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Zawór z kulą sektorową – Ramen KS
Industrial Control Valves and Regulators

DN 25-300, PN16 (40)
Kvs 0,025 to 3840

Samoodwadniający
Doskonała charakterystyka dławieniowa
Zaprojektowany do mediów ścieralnych

Doskonały stosunek jakości do kosztów
Niewymagający przeglądów
Łatwy do instalacji I montażu siłownika 
dzięki złączu ISO
90 niski moment obrotowy
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Zawór z kulą sektorową – Ramen KS
Zawory Ramen z kulą sektorową typu KS są pro-
jektowane i produkowane w Szwecji. Model KS został 
wprowadzony na rynek w 1967 roku i od tego czasu 
zamontowanych zostało wiele tysięcy zaworów.

• Przemysł papierniczo-celulozowy
• Przemysł chemiczny
• Instalacje obróbki rud
• Stalownie
• Cementownie
• Przemysł farmaceutyczny
• Stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków
• Elektrownie i elektrociepłownie

Konstrukcja i technologia produkcji zaworów Ramen 
KS jest oparta na wielu latach stosowania zaworów w 
różnych aplikacjach i środowiskach. Ramen KS jest 
doskonałym produktem do odcinania i regulacji przepływu 
gazów, cieczy, zawiesin w różnych ciśnieniach i temper-
aturach.

• Powietrze i gazy takie jak tlen, azot, argo, metan, pro-
pan, amoniak i gaz ziemny

• Opary i kondensaty
• Oleje
• Celuloza i masa papiernicza
• Substancje żrące i kwasy
• Substancje ścieralne takie jak ruda żelaza, węgiel, 

wapno gaszone, lotny popiół.Zasada Budowy
Zawieradło zaworu Ramen stanowi sektor półsfery, prow-
adzony na dwuczęściowym trzpieniu w korpusie zaworu.  
Jedna część zawieradła pełni funkcje odcinającą, druga 
jest wydrążona do średnicy stanowiącej 80% średnicy 
nominalnej zaworu. Trzpień zaworu obraca się o 90 od 
otwarcia do pełnego zamknięcia. Kształt światła zaworu 

(pola powierzchni przepływu) przy zamykaniu zmienia się 
od koła do wąskiej elipsy. Kształt światła zaworu w funkcji 
dławienia zapobiega jego zapychaniu oraz redukuje ry-
zyko zniszczenia w porównaniu do innych typów zaworów 
regulacyjnych.

Charakterystyka regulacyjna
Należy zwrócić uwagę na różnice miedzy charakterystyką 
przepływu przy stałym spadku ciśnienia oraz przykładową 
charakterystyką przepływu przy rosnącym spadku 
ciśnienia na otwieranym zaworze. Wykres po lewej stronie 
(Fig. 1) pokazuje charakterystykę przepływu przy stałym 
spadku ciśnienia. Jest ona zbliżona do charakterysty-
ki stałoprocentowej. Dla porównania pokazano także 
charakterystykę innego, liniowego zaworu. 

Wykres po prawej stronie (Fig. 2) przedstawia przykładową 
charakterystykę przepływu przy zmiennym spadku 
ciśnienia, dla otwieranego zaworu. Stałoprocentowa 
charakterystyka zmienia się w liniową, przypominającą 
charakterystykę zaworu doskonale regulacyjnego. Z przed-
stawionego na wykresach porównania, wnioskuje się, że 
zawory Ramen KS doskonale wpisuję się w wymogi stawi-
ane zaworom regulacyjnym do wszelkich zastosowań.

Inherent flow characteristic at constant pressure drop

Other valve, linear
Ramén KS DN100, air
Ramén KS DN100, water

Example of installed flow characteristic with
increasing pressure drop on closing valve

Other valve, (inherent linear)
Ramén KS DN100, air
Ramén KS DN100, water

Flow Flow

Valve opening degree Valve opening degree
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Bezobsługowy i doskonały zawór regulacyjny
Wrzeciono zaworu osadzone jest na bezobsługowym łożysku 
na bazie PTFE, które sprawia, ze do zmiany 
nastawy zaworu wymagana jest stosunkowo niewielka siła, 
oraz nie występuje efekt blokowania (klejenia) wrzeciona 
przy dłuższym nieużywaniu. Wymagany moment obrotowy 
jest uzależniony od spadku ciśnienia w zaworze. Siłowniki 
jednego typu mogą być stosowane dla wielu średnic 
zaworów. W tabeli 1 zestawiono wymagane momenty 
obrotowe do obsługi zaworów. Zalecane momenty obrotowe 
siłowników zestawiono w tabeli 5.

Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona typ KS (Fig. 3)
Zawory Ramen KS posiadają O-ringi uszczelniające 
wykonane z Vitonu®, EP lub Kalrezu®. Są one bezobsługowe 
i zapewniają łatwą zmianę nastawy zaworu (bez blokowania). 
Dzięki unikatowemu pierścieniowi ślizgowemu PTFE między 
wrzecionem a O-ringiem, nie ma znaczenia czy zawór jest 
używany często lub sporadycznie. Uszczelnienie wrzeciona 
odporne jest także na działanie podciśnienia. 
Umiejscowienie O-ringu wewnątrz łożyska zapobiega 
zanieczyszczeniu łożyska przez penetrujące nieczystości.

Uszczelnienie gniazda pozwala na obustronne odcięcie 
przepływu (Fig. 4)
Zawory Ramen KS posiadają pierścienie gniazd wykonane 
z węgla/grafitu wypełnione PTFE lub ze stali nierdzewnej, z 
powierzchnią uszczelniającą wykonaną z Stellitu®. 
Elastyczny O-ring z Vitonu®, EP, Kalrezu®, lub FEP w 
powłoce z Vitonu® uszczelnia i dociska gniazdo do kuli, co 
gwarantuje obustronne pełne odcięcie przepływu.  
Jednostronny pierścień gniazda czyni zawór 
samooczyszczającym i łatwym w obsłudze adekwatnie do 
ciśnienia. Gniazdo zaworu jest w pełni zabezpieczone w 
pozycji otwartej przez element dławiący kuli. 

Ramen typ KSM I KSP. Opcionalne uszczelnienie dla zwiększonych temperatur.
W przypadkach gdzie elastyczny O-ring nie może być 
użyty z uwagi na podwyższone temperatury lub korozyjne 
warunki, istnieje możliwość dostarczenia zaworu z 
uszczelnieniem wrzeciona uszczelką wargową lub w 
wykonaniu z komorą dławicy. Uszczelnienie gniazda 

wykonuje się ze stali 316SST z wkładką PTFE lub z 
powierzchnią gniazda pokrytą Stellitem. Sprężysta 
podkładka z 329SST oraz uszczelka PTFE dociskają 
gniazdo do kuli. Oznaczenia zaworów Ramen to KSM 
(uszczelka wargowa) i KSP (komora dławicy).

Shaft seal type KS

Pierścień gniazda typ KS

Uszczelnienie wrzeciona typ KS

DN 80–300

DN 150–250

Fig. 3

Fig. 4

Łożysko PTFE

Pierścień 
slizgowy

Kula 
sektorowa O-ring

Gniazdo typ KS

Pierścień gniazda typ KSP i KSM Opcjonalne uszczelnienie wrzeciona typ KSP i KSM

Fig. 6Fig. 5DN 150-250
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Zawory Ramen z kulą sektorową typu KS 
Ramen KS i jego odmiany KSM i KSP dają możliwość 
precyzyjnej i ekonomicznej regulacji przepływu mediów 
ścieralnych. Światło zaworu zmienia się od kształtu koła 
do wąskiej elipsy w zależności od stopnia otwarcia 
zaworu. Taki kształt przelotu jest znacznie lepszy niż w 
innych typach zaworów, zapobiega zapychaniu się 
zaworu przy najwyższych prędkościach przepływu. 

Ramen KS zazwyczaj instaluje się tak by element 
dławiący sektorowej kuli znajdował się od strony 
zasilania. Natomiast w przypadku mediów ścieralnych 
lepiej jest montować odwrotnie. Kiedy element dławiący 
kuli znajduje się od strony wylotowej, ryzyko niszczenia 
korpusu zaworu przez ścieranie jest zminimalizowane w 
wielu przypadkach nawet do zera.

Fig. 7 – Ramen KS porównanie różnych 
nastaw zaworu w funkcji dławienia.

Zawory z kulą segmentową, 
porównanie różnych nastaw zaworu 

w funkcji dławienia.

Przepustnice, porównanie różnych 
nastaw zaworu w funkcji dławienia.

Uszczelnienie gniazda jest zabezpieczone przed 
zużyciem, kiedy kula sektorowa obraca się w 
kierunku pozycji zamkniętej.
Ewentualne oznaki zużycia mogą wystąpić 
tutaj, czyli daleko poza powierzchnią 
uszczelniającą kule.

Ślady zużycia zaczynają się na 
wąskim obszarze w którym 
znajduje się uszczelnienie 

służące do odcinania. 

Wykonanie materiałowe dla mediów ścieralnych

Ramen KS przeznaczony do regulacji przepływu mediów 
ścieralnych wyposażony jest w pierścień gniazda 
wykonany z utwardzanej stali nierdzewnej. 

Kula segmentowa oraz stożkowy wylot są w takich 
sytuacjach chromowane. Dla mediów ścieralnych 
zawierających elementy ciężkie, Ramen KS wyposażany 
jest w pogłębiony pierścień gniazda wykonany ze stali 
316SST ze Stellitem, patrz tabela 6, kod 1E.

Do regulacji ścieralnych zawiesin i cieczy o wyższym 
ciśnieniu lub z zawartością rudy żelaza (lub innych) 
najlepszą opcją jest gumowany zawór Ramen KSG. Za-
wór ten jest produkowany w zakresie średnic DN 80-200, 
maksymalne ciśnienie robocze wynosi 5 bar. Produkt 
opisany w odrębnej karcie katalogowej.

Fig. 8 – Ramén typ KSG

Miękka guma
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Specyfikacja
Tabela 1 – Średnica nominalna, średnica otworu, Cv/Kvs, Moment obrotowy 

Średnica nominalna DN Średnica 
otworu 
(mm)

Cv/Kvs
Nominalny moment obrotowy 

Nm  (1)

Typ KS Typ KSP Typ KSM Typ KS Typ KSP/KSM
25/0,03[K]  
25/0,3[F] 
25/0,7[D]    
25/1,3[C]   
25/2,5[A]
25/5
25/10
25/15
25/20

40/25
40/32
50
80
100
150
200
 
250
300

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
-------  

50/25 
50/32 
50/40 
80 
100 
150 
200  

250 
-------

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
-------  

------- 
-------  
------- 
------- 
------- 
150 
200  

250 
300

Not (2) 
Not (2) 
Not (2) 
Not (2) 
Not (2) 
Not (3) 
Not (3) 
15 
19  

25 
32  
40 
64 
80 
120 
155  

195 
250

0,03/0,025     
0,3/0,25     
0,7/0,6     
1,3/1,1     
2,5/2,1     
5,8/5        
9/7,5      
15/12,5      
25/21  

40/34 
75/64     
110/94 
300/255 
460/390 
950/810 
1600/1365  

2600/2220 
4500/3840

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5  

10 
10  
10 
20 
30 
50 
70  

120 
300

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
-------  

20 
20  
20 
40 
60 
100 
150 

250 
300

(1) Wartości momentu obrotowego są orientacyjne i odnoszą się do zaworu z pierścieniem gniazda z PTFE, pracującego na czystej wodzie, w pozycji półotwartej, 
przy spadku ciśnienia 100kPa (1bar).
(2) Kula sektorowa z rowkiem o przekroju trójkątnym wykonanym na powierzchni kuli, 0-72°, charakterystyka procentowa.
(3) Kula sektorowa z otworem o przekroju trójkątnym wykonanym na powierzchni kuli, 0-72°, zmodyfikowana charakterystyka procentowa.

Tabela 2 – Współczynnik odzysku ciśnienia FL(Cf)

Stopień otwarcia
Factor
FL(Cf)

5% 10% 20% 40% 60% 80% 100%
0,9 0,88 0,85 0,77 0,67 0,62 0,60

Wartośc przecieku wewnętrznego
Ramen KS zasadniczo pozwala na pełne odcięcie cieczy 
i gazów, ponadto każdy zawór jest testowany przed 
wysyłką według następujących standardów:
Gniazdo PTFE:
Testowane powietrzem o ciśnieniu 600kPa i temperaturze 
20°C zgodnie z DIN3230-BO. Wartość przecieku 2, lub 1 
na zapytanie.

Gniazdo 316SST+PTFE:
Testowane wodą o temperaturze 20°C – mniej niż 
0,005l/h na każdy cal średnicy zaworu.

Gniazdo 316SST z powierzchnią uszczelniającą 
pokrytą Stellitem: 
Testowane wodą o temperaturze 20°C – mniej niż 
0,005% lub maksymalnie 0,01% wartości Kv/Cv. Może 
być zmniejszone na specjalne zamówienie.

Tabela 3 – Maksymalne ciśnienie różnicowe i temperatura

Średnica 
nominalna

Maksymalne zalecane ciśnienie różnicowe
Gniazdo PTFE Gniazdo 316SST+Stellit

DN 0-80°C bar 120°C bar 150°C bar 0-80°C bar 170°(200°)C bar

25–50 
80–100 
150–250 
300

25 
16 
16 
10

6 
6
6
6

1
1
1 
1

25 
16 
16 
10

25 
16 
12 
 8

Powyższe wartości są wytycznymi stosowanymi wyłącznie do dławienia lub odcinania mediów czystych. W aplikacjach gdzie występują nagłe zmiany ciśnienia lub temperatury, 
niezbędne może być zastosowanie dodatkowego współczynnika bezpieczeństwa.
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 Siłowniki
Zawory z kulą sektorową dostarczane są z rowkiem na 
wrzecionie oraz specjalnym kołnierzem umożliwiającym 
montaż dowolnego siłownika. Ramen zaleca siłowniki 
pneumatyczne i elektryczne do precyzyjnego dławienia.
Osobne rysunki wymiarowe z podaniem wag dostępne 
są dla zaworów z:
• Dźwignią ręczną z blokadą
• Siłownikami pneumatycznymi ze sprężyną zwrotną 

oraz podwójnego działania przeznaczonymi do 
• odcinania lub regulacji przepływu.
• Siłownikami elektrycznymi synchronicznymi dla odci-

nania oraz krokowymi dla zwiększonej dokładności 
regulacji.

Efektywny kąt obrotu
Wrzeciona zaworów każdej średnicy obracają się o kąt 
90°, jednak z uwagi na nieco zredukowaną średnicę 
przelotu zaworu zwłaszcza w zaworach mniejszych 
średnic, efektywny z punktu widzenia regulacyjności kąt 
obrotu został zmieniony. Patrz tabela 4.

Regulacyjność
Powyżej 300:1

Uwaga – wyższa regulacyjność zazwyczaj nie jest 
osiągalna z uwagi na precyzje standardowych 
siłowników.

  

Standardy montażowe
DN 25 – 50  wykonanie bezkołnierzowe zgodne z   
                          DIN
  PN10/40, ANSI 300/600 lb (1”-2”)
DN 80 – 100 Ditto acc. to DIN, PN10/25, ANSI
  300 lb (3”-4”)
DN 150 – 250 Ditto acc. to DIN, PN10/16, ANSI
  150 lb (6”-8”)
DN 300  Korpus z kołnierzem do połączenia z      
              kołnierzami wg. DIN, PN16

Tabela 4

Zawór DN Odcięcie
Regulacja 
przepływu

25/A-K
25/5
25/10
25/15
25/20
40/25, 50/25
40/32, 50/32
50-300

0o-18o

0o-30o

0o

0o-25o

0o

0o-30o

0o-20o

0o

18o-90o

30o-90o

0o-90o

25o-90o

0o-90o

30o-90o

20o-90o

0o-90o

Tabela 5 – Zalecane wartości momentu obrotowego (Nm) do doboru siłowników.
Torque (Nm)

Zawór typ KS Zalecany moment obrotowy(1) Maksymalny moment obrotowy
DN 25
40-50
80-100
150-200
250
300

20-50
30-90
80-200
160-400
250-600
700-1200

100
100
200
400
700 
2000

Niższe wartości momentów obrotowych przeznaczona jest do funkcji odcinania mediów czystych w normalnych temperaturach. Wyższe wartości zakresów momentów 
obrotowych winny być użyte dla napędów pneumatycznych z pozycjonerami, gdzie wymagana jest precyzyjna regulacja mediów zanieczyszczonych lub lepkich.

Fig. 9 – Zawór typ KS, DN25-200 and KSG (z dźwignią ręczną) DN125

(1)
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Tabela 6 – Kombinacje materiałów dla zaworu typu KS/KSP
Korpus zaworu posiada kod materiału wytłoczony w poniższej tabeli.
Kod materiału: 1=316/329 (DN 25-300), 5=Titanium(DN 25-100)

Wykonanie materiałowe 1 1A 1B 1C 1E 5

Korpus  (item 1) 316     316 316 316 316 Tytan

Shafts (item 5+6) 329 329 329 329 329 Tytan

Kula sektorowa (item 3) 316 316+ 
Chrom

316+
Chrom

316+ 
Chrom

316+ 
Chrom Tytan

Pierścień podtrzymujący 
gniazdo (item 2) 316 316 316 316+ 

Chrom
316+ 
Chrom Tytan

Pierścień gniazda
 (item 10)

PTFE z 
wypełnieniem z 
węgla/grafitu

PTFE z 
wypełnieniem z 
węgla/grafitu

316+ Stellit 316+ Stellit
316+Stellit, 
wykonanie 
pogłębione

PTFE z 
wypełnieniem z 
węgla/grafitu

Łożyskowanie wrzeciona 
(item 9)

Standardowy jest zmodyfikowany TFE (LR) 
Opcjonalnie=PTFE (MP)

O-ring uszczelniający 
wrzeciono, typ KS (item 
13+14)

Viton® Viton® Viton® Viton® Viton® Viton®

Uszczelnienie wrzeciona 
typ KSP, komora dławicy 
(item 13)

PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

Pierścień oporowy 
gniazda, typ KS  
(item 15)

Viton® Viton® Viton® Viton® Viton® Viton®

Sprężyna oporowa 
gniazda & pierścień 
uszczelniający typ KSP
(item 15A+15B)

329 PTFE 329 PTFE 329 PTFE 329 PTFE 329 PTFE ----

Uszczelnienie między 
pierscieniem wlotowym a 
korpusem 
(Item 16)

Viton® Viton® Viton® Viton® Viton® Viton®

Zawory z O-ringami z
innych materiałów 
oznacza się dodatkową 
literą:

(P) = EPDM Peroxid, (E) = EPDM 
(KKT/KTT) = Kalrez®/Vitoflon 
(L) = Viton®GLT
(N) = Nitryl 
(C) = Nitryl Polar 
(X) = inny materiał

Tabela 7 – Dopuszczalne ciśnienia i temperatura
Maksymalne ciśnienie robocze zależy od temperatury, podano dla stali 316SST

PN -40oC +20oC +50oC +75oC +100oC +150oC +200oC +250oC
PN10 10 10 9 8,5 8 7,5 7 7

PN16 16 16 14,5 13,5 13 12 11,5 11

PN25 25 25 23 21,5 20,5 19 18 17,5

PN40 40 40 37 35 33 31 29 28

CE- marking – Znak CE – Ramen KS może być dostarczony z naklejką CE zgodnie z PED 97/23/EC, kategoria 1.  
Próba ciśnieniowa – Zawory Ramen KS sa standardowo sprawdzane i oznaczane klasą PN16. Inne zakresy ciśnień na zapytanie.

Tabela 8 – Limity temperature dla gniazda i materiału uszczelniającego.

O-ring (typ KS) Pierścień gniazda (typ KS / KSP)
Komora 
dławicy 

(typ KSP)

Materiał Viton® Viton®
GLT EPDM Nitrily

Nitrily Polar Kalrez®
PTFE z 

wypełnieniem z 
węgla/grafitu

SST ze 
stellitem

PTFE 
skręcane

Temperatura 
min. -10oC -40oC -20oC -40oC -10oC -40oC -40oC -40oC

Temperatura 
max. +170oC +170oC +120oC

(+140oC)(2) +120oC +200oC
(+250oC)(1) +170oC +200oC

(+250oC)(1) +250oC

1) Z łożyskowaniem wrzeciona materiałem MP (opcja). Wszystkie wartości zależą od rodzaju medium i ciśnienia. 
2) EPDM Peroxid
Wszelkie zawarte informacje oraz specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z firmą Ramén.



Zawory Ramén z kulą sektorową oferują: 
 
Ulepszone właściwości regulacyjne w porównaniu do standardowych 
zaworów kulowych z wycięciem w kształcie litery V.
– Regulacyjność 300:1, 100% bez luzów

Prosty otwór przelotowy bez przeszkód, w porównaniu do przepustnic.
– Włókna, szlamy, ścieki I zanieczyszczone media nie stanowią problem

Wyższa wydajnośc w porównaniu do zaworów grzybkowych.
– High pressure recovery

Długa żywotność przy mediach ścieralnych w porównaniu do innych
zaworów z kulą sektorową.
– Światło zaworu o kształcie od elipsy do koła, oraz gniazdo zaworu w pełni 
zabezpieczone w pozycji otwartej.

Bezobsługowy w porównaniu do zaworów czopowych.
–  Wymagający niskiego momentu obrotowego dzięki łożyskowaniu PTFE.

Ramén Valves AB
Fredsforsstigen 22-24  l  SE-168 67  BROMMA, Sweden  l  Phone: +46 8 594 779 70

info@ramenvalves.com  l  www.ramenvalves.comB
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Industrial Control Valves and Regulators Ramén Valves

1. Ciśnienie przed i za zaworem
2. Wartość ciśnienia na wlocie zaworu przy maksymal-

nym i minimalnym natężeniu przepływu.
3. Rodzaj medium, zawartość cząstek stałych, gęstość, 

lepkość, obecność cząstek ścieralnych.
4. Temperatura na wlocie zaworu.
5. Wartość natężenia przepływu, warunki normalne, 

min, max.
6. Średnica rurociągu
7. Preferowany rodzaj materiału elementów mających 

styczność z medium.
8. Rodzaj siłownika, rodzaj i parametry sygnału 

sterującego, wymogi bezpieczeństwa, ciśnienie 
powietrza zasilającego siłownik pneumatyczny, lub 
parametry pradu dla siłowników elektrycznych, czas 
otwarcia/zamknięcia.

9. Wyposażenie dodatkowe, taki ejak zawór pilotowy, 
dodatkowe krańcówki, potencjometry, filtry powierza 
itd.

Ważne informacje które należy przesłać wraz z zamówieniem


