
Plug Lubricated Valves -zawory stożkowe z uszczelnianiem ślizgowym



Konstrukcja zaworu

SOLIDNA KONSTRUKCJA BEZ ODDZIELNYCH ELEMENTÓW USZCZELNIAJĄCYCH, 
KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ USZKODZONE W CIĘŻKICH WARUNKACH PRACY



A - Stożek
Solidna konstrukcja z dużą powierzchnią uszczelnienia (metal 
na metal)
B - Korpus
Kompaktowa, jednoczęściowa konstrukcja ze zintegrowanym 
gniazdem
C - Trzpień
System zabezpieczający trzpień przed wydmuchaniem
D – System dławiący
Uszczelnienie trzpienia (packing)
E - Pierścień stabilizujący
Zapobiega obciążeniom bocznym w celu wydajnego połączenia 
trzpienia ze stożkiem (zwiększenie niezawodności uszczelnienia 
trzpienia)
F - Śruba centrująca
Fabrycznie ustawiona, aby zapewnić szczelność gniazda przy 
niskim momencie obrotowym
G – Port wtryskowy do uszczelnienia trzpienia
Odnawia uszczelnienie  trzpienia i umożliwia pełną 
konserwację na pracującym rurociągu
H – Port wtryskowy uszczelnienia
Zapewniona jest 100 % szczelność zamknięcia przez cały okres 
eksploatacji zaworu oraz wpływa na wydłużony okres pracy 
stożków
I – Pokrywa dolna
Metalowa - zapewnia długą żywotność i większe 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Zawór stożkowy z uszczelnieniem ślizgowym – model: Flowserve Super H
W konstrukcji tej stosuje się smar jako element uszczelniający dławnicę i stożek



Super H – łatwe uzupełnienie uszczelnienia

• Łatwy serwis

• Doszczelnienie bez demontażu, na pracującym rurociągu



• Większa powierzchnia uszczelniająca (dłuższa żywotność zaworów)

Zawory kulowe
Mała powierzchnia uszczelniająca gniazda może zostać w
łatwy sposób uszkodzona przez erozję oraz cząsteczki stałe
zawarte w mediach.

Szeroki obszar gniazda zaworu maksymalizuje
skuteczność stosowanego uszczelnienia, dzięki czemu
nawet gdy gniazdo zostanie uszkodzone jesteśmy w stanie
szybko przywrócić 100% szczelne zamknięcie zaworu (bez
konieczności wymiany gniazda) wstrzykując uszczelniacz
Serck Audco.

Duża powierzchnia siedziska zaworu (gniazda) zwiększa
odporność Super-H na erozję.

Uszczelniacz można wstrzykiwać w dowolnej pozycji
zaworu, także pod ciśnieniem, dzięki czemu zawór można
serwisować na pracującym rurociągu.



• Otwarcie na pełne ΔP i dławienie

Dwie podstawowe zalety stożka:

• przy gniazdach metal na metal zawór stożkowy 
pozostaje nienaruszony przez cząsteczki stałe 
poruszające się z dużą prędkością w pobliżu siedziska 
– inaczej jest w przypadku gniazd miękkich 

• Podczas otwierania zaworu stożkowego obszar 
otwarcia jest linią – natomiast w przypadku zaworów 
kulowych jest to jedynie punkt. Wpływa to na 
mniejszą prędkość i erozję.



• Protected Seats & Cavity Free (Chronione gniazdo & brak wnęki)

Gdy zawór jest otwarty, gniazdo jest dobrze chronione przed
przepływem liniowym, zapewniając, że nawet jeśli zawór
pozostanie otwarty przez długi czas, powierzchnia gniazda nie
ulegnie uszkodzeniu.
Stałe, dobre uszczelnienie i długa żywotność zaworu są
gwarantowane. Natomiast brak szczeliny/wnęki zapewnia,
że   cząsteczki nie zostaną uwięzione między kurkiem (stożkiem)
a korpusem, co pozwala uniknąć uszkodzenia gniazda podczas
pracy zaworu

W zaworze kulowym wnęka pozostaje między korpusem a kulą. W
efekcie materiały/pozostałości będą tam stopniowo gromadzone,
aby następnie uszkodzić miękkie gniazdo i / lub kulę podczas
pracy zawór.
Posiadanie izolowanej wnęki oznacza również, że może to
spowodować wzrost ciśnienia w wyniku zmian temperatury
uwięzionych pozostałości mediów - zawory kulowe zawsze
wymagają systemu spustowego.
Problemem może być również korozja, szczególnie w części
uszczelniającej.



Double Isolation Plug Valves (DIPV and TIPV)



ZALETY:

• Serwis (doszczelnienie) bez demontażu

• Doszczelnienie (wymiana uszcz. miękkiego) na pracującym rurociągu

• Długość zabudowy 1:1 w stosunku do zaworów kulowych

• Większa powierzchnia uszczelniająca (dłuższa żywotność zaworów)

• Otwarcie na pełne ΔP i dławienie 

• Protected Seats & Cavity Free (Chronione gniazdo & brak wnęki)

• Double Isolation & Bleed



Zakres produkcyjny

ZAWORY SUPER-H

• Rozmiary: ½ ”→ 42”
• Klasa ciśnieniowa:
• ANSI: #150 → #2500
• API6A: 2,000 → 15,000
• Temperatury:
• Standardowa konstrukcja: od -29º do 250ºC
• Konstrukcje specjalne: od -120º do 400ºC



DOUBLE/TWIN ISOLATION PLUG VALVES

• Rozmiary: ½ ”→ 30”
• Klasa ciśnieniowa:
• ANSI: # 150 → # 2500
• API6A: 2,000 → 15,000
• Temperatury:
• Standardowa konstrukcja: od -29º do 250ºC
• Konstrukcje specjalne: od -120º do 400ºC



Wykonania specjalne:

• pełnoprzelotowe

• trójdrożne

• z płaszczem grzewczym.



Typowe materiały konstrukcyjne:


