
Zastosowanie
Zawory regulacyjne przeznaczone dla mediów powoduj¹cych
erozjê lub abrazjê cz³onów nastawczych i korpusu.
Œrednica nominalna DN 25 do DN 150
Ciœnienie nominalne PN 16 do PN 400
Temperatura do 500°C

W instalacjach przemys³owych zawory regulacyjne z si³owni-
kami pneumatycznymi i elektrycznymi reguluj¹ przep³yw ró¿-
nych mediów tak¿e w niekorzystnych warunkach pracy. Zarów-
no gniazdo i grzyb, jak i korpus zaworu s¹ nara¿one podczas
wystêpowania zjawiska flashingu i w przypadku mediów agre-
sywnych zawieraj¹cych fazê sta³¹ na erozjê i abrazjê.
W pewnych sytuacjach cz³ony nastawcze wykonane z odlewów
lub z PTFE ulegaj¹ uszkodzeniu ju¿ po kilku dniach, a stellito-
wane lub wykonane z kutego tytanu po kilku tygodniach.
W przeciwieñstwie do nich ceramiczne elementy nastawcze nie
wykazuj¹ zauwa¿alnego zu¿ycia.
W zale¿noœci od formy konstrukcyjnej zaworu i specyficznych
w³aœciwoœci zastosowanego materia³u ceramicznego, takie
rozwi¹zanie ma nastêpuj¹ce zalety:
• gniazdo i grzyb z t³oczonego na gor¹co azotku krzemu,
• niezmienna du¿a odpornoœæ materia³u ceramicznego na

zginanie i œcieranie,
• odpornoœæ na korozjê,
• ponad 200-krotnie wiêksza trwa³oœæ u¿ytkowa w porówna-

niu z cz³onami nastawczymi wykonanymi ze stali austenity-
cznej przy pracy w warunkach silnej erozji i abrazji

• wiêksza trwa³oœæ u¿ytkowa korpusu zaworów k¹towych
dziêki przep³ywowi w kierunku zamykania grzyba zaworu
i dziêki zastosowaniu dodatkowej rurki os³onowej z wêglika
krzemu (SiC).

Zawory regulacyjne o konstrukcji modu³owej mo¿na wyposa-
¿yæ w ró¿ne urz¹dzenia dodatkowe:
ustawniki pozycyjne, zawory elektromagnetyczne i inne urz¹-
dzenia zgodne z wymaganiami normy DIN EN 60 534-6
i zaleceñ NAMUR. Szczegó³owe informacje zob. karta zbior-
cza T 8350.

Wykonania
Na rys. 1 i 2 przedstawiono zawory regulacyjne z si³ownikami
pneumatycznymi typu 3271, które mo¿na wyposa¿yæ w cera-
miczne elementy wewnêtrzne.
– Typ 3251-1 · Zawór przelotowy typu 3251 
– Typ 3256-1 · Zawór k¹towy typu 3256

Inne wykonania
– z si³ownikiem elektrycznym · na zapytanie
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Rys. 2
Zawór regulacyjny typu 3256-1
z si³ownikiem pneumatycznym typu 3271

Rys. 1
Zawór regulacyjny 
typu 3251-1 z si³ownikiem
pneumatycznym typu 3271



Po³o¿enie bezpieczeñstwa
W zale¿noœci od u³o¿enia sprê¿yn w si³owniku (szczegó³owe
informacje zob. karta katalogowa T 8310 i T 8311) zawór
regulacyjny mo¿e w przypadku zaniku energii zasilania przyj-
mowaæ jedno z dwóch po³o¿eñ bezpieczeñstwa:
"trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz", 
w przypadku zaniku energii zasilania zawór jest zamykany.
"trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz", 
w przypadku zaniku energii zasilania zawór jest otwierany.

Materia³y
Karty katalogowe wymienione w tabeli 1 zawieraj¹ dok³adne
informacje o materia³ach, z których wykonane s¹ urz¹dzenia.
Korpusy zaworu mog¹ byæ wykonane z normalnego lub odpor-
nego na korozjê staliwa oraz ze staliwa odpornego na niskie
lub wysokie temperatury.
Elementy nastawcze, jak grzyb i gniazdo lub pierœcieñ gniazda
s¹ wykonywane z t³oczonego na gor¹co w temperaturze 1700
do 1800°C azotku krzemu (Si3N4). Rurka os³onowa jest wyko-
nywana z t³oczonego na gor¹co wêglika krzemu (SiC).
Dane podane w tabeli 2 opisuj¹ korzystne w³asnoœci tych
materia³ów.

Dopuszczalne ró¿nice ciœnieñ �p
Dopuszczalne ró¿nice ciœnieñ dla wykonañ ze wspó³czynnika-
mi Kvs od 1,6 do 160 zawarte s¹ w kartach katalogowych
wymienionych w tabeli 1. Przyporz¹dkowanie œrednic nominal-
nych i œrednic gniazda zgodnie z tabel¹ 3.
Dopuszczalne ró¿nice ciœnieñ dla wykonañ ze wspó³czynni-
kiem Kvs � 1 i Kvs � 230 na zapytanie.
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Rys. 3 · Zawór typu 3251-1 z ceramicznymi elementami
        nastawczymi

Rys. 4 · Zawór typu 3256-1 z rurk¹ os³onow¹ z materia³u 
        ceramicznego



Wybór i obliczenia
Zawory regulacyjne z ceramicznymi elementami nastawczymi
nale¿y dobieraæ ze szczególn¹ starannoœci¹. Z tego wzglêdu
ostateczne parametry obliczane s¹ przez firmê SAMSON.
1. Obliczenie w³aœciwego wspó³czynnika Kv zgodnie z norm¹ 

DIN EN 60 534.
2. Wybór œrednicy nominalnej i wspó³czynnika Kvs 

z odpowiedniej tabeli 3.
3. Ustalenie dopuszczalnej ró¿nicy ciœnieñ �p i wybór 

odpowiedniego si³ownika w oparciu o karty katalogowe 
wymienione w tabeli 1.

4. Wybór materia³u i elementów wyposa¿enia dodatkowego 
zgodnie z wykresem ciœnienia i temperatury i na podstawie 
odpowiednich kart katalogowych.

Sk³adaj¹c zamówienie nale¿y podaæ nastêpuj¹ce dane:
Typ zaworu DN ... PN ... 
Materia³ korpusu zgodnie z odpowiedni¹ kart¹ katalogow¹
Rodzaj przy³¹cza ko³nierze/koñcówki do wspawania
Grzyb ceramiczny/ odci¹¿eniem ciœnieniowym
Charakterystyka sta³oprocentowa lub liniowa
Rurka os³onowa dla zaworu typu 3256 
Si³ownik wykonanie zgodnie z kart¹ katalogow¹ 

T 8310 i  T 8311 
Po³o¿enie
 bezpieczeñstwa zawór otwarty / zawór zamkniêty
Medium gêstoœæ w kg/m3 i 

temperatura w °C lub K
Max. przep³yw kg/h lub m3/h i stanie normalnym 

i roboczym
Ciœnienie p1 w bar (ciœnienie absolutne pabs) 

p2 w bar (ciœnienie absolutne pabs) 
Wyposa¿enie 
dodatkowe ustawnik pozycyjny i / lub nadajnik 

sygna³ów granicznych
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Tabela 1 · Dane techniczne

Zawór Typ 3251 3256

Si³ownik 1) Typ typ 3271 lub typ 3277 (do 700 cm2)

Forma konstrukcyjna
korpusu

zawór przelotowy • –

zawór k¹towy – •

Œrednice nominalne DN 25 · 50 · 80 · 100 · 150

Ciœnienie nominalne PN 16 ... 400

Elementy wewnêtrzne

Ceramiczne elementy nastawcze HPSN (Si3N4)

Ceramiczna rurka os³onowa – SiC

Zakresy temperatur (por. przynale¿na karta katalogowa)  Dopuszczalne ciœnienia robocze zgodnie z wykresami temperatury i ciœnienia 
(por. karta zbiorcza T 8000-2)

Zakres temperatury °C –250 ... 500

Klasa przecieku zgodnie z norm¹ DIN EN 1349: 2000

Grzyb zaworu IV-S2

Szczegó³owe informacje zob. kartakatalogowa T 8051 T 8065
1) Zawory z si³ownikami elektrycznym, typ 3251-2 i 3256-2 na zapytanie

Tabela 2 · W³aœciwoœci materia³ów ceramicznych

Materia³ HPSN SiC

Wytrzyma³oœæ na zginanie 
(w 4 punktach) N/mm2 600 ... 800 >350

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie N/mm2 300 ... 500 >180

Wytrzyma³oœæ na œciskanie N/mm2 2500 >1200

Modu³ Young'a kN/mm2 310 ... 320 >330

Twardoœæ HV 10 N/mm2 >16 000 >21 000

Rozszerzalnoœæ cieplna (�) 10�6/°C 3,2 4,3

Odpornoœæ na korozjê lepsza od wszystkich materia³ów metalowych zaworów



Zmiany techniczne zastrze¿one
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Tabela 3 · Wspó³czynniki Kvs i "z" · Przegl¹d

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 63 100 160 230

Œrednica 
gniazda Ø     mm 8 12 24 31 38 50 63 80 100 120

Skok nominalny mm 15 30 60

Tabela 3a · Zawór przelotowy typu 3251 z ceramicznymi elementami nastawczymi
           Przep³yw w kierunku przeciwnym do kierunku zamykania zaworu · Wykonanie podane w komórkach z szarym t³em
           dostêpne tak¿e z odci¹¿eniem ciœnieniowym

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 63 100 160 230

DN wartoœci wspó³czynnika "z"

25 0,75 0,65 0,65 0,55 0,55

50 0,5 0,45 0,5

80 0,5 0,45 0,35

100 0,35 0,35

150 0,35 0,25 0,25 0,2

Parametry do obliczania przep³ywu zgodnie z norm¹ DIN EN 60 534, czêœæ 2-1 i 2-2: FL = 0,95 ,  xT = 0,75

Tabela 3b · Zawór k¹towy typu 3256 z ceramicznymi elementami nastawczymi i rurk¹ os³onow¹
           Przep³yw w kierunku zgodnym z kierunkiem zamykania zaworu · Wykonanie podane w komórkach z szarym t³em
           dostêpne tak¿e z odci¹¿eniem ciœnieniowym

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 63 100 160 230

DN wartoœci wspó³czynnika "z"

25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

50 0,15 0,15 0,15

80 0,15 0,15 0,15

100 0,15 0,15

150 0,15 0,15 0,15 0,15

Parametry do obliczania przep³ywu zgodnie z norm¹ DIN EN 60 534, czêœæ 2-1 i 2-2: FL = 0,85 ,  xT = 0,6
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