SOMAS startades 1945. Då sysslade man huvudsakligen med slipning och polering av bestick. Namnet SOMAS
är en förkortning av: “Sliperi Och Mekaniska Arbeten Säffle”.

Redan i slutet av 1940-talet gjordes de första exportleveranserna.

Familjeföretag i Säffle

Från vänster: Lars och Peter Hägg.

SOMAS huvudkontor och verkstad finns i egna lokaler i Säffle. SOMAS är ett familjeföretag med
familjen Hägg som ägare. Peter Hägg är Verkställande Direktör, Lars Hägg är Inköpschef. Försäljning
sker dels genom SOMAS egna försäljningskontor och dels genom oberoende distributörer.
SOMAS Instrument AB utvecklar, tillverkar och marknadsför regler-, on/off- och manuella ventiler
i rostfritt, syrafast stål. Produkterna exporteras över hela världen.
SOMAS affärsidé
Att utveckla, tillverka och sälja kvalificerad industriarmatur för regler-, on/off- och manuella
applikationer.
SOMAS ger dig trygghet
För oss är trygghet och kontinuitet centrala faktorer i vår verksamhet. Detta är något som vi har lärt
oss under våra mer än 70 år i branschen och för oss ingår det som en naturlig del i våra kundrelationer.
Som ett bevis på att vårt koncept fungerar, är att vi idag är ledande inom utvecklingen av reglerventiler
och vår ambition är att förbli så även i framtiden.

Kalottventiler
SOMAS kalottventiler är konstruerade för att klara processindustrins krav på reglerventiler. Tack vare fritt genomlopp
och alternativa material för både hus och säten, är kalottventilen den bästa lösningen på industrins ventilproblem.
Det är utformningen på ventil och kalott som bidrar till den
höga kapacitet som kalottventilen har. Jämfört med liknande
typer av ventiler, finns det även möjlighet att använda mindre
och mer ekonomiska ventilstorlekar. Det som skiljer SOMAS
kalottventil från många andra ventiler är att risken för pluggbildning är minimal, eftersom ventilen har fritt genomlopp.
Vår ventil är designad för att maximera reglerbarheten.

Kalottventiler

SOMAS kalottventiler erbjuder ett antal funktioner
som specialanpassas beroende på ventilens aktuella
användningsområde
•
Dimensioner från DN25/2 – DN700
•
Tryckklasser PN10 – PN100
•
God täthet i enlighet med gällande bransch- och
applikationskrav
•
Glappfri momentöverföring med segment och
spindel som en enhet
•
Dubbellagring gör att ventilens momentbehov
inte påverkas av differenstrycket över ventilen
•
Servicevänlig konstruktion, sätet kan bytas från
utsidan utan att ställdonet demonteras. Ventilen
behöver inte heller plockas ner i sina beståndsdelar
•
Hus med centriskt monterat segment för vätskor,
suspensioner och kristalliserande medier
•
Hus med excentriskt monterat segment för rena
och heta medier som gas och ånga (max 550° C)
•
För höga massakoncentrationer kan ventilen
levereras med ett speciellt segment
•
Ljudreducerande insatser finns som tillval för att
minska problem med ljud och kavitation

Vridspjällventiler
SOMAS vridspjällventil reglerar ditt flöde oavsett om det
handlar om ånga, gas, vatten eller andra vätskor.
Vridspjällventilerna tillverkas i rostfritt stål och som standard
med homogent metallsäte. Ventilerna kan installeras via
inspänning mellan flänsar både med och utan lugs. Ventilerna
kan också erhållas med flänsar. Både VSS- och MTV-ventilen
har en avancerad trippel-excentrisk konstruktion. Utformningen
på sätet och spjällets unika konstruktion, ger en mycket god
täthet och gör ventilerna i det närmaste underhållsfria.
Ventilsätets höga yttryck mot spjället, gör ventilen användbar
för massaapplikationer där fibrerna lätt klipps av.
Vridspjällventilen är det mest kostnadseffektiva valet för
regler- och on/off-applikationer.
Ventilerna kan tillverkas i flera materialkombinationer. Detta
breddar användbarheten. Det metalliska sätet påverkas inte
av höga strömningshastigheter och därför behåller ventilen
sin täthet även efter mångårig användning.
Med dimensioner till och med DN1200, upp till DN1600
på begäran och tryckklasser PN10 – 100 täcker vi de flesta
förekommande applikationer inom processindustrin.

Vridspjällventiler
Vridspjällventilen är användbar för såväl rena som förorenade
medier samt för vätskor, gaser och ånga. För reglering förses
ventilen med SOMAS pneumatiska ställdon och ventillägesställare.
SOMAS vridspjällventiler erbjuder
•
Ventiler i rostfritt stål
•
Dimensioner från DN80 – DN1200, upp till DN1600
på begäran
•
Tryckklasser PN10 – PN100
•
Ventilhus för inspänning alternativt ”lugs” eller flänsar
•
Säte av homogent rostfritt stål som inte påverkas av
höga strömningshastigheter
•
Utbytbart säte i alternativa material
•
Unik spjällgeometri som i kombination med det homogena
sätet ger god täthet i enlighet med gällande bransch- och
applikationskrav
•
”Advanced” trippel-excentrisk konstruktion som gör den
ansättningsbar med god täthet som följd

Kul- och spjällbackventiler
SOMAS kulventil är tillverkad för avstängning av vätskor
och gaser. Ventilen är en fulloppsflänsad kulventil med
cylindriskt genomlopp i dimensionsområde DN25 – DN500.
Ventilen är tillverkad i rostfritt stål med fjäderbelastade säten
som ger bra täthet även när differenstrycket är lågt.
Själva kulan i ventilen är hårdförkromad som standard,
men kan även fås HiCo-belagd om kunden så önskar.
Ventilen kan levereras med ställdon och tillbehör för
handmanöver, on/off- eller reglerfunktion.
Kulventil även i 3-delad form
Våra 3-delade fullopps-kulventiler är främst avsedda
som handmanövrerade ventiler eller donmanövrerade
on/off-ventiler. Kulventilen har montagefläns enligt
ISO-standard för direktmontage av ställdon.
Det finns ändstycken för gänganslutning, svetsanslutning
och flänsanslutning. Dessutom går det självklart att
kombinera olika typer av ändstycken.
De 3-delade fullopps-kulventilerna har säten i två olika
material, dels standard som är glasfiberarmerad PTFE,
dels kolfyllt PTFE-säte anpassat för ånga.

Kul- och spjällbackventiler
SOMAS erbjuder två typer av kulventiler, SKV och
3-delad fullopps-kulventil
Typ SKV
•
Dimensioner från DN25 – DN500
•
Tryckklasser PN10 – 25 (DN80 – 500) PN10 – 50 (DN25 – 50)
•
Fullt cylindriskt genomlopp för maximal kapacitet
•
Hårdförkromad kula som standard. (HiCo-belagd kula
som tillval)
•
Säten i PTFE-53 alternativt HiCo-legering
•
Fjäderbelastade säten för god täthet vid låga differenstryck
•
Komplett ställdonsprogram till ventilen för handmanöver,
on/off- eller reglerapplikationer
Typ 3-delad fullopps-kulventil
•
Dimensioner från DN15 – DN100
•
Tryckklass PN40, PN63
•
Fullt genomlopp för maximal kapacitet
•
Säte i två alternativa material, PTFE eller kolfyllt PTFE-säte
•
Huset har montagefläns enligt ISO-standard för ställdon
•
3 alternativa anslutningsmöjligheter: gänganslutning,
svetsanslutning eller flänsanslutning

Backventil
Spjällbackventilen kan användas för vätskor, ånga och gaser.
Ventilen är avsedd för inspänning mellan flänsar och
konstruktionstryckklassen är PN25.
Spjällskivan är lagrad i huset med två axeltappar som vid
behov kan bytas ut. Dessa är avtätande med grafitpackningar.
Stängningstiden är kort genom att sätet lutar i förhållande
till huset.
Ventilen kan förses med hjälpfjäder (fjädrar) för att korta
stängningstiden. Vid installation på vätskor, rekommenderas
utförande med hjälpfjäder.
•

Dimensioner från DN50 – 600

Ställdon / Ventillägesställare
SOMAS ställdon är specialkonstruerade för att
klara processindustrins krav på driftsäkerhet
och noggrannhet inom reglering. I första hand
är ställdonen anpassade för SOMAS eget ventilsortiment, men de kan enkelt kombineras med
andra ventiler som kräver 90 graders manöver.
Ställdon typ A-DA är dubbelverkande och
utvecklat för högt ställda krav inom reglering.
Enkelverkande ställdon typ A-SC/SO är i princip
uppbyggt på samma sätt som A-DA-donet, med
den skillnaden att det finns en inbyggd stängande
alternativt öppnande fjäderfunktion.
Därför har vi lagt stor vikt vid låg friktion samt
glappfrihet. Tack vare att det inte finns något glapp
mellan ställdon och ventil, blir reglerfunktionen
optimal.
Alla våra ventilfunktioner är väl testade när de
når dig som kund och samtliga av våra lösningar
möter processindustrins krav när det gäller
funktion och tillgänglighet.

Ställdon / Ventillägesställare
Ventillägesställare / Brytarboxar
SOMAS ställdon kan förses med alla nödvändiga tillbehör
som krävs för att få önskade funktioner. Pneumatiska/
elektropneumatiska analoga ventillägesställare, samt
digitala ventillägesställare av olika fabrikat som möjliggör
diagnosticering och övervakning av ventiler. Dessutom finns
magnetventiler och ändlägeskontakter som används till
avstängningsventiler.
Lägesställare och brytarboxar kan monteras med SOMAS
patenterade montageblock enligt VDI/VDE std. SOMAS
pneumatiska ventillägesställare, typ SP405 och elektropneumatiska ventillägesställare, typ SPE405 används till
ställdon med 90 graders manöver.

Tillbehör
Magnetventil
Manövrering av matningsluft för on/off-applikationer,
görs med hjälp av en magnetventil som monteras direkt
på ställdonet. Vi på SOMAS använder välkända fabrikat
där det också finns möjlighet till lösningar av speciella
funktioner. Rördragningen mellan magnetventil och
ställdon utförs med plastslang eller med rör i rostfritt stål.

Tillbehör
Ändlägeskontakter
Många on/off-applikationer kräver att ventilläget visas
i stängt och/eller öppet läge.
SOMAS erbjuder ett stort antal alternativa lösningar
som inkluderar både mikrobrytare och olika typer av
induktiva brytare.

Verkstad
Den allra största delen av all bearbetning, montering och
slutkontroll sker i vår egen verkstad i Säffle. Genom väl
planerade och genomförda maskininvesteringar, har vi idag
en mycket modern maskinpark för produktion av ventiler
och ställdon. All seriemässig maskinbearbetning sker i styrda
maskiner, samt i ett antal FMS-anläggningar (Flexibla Maskin
System). Obemannad produktion utförs i ett antal maskiner.

Verkstad
Kontroll av bearbetning sker direkt i anslutning till respektive maskin, samt
i separata mätmaskiner. Alla ventilenheter tryckprovas och täthetsprovas enligt
gällande internationella standarder, t.ex. EN 60534-4 och EN 12266-1. Detta gäller
såväl själva ventilen som för den kompletta ventilenheten, som även inkluderar
ställdon. Kalibrering av alla tillbehör sker i anslutning till leverans till kunden.
All kontrolldata finns dokumenterad och sparad.

Service och Utbildning
Service
SOMAS är med i hela processen från början till slut, vilket gör att
vi kan säga att vi kan ventilerna utan och innan. Kompetensen
hos våra medarbetare garanterar att du får tillbaka en ventil
i samma skick som en ny.
Utbildning
Vi vill alltid ha en levande dialog med våra kunder. Därför delar
vi med oss av vår kompetens i form av praktisk och teoretisk
utbildning. I dessa utbildningspaket inriktar vi oss på operatörsoch underhållskunskap, samt flödesteknik och övergripande
ventilkunskap.
Våra utbildningspaket är anpassade för att öka kunskapen och
förståelsen hos våra kunders underhållspersonal och operatörer.
Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig.

Service och Utbildning
Service en viktig del av SOMAS kvalité
När du väljer SOMAS produkter kommer
du att få produkter utvecklade för problemfritt användande och minimerat serviceunderhåll, vad mer kan du begära? Dock är
det viktigt att regelbundet kontrollera att
produkten fungerar som den ska.
Service efter behov!
Låter du oss sköta servicen på dina SOMASprodukter, så vet du att servicen blir
professionellt utförd. Du väljer själv den
grad av service som passar just dig. Ska vi enbart utföra en besiktning och undersöka om
ventilerna behöver åtgärdas? Vill du att
vi även tar hand om reparationerna på plats?
Låt oss se över ditt reservdelslager
så kan vi minimera ditt behov av reservdelar.
SOMAS servicekoncept
Vårt servicekoncept ger er säkerhet och
ekonomi. Utbytesventiler, nya eller fabriksrenoverade med nyskicksgaranti, betyder
ekonomi och trygghet. För dig är det nyckeln
till minskat reservdelslager, kortare driftstopp
och lägre utbyteskostnader.
Behöver du hjälp att checka ut och köra
igång dina ventiler hjälper vi gärna till.
Allt du behöver göra är att kontakta oss
så assisterar vi.

Applikationer
Sjöfart
Vridspjällventilen är den perfekta ventilen för marin- och
varvsindustrin. Tack vare ventilens säte av massivt rostfritt
stål, passar den mycket bra som lastventil. Egenskaper som
låg vikt, kort bygglängd, enkel manövrering och framför allt
god täthet gör ventilerna till ett utmärkt alternativ för marina
applikationer.
Lastventil för vätskor
Som lastventil är vridspjällventilen användbar för vätskor.
Det metalliska sätet påverkas inte av höga strömningshastigheter och därför behåller ventilen sin täthet även
efter mångårig användning. Vridspjällventilen är den
vanligaste typen av lastventiler.
Lastventiler
•
Dimensioner DN80 – DN400
•
Tryckklasser PN10 – PN25 och Class 150
•
Ventilhus för inspänning alternativt lug-utförande
•
Unik spjällgeometri som i kombination med det
homogena metallsätet, ger god täthet i enlighet
med gällande bransch- och applikationskrav
•
För applikationer upp till 350° C
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Applikationer
Gas- och dieselmotorer
SOMAS ventiler har använts under många decennier för att
styra avgasflödet efter förbränningen i stora motorer för både
marina och fastlandsinstallationer. Moderna krav på bränsleeffektivitet och miljöhänsyn har ökat behovet av noggrann
kontroll och även möjligheten att kunna stänga av gasflöden
helt. De typiska avgasapplikationerna idag är: Waste Gate,
Cylinder bypass och system för NOx reducering, SCR och EGR,
samt system där värmen från avgaserna genererar el, WHR,
och Turbo-avstängning vid låglast, Slow Steaming.
SOMAS Avgasventiler
Vridspjällventilen är den mest lämpliga typen av ventil för
avgaser. SOMAS unika spjäll och flexibla metallsäte ger ett
mycket effektivt kontrollelement för avgaser. Ventilerna
måste kunna hantera svåra temperaturcykler, sot och frätande
ämnen i avgasflödet samt kraftiga vibrationer. För att minimera
driftstopp för underhålls- och reparationsarbete, så hör även
designen av lagerhylsor och axeltätningar till de specifika
kraven för avgasinstallationer.
SOMAS ventiler är designade med en förlängd axel, så att det
är möjligt att montera manöverdonet utflyttat från ventilen.
Manöverdonet med tillbehör är mer känsligt för värme jämfört
med ventilen, så det är viktigt att flytta dessa delar så långt
som möjligt bort från den varma ventilen.
Manöverdonen kan ställas i felsäkert läge och vanligtvis
används pneumatiskt don med tillbehör för att få den önskade
funktionaliteten. Även elektriska ställdon kan användas, dock
är det inte så vanligt.
•
•
•
•
•
•

•
•

Dimensioner vridspjällventiler DN80 – DN1200, upp till
DN1600 på begäran
Dimensioner kalottventiler DN25 – DN65
Tryckklasser PN10 – PN50
Vridspjällventiler med metallsäte och kalottventiler
med HiCo-säte, har god täthet i enlighet med gällande
bransch- och applikationskrav
Glappfri momentöverföring mellan ventil och ställdon,
samt ställdon och lägesställare
Servicevänlig konstruktion där sätena både hos vridspjällventiler och kalottventiler kan bytas utan att ställdonet
demonteras. Ventilen behöver inte heller plockas ner
i sina beståndsdelar
Standardventil upp till 550° C
Högtemperaturventil upp till 700° C
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Applikationer
Papper och Cellulosa
SOMAS kommer från ett område där pappers- och
cellulosaindustrin varit den viktigaste industribranschen. Denna industri har till stor del format
SOMAS traditionella ventilprogram, kännetecknat
av det rostfria syrafasta stålet i mediaberörda delar.
Cellulosaindustrin
Cellulosa- eller pappersmassaindustrin har många
applikationer för SOMAS ventiler. Blåsventiler, ventiler
till lutcirkulationer, ventiler för massaflöden i silerier
och blekerier. Många applikationer kräver speciella
ventilmaterial (som Duplex rostfritt stål och/eller Titan)
för att klara den korrosiva miljön. Cellulosaindustrin
har även en kokkemikalieåtervinning som behöver
kvalitetsventiler av SOMAS mått.
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Pappersindustrin
Pappersmaskinen har ett tillsynes oändligt behov av
högpresterande SOMAS-ventiler. Vätskeflöden både
med och utan fiberinnehåll till maskinens våtända, där
arket formas och utpressat vatten transporteras bort.
Ångflöden till maskinens torkparti. SOMAS kan erbjuda
säteslösningar som fungerar på hela pappersmaskinen.
Övrigt
Runt ett cellulosabruk och/eller pappersbruk finns flera
nödvändiga funktioner som avloppsrening och vattenintag. I dessa anläggningar används givetvis SOMAS
ventiler.
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Applikationer
Ång/Gasturbiner och Energi
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Ånga och ångturbiner
Ångenergiapplikationer för SOMAS, innebär
snabb avstängning av ångflödet in till ångturbiner och styrning av avtappningsflöden
runt ångturbinerna. Detta för mellan och/eller
lågtrycksturbiner. Ånga kommer från olika
typer av pannor eldade med fossila bränslen,
biobränslen eller drivs av de heta avgaserna
från en gasturbin så kallade gaskombikraftverk.
I dag har en stor del av leveranser skett till så
kallade solprojekt, där ångan genereras av
solens energi. Antingen fokuseras solenergin
med speglar mot ett torn (Tower Power) eller
mot ett långt svart rör (Parabolic trough).
Funktionen hos SOMAS-ventilerna är de
samma oavsett hur ångan genereras, dock
är det inspirerande att delta i utveckling av
nya typer av energiproduktion.
Gasturbiner
Gasturbiner (som principiellt är uppbyggda
som jetmotorer) som energiproducenter är
bland annat intressanta för sin förmåga att
starta snabbt. Gasturbinerna kan även hantera
varierande bränslen. På gasturbiner används
SOMAS-ventilerna för att hantera överskottsluft från kompressorerna då gasturbinen måste
snabbstoppas. SOMAS ventiler styr även luft
till olika tätnings- och kylsystem.
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Certifikat
SOMAS är certifierat enligt ISO 9001:2008.
SOMAS är certifierat enligt PED 2014/68/EU, och samtliga ventiler uppfyller direktivets krav.
Överensstämmelse med direktivets krav verifieras enligt modul H.
SOMAS kan leverera samtliga ventiler och don ATEX-godkända, i enlighet med kraven
i ATEX-direktivet 2014/34/EU.
SOMAS kan leverera samtliga ventiler och don i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EC,
som delvis fullbordade maskiner åtföljda av en försäkran för inbyggnad.
SOMAS ventiler och don är typgodkända i enlighet med Lloyds, BV och EAC/CU-TR.
SOMAS tillhandahåller felsannolikhetsdata, framtagna av oberoende part, för beräkning
av Safety Integrity Level (SIL) och Performance Level (PL).
SOMAS vridspjällventiler är Fire Safe-certifierade enligt ISO 10497/API 607.
SOMAS intygar överensstämmelse med kraven i REACH.
Ytterligare godkännanden kan tillgodoses mot förfrågan.

Lager
För att kunna möta processindustrins krav på korta
leveranstider, har SOMAS alltid ett lager av standard
ventiler. Där finns alltid provtryckta, leveransklara
standard ventiler.

Huvudkontor:
SOMAS Instrument AB
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SOMAS S.à.r.l
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