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Rozvoj dnových vypú acích ventilov
spodných výpu acích a odka ovacích ventilov bol
významne pou ítý v chemických a súvisiacich
priemyselných odvetiach takmer pred 100 rokmi.
Vynájdený SchuF v roku 1923, ich úvodné pou itie
bolo nahradi  ve mi jednoduchú drevenú zástr ku
pou ivanú na zatvorenie alebo vypustenie
zásobníka, nádob alebo potrubí.Ich predstavenie
spôsobilo, e bolo mo né vypusti  nádoby
obsahujúce nebezpe né látky a bezpe ne zvládli
média pod vysokým tlakom a teplotou. al ie

ové výhody pre prvotných u ívate ov dnových
vypú acích ventilov bola schopnos  zaistenia

tvych priestorov, vo né odkalenie nádob alebo
reaktorov.

Priemyselné pou itie
Dnes, pre dnové vypú acie ventily (BOV) sa na li
aplikácie v chemickom a petrochemickom
priemysle. Sú vhodné pre farmaceutické aplikácie
a aplikácie biotechnológií, kde sa musí vyhnú
vzájomnému zne isteniu. Na li uplatnenie tie  pri
abrazívnych riedkych ka ovitých zmesiach a
vysokých teplotách okolia ako sú uho né skvapal-
nenie a hliníkový priemysel.

Typy dnových vypú acích ventilov
SchuF vyvinul rôznu kálu dnových vypú acích
ventilov, ktoré sa delia na dve kategórie: Plat ové a
piestové (alebo T ové). Podstatné rozdiely medzi
nimi sú:
¿  Plat ové ventily majú krat iu d ku a sú preto

ideálne tam, kde je limitovaný priestor alebo je
dôle itá váha. Men í zdvih znamená, e mô e
by  pou itý men í a rýchlej í pohon, etriac cenu
a váhu.

¿ T ové piestové ventily sú s plným nepreru e-
ným prietokom a sú viac vhodné pre nádoby, kde
je po iadavka rýchleho vypustenia alebo
preplachu, pre vysoko viskózne média alebo kde
je potrebné odobra  ve ké mno stvo vzoriek.

Model 25BF plat ový stúpajúci ventil s vlnovcom a teplotným senzorom

Model 25 BH plat ový stúpajúci ventil s kovovým vlnovcom.

Modely plat ových dnových vypú . vent.
Plat ové dnové vypú acie ventily mô u by  do-
dané ako modely s otváraním sa do nádoby alebo s
otváraním sa do ventilu.

Modely 19 s otváraním sa do nádoby (rovnaká
ve kos  vstup / výstup) a modely 25 (vä ia ve kos
vstupu ako výstupu) sú viac vhodné pre média
obsahujúce pevné materiály alebo kry tály, ktoré sa
mô u vytvára  v mieste výpustu z nádoby. Ak sa
plat a otvára do nádoby, uskuto uje sa
automatický prielom kôry. Plat ový rastúci ventil je
navrhnutý tak, aby taktie  zatvoril prietok, za pomoci
tesniacej innosti.
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Plat ové dnové vypú acie ventily - celkový preh ad

Modely 18 plat a otvárajúca sa do ventilu
(odli ná ve kos  vstup / výstup) a model 24 (vy ia
ve kos  vstupu ako výstupu) mô u by  pou ité pre
nádoby s nízkymi namontovanými nadstavbami.
Plat ový ventil otvárajúci sa do ventilu mô e by
kombinovaný so vzorkovacím ventilom.

Telesá ventilov
etky telesá ventilov mô u by  zvy ajne v

rôznych kvalitách nerezových oceliach, ale mô u
by  ponúknuté rôzne dostupné zlievate né alebo
zvarite né materiály.

Model 18 BS plat a otvárajúca sa do ventilu s upchávkou                                                          Model 24 BS plat a otvárajúca sa do ventilu s upchávkou

Plat ové dnové vypú acie ventily – Tesnenia
Plat ové ventily sú dostupné s rozdielnymi tesniacimi
mo nos ami:
¿  Model 25 BS je preva ne v Hastelloy alebo ne-

rezovom ventile a upchávkovým tesnením do
atmosféry.

¿  Model 25 BH je zvy ajne kovový alebo nerezový
ventil s Hastelloy alebo kovovým vlnovcom a
spätným upchávkovým tesnením.

¿  Model 25 BF je teflónom alebo sklom vyvlô ko-
     vaný ventil s vlnovcom a spätným upchávkovým

tesnením.
¿  Model 25 BM predstavuje Teflónové alebo gumen-
     né membránové tesnenie.
etky plat ové ventily mô u by  dodané pod a

TA Luft  (náro né nemecké environmentálne emisné
normy) kompatibilné upchávkové tesnenia.
Varianty tesniacich procesov vrátane kov na kov, tvrdo
odolávacích materiálov and PTFE tesniaceho krú ku.

Pre farmaceutický priemysel mô u by  ponúknuté
nasledovné materiály ako napríklad: nerezová oce
triedy ako 1.4435 (BN2) a jemne vyle tená 316L,
1.4439 alebo 1.4539. Pre vysokú odolnos  vo i
korózií mô u by  ponúknuté Duplex, Alloy 59,
Hastelloy C 22, C 276, B 2, B 3, Titán, Titanium,
Zirkónium a mnoho al ích. Mô e by  dodané
prevedenie liata oce  alebo nerezová oce  potiahnuté
s PTFE alebo vyvlô kované teleso sklom.

Funkcie plat ových dnových vypú acích
ventilov vnútorné funkcie plat ových dnových
vypú acích ventilov vrátane mohutného prevedenia a
kon trukcie, vysoká prispôsobite nos , a iadne m tve
priestory.
Ka dý SchuF dnový vypú ací ventil je prispôsobený
a napasovaný na zákazníkové po iadavky, i sú to
ne tandartné rozmerové pripojenie, vysoko brúsny
materiál, alebo po iadavka na nízky zne istenie.
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Preh ad vlastností

¿ Pretrhnutie zatvrdnutia

Plat ové ventily otvárajúce sa do nádoby (Modely 19
alebo 25) pri otváraní automaticky pretrhnú mo né
zatvrdnutia, ktoré sa mô e sformova  na dne reaktora.
Sú preto vhodné pre média obsahujúce su inu alebo
kry tály.

¿ tve priestory
etky ventily sa pripá-

jajú rovnako k hrdlu ná-
doby tak, e nevznikajú
iadne m tve

priestory na
spodku nádoby.
Ventily sú na-
vrhnuté tak,
e nádoba sa

sama cez ventil
odkalí.

¿ Viac ú ové
Ventily z nerezovej ocele sú zvy ajne vyhovujúce pre
potravinársky a bio chemický priemysel. Mô u by
po adované ventily pre prevádzky s viac ú ovým
dávkovaním, výrobu rôznych chemikálií a aktívnych
sú astí vrátane kyselín a zásad a ventily s vysokou
chemickou odolnos ou. SchuF mô e doda  ventily z
Hastelloy, z Titán-u a Zirkón-u alebo s sklom potiahnuté,
alebo PTFE a Tantalum potiahnutím.

¿ Vo né zne istenie napáda
mo nos  prekro  zne istenie a
pozostatky v medzeriach, ne-
hybné FDA schválené, mô e
by  poskytnuté  prevedenie ako
sú tesniaci o-krú ok, okrajové
tesnenie alebo roz írite né
sedlo.

Model 24AV Sterilný ventil
x + d 1 rozmery má jednoduchú kon trukciu

sedlového telesa a plat ovej
pindle, o zabezpe uje, e
etky asti vo vnútri ventilu

mô u by  odmastené a sterilné.
¿ Tesnenie do ovzdu ia
Na eliminovanie priesakov
do okolia v etky plat ové
ventily mô u by  vybavené
PTFE plochým vlnovcom
(Typ 25BF), kovovým
vlnovcom (Type 25BH),
alebo PTFE membránou
(25BM). K dispozícii je
taktie TA Luft  zhodná
upchávka.

¿ Vhodne vy istený (CIP)

Model 24 BC plat a otvárajúca sa
do ventilu

Oh ovzdorný
Za ú om po kodenia oh om
je ivotne dôle ité zabezpe
e reaktory, osadené nádoby

a ich výpustné ventily musia
zosta  nedotknuté a musia
zabráni  prívodu oh a alebo
zne isteniu od hasiacich látok.

etky na e ventily mô u by
ponúknuté v nehor avej verzii.

Sme jediný výrobca schopný ponúknu  toto pre-
vedenie  dokonca aj pre PTFE a sklom vyvlo kované
ventily.

etky ventily mô u by  vybavené preplachovacími
otvormi ( tandard s lemovacími ventilmi Typ 25BF)
umo ujúce vy istenie ventilu pokia  prebieha proces v
nádobe.

¿ Zistenie teploty
Umiestnenie teplotného senzora v platni ventilu
zabezpe uje, e obsah zásobníka mô e by  meraný
dokonca aj ke  sú malé ar e. Sníma  mô e by
odstránený za ú om kalibrácie aj ke  ventil je stále v
prevádzke.

Integrované vzorkovanie a preplachovanie
asté intervaly a procesné okolnosti zamedzuje

pou itie nejakého zvlá tneho vzorkovania, peciálne
vtedy, ke  je nebezpe enstvo, e mô e by  ponorené
vzorkovacie potrubie, ktoré mô e by  zablokované,
alebo ak sú tam ne istoty alebo cenové dôvody, ktoré
by mohli znehodnoti  celú vzorku.
Ak je priestor, tak za príplatok je mo ná kombinácia
kotú ového typu vzorkovacieho ventilu v kombinácií s
plat ovým ventilom patentovaného Schuf.
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Farmaceutický priemysel a jemná chémia

SchuF plat ové venti ly sú in talované v rozsiah-
lych prevádzkach vo vä ine farmaceut ického
premyslu a v jemnej chémii . Sú asto pou ívané
vo výrobe prísad do kyselín a vitamínov.
Po as posledných 15 rokov dvojaký tlak na
racionalizáciu a bezpe nos  & predpisy ivotného
prostredia viedol k mnoho ventilovým udalostiam.
SchuF zastáva popredné miesto pri týchto
udalostiach s íslom inovácií :

¿ Roz írite né zvä ené sedlo
(vyp a potenciálne m tve priestory)

¿ GMP zhodný plat ový vent il

¿ Plne istite ný a preplachovate ný

¿ Men ie sedlo platnových ventilov

Sterilný ventil (Model 24AV)
Sterilné ventily sú zna ne pou ívané vo farma-
ceutickom priemysle a mô u by  dodané 4"
ako tandard alebo ak sú po adované tak aj
vä ie svetlosti. SchuF 24AV sterilný ventil je
vysoko prispôsobivý tak, e mô e by  pou itý
ako výpustný, rohový alebo vzorkovací ventil.
Hodia sa k dnom reaktorov a fermenterov z
nereze, Hastelloy alebo sklom pot iahnutým
mater iálom. P lat a otvárajúca sa do venti lu a
tesnenie mô e pri amo oprot i prí rube reaktora
týmto eliminova  mo nos  pri estoru medzi
sedlom a reaktorom. Navy e plat a mô e by
profi l ovaná, vyhovujúca médiu vypú acím
vlastnostiam.

Dobrá výrobná prax ventilov (GMP)
SchuF ponúka kompletný rozsah venti lov, ktoré
potvrdujú GMP tandardy. Venti ly otvárajúce sa
do nádoby alebo do venti lu s upchávkovým tes-
nením, vlnovcovým tesnením alebo membráno-
vým tesnením.
Ventily majú nasledujúce charakteristiky:

¿ iadne m tve priestory

¿ Jednoducho preplachovate né

¿ Povrch mô e by  vybrúsený na Ra < 0.2 µ

¿ iadne trbiny

Tieto venti ly sú ideálne pre dávkovacie procesy,
kde dokonca najmen ie zne istenie od predchá-
dzajúcich dávkovaní by mohli by  smrte né.
Existuje mno stvo tesniacich mo ností pre
GMP dodr iavanie ako sú ukázané ni ie.

 1          2
Vä ia medzera pre CIP                               GMP tesniaci o-krú ok

3
GMP okrajové tesnenie

Medzera medza sedlom a tesnením mô e by
navrhnutá CIP a prispôsobená na preplachova-
nie von medzi rozdielnym dávkovaním (1),
alebo v závislosti od pou iti a nádoby mô e
by  pou i tý takti e  O-krú ok (2), okrajové
tesnenie (3) alebo roz írite né sedlo(4).

Model 24 AV Sterilný ventil
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Príklad rozmerov pre ventil v súlade s GMP -  25 BF

Tabu ka rozmerov pre plat ové dnové vypú acie ventily model 25 BF (PTFE / vylo ený sklom)

60°                                                               45°
Ve kos 80/50          100/80        150/100       200/150           80/50           100/80        150/100
(Inch) 3"/2" 4"/3" 6"/4" 8"/6" 3"/2" 4"/3" 6"/4"

x tandard 52                 66                 81             min 40               52                 66                 81
d1 tandard 79                 99                148           min 190              79                 99                148
x min-max 52 - 100       66 - 150       81 - 180       40 - 180         52 - 100       66 - 150       81 - 180

a 57                 55                 75                110                  14                 14                 14
b 167               180               200               240                 115               155               175

h1 18                 25                 23                 42                   18                 25                 23
H (PM) 710               790               790               875                 710               820               840
H (NF) 500               570               570               775                 500               600               620
H (PS) 480               480               500               700                 480               510               550
HUB 35                 35                 35                 45                   35                 35                 35
Hb 0                  75                115                45                    0                  50                 70
D2 315               315               315               390                 315               315               315
s1 38                 38                 40                 51                   38                 38                 40

etky rozmery sú v mm pokia  nie je uvedené inak. Rozmery pre iné modely dnových vypú acích ventilov sú
mo né na po iadanie.
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Výber vhodného plat ového, dnového, vypú acieho ventilu

¿   Sú po adované ni ie sily hriade ového tesnenia?
¿ Sú v prevádzke obmedzenia miesta?
¿ Je nevyhnutná absolútna tesnos  ventilu do atmosféry (vlnovcové tesnenie)?
¿ Je krátky zdvih výhodou?
¿ Sú faktorom nízke po iato né a údr bové náklady?
¿ Je ve kos  ventilu nad 4"?
¿ Je  preplachovanie dutiny telesa ventilu po as reakcie prianím?
¿ Je ventil pre jedovatú prevádzku?

Plat ový typ vypú acieho ventilu

¿ Pomáha tlak k zatvoreniu ventilu?

¿ Je po adovaný prielom kôry na spodku
reaktora?

¿ Je po adovaný najlep í mo ný prietok?

¿ Je ventil pre vákuové aplikácie?
¿ Je mie anie zatvorenené na spodku

nádoby?
¿ Je dôle ité istenie ku ky medzi

dávkovaním?

      Stúpajúca ku ka                                                        Klesajúca ku ka

Lep í prietok
Vä í vstup ako
výstup
PTFE po ah mo ný

Rovnaký vstup
ako výstup
Zvy ajne pre existu-
júcu náhradu ventilu

Lep í prietok
Vä í vstup ako
výstup

Rozli né ve kosti
vstup / výstup
Zvy ajne pre existu-
júcu náhradu ventilu

25 BS (BF)                         19 BS                                 24 BS                                 18 BS
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pecifikácie plat ových dnových vypú acích ventilov
tandard                                 Opcia

Ve kos 1" do 18" ako tandard             Larger on request

Teleso Nerezová oce  1.4408 (CF-8M)   304, 316 L, Duplex, Hastelloy, Monel, T itanium, Nickel,
     Inconel, Incoloy, a iné

Vyvlô kovanie nie je mo né                                  PTFE, sklom, keramikou alebo gumou
Výstup 45 ° alebo 60 °                               90 °
Plat a Nerezová oce  1.4571 (316 Ti)  sklom vyvlô kovaná, tvrdený povrch, tantalum povlak

     PTFE a v etky materiály v súlade s Teleso-Opcia
Vreteno Nerezová oce  1.4571 (316 Ti)      Hast C 276 a materiály v súlade s Teleso-Opcia
Sedlo Nerezová oce , vymenite né        PTFE vyvlô kované a materiály v súlade s Teleso-Opcia
Teplota mínus 10 ° do +230 ° C                  Vy ia alebo ni ia na po iadanie
Tlak ASME 150, PN 16 & PN 40          do ASME 2500, PN 320 alebo vy í na po iadanie
Teplotný nie je mo ný                                2 x PT 100 sensory s tantálovou hlavicou
Senzor na plat u, alebo ty  na plat u z nerezovej ocele
Pohony Ru ný, pneumatický,                    Je mo né montovanie do strany

hydraulický alebo elektrický         Ovládacia rýchlos  otvorenia do 0,1 sec.
Fire safe nie je mo né                                 Fire safe pod a BS 6755 Pt. 2 *
Výhrevný plá nie je mo né                                 Na po iadanie
Povlak povrchu nie je mo ný                            Anodovaním, Nitrid titánu, Keramikou, Wolfrámom

* Európske bezpe nostné tandardy odpovedajú API 607.

Mo nosti tesniacich upchávok do atmosféry:
Typ BS upchávka s upchávkovými krú kami pre v etky modely

Typ BH kovový vlnovec, nula emisií do atmosféry, a bezpe nostná upchávka
Typ BF PTFE vlnovec, nula emisií do atmosféry, a bezpe nostná upchávka

Typ BM membránou tesnená, nula emisií do atmosféry, a bezpe nostná upchávka

Pripojovacie a sedlové tesniace alternatívy:
Pripojovacie: PTFE tesniaci krú ok, kov na kov a tvrdo povlakované materiály

Sedlo: O-krú ok, okrajové tesnenie a roz írite né sedlo

al ie mo nosti:
¿ Preplachovacie

     pripojenia
¿ Materiály v súlade

     s FDA
¿ Vnútorné /

     vonkaj ie le tený
¿ Koncové spína e

¿ CIP / GMP
¿ Ru ná prevodovka
¿ T kus
¿ Detekcia priesaku
¿ Trecia plat a
¿ Solenoidový ventil

¿ Zdvíhacie skrutky
¿ Súvislé vedenie platne
¿ Kónické sedlá

¿ Trvalo za ená upchávka
¿ Stiera e
¿ Regulátory polohy

Model 24 BC
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vo svete:

w w w. s c h u f . c o m   · w w w. s c h u f . d e

Fetterolf Corporation, Inc.
phone: +1 610 584 -1500
fax: +1 610 584 -5904
info@fetterolfvalves.com
SchuF (USA) Inc.
phone: +1 843 881 3345
fax: +1 843 881 6121
sales@schuf.us

SchuF Valve Technology GmbH
phone: +353 (0)21 4837000
fax: +353 (0)21 4837030
sales@schuf.ie

SchuF Chemieventile Vertriebs GmbH
phone: +49 (0 )6198
571100 fax: +49 (0 )6198
571200 verkauf@schuf.de

Vá  miestny zástupca :

Fetterolf SchuF do Brazil Ltda
phone: +55 19 3936 9090
fax: +55 19 3935 3215
fbvendas@fetterolf.com.br

SchuF Speciality Valves India Pvt. Ltd.
phone: +91 421 2264600
fax: +91 421 2362018
sales@schuf-india.com

Bickel & Wolf Bratislava s.r.o.
Kosodrevinová 2, 821 07 BRATISLAVA

Tel.: +421 2 4920 473-0
Fax: +421 2 4445 3222

e-mail: office@bickelwolf.sk
www.bickelwolf.sk
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