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A munkánk célja az MSG Kft.-ben gyártott csővezetéki szerelvények tömítési rendszerének 

bemutatása, ismertetése. A csővezetéki szerelvények típusúktól függően az áramló közeg 

elzárására, szabályozására, keverésére, vagy szűrésére alkalmasak.  

 

Az armatúrák vizsgálatát termékspecifikus minőségtervek írják elő, amelyek tartalmaznak 

mintavételes és minden darabon végrehajtott ellenőrzéseket. Az egyik legfontosabb vizsgálat 

a nyomáspróba vizsgálat, amely két részből áll: 

 

- Szilárdsági és külsőtömörségi vizsgálat, 

- tömörségi vizsgálat. 

 

A szilárdsági és külsőtömörségi vizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a szerelvények kibírják-

e az adott nyomást. A tömörségi vizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a záróelemek az 

előírásoknak és az adott szivárgási fokozatnak megfelelően zárnak-e.  

 

A tömörségi vizsgálat alkalmával közvetett módon a tömítési rendszereket is ellenőrizzük, 

amelyeknek döntő szerepe van az áramló közeg szabadtérbe történő kijutásának 

megakadályozásában, vákuum esetén pedig, hogy a külső környezetből szennyeződés vagy 

nemkívánatos anyag ne jusson be a csőhálózatba. Az MSG Kft. éppen ezért nagy hangsúlyt 

fektet a tömítési rendszerek megfelelő kialakítására. A tömítési rendszereinket a gyártóművi 

tapasztalatoknak, valamint a tömítést gyártó cégek (Chetra, Sigraflex, stb.) ajánlásainak és 

adatainak megfelelően alakítottuk ki, majd számításokkal is igazoltuk annak megfelelőségét.  

 

A tömítési rendszereinket az egyszerűség és a szemléletesség érdekében az alábbi 

szerelvényeken keresztül mutatjuk be: 

 

- Szelepek 

- Gömbcsapok 
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I. Szelepek tömítési rendszerének a bemutatása. 

A szelepek a közeg áramlásának megindítására, elzárására, szabályozására alkalmasak. A 

szelepek azbesztmentes tömítési rendszerét helyük és funkciójuk szerint 3 csoportba lehet 

sorolni: 

- Tömszelence tömítés (a mozgó orsó tömítéshez) 

- Fedéltömítés (ház és fedél között) 

- Belső tömörséget biztosító elemek (kúp és ülék, valamint ülék és ház között) 

 

 
  

I.1. Tömszelence tömítés: 

Az áramló közeg fajtáját, nyomását, hőmérsékletét figyelembe véve a tömszelence tömítések 

különbözőek lehetnek. A különbség a tömszelence leszorításának módjából, az orsótömítés 

kialakításából és annak anyagminőségéből adódik.  

 

 

 

 Tömszelence tömítés 

 Fedéltömítés 

 

 Belső tömörséget  
biztosító elemek 
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Leszorítás módjai:   

         
             Leszorító anyás                       Ászokcsavaros                  Kalapácsfejű csavaros 
 

             
        Szemes csavaros                          Villáscsavaros                Villáscsavar rugóköteggel 
 

Azt, hogy melyik leszorítási módot kell alkalmazni az üzemelési körülmények határozzák 

meg. 

- A leszorító anyást az ammónia szelepeknél alkalmazzuk a belül fekvő orsó miatt, 

ugyanis kívül fekvő orsó a befagyás veszélye miatt ezen szerelvényeknél nem 

alkalmazható. 

- Az ászokcsavarral történő leszorítást egyedi (hajóműves) szerelvényeknél 

alkalmazzuk a leggyakrabban. Ennek oka, hogy az egyedi felsőrésznél körülményes 

lenne a többi leszorítási módszernek megfelelő kialakítás elkészítése. 

- A kalapácsfejű csavarral történő leszorítást kisebb igénybevételeknél alkalmazzuk,   

pl.: Öntöttvas szelepeknél  

- Szemes csavarral vagy villás csavarral történő leszorítást a csővezeték dinamikus 

igénybevételénél alkalmazzuk, pl acél szelepeknél, csőmembrános klórszelepeknél. A 

két megoldás biztonsági szempontból teljesen egyenértékű egymással. 

- A villáscsavart rugóköteggel leggyakrabban klórszelepeknél alkalmazzuk. A 

rugóköteg alkalmazása megfelelő és folyamatos előfeszítést biztosít a tömszelencének. 
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A szemes és villáscsavaros leszorítást át lehet alakítani úgy, hogy kielégítse a TA-LUFT 

követelményeit. 

 
TA-LUFT-os 

 

Tömszelence tömítések jellemzői: 

A tömítőgyűrű anyaga függ a szelepen átáramló közegtől és annak hőmérsékletétől, eszerint a 

szelepekben PTFE gyűrűt és grafit gyűrűt alkalmazunk. 

 

A PTFE tömítés előnyei: - jó vegyszerálló képesség, 

    - gázokkal szembeni jó ellenálló képesség, 

        - jó siklási tulajdonság. 

hátrányai:   - +200 Cº-nál magasabb hőmérsékleten nem alkalmazható  

biztonsággal.  

 

Grafit tömítés előnyei: - alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt lehet alkalmazni, 

    - jó a vegyi ellenálló képessége, 

    - jó a tömítési rugalmassága, 

    - nagy statikus és dinamikus igénybevételeknél is alkalmazható. 

hátrányai:   - nem megfelelő kenés esetén fennáll a betapadás veszélye. 
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A tömítések alakjuk szerint a következők lehetnek: 
 

   
    Négyszög      Y-profilú 

 

 
V-profilú 

 
Az Y- és V-profilú tömítések kedvezőbbek, mint a négyzetes profilú tömítések, mert a 

tömszelence leszorításához kisebb erő szükséges. 

 

I.2.  Fedéltömítés: 

A ház és felsőrész vagy fedél közötti tömítésként NOVAPHIT SSTC tömítőgyűrűt 

használunk. Az azbeszt alapú tömítések rákkeltő hatásának megismerése után azonnal 

fontosnak tartottuk, hogy egészségre ártalmatlan tömítőanyagot építsünk be szerelvényeinkbe.  
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Számtalan tömítés típust vizsgáltunk meg, ennek eredményeként esett a választásunk 

NOVAPHIT SSTC-re  A tömítés az alábbi paraméterekkel rendelkezik, ami lehetővé teszi 

univerzális felhasználását, az általunk gyártott szerelvényekben. 
 

Expandált hálós ("streckmetall") erősítésű, tisztagrafit lapos-tömítés. Egyedülálló 

anyagszerkezete, az innovatív anyagkombináció, nagyon jó minőségű grafit (tisztasági fok 

min. 98%) és expandált fémrészek felhasználásával készül.  Kötő- és töltőanyagot nem 

tartalmaz, így ezek nem rontják a tömítés ellenálló-képességét. 
 

A megnövekedett biztonsági követelményeknek megfelelő tömítés univerzálisan 

alkalmazható a vegyipar minden területén, a klasszikus lapos-tömítések teljes  palettáját 

lefedi, általában extrém feltételek között is alkalmazható, váltakozó terhelés mellett is. 
 

Anyagszerkezet: 

NOVAPHIT SSTC két réteg tiszta grafit fólia és egy réteg fém kombinációja az alábbi ábrák 

szerint:  

 

              
 

 

Műszaki adatok: 

Hõmérséklettartomány: -240 °C-tól 550 °C-ig 

Nyomás: 250 bar 

Sûrûség 1,35 + 0,15 g/cm3 

Összenyomhatóság: 30-45 % 

Visszarugózás: kb. 15 % 

Gázáteresztés: < 1,0 mg/sm 
 

Felhasználási terület: 

- általánosan vegyipari létesítményekben 

- különösen alkalmas változó terhelések esetén 



8 

Víz/Gõz 

 

Egyéb közeg 

 

Beépítésnél természetesen ügyelünk a szakszerű szerelésre, csak tisztított, sérülésmentes 

tömítő felületek közé építjük be. Száraz, sérülésmentes, megfelelő méretű tömítést 

használunk.   

A leszorító csavarokat átlósan nyomatékkulccsal három lépésben húzzuk meg: először 50 %-

al, majd 80 és végül 100 %-al mindig átlós irányban terhelve a csavarokat. 



9 

I.3. Belső tömörséget biztosító elemek: 

 
A szelep belső tömörségének biztosítását elsődlegesen a kúp és ülék kapcsolata határozza 

meg. A zárófelületek anyagainak és azok megmunkálási módjainak biztosítani kell azt a 

felületi finomságot, amellyel az előírás szerinti zárási tömörség elérhető. A fémes 

zárófelületek kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a kúp zárófelülete szélesebb és keményebb 

legyen, mint az ülék zárófelülete.  

 

Az alábbi ábrák a cégünknél alkalmazott leggyakoribb kúp-ülék kapcsolatrendszert mutatják 

be.    

       
            1. ábra                             2. ábra                           3. ábra                            4. ábra    
 
 
PTFE-FÉM sík-sík zárás  /1. ábra 

Alacsony hőmérsékleten a PTFE rugalmassága tökéletes zárást biztosít, ezért gáz közegű 

szerelvényeinkben alkalmazzuk. 

  

FÉM-FÉM sík-sík zárás  /2. ábra 

Az aránylag könnyű gyárthatóság miatt többnyire folyadékok és gőz szerelvényeinkben, 

alkalmazzuk, ahol magas szivárgási fokozatot nem kell kielégíteni. 

 

FÉM-FÉM Kúp-kúp zárás  3. ábra 

Magasabb szivárgási fokozatoknál is jó zárást biztosító konstrukció, melynek előnye még, 

hogy kisebb záróerőt igényel.  

 

FÉM-FÉM Gömb-kúp  4. ábra 

A hőmérséklet hatására a gömb minden irányban egyenletesen változik, és ennek 

köszönhetően a vetemedés is minimális. Ez a legideálisabb konstrukció, így ezt alkalmazzuk 

veszélyes közegek /pl. klór/ esetén. Célunk a már eddig alkalmazott kúp-kúp kivitelű 

szerelvényeinket is erre módosítani. 
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Az ülék lehet: 

- Ház saját anyagából  
(Saválló szelepeknél alkalmazzuk. Előnye az egységes szövetszerkezet.)  

- Felhegesztve  
(Kis anyaghányaddal megfelelő minőségű és keménységű felületet lehet kialakítani.) 

- Menetes ülék hőkezelt korrózióálló acélból 
(Kis hőmérséklet különbségnél lehet csak alkalmazni) 

- Behengerelt ülék korrózióálló acélból 
(DN 15-ös mérettől felfelé, kis hőmérséklet különbségnél lehet alkalmazni.) 

 
A kúp zárófelülete lehet: 

- A kúp saját anyagából 
(Kisebb méretű szerelvényeknél.) 

- Felhegesztve 
(Nagyobb méretű szerelvényeknél, ahol korrózióálló anyagból történő előállítás 
 költségesebb lenne mint a hegesztés.)   

- Besajtolt PTFE gyűrűvel 
(Alacsony hőmérsékletnél, gázos szerelvényeknél lehet alkalmazni. Kis záróerő 
hatására is biztonságos zárást biztosít.) 

 

Nagyobb névleges méretű (DN125, 150, 200) szelepeinknél tehermentesítő kúpot 

alkalmazunk. A tehermentesítő kúp működtetéséhez kisebb nyitási és zárási erő szükséges, 

mint a hagyományos zárókúphoz. További előnye még a finomabb szabályzás. 

 
I.4 Karbantartás    

Üzemelés közben ha a szelepeken a tömszelencénél, vagy a fedéltömítésnél szivárgás 

jelentkezik, a szivárgás megszüntethető a csavarok és/vagy anyák meghúzásával. 

Amennyiben a meghúzás után a probléma továbbra is fennáll, úgy a szelepeket szét kell 

szedni, és a belső furatokat, alkatrészeket tisztítani, a tömítéseket cserélni. 

 
Zárási probléma esetén a szelepeket szét kell szedni a kúpot és az üléket be kell csiszolni.  
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II. Gömbcsapok tömítéseinek a bemutatása. 

A gömbcsapok a közeg áramlásának megindítására és elzárására alkalmasak. A gömbcsapok tömítéseit 

helyük szerint 3 csoportba lehet sorolni: 

- Tömszelence tömítés (a forgó orsó tömítéshez), 

- Háztömítés (ház és toldat között, valamint két házfél között), jellemzően szerelhető kiviteleknél, 

- Belső tömörséget biztosító elemek (zárógömb és zárógyűrű között). 

               
 

 II.1. Tömszelence tömítés 

Az általunk gyártott gömbcsapok (WELDHAHN, MONTHAHN, CHEM-O-HAHN, UNIHAHN) 

tömszelence tömítési rendszerének felépítését az alábbi ábrák szemléltetik.  
 

WELDHAHN, MONTHAHN és UNIHAHN típusú gömbcsapok tömszelence tömítése: 

Anya II. 

Anya I. 

Rugótárcsa vagy rugósalátét 

Nyomógyűrű 

Tömszelence tömítés 

„O” gyűrű 

Csúszógyűrű 

 

 Tömszelence tömítés 

 Ház tömítés 

 

 Belső tömörséget  
biztosító elemek 

 

 Csúszógyűrű 
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Az ilyen típusú tömszelence tömítésnél háromszoros védelemmel biztosítjuk azt, hogy az áramló közeg 

ne juthasson ki a szabadtérbe. Elsődleges védelmet biztosít a csúszógyűrű, ami tömítési funkcióján kívül 

véd a hüvely – orsó berágódása ellen is. Másodglagos védelmet az „O” gyűrű biztosítja, amelynek anyaga 

FKM vagy FPM. A harmadlagos védelmet a tömszelence tömítés biztosítja, amely egy profilos PTFE 

gyűrű. Az Y profilnak köszönhetően kisebb erő szükséges a tömszelence leszorításához. A tömszelene 

tömítés kialakíítása és szerelése lehetővé teszi, hogy a szerelvényeink nemcsak nyomásra, hanem 

vákuumra is alkalmasak legyenek.   

 
A tömszelence leszorítására az „Anya I.” szolgál. Az anya alatt lévő rugótárcsa vagy rugósalátét állandó 

előfeszítést biztosít a tömítésnek, ezzel növelve annak biztonságát.  

 

 

CHEM-O-HAHN típusú gömbcsapok tömszelece tömítése: 

 

Tömszelence  

Tömszelence persely 

Hüvely 

 

Tömszelence tömítés  

Hüvely tömítés  

Csúszógyűrű  

 

 

 

A tömszelence tömítési rendszer kialakításánál a tömítés 2 lépcsőben valósul meg. Első lépcsőben tömít a 

csúszógyűrű, amely töltött vagy töltetlen PTFE gyűrű. Második lépcsőben a tömszelence tömítés és a 

hüvely tömítés külön-külön tömít. A hüvely tömítést (PTFE gyűrű) a hüvely, míg a tömszelence tömítést 

(profilos PTFE gyűrűk 5db) a tömszelnce leszorításával lehet megfelelő előfeszített állapotba hozni.  

 

Mivel ezen szerelvényeknél a csúszógyűrű nem peremes, ezért az orsó berágódását egy  külön alkatrész a 

tömszelence persely akadályozza meg.        
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CHEM-O-HAHN típusú DN 250/250 névleges méretű gömbcsapok tömszelence tömítése: 
 

     
 

A tömszelence tömítés tömörségét 4 db profilos PTFE tömítés biztosítja, ami a lépcsős gyűrű és a 

tömszelnce között helyezkedik el. Tömszelence tér előfeszített állapotát a tömszelence perem furatain 

keresztül ászokcsavar, rugós alátét, és anya kombinációjával valósítottuk meg. A rugós alátét biztosítja az 

előfeszítést a tömítésnek, ezzel növelve annak biztonságát. Az orsó berágódása ellen a csúszópersely véd, 

amelynek anyaga bronz töltésű PTFE.     

Jelenleg ezt a konstrukciót csak a DN 250/250 névleges méretű gömbcsapjainknál alkalmazzuk, de 

célunk ezen konstrukció DN 65/65 és ettől nagyobb méretű szerelvényeknél történő alkalmazása.    

 

Tömszelence tömítések 

Az ábrán a WELDHAHN, MONTHAHN és UNIHAHN típusú gömbcsap tömszelence tömítését 

mutatjuk be.  

 
Profilos tömszelence tömítés 

A tömszelence tömítés anyaga: PTFE 
 

Cégünk 2005-ben kísérletet folytatott „tűzbizos” tömszelence tömítési rendszer kialakítására. A kísérlet 

lényege az volt, hogy egy DN 50 névleges méretű gömbcsapban a PTFE tömszelence tömítést tiszta grafit 

tömítésre cseréltük, majd a szerelvényt 200 C˚-os olajba tettük és fárasztó berendezés segítségével 

működtettük 6 bar nyomáson. A vizsgálat során a gömbcsapnál 7700 nyitás –zárásig szivárgás és 

Orsó 

Tömszelence tömítés 
Ászokcsavar 

Rugós alátét 
Tömszelence 

Tömszelence perem 

Tömszelence 

Tömszelence perem 

Orsó 

Csúszópersely 

Lépcsős gyűrű 
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tömítetlenség nem jelentkezet. A szivárgás után a tömszelencét utánnahuztuk és a gömbcsapot tovább 

vizsgáltuk. A szerelvényt 20000 nyitás –zárásig működtettük, ahol már a tömszelence anya utánnhúzása 

olyan mértékű működtető nyomaték növekedést eredményezet, hogy további vizsgálatok elvégzését nem 

tartottuk célszerűnek. A vizsgálat elvégzése után a gömbcsapot szétszedtük és az alkatrészeket 

bevizsgáltuk. Az alkatrészeken a természetes kopáson kívül rendellenességet nem észleltünk. 

A kísérlet lefolytatása után megállapítottuk, hogy a gömbcsapjaink tiszta grafitos tömszelence tömítéssel 

külsőleg tűzbiztos szerelvényként is alkalmazhatóak.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2 Ház tömítések 

A szerelhető kivitelű gömbcsapoknál alkalmazott tömítőelem. 

- A MONTHAHN típusnál O – gyűrűt, vagy külsőleg tűzbiztos kivitel esetén grafitgyűrűt 
alkalmazunk, 

- Az UNIHAHN és a CHEM-O-HAHN típusoknál lapos tömítést alkalmazunk, melynek anyaga a 
közegtől és egyéb követelményektől függően lehet töltött vagy töltetlen PTFE, REINZ AFM 34, 
NOVAPHIT SSTC, KLINGER OILIT stb.   

Fűtőberendezés 

Impulzus számláló 

Kettős 
müködésű 
hajtómű 

Olajtartály 

   Hőfok- 
szabályzó 

6 bar 
 levegő 
csatlakozás 

  Levegő 
 kivezetés 

Végállás 
kapcsoló 

Végállás 
kapcsoló 

 Vezérlő 
   szelep 

Gömbcsap 
   hőközlő 
   olajban 

Leeresztő 
gömbcsap 

Hőfokmérő 
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II.3 Belső tömörséget biztosító elemek 

A gömbcsapok belső tömörségét a zárógyűrű és a zárógömb kapcsolata határozza meg.  

A megfelelő zárás szempontjából nagyon fontos a zárógyűrűk pontos mérete. Mivel ezek pontosságát 

egyszerű mérőeszközökkel (tolómérő, mikrométer, szögmérő, stb) nem lehet mérni cégünk kifejlesztett 

egy speciális ellenőrző eszközt, amelynek segítségével könnyedén tudjuk ellenőrizni azok pontosságát.  
                                                                 
 Jellemző konstrukciók: 
 

 
    
                                                   

1. Zárógyűrű támgyűrűvel és tányérrugós előfeszítéssel 

2. Zárógyűrű belső megtámasztással 

3. Zárógyűrű – rugós előfeszítést szolgáló -  profilos kialakítással  

4. Zárógyűrű belső megtámasztással, – rugós előfeszítést szolgáló -  profilos kialakítással 

5. Zárógyűrű szerelhető betétben, külső tányérrugós előfeszítéssel  
 

Zárógyűrűk jellemző anyagai 
- Töltetlen PTFE 
- PTFE + 10%C 
- PTFE + 25% Cgr 
- PTFE + 25%C 
- PTFE + 25% Glass                 

 
II.4 Karbantartás 
 

Üzemelés közben ha a gömbcsap tömszelencéjénél, vagy a ház tömítésnél szivárgás jelentkezik, az anyák 

vagy csavarok meghúzásával megszüntethető. Amennyiben a meghúzás után a probléma továbbra is 

fennáll, úgy a gömbcsapok karbantartását el kell végezni, a szerelhető elemeket szét kell szedni, a belső 

furatokat, alkatrészeket tisztítani, a tömítéseket cserélni. 

Zárási probléma esetén a szerelhető kivitelű gömbcsapokat szét kell szedni, a zárógyűrűt cserélni, a 

zárógömböt  csiszolni, polirozni. Hegesztett kivitel esetén gyártóművi karbantartást célszerű elvégezni. 

 
Bővebb információkért kérjük forduljon Turi László fejlesztési főmérnökhöz! 

Tel.: 06 (44) 500 868, 06 (30) 9954678 

Zárógyűrű Zárógyűrű Zárógyűrű Zárógyűrű Zárógyűrű 
Támgyűrű 

Tányérrugó 

Tányérrugó 

Szerelhető betét 

O-gyűrű 


