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Zawór kulowy HKSF-W100
Cechy konstrukcyjne:
Zawory kulowe RMA typu „HKSF-W” s¹ ca³kowicie spawane i nie wymagaj¹ konserwacji.
Dostêpne s¹ 2 ró¿ne typy systemów uszczelniaj¹cych:
• uszczelnienie pierwotnie metaliczne i wtórnie miêkkie (PMSS)
• uszczelnienie metaliczne
Standardowy system uszczelniaj¹cy firmy RMA to system PMSS.
Metaliczne pierœcienie osadcze na wlocie i wylocie kurka posiadaj¹ dwie p³aszczyzny uszczelniaj¹ce.
Pierwotne uszczelnienie metaliczne zapewnia szczelnoœæ po obu stronach kuli. Koncepcja uszczelnienia
pierwotnie metalicznego i wtórnie miêkkiego opiera siê na precyzyjnej obróbce uszczelnienia metalicznego.
Elastycznie umieszczone w pierœcieniach osadczych uszczelnienie miêkkie dzia³a jedynie w zakresie niskich
ciœnieñ. Uszczelnienie to nie ulega uszkodzeniu równie¿ przy wysokim ciœnieniu roboczym - specjalna
konstrukcja pierœcieni osadczych umo¿liwia cofniêcie siê uszczelnienia miêkkiego w g³¹b gniazda i w ten
sposób chroni go przed zniszczeniem.
Pierœcienie osadcze s¹ dociskane do kuli przez sprê¿yny dociskowe. Zosta³y one zaprojektowane tak, aby
przy wykorzystaniu efektu t³oka si³a docisku pierœcienia osadczego wzglêdem kuli zwiêksza³a siê
proporcjonalnie do wzrostu ciœnienia transportowanego medium.
Zastosowane w konstrukcji RMA pierœcienie blokuj¹ce w pe³nym zakresie ciœnieñ oraz we wszystkich
po³o¿eniach kuli eliminuj¹ mo¿liwoœæ przesuniêcia lub wyciœniêcia uszczelnienia miêkkiego.

Uszczelnienie pierwotnie metaliczne i wtórnie miêkkie (PMSS)

Uk³ad czystego uszczelnienia metalicznego stosowany jest na ¿yczenie klienta.
Metaliczne pierœcienie osadcze na wlocie i wylocie kurka posiadaj¹ jedn¹ powierzchniê uszczelniaj¹c¹.
Pierœcienie te, podobnie jak kula, pokryte s¹ warstw¹ wêglików charakteryzuj¹c¹ siê twardoœci¹ rzêdu
1100-1300HV

KLIENT W CENTRUM ZAINTERESOWANIA

Uszczelnienie metaliczne
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Zawór kulowy HKSF-W100
Podwójne blokowanie i odpowietrzanie:

Przy³¹cze:

Dowód szczelnoœci zaworu kulowego mo¿na uzyskaæ w obu po³o¿eniach krañcowych, nawet przy pe³nym
ciœnieniu roboczym zaworu, poprzez specjaln¹ wewnêtrznie zabezpieczon¹ œrubê odpowietrzaj¹c¹ lub, na
¿yczenie, poprzez przewody odpowietrzaj¹ce lub odwadniaj¹ce wyposa¿one w dodatkowy zawór kulowy.

Przy³¹czenie do ruroci¹gu mo¿liwe jest zarówno z wykorzystaniem koñcówek ko³nierzowych, zgodnie ze
standardowymi wymaganiami, jak i koñcówek spawanych, dopasowanych wymiarowo do rur, w których zawór
ma byæ zamontowany. Mo¿liwe jest uwzglêdnienie specjalnych wymagañ Klienta.

Typy pierœcieni uszczelniaj¹cych: „Pojedynczy t³ok” i „Podwójny t³ok”:
Zawory kulowe firmy RMA s¹ dostêpne z dwoma rodzajami pierœcieni uszczelniaj¹cych: z systemem
pierœcieni osadczych typu „pojedynczego t³oka” i „podwójnego t³oka”.
W systemie „pojedynczego t³oka” pierœcieñ uszczelniaj¹cy po stronie wylotu unosi siê, gdy wewn¹trz korpusu
zaworu pojawia siê ustalone wczeœniej nadciœnienie, umo¿liwiaj¹c w ten sposób ujœcie nadmiarowego
ciœnienia po stronie wylotu. Brak ciœnienia wewn¹trz korpusu zaworu jest dowodem szczelnoœci.
System „pojedynczego t³oka” zalecany jest dla wszystkich mediów p³ynnych. Taki system zapobiega
uszkodzeniu korpusu w wyniku wyst¹pienia nadmiernego nadciœnienia zwi¹zanego z rozszerzalnoœci¹
ciepln¹ medium. Dziêki temu nie jest konieczne dodatkowe zewnêtrzne rozprê¿anie korpusu.
W systemie „podwójnego t³oka” uszczelnienia i pierœcienie osadcze po stronie wlotu i wylotu zapewniaj¹
hermetyczne uszczelnienie obszaru martwego korpusu w obu po³o¿eniach krañcowych. Zawór kulowy z
systemem podwójnego t³oka zapewnia wiêc szczelnoœæ zarówno od strony wlotu, jak i wylotu. System ten
umo¿liwia równie¿ wykonanie próby szczelnoœci poprzez podanie ciœnienia z zewn¹trz korpusu.
System „podwójnego t³oka” zalecany jest dla wszystkich mediów gazowych i zapewnia u¿ytkownikowi
podwójn¹ ochronê.
U³o¿yskowanie kuli:
Kule w zaworach kulowych firmy RMA w zakresie rozmiarów Dn50 (dla wszystkich wartoœci znamionowych
ciœnienia) i wiêkszych montowane s¹ czopowo z wykorzystaniem bezobs³ugowych ³o¿ysk. Minimalne zu¿ycie
zapewnia precyzyjna obróbka i specjalne ³o¿yska o niskim wspó³czynniku tarcia. Jest to szczególnie korzystne
z punktu widzenia wytrzyma³oœci i ³atwoœci obs³ugi zaworów kulowych. Niskie wartoœci momentu obrotowego
charakteryzuj¹ce nasze kurki s¹ niew¹tpliw¹ zalet¹ przy wymiarowaniu przek³adni, napêdów elektrycznych,
pneumatycznych lub hydraulicznych.

Ogniotrwa³oœæ:
Zawory kulowe RMA spe³niaj¹ wymogi wysokiego poziomu ogniotrwa³oœci dla ruroci¹gów transportuj¹cych
olej, gaz i produkty pochodne (np. normy ISO 10497, API 6FA, BS 6755 Czêœæ 2).
Materia³y:
W przypadku standardowych modeli typoszeregu „HKSF-W” stosowane s¹ materia³y spe³niaj¹ce wymagania
norm DIN, ASME i NACE MR 01/ 75.
Odpowietrzanie i odwodnienie:
Zgodnie z odpowiednimi obowi¹zuj¹cymi normami zawory kulowe firmy RMA s¹ wyposa¿one w przewody
odpowietrzaj¹ce i odwadniaj¹ce oraz dodatkowe zawory kulowe RMA. Prewody te - na ¿yczenie Klienta lub w
przypadku technicznej koniecznoœci - wyposa¿ane s¹ w odporne na wysokie ciœnienie ko³paki i/lub zasuwy
obrotowe DSR.
Zakres stosowania:
Kurki produkcji RMA mog¹ byæ zabudowywane na powierzchni lub pod ziemi¹, na przyk³ad w ruroci¹gach
transportowych, stacjach kompresorowych, stacjach redukcyjno-pomiarowych, jednostkach awaryjnego
zatrzymania, przewodach odwadniaj¹cych lub odpowietrzaj¹cych, œluzach lub w innych instalacjach. Zawory
kulowe firmy RMA s¹ przystosowane dla szerokiego zakresu mediów, na przyk³ad gazu, oleju, paliw itp.
Po adaptacji technicznej mog¹ zostaæ wykorzystywane równie¿ do innych celów, na przyk³ad
w ciep³owniczych ruroci¹gach transportowych.
Budowa:

Elektrycznie przewodz¹ce po³¹czenie wystêpuj¹ce pomiêdzy kul¹ a korpusem zapobiega gromadzeniu siê
³adunku elektrostatycznego.

Korpus zaworu jest bardzo sztywny konstrukcyjnie - jest to mo¿liwe dziêki zastosowaniu w pe³ni spawanego,
kulistego kszta³tu kurka.
Du¿a œrednica kuli przy pe³nym zamkniêciu kurka zapewnia bardzo du¿¹ powierzchniê przylegania
uszczelnienia, dziêki czemu uzyskuje siê wysoki poziom jego bezpieczeñstwa.
Ponadto taka konstrukcja eliminuje mo¿liwoœæ powstania turbulencji transportowanego medium,
zapobiegaj¹c przedwczesnemu zu¿yciu elementów sk³adowych kurka.
Niedu¿a masa i niewielka liczba spoin to kolejne zalety tej konstrukcji.

Trzpieñ/uszczelnienie:

Sterowanie:

Konstrukcja „przeciwwydmuchowa” zapobiega wyrzuceniu trzpienia przez transportowane medium oraz
eliminuje mo¿liwoœæ wyci¹gniêcia go przez u¿ytkownika.
Specjalna konstrukcja z podwójn¹ œrub¹ zabezpieczaj¹c¹ umo¿liwia z jednej strony prawid³owe zaciœniêcie
lub regulacjê wykonanego ze stali, tworzywa PTFE i grafitu pakietu uszczelniaj¹cego firmy RMA, a z drugiej
strony oferuje równie¿ mo¿liwoœæ szybkiej wymiany pierœcieni uszczelniaj¹cych przy pe³nym ciœnieniu
roboczym.

Zaworami kulowymi RMA mo¿na sterowaæ rêcznie, z u¿yciem przek³adni, elektrycznie, elektrohydrauliczne,
hydropneumatycznie lub z u¿yciem innego mechanizmu steruj¹cego.
Mo¿liwe jest równie¿ wykorzystanie ró¿nego osprzêtu, takiego jak wskaŸniki po³o¿enia, uk³ady zdalnego
sterowania, itd.

£adunek elektrostatyczny:
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Zakres temperatur:

Wymiary i masy
Wymiar

Œrednica

Wysokoœæ

DN

D1

H1

H2

L AE = L FL

G AE

G ANSI FL

D³ugoœæ zabudowy

Masy

[mm]

[cale]

mm

mm

mm

mm

kg

kg

25

1"

25

70

155

216

9

13

50

2"

51

95

185

292

14

19

80

3"

76

110

240

356

27

37

100

4"

102

130

290

432

35

69

150

6"

152

150

395

559

115

175

200

8"

203

190

525

660

240

323

250

10"

254

235

630

787

351

539

300

12"

305

270

720

838

513

705

350

14"

337

300

770

889

752

995

400

16"

387

335

880

991

920

1 190

450

18"

438

372

950

1 092

1 362

1 675

500

20"

489

410

1 060

1 194

1 675

2 000

550

22"

540

450

1 110

1 295

2 244

2 809

600

24"

591

505

1 200

1 397

2 600

3 350

700

28"

686

580

1 280

1 549

3 770

5 000

750

30"

737

604

1 427

1 651

4 700

6 150

800

32"

781

655

1 440

1 778

5 500

7 200

900

36"

876

730

1 590

2 083

7 800

9 500

1000

40"

978

790

1 765

2 159

10 500

12 500

1100

44"

1 067

870

1 925

2 311

12 200

14 800

1200

48"

1 168

950

2 105

2 489

19 900

22 500

1400

56"

1 384

1 135

2 455

2 921

31 000

36 000

Uwagi:
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L AE

H2
H1

H1

ØD1

ØD1

H2

Zakres temperatur dla zaworów kulowych RMA typu „HKSF-W” wynosi standardowo od -29°C do +80°C.
W oferowanym przez nas programie produkcyjnym znajduj¹ siê równie¿ konstrukcje dostosowane do pracy w
wy¿szych lub ni¿szych temperaturach zwi¹zanych z konkretnymi warunkami eksploatacji.

Zawór kulowy HKSF-W100

L FL

D³ugoœci odpowiadaj¹ wartoœciom zdefiniowanym w normie API 6D, o ile zosta³y okreœlone.
Na ¿yczenie dostarczamy zawory kulowe z innymi d³ugoœciami.
D³ugoœci ko³nierza zgodne s¹ z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ ANSI dla p³askich powierzchni uszczelniaj¹cych typu „RF”.
Zamawiaj¹c ko³nierzowe zawory kulowe, nale¿y okreœliæ, czy wymagane s¹ ko³nierze zgodne z norm¹ ANSI typu „RF”, typu „RTJ”,
czy te¿ ko³nierze zgodne z norm¹ DIN.
Zawory kulowe o zredukowanym przep³ywie s¹ dostêpne na ¿yczenie.
WE = z koñcówkami do spawania
FL = z koñcówkami ko³nierzowymi
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Zawór kulowy HKSF-W100
System uszczelniania trzpienia

Kilka przyk³adów wariantów osprzêtu wykonanego zgodnie wymaganiami klientów.
w przypadku monta¿u nadziemnego
patrz: rysunek 1.1 i 1.2

1
2
3
1. Sworzeñ gwintowany
2. Œruba z ³bem walcowym
3. Pierœcieñ dystansowy (stal chromowa o zawartoœci
13% chromu)
4. Pierœcieñ grafitowy
5. Pierœcieñ zaciskowy (stal chromowa o zawartoœci 13%
chromu)
6. Pierœcieñ rowkowy (z tworzywa PTFE)
7. Zaciskowy pierœcieñ rowkowy (stal chromowa
o zawartoœci 13% chromu)
8. Pierœcieñ mocuj¹cy
9. Pierœcieñ uszczelniaj¹cy typu O-ring (z tworzywa NBR
lub Viton)
10. Pierœcieñ uszczelniaj¹cy typu O-ring (z tworzywa NBR
lub Viton)
11. Pierœcieñ zaciskowy (stal chromowa o zawartoœci 13%
chromu)
12. Podk³adka oporowa
13. Trzpieñ
do œr. DN 400 (stal chromowa o zaw.13% chromu)
powy¿ej œr. DN 400 (stal chromowa lub niklowana)
14. Uszczelnienie dodatkowe
15. Mo¿liwoœæ doszczelnienia

4
5
6
7
8
9
14
10
11

rysunek 1.1

15

rysunek 1.2

12
13

Inne materia³y do ustalenia zale¿nie od wymagañ
technicznych

Pakiet uszczelniaj¹cy sk³ada siê z trzech poziomów uszczelnieñ:
• pierœcienia grafitowego
• pierœcienia rowkowego
• pierœcienia uszczelniaj¹cego typu O-ring

• z koñcówkami do spawania
• z przek³adni¹ i pokrêt³em
• z uszczelnieniem awaryjnym na
a) kuli/pierœcieniu osadzenia
b) trzpieniu
• z zaworem kulowym odwodnienia
i odpowietrzania
• ze stop¹ fundamentow¹

(4)
(6)
(9 + 10)

Pakiet uszczelniaj¹cy zaworów RMA umo¿liwia dodatkowo uzyskanie doszczelnienia trzpienia poprzez:
- dokrêcenie wkrêta (1) i spêczenie pierœcienia rowkowego (6),
- dokrêcenie œruby z ³bem walcowym (2) i spêczenie pierœcienia grafitowego (4)
- wstrzykniêcie masy uszczelniaj¹cej (14) w przestrzeñ pierœcienia O-ring oraz (10) i pierœcienia rowkowego (6)
W przypadku koniecznoœci wymiany zestawu pierœcieni uszczelniaj¹cych w zaworze mo¿na wykonaæ tê czynnoœæ pod
ciœnieniem: odkrêciæ p³ytê przek³adni, wymieniæ zestaw pierœcieni uszczelniaj¹cych (4/5/6).

patrz: rysunek 2.1 i 2.2
• z koñcówkami do spawania
• z przek³adni¹, silnikiem i dodatkowym
awaryjnym pokrêt³em do rêcznej
obs³ugi na miejscu
• z uszczelnieniem awaryjnym na
a) kuli/pierœcieniu osadzenia
b) trzpieniu
• z zaworem kulowym odwodnienia
i odpowietrzania
• ze stop¹ fundamentow¹

W ¿adnym przypadku nie wolno usuwaæ pierœcienia mocuj¹cego (8), gdy¿ zapewnia on osiowy docisk trzpienia (13).
Przed ponownym za³o¿eniem pierœcieni uszczelniaj¹cych typu O-ring (9 + 10) zaleca siê ponowne wype³nienie œrodkiem
uszczelniaj¹cym (15).
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rysunek 2.1

rysunek 2.2
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Zawór kulowy HKSF-W100

Kilka przyk³adów wariantów osprzêtu wykonanego zgodnie wymaganiami klientów.
w przypadku monta¿u podziemnego

patrz: rysunek 3.1 i 3.2
• z koñcówkami do spawania
• z przed³u¿onym trzpieniem siêgaj¹cym wysokoœci
obs³ugi
• z nadziemn¹ przek³adni¹ i pokrêt³em
• z uszczelnieniem awaryjnym na
a) kuli/pierœcieniu osadzenia
(dostêpnym na powierzchni)
b) trzpieniu
• z mo¿liwoœci¹ odwodnienia i odpowietrzenia przez
wysoko przeprowadzone przewody i z nadziemnym
oraz podziemnym zaworem kulowym
• ze stop¹ fundamentow¹
• czêœci podziemne pokryte s¹ poliuretanem
• czêœci nadziemne pokryte s¹ farb¹ podk³adow¹
i lakierowane na ¿yczenie

RMA Kehl GmbH & Co. KG
Oststrasse 17
D-77694 Kehl / Germany
info@rma-kehl.de
www.rma-armaturen.de

rysunek 3.1

rysunek 3.2

„RMA POLSKA” sp. z o. o.
ul. £u¿ycka 14
PL 59-225 Chojnów
telefon: +48 76 819 12 32
fax: +48 76 819 13 12
email: sprzedaz@rma.com.pl
rma@rma.com.pl
www.rma.com.pl

patrz: rysunek 4.1 i 4.2
• z koñcówkami do spawania
• wraz z przek³adni¹ pod ziemi¹
• z przed³u¿onym trzpieniem i uruchamiaj¹cym
czopem kwadratowym w skrzynce na poziomie
drogi (zalecany jest wskaŸnik po³o¿enia)
• z uszczelnieniem awaryjnym na
a) kuli/pierœcieniu osadzenia
b) trzpieniu
• z mo¿liwoœci¹ odwodnienia i odpowietrzenia
przez prowadzone pionowo rury i jeden zawór
kulowy ze skrzynki na poziomie drogi
• ze stop¹ fundamentow¹
• czêœci podziemne pokryte s¹ poliuretanem

9

rysunek 4.1

rysunek 4.2
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