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1. A gömbcsapok általános jellemzői
A Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. által gyártott szigorú minőségi követelményeknek megfelelő gömbcsapok különböző gázok, folyadékok és ezek elegyeinek
kis áramlási veszteséggel történő áramoltatására, nyitására-zárására alkalmazhatók.

2. A ProfiHahn nagyméretű gömbcsap fejlesztésének célja
- Olyan nagyméretű szerelhető (DN300-500) gömbcsapok fejlesztése, mely az ipar számos
területén alkalmazható.
- A zárás és a csapágyazás funkciójának, eredményeképpen - az úszógömbös konstrukcióhoz képest - csökken a nyitáshoz és a záráshoz szükséges működtető nyomaték.
- A fejlesztéssel optimalizálálhatóvá és állandó értéken tarthatóvá vált a zárógömb és a
zárógyűrű között fellépő nyomóerő (függetlenül a zárógömbre ható nyomástól).
- A kifejlesztett teljeskeresztmetszetű nagyméretű gömbcsapok a csővezetéki rendszerben
áramló közeg akadálytalan áramlását biztosítják veszteség nélkül.

3. A konstrukció előnyei
- A konstrukciónak köszönhetően a zárógömböt terhelő nyomás nem közvetlenül
terheli a zárástömörséget biztosító tömítést (zárógyűrűt), hanem az megoszlik a
csapágyazás, és kis mértékben a zárógyűrű között, melynek hatására a zárógyűrű
élettartama jelentős mértékben növekszik.
- A gömbcsap kialakításának, méretezésének, és az anyagminőségek megválasztásának alapelve, hogy a zárógömbre ható nyomás növekedésével, a záró- és tömítőelemek között fellépő súrlódó erő szabályozható, tervezhető.
- A zárógyűrűk rúgós előfeszítésűek, ami már alacsony
nyomáson is nagy zárásbiztonságot eredményez.
A rendszer előnye, hogy a rugók segítségével állandó
kapcsolat létesíthető a zárógyűrű és a zárógömb között,
így a zárógyűrű kopása esetén is biztosított a zárógyűrű
rugóerővel történő mozgása segítségével a tökéletes zárás.
- A háromrészes szerelhető kivitelnek köszönhetően a gömbcsapok karbantarthatóak, így élettartamuk rendkívül meghosszabbodik.

4. A ProfiHahn nagyméretű gömbcsap általános felépítése
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5. A felső és alsó orsók csapágyazásának kialakítása

A csapágyazásnak köszönhetően az áramló közeg nyomásától függetlenül tehermentesítődnek a zárógyűrűk, jelentősen növelve a szerelvények élettartamát.
6. Egyedi konstrukciós lehetőségek
A bemutatott alapkonstrukció a vevői és felhasználói igényeknek megfelelően
gyártható antisztatikus és külsőleg tűzbiztos kivitelben, valamint eltérő hőmérséklet
és nyomástartományokban is az alábbi táblázat szerint.
Mérettartomány

DN 300 - 500

Nyomásfokozat

PN 16 ; PN 25 ; PN 40
Class 150 ; Class 300

Hőfoktartomány

-25 °C-tól +200 °C-ig

7. A ProfiHahn gömbcsapok felhasználási területei
A fejlesztés eredményeképpen létrejövő magas minőségű hosszú élettartamú termékünket
a hazai és külföldi olaj-, gáz-, vegyipar, energiaipar és egyéb iparágak egyaránt széles
körben hasznosíthatják.Megrendelhető saválló, szénacél illetve egyedi igények alapján
különleges anyagminőségben is.

Mátészalka, 2022. március 01.
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