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1. Működési elv 

A biztonsági szelep feladata, hogy megakadályozza a határértéken felüli nyomás 

kialakulását a nyomástartó berendezésekben. Abban az esetben, amikor a nyomás okozta és a 

szeleptányérra ható erő egyenlő lesz a rugón beállított erővel a szelep nyitni kezd. Az adott 

szelepkonstrukció által megkövetelt nyomás további emelkedésével bekövetkezik a szelep 

teljes nyitása, amit a szelepharang segít (1. ábra, 4. tétel és 4. ábra 4. tétel).  

2. Szállítási állapot 

A szállított szelepek kipróbálása és az elvárt nyitónyomásra vagy a nyomás tartomány 

esetén a tartomány felső nyomására való beállítása megtörtént. A szelepek jelölése 

(tanúsítása) a szeleptestre rögzített adattáblával, valamint a kilépő karima kerületébe 
beütött jelekkel történik. 

 

Jelölések: 

1. A biztonsági szelep típusa 

2. Űlék átmérő 

3. Rugószám 
4. Gőz és gáz kifolyási szám Kdr (tényező) 

5. Nyomás nyitó értéke, vagy nyomástartomány  

6. Áramlási keresztmetszet 
7. Gyártási év 

8. Szelepemelkedés minimális értéke 

9. Nyomásnövekedés 
10. Folyadék kifolyási szám Kdr (tényező) 
11. A beállítás próbanyomása 

*Akkreditált szervezet száma 

Pluszban a kimenő karimán beütve: 

1. Rugószám 

2. Nyomástartomány, vagy nyitó nyomás kezdőértéke 

3. Gyártási év / gyári szám 

4. A szerelő munkahelyszáma 

5. A próbát végző kezelő bélyegzője 

A beállított nyomást a rugóház  és a szelepsapka közötti plomba biztosítja. 

A biztonságos szállítás érdekében a kart a kilépő karima furatához kell drótozni, az átfolyó nyílásokat pedig vakdugóval 

kell lezárni. A szelep külső felülete festett.  

 

Adattábla 

 

1. ábra 
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3. A biztonsági szelepek beszerelése 

• A berendezésre vagy csőrendszerre szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a szelep a szállítás 

közben nem sérült-e meg, vagy szennyeződött el. Feltétlenül kötelező mind az áramlási csatornák, 

mind a külső és csatlakozó felületek tisztaságának ellenőrzése. A csatlakozó karimák illesztési 

felületét meg kell tisztítani a konzerváló szertől, és el kell távolítani az esetleges szennyeződéseket. 

• A biztonsági szelepek berakodás / kirakodás illetve szerelés során történő megemeléséhez a 

szeleptestre és szelepfedélre erősített hevedert kell használni úgy, ahogy az a 2. ábrán látható. 

Tilos a szelep megemelése a lefúvató karnál fogva. 

• A szelepet függőleges helyzetben kell beszerelni. A szelep beszerelését követően el kell 

távolítani a kart rögzítő drótot. 

• A szelephez csatlakozó vezetékeknek meg kell felelniük a felügyeleti szabályokban foglalt 

követelményeknek. A vezetékek keresztmetszetét, és alakját úgy kell megválasztani, hogy a 

szelep áteresztőképességét ne csökkentsék. Ha a közeg több biztonsági szelepből egy (közös) 

csővezetéken keresztül távozik, a csővezeték szabad áramlási keresztmetszetének legalább akkorának kell lennie, 

mint a szelepek kimenő csonkjai áramlási keresztmetszeteinek összessége.  A csővezetékeket az áramlás 

szempontjából kedvezően kell kialakítani (enyhe ívek), folyadék esetében pedig lejtősre. A víztelenítővel ellátott 

szelepeknél gondoskodni kell a kondenzátum elvezetéséről. Víztelenítővel nem rendelkező szelepeknél az elvezető 

cső legalacsonyabb pontján víztelenítőt kell betervezni. 

 

• A teljes emelkedésű biztonsági szelepek DN 40-től a szeleptestből öntött 

támasztó patákkal rendelkeznek, amelyek feladata - megfelelő felszerelés 

esetén - a kifújáskor fellépő reakcióerő felvétele. 

• A szelep kimenőcsonkján fellépő reakcióerő elkerülése céljából a csővezetéket 

megfelelően alá kell támasztani. Gőzök és gázok esetében a kimenőcsonkot 

nem lehet mereven rögzíteni a csővezetékhez. Példa a kimenőcsonk rugalmas 

rögzítésére a csővezetékhez - 3. ábra. 

• A szelep nem lehet a nyomástartó berendezés szerelvényeinek teherhordó szerkezete, és nem lehet kitenni a 

bemenő, és kimenő vezetékek hibás telepítése okozta alakváltozásoknak. 

• A szelep és a nyomástartó berendezés karimáinak illesztésénél megfelelő tömítést kell alkalmazni, ami illik a felfekvő 

felület fajtájához, és megfelel a közeg fajtájának illetve paramétereinek. 

• A karima kötőcsavarjait egyenletesen és felváltva kell meghúzni. Bizonyos használati idő után vagy tömítetlenség 

észlelése esetén a csavarokat újra meg kell húzni. 

• A szelep beépítési helye legyen könnyen hozzáférhető, jól megvilágított és védett a külső tényezők hatása ellen. Ha a 

biztonsági szelepet szabadtérben telepíti, gondoskodjon a fagy és a csapadék elleni védelemről. Ha kezelőhíd 

közelében kerül beépítésre, figyelembe kell venni a munkavédelmi szabályokat (a szelep működésbe lépése nem 

szabad, hogy veszélyeztesse a kezelő személyzet egészségét és életét).

 

3. ábra 

 

2. ábra 
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4. A biztonsági szelepek üzemeltetése

 

 
 

 

 

 

A nyomástartó berendezésekben és csőhálózatban biztonsági  funkciót ellátó biztonsági szelepek különösen gondos, és 

szakszerű kezelést igényelnek. Minden üzemeltetési hiányosság a szelepszerkezet meghibásodásához, ennek 

következtében pedig a teljes nyomástartó berendezés sérüléséhez vezethet. Az üzemeltetés során különös figyelmet 

kell fordítani: 

• A biztonsági szelep helyes, a biztosított berendezés üzemi paramétereinek megfelelő beállítására. 

• A szelepmechanizmus önszabályzás és sérülés elleni védelmére. 

• A szelep helyes, a felügyeleti előírások követelményeinek megfelelő működése időszakonkénti ellenőrzésére. 

• A helyes felújítás-gazdálkodásra. 

A biztonsági szelep működésének ellenőrzése, a lefúvató karral történő lefúvatásán alapszik, amikor is a kart a 4. ábrán 

mutatott irányba elfordítjuk. A kar elmozdításával lazítunk a rugónyomáson, ezzel lehetővé tesszük, hogy a szeleptányér 

minimálisan megemelkedjen, és a közeg átáramoljon. A kar lazítása a nyitónyomás kezdeti értékének minimum 75%-nál 

lehetséges, nem ajánlott azonban túllépni a 85%-ot, tekintettel a teljes lökethossz elérésének lehetőségére.  Nem szabad 

ugyanakkor megfeledkezni arról, hogy a túl gyakori lefúvatás következtében sérülhetnek a szelepűlék és a szeleptányér 

tömítő felületei, és így a záró tömörség megszűnhet, viszont a lefúvatás teljes hiánya általában a szelepmechanizmus 

„beégéshez” vezethet, ami komoly következményekkel járhat. 

A fenti műveletek gyakorisága függ mindenek előtt: 

■ Az üzemeltetési körülményektől, vagyis az áramló közeg fajtájától és paramétereitől; 

■ A technológiai folyamat specifikációjától; 

■ A telepítés helyétől 

■ A környezeti hatásoktól; 

Kötődjön a nyomástartó berendezés / csőhálózat - amelyet biztosít - vizsgálatához és felújításához. Ezen a téren nagyon 

fontos szerepet játszik az adott berendezést üzemeltető felhasználó tapasztalata.  A biztonsági szelep ellenőrzési 

időszakainak megállapítása a csőhálózat tervezőjének a feladata. 

A szelep lefúvatását követően a kart állítsa vissza az eredeti helyzetébe. A szelep lefúvatása során fennáll annak a 

lehetősége, hogy szennyeződés kerül a tömítő felületekre.  Ilyen helyzetben még egyszer át kell fúvatni a szelepet a 

 

Tétels

zám 

Az elem neve 

1. Szeleptest 
2. Szelepülék 

3. Szeleptányér 

4. Harang 
5. Vezetőpersely 
6. Persely 

7. Ászokcsavar 
8. Csavaranya 

9. Rugófeszítő kupak 

10. Szelepszár 

11. Rugótányér 

12. Beállító csavar 

13. Szelepsapka 

14. Rugó 

15. Emelővilla 
16. Ellenanya 

17. Dupla(iker)gyűrű 

18. Biztosítóanya 

19. Csavaranya 

 

630A, 630C, 630F(R) E alak 

17 

4. ábra 

 

775 alak Tételek minta a 

630A, 630C, 630F(R) E 

alakokra 

 

630F F(G) alak 

03-0C 
sorozat 
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szennyeződés eltávolítása érdekében. Ha ennek ellenére sem zár jól a szelep, a nyomástartó berendezés legközelebbi 

állásakor a szelepet fel kell csiszolni. A lágytömítésű szelepek esetében a szeleptányér gumi tömítő felületének sérülését 

a szeleptányér cseréjével lehet orvosolni. 

 A biztonsági szelepeket nem lehet leeresztő szelepként használni, a nem rendeltetésszerű használat felmenti a 

gyártót a garanciális kötelezettségei alól. 

5. Nyitónyomás kezdeti értékének beállítása 

A nyomás beállítását erre jogosult személy vagy az átvételt végző műszaki felügyelet képviselője végezheti el, aki a 

nyomástartományra megrendelt szelepek esetében elvégzi a berendezésre telepített szelep elvárt nyitónyomása 

kezdeti értékének beállítását a megadott tartományban. 

A szelep nyitónyomásának kezdeti értékét az adott rugóhoz tartozó tartományban lehet beállítani.  

1. Távolítsa el a szelepsapka (13) és a rugófeszítő kupak (9) között lévő plombát  

2. Emelje a kart fel ütközésig a Z irányba 

3. Csavarja le a sapkát 

4. Lazítsa meg a biztosítóanyát (18) 

5. A beállító csavart tekerje az elvárt nyitónyomás kezdeti értékének beállítása céljából, a felfekvő felületek 

védelme céljából tartsa mozdulatlan helyzetben a szelepszárat a csavaranyánál (16) fogva, amíg tekeri a beállító 

csavart. 

6. Kontrázza a biztosítóanyát (18) 

7. Csavarja vissza a szelepsapkát új tömítéssel. 

6. A biztonsági szelepek karbantartása és felújítása 

A biztonsági szelepek helyes működéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: 

• A szeleptányér nem állhat ferdén a szelepűlékhez képest; 

• A szelepűlék és szeleptányér felfekvő felületeinek tömör zárást kell, hogy biztosítsanak; 

• A szelepmechanizmus egymással érintkező mozgó alkatrészei meg kell, hogy tartsák az üzemeltetési körülmények 

között a csúsztathatóságukat. 

A fenti feltételek megőrzése érdekében a szelepeket időszaki vizsgálatnak, és felújításnak kell alávetni. A biztonsági 

szelepek felülvizsgálatát megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személyek végezhetik. A felújítást viszont elsődlegesen a 

biztonsági szelep gyártójának kell végezni, vagy az általa felhatalmazott szervizeknek, illetve a felhasználó, megfelelő 

felügyeleti jogosítvánnyal rendelkező felújító brigádjának. Nehéz üzemi körülmények között funkcionáló szelepek 

esetében (pl. magas hőmérséklet és/vagy 4,0 MPa feletti nyomás) számításba kell venni a szelep minden működésbe 

lépése után annak felülvizsgálatát. 

FIGYELEM 

A jelen utasításban foglaltakon kívül figyelembe kell venni a biztonsági szelep üzemeltetése szerinti ország felügyeleti 

szabályaiból eredő követelményeket, és utasításokat is. 
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7. Üzemzavarok okai és azok elhárítása 

 

Üzemzavar Lehetséges okok Elhárítás 

A biztonsági szelep nem működik - 

nincs áramlás vagy csak jelentéktelen 

Nem távolították el a szelep beszerelése 

során a belépő karima vakdugóját 

Távolítsa el a vakdugót a szelep belépő 

karimájáról. 

Nagyobb gépelemek maradtak a 

csőrendszerben - elzárják a közeg útját a 

szelephez 

Szerelje ki a szelepet a rendszerből, és 

tisztítsa meg a szelephez vezető utat. 

Szabálytalan szelepbeszerelés - a közeg 

áramlási iránya nem egyezik meg a 

szeleptesten feltüntetett áramlási iránnyal 

Szerelje be a szelepet szabályosan, a gyártó 

kezelési utasításában megadottaknak 

megfelelően. 

Nincs kiszerelve a blokkoló/záró csavar Távolítsa el a blokkoló csavart és dugóval vagy 

tömítő anyaggal dugaszolja be a furatot, a 

gyártó ajánlásának megfelelően. 

Túl magas a szelepen beállított nyomás, 

nincs összhangban a biztosított 

berendezés által támasztott 

követelményekkel.  

Ha a szükséges nyomás belefér a szelepbe 

szerelt rugó működési tartományába - állítsa 

be a biztonsági szelepet a kívánt nyomásra, 

ha pedig kívül esik a beszerelt rugó működési 

tartományán - cserélje ki a rugót megfelelőre, 

és állítsa be az elvárt nyomást. Minden 

esetben járjon el a gyártó ajánlásának 

megfelelően. Ha a kívánt nyomásérték nincs 

összhangban a beszerelt biztonsági 

szeleptípus működési tartományával - 

cserélje ki a szelepet a megfelelő típusúra és 

állítsa be a kívánt nyomásértéket. 

Figyelmen kívül hagyott ellennyomás 

(konvencionális szelep, vagyis nem 

kiegyenlített szelep esetén). 

Ha ez állandó jellegű, statikus (idegen) 

ellennyomás - állítsa be a szelepet differenciál 

nyomásra, ha ez idegen változó ellennyomás - 

használjon a változó ellennyomást 

kompenzáló rugalmas csőmembránnal szerelt 

szelepet.  Minden esetben járjon el a gyártó 

ajánlásának megfelelően, magyarázatot 

igénylő kérdésekben, konzultáljon a gyártó 

műszaki tanácsadójával. 

Viszkózus közeg Alkalmazzon membrános és fűtőköpenyes 

biztonsági szelepet, esetleg iktasson a 

rendszerbe hasadó tárcsát. 

A közeg megdermedése vagy 
besűrűsödése 

A védőburkolatot és a vezetékeket olyan 

állapotban kell tartani, hogy a közeg ne 

dermedjen meg, vagy ne sűrűsödjön be  

használjon fűtést. 

A szelepülék és a szeleptányér tömítő 

felületeinek „besülése”, amelyek nem 

tudnak elválni egymástól a beállított 

szelepnyitó nyomásértéknél. 

Ha a közeg tulajdonságai és az üzemeltetési 

körülmények nem zárják ki egy ilyen jelenség 

fennállását - megfelelő gyakorisággal kell 

végezni a biztonsági szelepek átnézését és 

felújítását, egyidejűleg feltétlenül be kell 

tartani a biztosított berendezés / csővezeték 

üzemeltetési dokumentációjában előírt szelep 

lefúvatási időintervallumokat. 
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 . . 

Nem állandó a biztonsági szelep 

nyitó nyomásának kezdeti értéke 

(konvencionális vagyis nem 

kiegyensúlyozott szelepek) 

Változó (dinamikus) nyomás (ellennyomás) 

a kimenő vezetékben 

Cserélje ki a konvencionális biztonsági 

szelepet az ellennyomás változásait 

kompenzáló csőmembrános biztonsági 

szelepre. 

Nem lehet lefúvatni a biztonsági 

szelepet 

A szelep alatti nyomás alacsonyabb, mint a 

beállított nyitó nyomás értékének 75%-a 

A biztonsági szelepet megfelelő nyomással 

kell lefúvatni - a gyártó ajánlásával 

összhangban. 

Nincs eltávolítva a szállítás idejére a kart 

rögzítő huzal. 

Oldja fel a zárást. 

Hiba az lefúvó egységen belül. Át kell nézni az lefúvó egységet, és szükség 

esetén a sérült alkatrészeket ki kell cserélni. 

Tömítetlenség a szelepűléken Szabálytalan szállítás vagy tárolás - nem 

megfelelő szállítási vagy tárolási helyzet, 

kiestek a vakdugók a szelep bemeneti és 

kimeneti nyílásaiból, amelynek 

következtében mechanikus szennyeződés 

jutott a szelep belsejébe 

A szállítás és tárolás során feltétlenül be kell 

tartani a gyártó ajánlásait. Ha a szelep belseje 

elszennyeződött - meg kell tisztítani a szelep 

beszerelése előtt a tömítő felületek 

sérülésének megakadályozása érdekében. 

Az üzemi nyomás nagyobb, mint a 

működésbelépéshez szükséges nyomás 

90%-a (nincs megfelelő nyomáskülönbség 

a nyitónyomás kezdeti értéke és a 

biztosított berendezés/csőrendszer 

nyomása között. 

Az üzemi nyomásnak kisebbnek kell lennie a 

működésbe lépéshez szükséges nyomásérték 

90%-nál. 

A biztonsági szelep működéséhez szükséges 

szabályszerű körülmények biztosítása 

érdekében be kell tartani a gyártó által 

ajánlott nyomáskülönbséget. 

Az átfúvató egység karja nem semleges 

állásban van (zárt felépítésű és alacsony 

nyomású szelepek esetén) 

Állítsa a kart semleges állásba (a 4. ábra 

szerinti „Z” irányba). 

A biztonsági szelep rezgése/remegése Állapítsa meg, és ha lehetséges szüntesse 

meg a rezgés okát. 

Ha a rezgésátvitelt nem lehet 

megakadályozni, megfelelő csillapító 

rendszert kell alkalmazni. Ha a szelep instabil 

működése a nem megfelelő 

szelepválasztásból adódik (lásd a „Rezgések” 

pontot), elemezze a szelepkiválasztás 

szabályszerűségét, eltérés esetén cserélje azt 

ki. 

Szennyezett közeg, idegen test a 

szeleptányér és szeleptest között 

Röviden fúvassa át a szelepet az esetleges 

szennyeződések eltávolítása érdekében, ha ez 

nem hozza meg az elvárt eredményt - szerelje 

ki a szelepet és  csiszolja fel a szeleptányér és 

szelepűlék tömítő felületeit, vagy cserélje ki a 

szelepet új szelepre. Ha lehetséges 

alkalmazzon lágy szeleptányér tömítésű 

szelepet, amely kevésbé érzékeny a 

szelepűléken található apró mechanikai 

szennyeződésekre Járjon el a gyártó 

ajánlásának megfelelően.. 
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 A közeggel közvetlenül érintkező elemek 

korróziója - az anyagra vonatkozó rossz 

szelepválasztás eredménye 

Cserélje le a szelepet anyagállóságát illetően az 

üzemi közeg tulajdonságaihoz igazított 

biztonsági szelepre vagy alkalmazzon megfelelő 

anyagszilárdságú hasadó tárcsával létrehozott 

biztonsági szeleprendszert. 

A csőrendszerben/berendezésben lévő 

feszültségek hatására keletkezett 

alakváltozások. A szeleptestek 

alakváltozást szenvedhetnek a 

csőrendszerről átvitt túlzott terhelés 

hatására, ami többek között a szelepűlék 

tömítetlenségéhez vezethet. 

Meg kell keresni, és meg kell szüntetni a 

felszültségek okát. Ha a szeleptest 

alakváltozása tartós - ki kell a szelepet új 

biztonsági szelepre cserélni. 

A szelepűléken keletkezett 

tömítetlenségek egyéb okai. 

A megállapított ok függvényében - a gyártó 

iránymutatásaival és döntésével összhangban 

- ki kell cserélni a hibás elemeket vagy a 

biztonsági szelepet egy újra. 

A biztonsági szelep alacsonyabb 

nyomásnál nyit, mint a nyitó nyomás 

kezdeti értéke. 

Ha a szelep beállítása „hidegen” történt, 

nem vették figyelembe a hőmérséklet 

korrekciót (100 °C és a fölötti 

hőmérsékletű közegeknél használt 

biztonsági szelepek esetén) 

Korrigálja a nyitó nyomás kezdő értékét, 

betartva a gyártó útmutatásait és ajánlásait. 

A szeleprugó üzemi körülmények közötti 

túl nagy relaxációja (olyan szelepek 

esetében, amikor a közeg paraméterei az 

adott szeleptípus alkalmazási 

tartományának felső részébe esnek - a 

megengedett hőmérséklet/nyomás reláció 

szempontjából) 

Konzultáljon a gyártóval - cserélje ki a rugót a 

gyártó iránymutatásainak megfelelően. 

Amennyiben lehetséges, alkalmazzon nyitott 

felépítésű szelepet (külső rugóhűtés) vagy 

szigetelő betétes szelepet. Ha a helyzet 

megismétlődik, cserélje ki a szelepet egy 

magasabb hőmérsékleti tartományra szánt új 

szelepre. 

A szelepülék/szeleptányér tömítő 

felületeinek nem túl nagy sérülése vagy 

elszennyeződése, amitől a szelep nem zár 

le teljesen alacsonyabb nyomáson 

Szerelje ki a szelepet, ellenőrizze a tömítő 

felületeket, és szükség esetén újítsa azokat fel 

(csiszolja fel) a gyártó útmutatásainak 

megfelelően. 

A szelepet differenciálnyomásra állították 

be (állandó idegen ellennyomás 

figyelembe vétele) ugyanakkor változtak a 

lefúvatás feltételei, és nincs ellennyomás 

Korrigálja a szelep beállítását. Ha az elvárt 

nyomás belefér a szelepbe szerelt rugó 

működési tartományába - állítsa be a 

biztonsági szelepet a kívánt nyomásra, ha 

pedig kívül esik a beszerelt rugó működési 

tartományán - cserélje ki a rugót megfelelőre 

és állítsa be az elvárt nyomást. Minden 

esetben járjon el a gyártó ajánlásának 

megfelelően. 

Hirtelen nyomásemelkedés 
(pulzálás) 

A nyomásforráshoz képest nem 

megfelelően elhelyezett biztonsági szelep 

Ellenőrizze a biztonsági szelep elhelyezését a 

nyomás forrásához képest. A biztonsági 

szelepet a nyomásforráshoz képest olyan 

távolságra kell beszerelni, hogy ne legyen 

kitéve a nyomásingadozás hatásának. 

Karimarepedés a szeleptesten Szállítási sérülés Cserélje a biztonsági szelepet 

Rejtett anyaghiba Cserélje a biztonsági szelepet 
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 Beszerelési hibák Cserélje a biztonsági szelepet. Feltétlenül 

tartsa be a gyártó ajánlásait és a biztonsági 

szelepek beépítésére vonatkozó, és 

jogszabályokban foglalt követelményeket - a 

beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne 

keletkezzen (anyag) feszültség. 

A csőrendszer hibás tervezéséből eredő 

nem megengedett erőátvitel (pl. hajlítás, 

csavarás) 

Cserélje a biztonsági szelepet.  A csőrendszer 

tervezése során feltétlenül be kell tartani a 

gyártó ajánlásait és a felügyeleti szerveknek a 

biztonsági szelepkehez csatlakozó 

vezetékekre vonatkozó követelményeit, 

figyelembe véve minden lehetséges, a 

lefúváskor fellépő reakcióerőt, be kell 

tervezni a megfelelő 

alátámasztásokat/rögzítéseket, hogy a szelep 

ne képezzen tartószerkezetet a csőrendszer 

más elemei számára. Megfontolandó 

támasztókaros biztonsági szelepek 

alkalmazásának lehetősége. 

Rezgések Túl nagy az átfolyó közeg ellenállása a 

bemenő vezetékben - 3%-ot meghaladó 

nyomásveszteség a bemenő vezetékben (a 

biztonsági szelep nyitónyomásának kezdő 

értéke) 

Csökkentse az átfolyó ellenállást a bemenő 

vezetékben. Ha ez nem lehetséges objektív 

okok miatt - át kell gondolni esetleg 

rezgéscsillapítós biztonsági szelep 

alkalmazását. Ilyen szelepkonstrukció 

alkalmazásának hatékonysága konkrét 

körülmények között - meg kell beszélni a 

gyártóval. 

A tervező nem jól választotta meg a 

biztonsági szelep karakterisztikát a 

biztosított berendezés/csővezeték 

nyomásrendszeréhez 

Elemezze a kérdést a különleges állapotok 

figyelembe vételével. Ha az illesztés 

sikertelen - cserélje a szelepet olyanra, 

amelynek a karakterisztikája megfelelő. 

Olyan szelepet terveztek be, amelynek az 

áteresztőképessége túl nagy a biztosított 

berendezés / csőrendszer 

követelményeihez képest. 

Gondolja át a biztonsági szelep illesztését - 

alkalmazzon kisebb szelepet, ami megfelel az 

elvárt áteresztőképességnek. 

A lefúvatás pillanatában az elvező csőben 

keletkező dinamikus ellennyomás 

meghaladja a gyártó által engedélyezett 

értéket (a nyitó nyomás kezdő értékének 

10 - 15%) - pl. túl hosszú elvezető vezeték, 

túl kicsi az átmérője, hirtelen áramlásirány 

változás, hangtompító alkalmazása stb. 

Ha nincs lehetőség a kimenővezeték 

ellennyomást csökkentő konstrukciós 

módosítására, alkalmazzon, az ellennyomást 

kompenzáló csőmembrános szelepet. 

Túlzott statikus ellennyomás ingadozás a 

szelep kimenetén (konvencionális szelep, 

vagyis nem kiegyenlített szelep esetén). 

Alkalmazzon rugalmas csőmembránnal szerelt 

szelepet - amely ellenálló a változó 

ellennyomásra. 

A záró elem túl nagy konstrukciós 

emelkedése 

 

(pl. a folyadékokhoz használt teljes 

emelkedésű biztonsági szelepek esetében) 

 

 

Alkalmazzon az ilyen típusú közegekhez 

illesztett karakterisztikájú biztonsági szelepet 

vagy - ha a gyártó ilyen kivitelt lehetővé tesz - 

korlátozza a teljes emelkedésű biztonsági 

szelep szerkezeti szelepemelkedését 

(lökethatárolás) a gyártó által ajánlott 

mértékig. 
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A csatlakoztatott vezetékeken 

szabálytalanul kivitelezett varratok, túl 

kicsi tömítések a bemeneten és a 

kimeneten vagy az áramlást zavaró, rosszul 

(nem központosan) felrakott tömítések 

Szüntesse meg a rendellenességeket 

Annak ellenére, hogy a biztonsági 

szelep működésbe lépett, a 

biztosított berendezésben nem 

csökken le a nyomás az 

megengedett értékre 

Helytelenül megválasztott biztonsági 

szelep - a szelep áteresztőképessége túl 

kicsi a berendezés igényéhez képest 

Méretezze újra a szelepet az elvárt 

áteresztőképesség szempontjából és cserélje 

azt ki a megfelelő szelepre. 

A biztonsági szelep folyamatosan 

átereszti a közeget 

A szeleprugó eltört - vagy a közeg 

korróziós hatására vagy más módon 

Cserélje ki rugót vagy az egész biztonsági 

szelepet. Vízgőz esetén - fontolja meg nyitott 

kupakos szelep alkalmazásának lehetőségét. 

A szelep „felakadása” (kinyit a szelep és 

nem zár le újra) 

Meg kell keresni a „felakadás” okát. Ha nem 

lehet megszüntetni - cserélje ki a szelepet. 

A tömítő felületek nagyon nagy sérülései 

pl. hosszantartó tömítetlenség, szelep 

űlék-törés, a  közeg hatására keletkezett 

„berágódás” miatt 

Cserélje ki szelepet új szelepre. 

A nyomás nem csökken  a záró nyomás 

értéke alá. 

A szelepzárás céljából tartsa fenn az üzemi és 

záró nyomás megfelelő arányát - az ISO 4126-

1 szabványnak megfelelően. 

A kezelőszemélyzet közeg okozta 

sérülése - a szelep lefújása során a 

szelep külső tömítetlenségének 

eredményeként a lecsapolt közeg 

elvezetése során 

A munkavédelmi szabályoknak és a gyártó 

ajánlásának nem megfelelően, nyitott 

felépítésű biztonsági szelep alkalmazása 

(pl. kezelői emelvények közelében) 

Ha az üzemeltetési paraméterek ezt lehetővé 

teszik - cserélje a szelepet zárt kupakú 

verzióra, ha ez nem lehetséges - lássa el 

megfelelő védőburkolattal. 

Biztonsági szelep alkalmazása a gyártó által 

jóváhagyott külső tömörségi próba nélkül. 

Alkalmazzon gáztömör kivitelű szelepet, 

vagyis külső tömörségi próbával. 

Olyan szelep alkalmazása, amelyben a 

tömítések nem felelnek meg a közeg 

tulajdonságainak és paramétereinek. 

Cserélje ki a szelep tömítéseit a megfelelőre 

(egyeztetve a gyártóval) vagy a teljes 

szelepet. 

Nem szabályszerű lefúvatás Gőzök és gázok esetében az elvezető csőnek 

felfelé kell irányulnia, a biztonságos lefúvatás 

érdekében, ugyanakkor a szelep 

kimenőcsonkját nem lehet mereven rögzíteni 

a csővezetékhez. Folyadék esetében az 

elvezető cső lefelé irányuljon, legyen esése, 

hogy a közeg teljes egészében el tudjon 

távozni a lefúvató térből. Továbbá minden 

esetben a biztonsági szelep kimenő karimáját 

(környezetbe történő lefúvatás) vagy az 

elvezető csövet úgy kell elhelyezni, hogy a 

kiáramló közeg ne jelentsen veszélyt a 

környezetre. Tartsa be a felügyeleti szervek 

előírásait és a gyártó útmutatásait, ajánlásait. 
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8. Jótállás 

A ZETKAMA azzal a feltétellel garantálja a termékek megfelelő működését, ha a szelepek beépítése a felhasználói 

utasításnak, az üzemeltetés pedig a ZETKAMA katalógusokban meghatározott műszaki feltételeknek és paramétereknek 

megfelelően történik. A jótállási idő a beépítéstől számított 12 hónap, de nem több mint a vásárlástól számított 18 

hónap. 

 A szelepből és az elvezető csőből 

szabálytalanul elvezetett közeg 

Szüntesse meg az elvezető rendszer 

szabálytalanságait igazodva a felügyeleti 

szervek előírásaihoz valamint a gyártó 

útmutatásaihoz és ajánlásaihoz. 

Víz / kondenzátum a biztonsági 

szelep házban 

Helytelenül kivitelezett - a közeget a 

biztonsági szelepből - elvezető rendszer, 

rossz vagy eldugult víztelenítő rendszer 

Szüntesse meg az elvezető és víztelenítő 

rendszer szabálytalanságait. Biztonsági 

szelepből folyadék közeg elvezetésére 

szolgáló rendszer kivitelezése terén, illetve 

olyan esetekben, amikor a lefúvatás során 

kondenzátum keletkezhet - feltétlenül a 

felügyeleti szervek előírásai és gyártó 

ajánlásai szerint kell eljárni. Az elvezető 

rendszer legalacsonyabb pontjában építsen 

be, a fel gyülemlett közeget / kondenzátumot 

hatékonyan elvezető pontot. Ha a biztonsági 

szelep gyártója olyan verziót is gyárt, amely 

lehetővé teszi a szelepház tágulási 

kamrájának víztelenítését, érdemes ezt a 

szelepet alkalmazni. 

A megengedett érték feletti 

zajemisszió 

(gőzök, és gázok lefúvatása esetén) 

Jelentős közeg kiáramlási sebesség a 

biztonsági szelepből 

A megengedett értékek nem túl jelentős 

túllépése esetén - érdemes átgondolni a 

sebesség csökkentését nagyobb biztonsági 

szelep alkalmazásával. Nem szabad azonban 

figyelmen kívül hagyni, hogy a szelep 

„túlméretezése” instabil működést okozhat 

(lásd „Rezgések” pont). Az esetek 

többségében közvetlenül a szelep előtt 

hangtompítót és hangelnyelő ernyőt kell 

alkalmazni. Hangelnyelővel felszerelt elvezető 

rendszerek tervezése során figyelembe kell 

venni a hangcsillapítón átáramló közegsugár 

statikus és dinamikus hatását. A 

hangcsillapító beépítése nem szabad, hogy 

zavarja a biztonsági szelep működését és az 

ezzel kapcsolatos plusz ellenállásokat 

figyelembe kell venni az elvezető rendszer és 

a szelep áteresztőképességének 

számításainál. Mindegyik esetben ügyelni kell 

arra, hogy a biztonsági szelep gyártója által 

megengedett ellennyomás értékét ne lépjük 

túl. 
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Ettől eltérő jótállási feltételek a szelep gyártója és a Vásárló közötti egyesség tárgyát képezik. A gyártó fenntartja a 

konstrukció és a gyártási technológia tökéletesítéséből eredő műszaki módosítások jogát. Ha a felhasználó a jelen 

utasításban foglalt szabályokat és útmutatásokat nem tartja be, a gyártó mentesül minden kötelezettség és jótállás alól. 

Levelezési cím:        

ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 

Maja 12 57-410 Ścinawka 

Średnia Tel: +48 74 865 21 

11 Fax: +48 74 865 21 01 

www.zetkama.pl  

 

Magyarországi  

Forgalmazó: 

FÜT-KER KFT. 

H-59002 Orosháza 

Csorvási út 18. 

+3668  410 639 

+3668 413 117  

E-mail: info@fut-ker.hu 

http://www.zetkama.pl/
tel:+3668-413-117

