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1. Uwagi ogólne
Zasuwy tùokowe Gäblera s¹ armatur¹ odcinaj¹c¹ dla mediów pùynnych i gazowych.
Ju¿ od okoùo 40 lat armatury te maj¹ du¿e zapotrzebowanie jako niezawodne armatury
odcinaj¹ce i procesowe w stalowniach, zakùadach hutniczych, chemicznych, w
cementowniach oraz innych zakùadach przemysùowych. Armatury te ze wzglêdu na ich
niezawodnoœã, konserwacjê i bezpieczeñstwo w dziaùaniu a w szczególnoœci przy ich
zastosowaniu w sieciach tlenu gazowego , uwa¿ane s¹ w licznych przypadkach za niezbêdne.
ZASUWA T£OKOWA GÄBLERA
DN 150 PN 40
Typ : GKV 515
Zamkniêcie siù¹ sprê¿yny, otwarcie wùasnym
medium
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Obudowa zasuwy tùokowej
Tùok
Uszczelnienie tùoka za pomoc¹
pierœcienia
Tuleja obudowy
Pierœcieñ œrodkowy uszczelnienia
gniazda

2. Zabudowa i funkcje
2.1 Zawór tùokowy
W przypadku zasuw tùokowych Gäblera wbrew znaczeniu o ich pochodzeniu uszczelnienie w
nich uzyskuje siê dwustronnie w kierunku przepùywu w œrodku prowadz¹cego tùoka.
Zasuwa tùokowa Gäblera speùnia równie¿ warunek wyrównania ciœnienia w ruroci¹gach z obu
stron i przy u¿yciu maùej siùy mo¿e byã otwierana lub zamykana, co przy maùym skoku
umo¿liwia jego rodzai budowy. Z uwagi na paraboliczny ksaùt dolnej czêœci tùoka zasuwa
redukuje równoczeœnie i bez problemów w krótkim czasie uderzenia zwrotne w ruroci¹gu.
Ten rodzaj budowy umo¿liwia otwarcie tùoka bez problemów przy du¿ych ró¿nicach
ciœnienia. Przy dùugotrwaùej pracy zasuwy przy medium wolnym od zanieczyszczeñ i
wy¿szych ró¿nicach ciœnieñ mo¿e ta zasuwa wykonywaã swoje czynnoœci w iloœci ponad
jednego milliona przeù¹czeñ bez jej konserwacji.
Zasuwy te odpowiadaj¹ wymaganiom dla urz¹rzeñ sieci ciœnieniowych nr. 97/23 kategorii IV.
Wszyskie armatury od DN 32 s¹ oznaczone znakiem
-obok oznaczeñ na odpowiednim
miejscu.

2.2 Material
Materiaùem obudowy jest odlew z br¹zu cynowego CuSn10-C wg. EN 1982. Od wielkoœci
DN 65 tùok jest tak¿e z tego samego materiaùu. Tuleje osùonowe s¹ zabezpieczone przed
œcieraniem z materiaùu CuSn7Zn4Pb7-CZ, czyli ¿eliwo czerwone odœrodkowe. Wybór stopu z
wysokiej czêœci miedzi predystynuje zasuwy tùokowe Gäblera do zastosowania ich przy
eksploatacji w tlenie gazowym. Br¹zy stosuje siê ciœnienia 21 MPa z ograniczeniami sybkoœci
przepùywu jak równie¿ w zakresie podwy¿szonego niebezpieczeñstwa zapùonu w ruroci¹gach
tlenowych. Wytyczne 13/02/E z EJGA dla armatur ruroci¹gów tlenowych i budowy
ruroci¹gów wyra¿nie ograniczaj¹ u¿ywanie stali szlachetnych w okreœlonych szybkoœciach
przepùywu.

2.3 Szczelnoœã i elementy uszczelnieñ
Uszczelnienie w stosunku do atmosfery dotyczy wszystkich zakresów luzów dùawicowych.
Cztery dùawice w rowkach tùoków wyùo¿one s¹ pierœcieniami uszczelniaj¹cymi pewnie
skrêconymi w czterowargowy profil ( 3 ) Te kwadratowe pierœcienie przez swoje wstêpne
elastyczne naprê¿nia stanowi¹ uszczelnienia miêdzy tùokiem i tulej¹ lub obudow¹ i eliminuj¹
szczeliny. Warunkiem równomiernego opùukiwania tùoka przez przepùywaj¹ce medium jest
brak jednostronnegodziaùania ciœnienia na uszczelnienia tak, ¿e siùy w caùoœci s¹ niewielkie.
Elementy uszczelniaj¹ce s¹ cieniutkie i przy ka¿dorazowym dopuszczeniu medium
pokrywane s¹ œrodkiem œlizgowym , ¿eby zmniejszyã siùy œcierania elementów
uszczelniaj¹cych ( w tym zu¿ycia ).
Uszczelnienie gasoszczelne osi¹gane jest w koñcu pomiêdzy górn¹ a doln¹ czêœci¹ tùoka
przez pierœcieñ uszczelniaj¹cy [O-Ring ( 5 )], który w pozycji zamkniêcia w integrowanej
czêœci oduowy jest wciœniêty do gniazda tùoka. Pokrycie tùoka w nacisku na pierœcieñ
œrodkowy wynosi okoùo 75 %, co daje gwarancjê na to, ¿e przy ekstremalnych szybkoœciach
przepùywu pozostaje mocno utwierdzony.
Materiaù elementów uszczelniaj¹cych jest uzgadniany dla ka¿dego medium i dla tlenu jest
FKM, a dla pozostaùych mediów wg. Reguùy NBR. Koncepcja armatur w zakresie u¿ywanych
materialów niemetalicznych jak i metalicznych byùa badana przez Urz¹d Badania Materialów
( BAM ) i próbowano je podporz¹dkowaã dla tlenu ciœnieniowego wzglêdem u¿zytkowanych
materialów do ciœnienia 100 bar i temperatury max. 100°C, których to stan rzeczy nie nasuwa
obaw.

2.4 Tuleje obudowy
We wszyskich œrednicach znamieniowych górna czêœã tùoka prowadzona jest w tulei
obudowy z CuSn7Zn4Pb7-CZ, tj. w stopie z metalu czerwonego wg. EN 1982. Od œrednic
zmanionowych DN 65 tùok ( 2 ) osadzony jest w dwóch tulejach obudowy ( 4 ). Gdyby
elementy uszczelnienia, np. przez nadmiar ziarnystych cz¹steczek razem przepùywaj¹cych w
medium spowodowaùy wczeœniejsze wytarcie, to mo¿na by ùatwo dokonaã wymiany tulei. Nie
przewiduje siê uszkodzeñ i wiêkszych wydatków na obróbkê.

2.5 Parametry
Zawory tùokowe Gäblera produkowane s¹ w wielkoœciach DN 15 do DN 500; zakresy ciœnieñ
nominalnych s¹ od PN 6 do PN 63 / ANSI 600. Ksztaùty koùnierzy mog¹ byã wykonane wg.

DIN, ANSI lub te¿ wg. innych norm. Otwory przelotowe armatur do wielkoœci
znamioniowych DN 125, DN 350 i DN 500 nie s¹ redukowane, dlatego te¿ wartoœci Kvs dla
porównania s¹ wysokie. Wysokoœã teperatury dla armatur uzale¿niona jest od medium i od
ciœnienia.

3 Rodzaje wykonania
Generalnie armatury te mo¿na podzieliã na obsùugiwane rêcznie jak i zdalnie sterowane.

3.1 Armatury uruchamiane rêcznie
Uruchomienie zasuwy tùokowej nastêpuje poprzez
koùo rêczne (1) za pomoc¹ waùka z gwintem (3)
Zawory do DN 80 dysponuj¹ ù¹cznie z podnoszonym
koùem rêcznym, od DN 100 jest tùok z podnoszonym
waùkiem gwintowanym, natomiast pokrêtùo rêczne
siê nie podnosi. Pozycja tùoka wskazywana jest
wizualnie w wzierniku kólpaka wrzeciona (2), gdzie
widoczne jest wrzeciono gwintowane. Wrzeciono jest
samohamowne, dlatego uszczelnienie mo¿liwe jest w
dwóch kierunkach przepùywu. Do DN 65 jest
alternatywnie mo¿liwe jedno uruchomienie armatury
za pomoca dêwigni rêcznej, co umo¿liwia wykonanie
przeù¹czeñ w krótszych okresach czasu.

3.2 Armatury zdalnie sterowane
Uruchomienie zdalnie sterowanej zasuwy
tùokowej Gäblera mo¿e byã sterowane z
przepùywaj¹cego w ruroci¹gu medium (
wùasne medium sterownicze ) lub przy u¿yciu
medium pomocniczego, jak np. sprê¿one
powietrze (obce medium sterownicze ).
Sterowanie mo¿e byã osi¹gniête jedno lub
dwustronnie. St¹d wybór stanowiska
bezpieczeñstwa nale¿y dokonaã miêdzy
zaworem otwartym lub zamkniêtym.
Osùugê zdalnego sterowania dokonuje siê
poprzez zawór magnetyczny, od którego
wzbudzenie elektryczne medium
sterowniczego przepùywa pod tùokiem
sterowniczym i odpowiednio tùok ustala.
Stosunki pùaszczyzn na tùoku s¹ tak
zwymiarowane, ¿e rownie¿ przy niedu¿ym
ciœnieniu medium, armatura mo¿e byã
sterowana za pomoc¹ wùasnego medium. Obok
przedstawiony jest przykùad sterowniczy
armatury zamkykaj¹cej siê sprê¿ynowo przy
wùasnym medium sterowniczym.

Pobór medium sterowniczego jest na jednostronnym wejœciu do obudowy zaworu (3)
pobierane i przekazywane przewodem ( rurk¹ ) sterowniczym do zaworu magnetycnego (8).
Maùy zawór tùokowy (4) sùu¿y do odciêcia przewodu sterowniczego celem umo¿liwienia
wymiany komponentu. Dalej istnieje osadnik pyùu (5) oraz równie¿ przyù¹cze dla innych
celów testowania (6). Regulator ciœnienia sùu¿y do nastawienia szybkoœci przepùywu.
Kiedykolwiek ni¿sze jest ciœnienie uruchomienia ponad najni¿szego ciœnienia sterowniczego,
tym wolniej otwiera siê armatura, tym szybciej ponownie siê zamyka. Je¿eli pobudzona
bêdzie cewka pneumatyczna, wówczas zawór magnetyczny zaùacza siê na przelot, medium
sterownicze przepùywa przez przyù¹cze ciœnenia (9) w pokrywie pneumatycznej pod tùokiem
(1) i ereguje ( odbudowuje ) tam ciœnienie. Je¿eli te ciœnienie jest wy¿sze od minimalnego
ciœnienia sterowniczego, to wówczas otwiera siê armatura przeciw sprê¿ynie naciskowej (2).
Je¿eli napiêcie na cewce magnetycznej zostanie ponownie wyù¹czone, wówczas zawór
magnetyczny zablokuje ciœnienie na przyù¹czu i odpowietrzy komorê sterownicz¹ pod tùokiem
i w ten sposób sprê¿yna naciskowa wciœnie ten tùok ponownie do srodka gniazda. Ten rodzaj
budowy nadaje siê znakomicie jako armatura szybko zamykaj¹ca siê dla zabezpieczenia tras
ruroci¹gów lub jako procesowa armatura sterownicza, np. dla lanc pal¹cych, przetapiaj¹cych
lub dmuchaj¹cych. Stosunki pùaszczyzn tùoka warunkuj¹ jednak, ¿e ciœnienie na tyln¹ stronê
przy zamknietej armaturze pokrywa siê ze wtopion¹ na zewnêtrznej armaturze strzaùk¹
oznaczaj¹c¹ jednoznacznie kierunek przepùywu, jednak nieznacznie wy¿ej jak jest ciœnienie
po stronic wejœciowej do armatury.

Zasadniczo mo¿na wyró¿niã 4 typy armatur zdalnie sterowanych :

3.2.1 Armatury zdalnie sterowane,
sprê¿synowo zamykane
Armatury te s¹ otwierane ciœnieniem medium
sterowniczego. W tych wypadkach armatura
Zamykana jest przez zabudowan¹ spre¿ynê, co
oznacza, ¿e pozycja bezpieczeñstwa w tym
wyprowadzeniu jest zamkniêta ( osi¹gniêta ).

3.2.2 Armatury zdalnie sterowane,
sprê¿ynowo otwieralne
Armatura otwiera siê za pomoc¹ zabudowanej
sprê¿yny naciskowej. Za pomoc¹ ciœnienia P
medium sterowniczego armatura zostaje
zamkniêta. Tego typu armatura nadaje siê
dlatego idealnie w wypadku koniecznoœci jako
odci¹¿aj¹ca lub do zasilania gazem
bezczynnym w ruroci¹gach tlenowych w
wydpadku po¿aru.

3.2.3 Armatury zdalnie sterowane,
dwustronnie sterowane przy pomocy
medium
Ta armatura bêdzie dwustronnie nasterowana
ciœnieniem P medium sterowniczego i przy
jego u¿yciu otwierana i zamykana. Ten stan
bezpieczeñstwa mo¿e byã zadany przez
odpowiedni wybór przy u¿yciu zaworu
magnetycznego. Ta zasuwa nadaje siê
znakomicie przez swój ekstremalnie krótki
Czas ustawiania jako armatura bezpieczeñstwa
i szybko zamykajaca.
3.2.4 Armatury zdalnie sterowane, uruchamiane przez napêd steruj¹cy
Zasadniczo zasuwy tùokowe Gäblera pozwalaj¹ równie¿ na zastosowanie ich do wspóùpracy z
przekùadni¹ zêbat¹ sto¿kow¹ do jej uruchomienia w celu przemieszczenia ze œrodka zagro¿enia
na zewn¹trz lub z silnikiem elektrycznym z napêdem nastawnika i z wyposa¿eniem do
otwierania z du¿ym wysiùkiem w zmiennych kierunkach przepùywu.

3.3 Wyposa¿enie dodatkowe
Zasuwa tùokowa Gäblera jest systemen konstrukcji zespoùowej (moduùowej). Przy ponownym
zu¿yciu jakiejœ du¿ej czêœci czùonu konstrukcji, forma budowy armatury, np. obsùugiwana
rêcznie mo¿e byã przebudowana na inny rodzaj konstrukcji, np. na armaturê zamykan¹
automatycznie sprê¿yn¹. Dodatkowo ka¿dorazowo typ podstawowy pozwala na zastosowanie
dodatkowego uzbrojenia i zamianê na inny rodzaj uruchomienia.
3.3.1 Awaryjna obsùuga rêczna
Zdalnie sterowane zasuwy tùokowe Gäblera
mog¹ byã równie¿ wyposa¿one w obsùuge
rêczna (1), by w razie wypadniêcia medium
sterowniczego lub energii elektrycznej mo¿na je
rêcznie obsùugiwaã. Do œrednicy DN 65
nastêpuje to w razie koniecznoœci permanentnie
w œrodku ingenencj¹ ( posiniêcim ) dêwigni
rêcznej. Od DN 65 w razie koniecznoœci
realizacja nastêpuje za pomoc¹ sprzê¿onego
pokrêtùa rêcznego.

3.3.2 Wskazania poùo¿enia
Wszystkie zasuwy tùokowe Gäblera,
równie¿ z wykonaniem do obsùugi rêcznej
pozwalaj¹ siê wyposa¿yã we wskaêniki
poùo¿enia ( 2 ), aby wskazywaã poùo¿enia
krañcowe otwarcia zasuwy. S¹ zarówno
wyù¹czniki krañcowe mechaniczne oraz
indukcyjne zbli¿eniowe.

4. Wykonania specjalne




Zasuwa tùokowa z poœrednio odpowietrzaj¹cym cylindrem sterowniczym do sterowania obcym
medium
Kombinacja zasuwy tùokowej z odpowietrzeniem poœrednim
Zasuwy tùokowe w wykonaniu specjalnym dla klienta

Przekrój zasuwy tùokowej GÄBLERA
z wùasnym zdalnie sterowanym medium na przykùadzie :
DN 250 PN 40 Typ GKV 660

Opis wykonania : Zdalne sterowanie, otwarcie armatury przy u¿yciu wùasnego medium,
zamkniêcie sprê¿yn¹ naciskow¹, dodatkowe rêczne uruchomienie, wskazanie poùo¿eñ
mechanicznymi wyù¹czcznikami krañcowymi.

