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Megoldások hideg környezetre 

Hidegálló szelepek 

Nézzük az olvadás megfordított folyamatát, a fagyást. Normális körülmények között, 

elérve a 0°C hőmérsékletet a víz lassan megfagy, jég lesz belőle. A 0°C tehát a víz 

fagyáspontja is. Közben hőt ad le, energiája csökken. 

A leadott hő megegyezik az olvadáskor felvett energiával. 

0°C alatti hőmérséklet esetén, megfelelően előkészített, szárított levegőt kell alkalmazni. 

A 2. fejezetben már volt szó a hűtve szárítóról. A hűtve szárító utáni levegő már alkalmas 

arra, hogy hideg, fagyos környezetben is dolgozzunk vele. Ebben a környezetben a hűtve 

szárító nem 3°C-ra hűti a levegőt, hanem 15°C-kal a minimális környezeti hőmérséklet 

alá. (például: a környezeti hőmérsékletünk -50°C, akkor -65°C-ra hűti le) 

A HAFNER szelepek speciális zsírral való kenése lehetővé teszi, hogy -40°C vagy, akár  

-50°C-tól használjuk őket. Ezen szelepek alkalmazásának felső hőmérséklettartománya 

+50°C.  

Az alacsony hőmérséklet miatt különleges tömítésekkel van szerelve a szelep, ezért a 

nyomáscsatlakozás csak az 1. csatlakozásnál lehetséges. 

-40°C hőmérséklet alatt a szelep szivárgása 10 cm3/percre emelkedhet. 

Csak olajmentes levegő használható ezeknél a kiviteleknél.  

A kipufogás fojtható. 

A szelepek típusszám végződése TT. 

 - például:  

   - BR 311 701 TT 

 - HV 511 701 TT 

 - MH 510 701 G TT 

 - MNH 510 701 TT 

 

Hidegálló kivitelek elérhetőek az alábbi szériákból: 
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• Mechanikus működésű szelepek (végállás kapcsolók és kapcsolótáblába 

építhető szelepek) 

Ahogy a gyűjtőnevük is mutatja, általában végállást, vagy a munkahenger adott 

helyzetét kérdezhetjük le ezekkel a szelepekkel, és azzal egy pneumatikus jelet 

tudunk továbbítani.  

Példa: egy munkahenger eléri a 

véghelyzetét, akkor megnyomja a 

végállás kapcsolót, ami jelet ad egy 

pneumatikus vezérlésű szelepnek, és 

indít egy újabb folyamatot.  

 

• Névleges átmérő: DN 3 … 7 mm 

• Névleges nyomás: PN 10 bar 

• Átáramlás: QN 280 … 1250 l/min 

• Csatlakozás: G1/8”, G1/4” 

• Közeg: sűrített levegő 

   

• Áramlásszabályzó szelepek 

A pneumatikus munkahengerek sebességének beállításánál már találkoztunk a 

fojtó, fojtó-visszacsapó szelepekkel.  

Ismétlésként csak: azért, hogy a munkahengerek kamráinak a töltése és 

leszellőztetése eltérő intenzitással történhessen, fojtó-visszacsapó szelepet 

alkalmazunk. 

Az egyik áramlási irányban a fojtószelepen keresztül 

történik a levegő áramlása, mivel a visszacsapó szelep 

megakadályozza a szabad átáramlást. 

 

A másik áramlási irányban a visszacsapó szelepen 

keresztül, teljes keresztmetszetben történik az 

átáramlás, mivel a közeg a könnyebb ellenállás irányába 

         áramlik. 
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• Névleges átmérő: DN 5 … 10 mm 

• Névleges nyomás: PN 10 bar 

• Átáramlás: QN 650 … 2250 l/min 

• Csatlakozás: G1/8”, G1/4”, G3/8” 

• Közeg: sűrített levegő 

 

• Kézikaros szelepek 

Korábbi oktatási fejezetből tudjuk, hogy a típusszámuk HV és HVR karakterekkel 

kezdődik. A „H” betű utal a kézikaros vezérlésre, illetve az utolsó karakter, ha „R” 

betű, akkor az pedig a reteszelt verziót fogja jelenteni.  

A HV szelep egy monostabil szelep, melynek a karját, ha elhúzzuk, akkor 

működtetjük a szelepet, majd a kart elengedve, visszaáll alaphelyzetbe. 

Ezzel szemben a HVR szelep, egy olyan retesztelt kivitel, melynél a kart, ha 

elhúzzuk és elengedjük, akkor az elmozdított pozícióban marad mindaddig, amíg 

kézzel vissza nem állítjuk.  

 

• Névleges átmérő: DN 5 … 12 mm 

• Névleges nyomás: PN 10 bar 

• Átáramlás: QN 650 … 3000 l/min 

• Csatlakozás: G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2” 

• Közeg: sűrített levegő 

 

• Elektromos vezérlésű szelepek 

Elektromágnes segítségével vezéreljük a levegő útját. 2/2-es, 3/2-es, 5/2-es és 

5/3-as kivitelben is elérhető hidegálló kivitelben is. Különálló és alaplapos 

kivitelben is elérhető. 

 

• Névleges átmérő: DN 1,2 … 12 mm 

• Névleges nyomás: PN 10 bar 

• Átáramlás: QN 40 … 3000 l/min 

• Csatlakozás: M5, G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2” 

• Közeg: sűrített levegő 
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• NAMUR szelepek 

A NAMUR egy szabványos csatlakozási felület, melyet általában a forgató 

hengereknél alkalmaznak. Segítségével nem kell csöveket, 

csatlakozókat használni a szeleptől a munkahenger bekötéséig. 

Legelterjedtebb a G1/4”-os és G1/2”-os kivitel. A rögzítő furatok 

távolsága is a szabványban rögzített. G1/4” esetén 24 mm, G1/2” esetén 40 mm. 

 

• Névleges átmérő: DN 7 … 12 mm 

• Névleges nyomás: PN 10 bar 

• Átáramlás: QN 1250 … 3000 l/min 

• Csatlakozás: G1/4”, G1/2” 

• Közeg: sűrített levegő 

A NAMUR szelepekről bővebben a 12. fejezetben foglalkoztunk. 

 

• Pneumatikus vezérlésű szelepek 

Különálló és alaplapos kivitelben is elérhető termékek. Az alaplapra való 

csoportosítás után a szelepek közös táplevegőt kapnak, majd a vezérlő jellel, 

amely jelen esetben szintén levegő, tudjuk irányítani ezt a táplevegőt.  

 

• Névleges átmérő: DN 5 … 12 mm 

• Névleges nyomás: PN 10 bar 

• Átáramlás: QN 650 … 3000 l/min 

• Csatlakozás: G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2” 

• Közeg: sűrített levegő 
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Hidegálló munkahengerek 

A munkahengerek alkatrészei általában rozsdamentes acél, eloxált alumínium, 

szinterbronz illetve sárgaréz. Tömítései pedig poliuretán és NBR.  

-20°C alatt az NBR tömítés megdermed, és elveszíti tömítő képességét, így a henger 

ereszteni kezd. Magas hőmérsékleten használt hengerek általában FKM tömítéssel 

készülnek, amelyek viszont nem használhatók 0°C alatt. 

Az alábbi szériákból tudunk kínálni hidegálló munkahengert: 

• Körprofil hengerek | ISO 6432 | A-sorozat 

 

• Típusválaszték: REM, RIM, RDM, RBM, RIMA … 

• Típusválaszték: AB, AF, AH, AJ, AFK … 

 

• Profil hengerek | ISO 15552 | H-sorozat | D-sorozat 

 

• Típusválaszték: HIF, HIFR, HBF 

• Típusválaszték: DIL, DILA, DILR, DBL … 

 

 

• Kompakt hengerek | ISO 21287 | UNITOP | Rövidlöketű 

 

• Típusválaszték: VEN, VEF, VIN, VIF, VINT … 

• Típusválaszték: QEN, QEF, QIN, QIF, QINT … 

• Típusválaszték: BB, BF, BFA, BJ … 

 

Hidegálló pneumatika csövek 

Fontos, hogy ne csak a fő elemeink, szelepek és munkahengerek bírják a szélsőséges 

időjárást, hanem a „közvetítő elemek” is. Olyan pneumatika csövet kell alkalmazni, ami 

anyagából adódóan bírja a mínusz fokokat is.  
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Kínálatunkban az alábbi csövek érhetők el: 

• Teflon cső 

 

• Hőmérséklettartomány: -200°C … +260°C 

• Színválaszték: natúr, kék, piros, fekete, zöld, 

    sárga 

 

• Poliamid cső 

 

• Hőmérséklettartomány: -60°C … +100°C 

• Színválaszték: natúr, kék, piros, fekete, zöld, 

    sárga, szürke 

 

• Poliuretán cső 

 

• Hőmérséklettartomány: -35°C … +60°C 

• Színválaszték: natúr, kék, piros, fekete, zöld, 

    sárga, szürke 

 

• Polietilén cső 

 

• Hőmérséklettartomány: -10°C … +40°C 

• Színválaszték: natúr, kék, piros, fekete, zöld, 

    sárga, szürke 

 

Csatlakozók hidegálló kivitelben 

• Dugaszolható csatlakozó 

 

A dugaszolható csatlakozók O-gyűrűs tömítéssel tömítenek, ha 

pneumatika csövet dugunk bele. Ez a tömítőgyűrű NBR anyagból 

készül, így ezek a csatlakozók -20°C-tól alkalmazhatóak. A 

maximális hőmérséklet +80°C. 
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• Termékcsalád: Black széria, A-50000, A-57000, 

        900P, 900M 

 

• Hollanderes csatlakozó 

 

A hollanderes csatlakozóknál, az O-gyűrűvel ellátott csatlakozók  

-20°C-tól alkalmazhatók, viszont az O-gyűrű nélküliek -40°C-tól 

használhatók +80°C-ig. Az O-gyűrűs kivitelek elforgathatók, ami 

annyit jelent, hogy miután meghúztuk, rögzítettük a menetes 

részét, a csatlakozót be tudjuk állítani a megfelelő irányba. 

 

 

• Termékcsalád: A-01000, 100M 

 

 

• Vágógyűrűs csatlakozó 

 

A vágógyűrűs csatlakozók, azon kívül, hogy magasabb 

nyomást bírnak, a hőmérséklet tartományuk  

-60°C-tól +300°C-ig terjed. A csatlakozót általában 

merevfalú csövekhez használjuk. 

 

 

• Termékcsalád: A-13000 

 

 

Levegő-előkészítők hidegálló kivitelben 

• Klasszik, Futura, Multi-Fix, Standard széria 

 

Levegő-előkészítő egységeink általában -10°C-tól használhatók, ezért fontos, 

hogy olyan helyen helyezzük el őket, hogy ennél hidegebb ne érje őket. 

Fontos, hogy a szűrőpohárban összegyűlt nedvességet ne engedjük 

megfagyni, mert a jég szétnyomhatja a poharat. Célszerű az automata kivitel 

használata.  
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A következő fejezetben az ATEX-es, azaz robbanásbiztos környezetben használatos 

eszközöket nézzük meg. 
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