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FEJLESZTÉSI

ANTISZTATIKUS GÖMBCSAPOK 

ÉRTESÍTÕ



1. A fejlesztés célja

Olyan gömbcsap tervezése, gyártása, amely robbanásveszélyes környezetben biztonságosan 
üzemeltethetõ. A biztonságos üzemeltetést az teszi lehetõvé, hogy a gömbcsap alkatrészei között 
elektromos vezetõképességet biztosítunk, így a használat során felhalmozódott töltést a 
földelésen keresztül le lehet vezetni, és ezzel a kisülés energiáját minimális szintre csökkenthetjük.

2. Követelmények

Az antisztatikus gömbcsapokkal kapcsolatos konstrukciós és vizsgálati követelményeket az 
EN 1983: 2002 szabvány tartalmazza, melyek a következõk:

2.1. Konstrukciós követelmények:

-A DN 50 vagy annál kisebb névleges méretû gömbcsapok esetében a ház és az orsó között, 
a DN 50-nél nagyobb névleges méretû gömbcsapok esetében a ház és az orsó, valamint a 
ház és a zárógömb között elektromos vezetõképességet kell biztosítani.

- Az elektromos vezetést megvalósító alkatrészeket (tömszelence tömítést, csapágygolyót) 
védeni kell a szennyezõdéstõl, és a külsõ környezet okozta korróziótól. Továbbá biztosítani 
kell, hogy ezen alkatrészeket akaratlanul ne lehessen eltávolítani a gömbcsapból.

2.2. Vizsgálati követelmények:

- A vizsgálatot nyomáspróba után egy teljesen új, száraz, zsírtalanított gömbcsapon, 
legalább 5 cikluson keresztül (1 ciklus = 1 nyitás-zárás) kell végezni.

- A vizsgálati terhelés nagysága: legfeljebb 12 V DC.
- A vizsgálat ideje alatt a szerelvény ellenállása nem haladhatja meg a 10 Ù -ot.

3. Konstrukció megvalósítása

3.1. DN 50 névleges méretig:

A Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. a DN 50 vagy annál kisebb névleges méretû 
gömbcsapok esetében, a ház és az orsó közötti elektromos vezetést úgy valósítja meg, hogy 
a PTFE tömszelence tömítés helyett grafitgyûrût alkalmaz. Mivel a grafitgyûrûnek tömítési 
funkciót is el kell látnia, így biztosított lesz az orsó és a ház közötti folyamatos kapcsolat. A 
tömítés akaratlanul történõ kiszerelését hatlapú alacsony anya biztosítja. (1. ábra)

3.2. DN 50 névleges méret fölött:

A DN 65 vagy annál nagyobb névleges méretû gömbcsapok esetén, a ház, az orsó és 
zárógömb közötti folyamatos kapcsolatot az elõzõekben ismertetett grafitgyûrûvel, valamint 
az orsó lapjába elhelyezett rugós elõfeszítésû csapágygolyóval biztosítjuk. (2. ábra)



 2. ábra 
 DN 50 névleges méret fölött

A csapágygolyót az erre a célra tervezett speciális készülék segítségével helyezzük el az orsóba. 
A golyó kiesését a készülék segítségével visszaperemezéssel valósítjuk meg. (3. ábra)

3. ábra
Peremezõ 

4. Vizsgálat és vizsgálati eredmények

A vizsgálatot 3 módszerrel végeztük el az EN 1983: 2002 szabvány elõírásai szerint. Elõször 
Wheaston - híddal (4. ábra), majd egy univerzális mérõmûszer segítségével(5. ábra), végül pedig 
univerzális mérõmûszer segítségével úgy, hogy az energiaellátást egy tápforrásról biztosítottuk 
(6. ábra), és az áramerõsséget, valamint a feszültséget mérve határoztuk meg az ellenállás 
nagyságát.   

A három mérés során a mérési eredmények között lényeges eltérést nem tapasztaltunk. 
Mindhárom esetben az ellenállás nagysága jóval a megengedett határérték alatt volt. Az ellenállás 
nagysága mûködtetés során sem változott lényegesen. Ez azt jelenti, hogy az így megtervezett és 
összeszerelt gömbcsapok antisztatikusak.

1. ábra                                                                  
DN 50 névleges méretig  

  

Grafit tömítõgyûrû

Nyomógyûrû (1.4541)

FPM O -gyûrû

Csúszógyûrû (PTFE + 25%Cg)

DN > 50 esetén saválló csapágygolyó
nyomórugóval elõfeszítve.



A mérés során leolvasott ellenállás értékek:

Bõvebb információkért kérjük forduljon Kedves Lajos minõségirányítási fõmérnökhöz!
Tel.: 06 (44) 500 856, 06 (30) 555 1812

4. ábra
Wheaston- híddal történõ mérés

 5. ábra
Univerzális mérõmûszerrel 

történõ mérés

6. ábra
Táp felhasználásával univerzális mérõmûszerrel történõ mérés, és a mérés 

vázlatos rajza

DN 50 névleges méretû gömbcsap maximális ellenállása a ház és az orsó között 0,83 Ù

DN 125 névleges méretû gömbcsap maximális ellenállása a ház és az orsó között 0,08 Ù

DN 125 névleges méretû gömbcsap maximális ellenállása az ház és a zárógömb között 0,28 Ù

Megjegyzés: 

A DN 50 -nél nagyobb névleges méretû gömbcsapok esetében, amelyeket zagyos vagy agresszív 
közegekre alkalmaznak célszerû évente felülvizsgálni, hogy a rugó megfelelõen mûködik-e, és 
azt, hogy a golyó felületén nincs-e szennyezõdés vagy korrodálás. 
Hiba észlelésekor keresse cégünket, és az adott szerelvényt felújítjuk, vagy szükség esetén 
ahhoz pótalkatrészt biztosítunk.   
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