFF Vana
ON/OFF vana genellikle, sývý yanmaz gaz ve buharda sýký
kapama gerektiðinde kullanýlýr. Klape hem metal hem de
PTFE’li sýzdýrmazlýk elemanlýdýr ve böylece Clas V1’e uy-
gun sýzdýrmazlýk elde edilir.

Mikro Akýþ Kontrol Vanasý
Düþük debilerde (Kv deðeri <1.6 ile 10 m3/h arasý) mikro
akýþ kontrol vanasý kullanýlýr. Akýþkanla temasta olan yüzey-
ler paslanmaz çeliktir. (WN 1.4571)

Vananýn bütün parçalarý yarý mamül hammaddelerden
oluþmaktadýr. Sonuç olarak; bu vananýn imalatýnda olduk-
ça pahalý malzemeler kullanýlýr ve vana geniþ bir uygulama
sahasýna sahiptir.

Buhar Koþullandýrýcý Vanalar
Buhar koþullandýrýcý vanalar ayný anda hem buhar basýncýný
hem de buhar sýcaklýðýný düþürür. Soðutucu akýþkaný bir
baðlantý tüpü vasýtasýyla St III akýþ bölücüye göndeririz.
Akýþ bölücünün iç yüzeyinde sýðutucu su ile buhar kar-
þýlaþtýrýlýr. Akýþ bölücü bir adet ince kesitli süzgeç içerir.
Soðutucu su vana gövdesiyle temas etmediði için ne ero-
zyon ne de termal þok meydana gelir. Akýþ bölücü düþük
gürültü ve düþük titreþimli çalýþmayý saðlar.

Vana Kapaðý
Vana kapaðý, vananýn en üst parçasýdýr ve salmastra kutusu
ve klape mili klavuzu ile baðlantýlýdýrlar.Vananýn laterna
kýsmý EN 60 534-6 standartýna uygun olduðu için pozisyo-
ner veya diðer aksesuarlarýn kolay montajýna imkan
tanýmaktadýr. Vana kapaðý gövdenin diðer bölümleri gibi
basýnç ve akýþkan ile karþý karþýyadýr. Bunun için kapak
malzemesi vana gövde malzemesiyle ayný olmalýdýr.

Sýzdýrmazlýk
Klape mili sýzdýrmazlýðý bir salmastra paketi ile saðlanýr.
Ýzole parçalý veya sýzdýrmazlýk körüklü versiyonlarda
V-ringli salmastra vardýr. Buna karþýn standart versiyonlar-
da ise bir salmastra paketi mevcuttur. Standart versiyoun
çalýþma sýcaklýðý –10 ile +220°C arasýdýr. Bu aralýk bir izole
parçasý ilave edilerek büyütülebilir.

Özel uygulamalar için ayarlanabilir tip A’dan tip W’ye kadar
salmastra gruplarý kullanýlabilir.

Standart sýzdýrmazlýk elemanlarý ;
Sýcaklýk aralýðý –10 … +220 °Ñ

W izole parçasý –200 … +400 °Ñ
Kendinden ayarlanabilir, öngergili PTFE V ringler
DN15’den DN150’ye kadar olan çaplarda kullanýlabilir.
Sýký kapama ve az bakým gerektiren durumlarda kul-
lanýlabilir.
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Tip A
Sýcaklýk aralýðý –10 … +220 °Ñ

W izole parçasý –200 … +400 °Ñ
Ayarlanabilir PTFE dairesel sicim /PTFE karbon
sýzdýrmazlýk paketi,ölü yüzeysiz.
Çap 15-150 arasý vanalar, maksimum PN160 ,salmastra
grubu özel bir yað kullanýlarak –50 ile +200 °C arasý
sýcaklýklarda oksijen ile kullanýlabilir.

Tip B
Sýcaklýk aralýðý –10 …+220 °Ñ

W izole parçasý –200 …+400 °Ñ

Ayarlanabilir PTFE ipek /PTFE’li sýzdýrmazlýk, ölü yüzey-
siz.
Uygulama ve veriler Tip A’nýn aynýsý

Tip C
Sýcaklýk aralýðý –200 …+220 °Ñ

W izole parçalý
Ýþlemeli PTFE kordonlu klapeli,ölü yüzeysiz. Bu tip bü-
tün yüksek sýcaklýk asidik kimyasallarda ve alkalinli so-
lüsyonlarda kullanýlýr.

Tip H
Sýcaklýk aralýðý 350 °C’ye kadar.
Ayarlanabilir PTFE ve saf grafit ile karbon halkalý
sýzdýrmazlýk
Özellikle yüksek sýcaklýklý buhara uygun.

Tip W
Sýcaklýk aralýðý –10 … +220 °Ñ

DN 15 ile DN 150’ye kadar, maximum PN 40
Ayarlanabilir ve ölü yüzeysiz salmastra grubu. Ýçme ve
servis suyunda kullanýlan plastik ve karbon sýzdýrmazlýk
ringleri içerir.
Karbon ringler süpürücü olarak kullanýlýr.
Özellikle sert sularda kullanýlýr.

Buhar Kapaný
Gýda ve kimya alanýnda ihtiyaç duyulan saflýðý saðlaya-
bilmek için Tip 3347 kontrol vanasý buhar kapaný içeren bir
laterna ile donatýlabilir. Buhar veya sterilize bir su iki PTFE-V
paket arasýndaki klape mili çevresinde akar. Böylece bakte-
riyal oluºum engellenmiº olur.

Buhar kapaný Tip 3347 için.

Sit Ve Klape
Sit ve klapenin dizayný Kvs deðerini ve sýzdýrmazlýk oranýnýn
belirler. Aþaðýdaki þekiller metal metale sýzdýrmazlýk eme-
manlý ve PTFE sýzdýrmazlýk elemanlý, asimetrik portlu konik
klapeyi resmetmektedir.

Sit,klape ve klape mili malzemesi paslanmaz çeliktir. Bazý
durumlarda sit ve klape yüksek gerilmelere, basýnca,
sýcaklýða, flasha ve kavitasyona maruz kalabilir. Malzeme
ömrünü uzatmak için sit ve klape özel bir malzeme ile
kaplanýr. Sit ve klape vidalý baðlantýlýdýr ve dolayýsýyla ko-
layca deðiþtirilebilirler.

Sit Sýzdýrmazlýðý;
Sitteki kaçak oraný DIN EN 66 534 Bölüm 4’de belirlen-
miþtir. Bu standart test koþullarýndaki kaçak miktarýnýn gö-
seterir. Özel uygulamalarda metal metale veya PTFE’li
sýzdýrmazlýk elemaný kullanýlabilir.
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Buhar kapaný Tip 3347 için.

Metal metale / PTFE’li.

Tablo 2 · Klape kaçaðý ve kaçak oraný

Sit-klalpe sýzdýrmazlýðý
Kaçak sýnýfý

DIN EN 60 534’e
göre

Sit sýzdýrmazlýðý
Kvs’in %’si

Metalik sýzdýrmazlýk IV ≤ 0,01

DN80’e kadar özel
metalli klapeli

IV-S2 ≤ 0,0001

DN100’den sonra özel
metalli klapeli

IV-S1 ≤ 0,0005

PTFE’li VI 0,3 ⋅ ∆p ⋅ fL 1)

Basýnç dengeli klape ile
PTFE’li ring.

IV ≤ 0,01

Basýnç dengeli klapeli
grafit halkalý.

III ≤ 0,1

1) DIN EN 60 534,



Basýnç Dengeli Klape
Eðer tahrik kuvveti fark basýncý kontrol etmeye yeterli gel-
miyorsa, basýnç dengeli klape iyi bir çözüm olur. Klape, bir
piston gibi servis yapacak þekilde tasarlanmýþtýr. Giriþ
basýncý bir kanal vasýtasýyla klapenin alt yüzeyine etki ettiri-
lir. Basýnç dengeli klape ilave olarak PTFE veya grafit
halkalý olur. Basýnç denge elemanlarý aþýnmaya maruz kalýr.
Sonuç olarak bundan dolayý kaçak miktarý içeren yüksek
sýcaklýklý akýþkanlarda kullanýlmamalýdýr. Bu durumda daha
güçlü tahrik ünitesi kullanýlmalýdýr.

Seramik Sit ve Klapeli Kontrol Vanalarý (T 8071 TR)
Seramik malzemeli kontrol vanalar aþýndýrýcý etkisi olan
akýþkanlarda kullanýlýr.
Anma çapý DN 25 … 150
Anma Basýncý PN 16 … 400
Sýcaklýk 500 °Ñ‘ye kadar.
Aþaðýdaki kontrol vanalarýna seramik birimler ilave edilebi-
lir.

Tip 251 kontrol vanasý
Tip 256 kontrol vanasý
Tip 258 ayrýk gövdeli köºe vana.

Tip 256 ve Tip 258 köþe vanalar ilave aþýnmaya dayanýklý
seramik bir boruyla donatýlabilir.Eðer akýþkan klapenin
kapama yönünde akýyorsa, bu versiyonlar aþýndýrýcý etkisi
olan veya katý partiküller içeren akýþkanlarda kullanýma
uygundur.

Seramik malzemeli ve baºka özelliklere sahip özel imalatlar
istek üzerine üretilmektedirler.

Akýþ Bölücü Ýle Gürültüyü Önleme
St1 ve St 111 akýþ bölücüleri gürültüyü önlemek ve gövdeyi
yüksek hýz erozyonuna karþý korumak için kullanýlýr.

Proses akýþkaný sit ve klape arasýndan geçerken bu sýnýr-
lanmýþ bölgede en yüksek hýzýna ulaþýr. Yüksek enerji
oluþumundan evvel türbülans bölgesinde, proses akýþkaný
akýþ bölücünün iç duvarýna çarpar. Akýþ bölünür ve gaz
habbelerinin patlamasýnýn oluþturduðu gürültü zayýflatýlmýþ
olur.

VDMA 24 422 ‘ye göre gürültü hesabý, 1989 yayýný gazlar
için vana özel düzeltme katsayýsý µg ve sývý buhar için
düzeltme faktörü ηf akýþ bölücü kullanýldýðýnda gereklidir.
Ayrýntýlar için lütfen sayfa 22’deki diyagramlara bakýnýz.

Akýþ bölücü kullanýldýðýnda Kvs deðeri düþer.
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Ýlave Ekipmanlar
Metal Körüklü Sýzdýrmazlýk;
Eðer salmastra grubundan çok sýký bir dýþ yüzey gerekliy-
se,klape mili sýzdýrmýzlýðý için sýzdýrmazlýk flanþý ilave bir
salmastra ile donatýlýr. Bu salmastra alt salmastra grubunu
tamamlar.Metal körük bir test baðlantýsý vasýtasýyla bir
akýþkanla test edilir.

Sýzdýrmazlýk metal körüðü 240 serisinde –200 °C ile 400 °C
ve 250/280 serilerinde –200 °C ile 450 °C

Ýzole Parçasý
Standart bir sýzdýrmazlýk elemaný, izole parçasýyla
–10°C’den daha düºük ve +220°C daha yüksek sýcak-
lýklarda kullanýlabilir.

240 Serisi
–200 …+450 °Ñ (Uzun izole parçasýyla)
–50 … +450 °Ñ (Kýsa izole parçasýyla)

250 Serisi
–200 … +550 °Ñ

280 Serisi
Max +550 °Ñ

Sýcaklýk aralýklarý, basýnç sýcaklýk diyagramýna göre kulla-
nýlan malzeme ile sýnýrlanmýþtýr.

Isý Ceketi
Bazý akýþkanlar ancak belirli bir sýcaklýkta sývý haldedirler.
Eðer bu sýcaklýkta deðillerse katýlaþabilir veya kristalize ola-
bilirler. Sürekli sývý halde tutulabilmesi için vana gövdesi bir
ýsý ceketi ile donatýlýr. Bu sayede akýþkanýn sýcaklýðý isteni-
len konumda tutulur. Isý transfer akýþkaný olarak buhar kul-
lanýlýyorsa yoðuþan kondensin çok iyi bir þekilde tahliye
edilmesi gerekmektedir.
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Yüzyüze Boyutlar
Glob ve köþe vanalarýn yüzyüze boyutlarý DIN 3202 ‘de
belirtilmiþtir. Bölüm 1 flanþ baðlantýlarýn boyutlarýnýn (F1
býnabý PN10 ile PN40 arasý için, F2 sýrasý PN63-PN160
arasý, F3 ise PN250 ile PN320 arasý için).

SAMSON kaynak baðlantýlý vanalar flanþlý versiyonlarla
ayný ebatlara sahiptir. Kaynak boyunlu uçlara sahip vana-
larda belirli bir standart yoktur. Bundan dolayý yüzyüze boy-
utlar görüþmeye göre belirlenir. U.S. standartlarýna göre
vanalarýn yüzyüze boyutlarý ANSI/ASME B 16.10’da
belirtilmiþtir.

Boru Baðlantý Þekilleri
Endüstriyel tesislerde flanþlý baðlantý en uygun çözümdür.
Flanþlý baðlantý þekli kolay söküp, takma ve sýký baðlantý
imkaný saðlar. DIN normuna göre olan flanþlarýn baðlantýsý
DIN 2500’de belirtilmiþtir. Halbuki baðlantý boyutlarý DIN
2501 ve sýzdýrmaz yüzey tipleri DIN 2526’da belirtilmiþtir.

Standart SAMSON kontrol vanalarý Tip C sýzdýrmazlýk yü-
zeyine sahiptir. Diðer tipler istek üzerine üretilir.

U.S. standartlarýna göre class125 flanþlar ANSI/ASME B
16.1 ve daha büyük anma basýnçlarý için ANSI /ASME B
16.5.

Clas125 vanalarýn standart versiyonlarý pik dökümdür ve
yüzeyleri düzdür. (Yani sýzdýrmazlýk yüzeyli deðillerdir.)

Class 300 vanalar RF 0.06 sýdýrmazlýk yüzeyiyne sahiptir ve
daha büyük anma basýnçlarýnda RF 0.25 sýzdýrmazlýk yü-
zeyi kullanýlýr. Baþka versiyonlar da mevcuttur. Ýstek olmasý
halinde daha fazla bilgi verilebilir. Kritik proses akýþkan-
larýnda veya yüksek anma basýnçlarýnda vana gövdesi kay-
nak baðlantýlý veya kaynak boyunla yapýlýr. DIN standart-
larýna göre kontrol vanalarýnýn kaynak baðlantýlý olanlar DIN
3239 T1’e göre DIN 2559 T1 baðlantý noktasýna sahiptirler.

Vana Spesifik Parametreleri
Kvs deðeri
Gerekli Kvs deðeri gerekli verilerle DIN EN 60 534’e göre
hesaplanýr. Kvs deðeri vana nominal stroðunun H100 oldu-
ðundaki Kv deðeridir. Gerekli garanti açýsýndan hesaplama-
larda Kvs deðeri H100 iken hesaplanan Kv deðerinden da-
ha büyük seçilmelidir.

Karakteristik Özellikler
Karakteristik özellik H stroðuna baðlý Kv deðerini ifade eder.
Kontrol vanalarý ya eþit yüzdeli veya lineer karakteristiðine
sahiptirler. Eþit yüzdeli karakteristiðin anlamý stroktaki
deðiþmeyle eþit yüzdede Kvs deðiþiminin meydana gelme-
sidir. Lineer karakteristiðin anlamý stroktaki deðiþimle para-
lel olarak Kvs deðiþiminde de bir lineer deðiþimin söz konu-
su olmasýdýr.

Hassasiyet
Hassasiyet Kvr ile çarpýlmýþ Kvs deðeridir. Bu hesaplamada
Kvr deðeri en küçük Kv deðerini temsil eder. (DIN EN 60
534 Bölüm 2-4)
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C tipi sýzdýrmazlýk yüzeyli DIN flanþý
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Tahrik Üniteleri
Tahrik üniteleri kontrol sinyalini harekete dönüþtürürler.
Pnömatik ,elektrik motorlu, elektrohidrolik veya el kuman-
dalý tahrik ünieleri mevcuttur.

Pnömatik Tahrik Üniteleri
Pnömatik veya elektropnömatik cihazlarda kullanýlýrlar.
Pnömatik tahrik üniteleri içinde bir yay grubu ve dairesel bir
diyafram içeren diyafram tahrik üniteleridir. Güçlü tahrik
kuvveti hýzlý hareket bu tahrik ünitelerinin tipik özellikleridir.

Farklý sinyal aralýklarý mümkündür. Pnömatik tahrik üniteleri
zarar verici ortamlarda kullanýlabilirler ve emniyet fonksiy-
onludurlar. Eðer besleme havasý kesilirse kontrol vanasý ya
normalde açýktýr veya normalde kapalýdýr. Tip 3277 pnöma-
tik tahrik ünitelerinin direkt olarak pozisyoner veya limit
switch’lere montaj imkaný vardýr. Pnömatik tahrik üniteleri
ilave bir el kumandasý ile donatýlabilirler.

Elektrikli tahrik üniteleri
Eðer hava beslemesi saðlanamýyorsa yüksek tahrik kuv-
vetli ve uzun strok süreli elektriki tahrik üniteleri kullanýla-
bilir. Bu tahrik üniteleri kendi kendine kilitlenebilirler. Elektri-
ki tahrik üniteleri three step kontrolörlere analog sinyal yay-
an elektriki pozisyonerlere veya ters çeviren kontaktör bi-
rimlerine baðlanabilirler.

Elektrohidrolik Tahrik Üniteleri
Bu tahrik üniteleri three step kontrolörlere veya elektriki po-
zisyonerlere baðlanýrlar. Emniyet fonksiyonlu versiyonlarý
da mevcuttur.

El Kumandalý Tahrik Üniteleri
Bu tahrik üniteleri stroðu 15 veya 30 mm olan 240 ve 250
serisi kontrol vanalarýna takýlýrlar. Daha büyük stroða sahip
el kumandalý tahrik üniteleri istek üzerine mevcuttur.

T 8000-1 TR18

Tip 3277
Pnömatik Tahrik Üniteleri

With additional
handwheel

Elektrikli tahrik üniteleri

Elektrohidrolik Tahrik
Üniteleri

El Kumandalý Tahrik
Üniteleri



Kontrol Vanalarý Ýçin Aksesuarlar
SAMSON kontrol vanalarý birkaç aksesuarla donatýlabilir.
Bunlar tahrik ünitesinin kontrolünde ve stroðun görülme-
sinde kullanýlýrlar. Bu aksesuarlar ya DIN 60 534’e göre
veya 700 cm2 yüzeyli Tip 3277 tahrik ünitesine direk olarak
baðlanýrlar.

Pozisyoner
Pozisyonerler (P/P veya I/P) pnömatik veya elektriki bir
sinyali kontrol vanasýnda strok hareketine dönüþtürürler.
Çýkýþ deðiþkeni olarak pnömatik bir sinyal verirler. Standart
uygulamlarda veya ayrýk ayar sahalý uygulamalarda kul-
lanýlýrlar.

Limit Switch
Ayarlanan sýnýr deðere ulaþýlamadýðýnda veya o deðer
aþýldýðýnda bir sinyal verilir. Ýndüktif limit switch’ler tercih
edilir. Bunun yanýnda elektrik veya pnömatik mikroswitch-
ler istek üzerine temin edilir.

Pozisyon Transmitter/Potansiyometre
Klapenin konumunu analog bir elektriki sinyal vasýtasýyla
göstermeye yarar.

Selenoid Vana
Bir kontrol sisteminin ikili sinyalini ikili bir pnömatik sinyale
dönüþtürür. Böylece kontrol vanasý çabucak istenen konu-
ma getirilir. Selenoid vanalar on/off vanalarda veya emniyet
fonksiyonlu kontrol vanalarýnda kullanýlýrlar.

Lock-Up Valf
Eðer besleme havasý ayarlanan deðerin altýna düþerse, si-
nyal basýncý kesilir. Bu durumda tahrik ünitesi en son konu-
munu muhafaza eder.

Pnömatik Uzaktan Ayarlayýcý
Pnömatik kontrol sistemlerinin set deðerini ayarlamak için
manuel regülatör.

Besleme Basýncý Regülatörü
Besleme basýncý regülatörü pnömatik kontrol vanalarýna
0-6 bar arasý sabit bir besleme saðlar.

Hava Basýncý Düþürme Ýstasyonu
Bu istasyon bir besleme basýncý regülatörü ve bir adet
yabancý madde, yað veya kondensi ayrýþtýran filtreden
oluþur.

Pnömatik Amplifikatör
Hýzlý kontrollerde tahrik süresini kýsaltmayý saðlar.
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Pnömatik Uzaktan Ayarlayýcý

Lock-Up Valf

Selenoid Vana

Pozisyon
Transmitter/Potansiyometre

Limit Switch

Pozisyoner

Besleme Basýncý Regülatörü ve Hava Basýncý Düþürme
Ýstasyonu



Vana Hesabý
Kv deðerinin hesabý;
Kv deðeri DIN EN 60 534’e göre hesaplanýr. Teknik föyler
gerekli verileri saðlar. Basitlerþtirilmiþ hesap yöntemi
aþaðýda verilmiþtir. Bu formüller de baðlantý noktalarýnýn
etkisi ve kritik akýþ hýzlarýndaki sýnýrlmalar dikkate alýnma-
mýþtýr.

Vana Seçimi
Kv deðeri hesaplandýktan sonra, Kvs deðeri teknik föyden
seçilir. Eðer hesaplamalarda gerçek iþletme þartlarý kul-
lanýlmýþsa aþaðýdaki eþitlik kullanýlabilir. Kvmax ≈ 0,7 bis 0,8 ·

Kvs.
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Akýþkan Sývýlar Gazlar Buhar

Basýnç düþümü m3/h kg/h m3/h kg/h kg/h
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Semboller:
p1 (bar) Mutlak basýnç pabs

p2 (bar) Mutlak basýnç pabs

∆p (bar) Mutlak basýnç pabs

T1 (K) 273 + t1
QG (m3/h) Flow rate of gases, refered to

0 °Ñ and 1013 mbar

ρ (kg/m3) Sývý yoðunluðu
ρG (kg/m3) 0 °C ve 1013 m birdeki gaz yoðunluðu
v1 (m3/kg) P1 ve t1 için (buhar)özgül hacim
v2 (m3/kg) P2 ve t1 için özgül hacim
v * (m3/kg) p1

2
ve t1 için özgül hacim

p1 Giriþ basýncý

p2 Çýkýþ basýncý

H Strok

Q Debi m3/h

W Debi kg/h

ρ Yoðunluk kg/m3

(Genellikle sývýlar için kullanýlýr)

ρ1 Giriþ akýþkanýnýn yoðunluðu
(Gaz ve buhar için)

t1 Giriþ sýcaklýðý



Ses Emisyonu Hesabý
Z deðeri
z deðeri vana test düzeneðinde tesbit edilir ve gürültü
hesabýnda kullanýlýr.

Vana yükü Y = 0.75 olduðunda z deðeri kavitasyonun
baþladýðý basýnç oranýnýn gösterir.
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Tablo 3à · Serý 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

Sit
∅ mm

3 6 12 24 31 38 48 63 80 100 110 125 130 150 200

Strok mm 15 30 15 30 60 30 60

DN z · Akustik vana feat soygý

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

Tablo 3b · Serý 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

Sit
∅ mm

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

Strok mm 15 30 60 120

DN z · Akustik vana feat soygý

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



Gazlar ve Buhar
Tek ve çok kademeli kontrol vanalarýnýn gazlar için gürültü
emisyonunun hesabý DIN EN 60 534, bölüm 8-3’te belir-
lenmiþtir. Bu hesap yöntemi, ses düþürücü olarak St1 ve
St111 akýþ bölücülerinin kullanýldýðý vanalara uygulana-
maz. Bu durumda hesaplama VDMA 24 422, yayýn 89’a
göre yapýlmalýdýr.

Ses emisyonu µG akustik dönüm katsayýsýyla belirlenir. Bu
katsayý ile ∆p arasýndaki iliþki diyagram 1’de görülmektedir.
Bu fark direkt olarak iç akustik kapasitesinin seviye farkýný
ve ayný zamanda boru hattýndan 1 m. Uzakta iken umulan
ses basýncý seviyesini gösterir.

Sývýlar
Sývýlar için gürültü emisyonu DIN EN 60 534 ‘e göre
hesaplanýr. Bu hesaplama VDMA 24 422 yayýn 89’a da
uymaktadýr. VDMA 24 423’e göre türbülanslý akýþta ηF am-
pirik akustik dönüþüm katsayýsý belirlenmiþtir. Zy basýnç
oraný kavitasyonunun baþlangýcýna baðlýdýr. Z deðeri diya-
gram 2’de görülebilir.
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1 Akýþ bölücüsüz
2 St1 akýþ bölücülü
3 St111 akýþ bölücülü

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 x

0

-20

-40

-60

-80

-100

[dB]F

z=0,2 z=0,3 z=0,4 z=0,5 z=0,6 z=0,7 z=0,8

Diyagram 2



DIN Ve ANSI/ASME’ye Göre Malzemeler
Kullanýlan malzemeler ve sýcaklýk sýnýrlarý aþaðýdaki tabloda
listelenmiþtir.

SEÇÝM VE SÝPARÝÞ
Vana Seçimi
1. Kv deðeri DIN EN 60 534’e göre hesaplanýr. Kvmax ≈ 0.7

veya 0.8 · Kvs

2. Hesaplanan Kvs deðerine göre DN çapý belirlenir. (Te-
knik föyden)

3. Uygun karakteristik eðriyi seç

4. ∆p tablosundan uygun ∆p deðerini seç.

5. Basýnç, sýcaklýk, kozosyona karþý uygun malzemeyi
sýcaklýk - basýnç diyagramýndan belirle.

6. Pozisyoner veya limit switch gibi ilave ekipmanlarý belirle.

Sipariº Teksti

Lütfen aþaðýdaki bilgileri sipariþ aþamasýnda veriniz.
Kontrol vanasý Tipi : … 1)

Anma çapý DN : … 1)

Anma basýncý PN : … 1)

Gövde malzemesi : … 1)

Montaj ºekli : Flanþlý/kaynaklý/kaynak boyunlu
Klape: Standart, basýnç dengeli,

metal metale veya PTFE’li.
Karakteristik : eºit yüzdeli veya lineer
Pnömatik tahrik
ünitesi : T 8310 EN veya T 8311 EN’e göre
Emniyet
Fonksiyonu : Normalde açýk veya Normalde kapalý.
Tahrik süresi : (özel bir süre istendiðinde bildirilir.)
Proses akýþkaný: Yoðunluk kg/m
Debi : kg/h veya m3/h
Basýnç : P1, P2 ve maximum ve minimum

debiler
Aksesuarlar : Pozisyoner,limit switch, pozisyon

transmitter, selenoid valf, lock up valf,
besleme basýncý regülatörü.

1) If no details have been submitted, SAMSON will make a
proposal
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Tablo 4 · Malzemeler

Tanýmlama
DIN

malzeme
no

Standart
Sýcaklýk

[°Ñ]

Pik döküm

GG-25 0.6025 DIN 1691 –10 ... +300

A 126 B – ASTM –29 ... +232

FC 250 – JIS

Sfero döküm

GGG-40.3 0.7043 DIN 1693 –10 ... +350

Dökme çelik

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

Corresponds to ASTM – JIS –29 ... +427

Paslanmaz çelik

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

Corresponds to ASTM – JIS –200 ... +450

Dövme çelik

C 22.8 1.0460 DIN 17 243 –10 ... +400

Paslanmaz dövme çelik

X6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571 DIN 17 440 –270 ... +450
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SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D-60314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 ⋅ D-60019 Frankfurt am Main
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Kontrol Vanalarý Bilgi Föyü · DIN EN 60 534-7’e göre uyarlanmýþtýr.

Kontrol Vanalarý Bilgi Föyü (■ - Seçilmiþ parçalarýn detaylarý ve vana ölçüleri

1

Ç
al

ýþ
m

a
þa

rt
la

rý

Kontrol alaný

2 Ölçü ve kontrol

7 Boru hattý DN … PN … Class …

8 Boru malzemesi

12 Akýþ prosesi

13 Giriº sinyalinin durumu c - Sývý c - Buhar c - Doymuº buhar

15 min. Standart max. Birim

16 Akýþ çeþidi

17 Giriþ basýncý P1

18 Çýkýþ basýncý P2

19 Sýcaklýk T1

20 Giriþ yoðunluðu p1 veya M

21 Buhar basýncý Pv

22 Kritik basýnç Pc

23 Kinematik viskosite v

31 Max. Kv deðeri

32 Min. Kv deðeri

33 Kvs deðeri

34 Hesaplanmýþ ses basýnç seviyesi … dB(A)

35

V
an

a
g

ö
vd

es
i

Kontrol vanasý Tipi

36 Sitil

38 Nominal basýnç PN …

39 Nominal ölçü DN …

40 Baðlantý tipi c - flanþlý c - diºli c - kaynak borulu c - DIN / c - ANSI

43 Gövde ºekli c - Standart c - izole parçalý c - körüklü c - ýsýtma ceketli

45 Gövde malzemesi

47 Karakteristik c - lineer c - eºit yüzdeli

48 klape/mil malzemesi

49 Sit malzemesi

52 Sertleºtirilmiº yüzey c - hiçbirºey c - stelite ed.bölüm c - saf stelliteli c - sertleºtirilmiº

54 Sýzdýrmazlýk sýnýfý … % Kvs sýnýf …

55 Paket malzemesi c - standart c - tip

57

A
kt

u
at

ö
r

Aktuatör tipi c - Pnömatik

60 yüzey alaný … cm2

62 Besleme havasý basýncý min. max.

63 Sinyal aralýðý

64 Normalde c - kapalý c - açýk c - durmuº

66 diðer çalýþma modlarý c - elektrik c - elektrohidrolik c - el kumandalý

67 Emniyet fonksiyonlu üç yollu vana

68 Ýlave el kumandasý c - evet1 c - hayýr

70

P
o

zi
sy

o
n

er

Pozisyoner Tip

71 Giriº sinyali c - pnömatik c - elektrik

72 Kontrol vanasýnýn açýlma sinyali … bar … mA.

73 Kontrol vanasýnýn kapanma sinyali … bar … mA.

76 Max.hava baðlantýsý … bar

78 Patlama korumasý c - EExi c - Exd

80

L
im

it
S

w
it
c
h

Limit switch tipi

81 Limit switch c - elektrik c − indüktiv c - pnömatik

82 Switch pozisyonu c - kapalý c - % strok c - açýk

83 Switch fonksiyonlarý c - kapalý c - açýk

84 Patlama korumasý c - EExi c - EExd

86

S
el

en
o

id
va

n
a

Selenoid vana tip

87 Sitil c - 2 yollu c - 3 yollu

88 Güç kesildiðinde vana c - açýlýr c - kapanýr c − durur

91 Elektrik bilgileri … V … Hz. … W

V
a.


