Klin sercem zasuwy

NIE IDŹ NA
KOMPROMIS Z
JAKOŚCIĄ!

MASZ WYBÓR MIĘDZY
DOBRĄ A ZŁĄ JAKOŚCIĄ
DOBRA JAKOŚĆ

Klin AVK

ZŁA JAKOŚĆ

Klin konkurencji

Długa żywotność zasuwy. Gdy zasuwy są nowe, wszystkie dobrze działają – ale z czasem się
zużywają i różnice między dobrą jakością materiału, a złą są w tedy bardzo widoczne. Dobrej
jakości zasuwy również z czasem będą nadal spełniać swoje zadanie, podczas gdy tanie zasuwy
będą wymagać większej ilości konserwacji przez co zwiększy to koszty eksploatacji!
Poznaj różnice między zasuwami dobrej a złej jakości – i pozwól nam udowodnić dlaczego Twój wybór
powinien paść na zasuwy AVK.
Klin stanowi główny element zasuwy. Musi działać prawidłowo a zasuwa pozostać w 100% szczelna
przez pół wieku. Klin AVK słynie z wysokiej jakości i trwałości zgodnie z wymogami rynku. W ymagania
stawiane jakości materiałów sprawiają, że wiele lat eksploatacji nie ma wpływu na powierzchnię
gumy i szczelność zasuwy.
Na kolejnych stronach przedstawione są istotne aspekty wysokiej jakości i najważniejsze zalety klina z
pełni wulkanizowanej gumy.
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AVK jest wiodącym, światowym producentem zasuw
dla sieci wodociągowych. Elastyczne gniazdo klina
jest jednym z głównych elementów zasuwy i dlatego
AVK oferuje najlepsze dostępne na rynku produkty.
Kluczowym elementem dla AVK jest wysoka jakość i
innowacyjność. Ponieważ zasuwa musi działać przez
okres do 50 lat, wysoka jakość jest niezbędna.
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ZASUWY MIĘKKOUSZCZELNIONE –
NAJLEPSZY WYBÓR
Zasuwy miękkouszczelnione mają gładki przelot umożliwiający
swobodny przepływ zanieczyszczeń przez zasuwę. P odczas
zamykania zasuwy gumowa powierzchnia „otoczy”
zanieczyszczenia, a po otwarciu zasuwy guma wróci do swojego
poprzedniego kształtu.
Przed wprowadzeniem zasuw miękkouszczelnionych na rynek były
wykorzystywane zasuwy z uszczelnieniem metal/metal. Stożkowy
kształt klina i metalowe gniazdo wymaga gniazda w korpusie, aby
zapewnić szczelne zamknięcie. Dlatego piasek i kamienie są
osadzone w gnieździe.

Instalacja nigdy nie będzie wolna od

zanieczyszczeń, niezależnie od tego jak dokładnie przepłukane będą
rury podczas montażu lub naprawy. Zatem każdy metalowy klin
ostatecznie traci zdolność do bycia szczelnym.
Testy dowodzą, że gumowa powierzchnia klina DN 250 absorbuje
zanieczyszczenia, aż do Ø8,7 mm. Prawidłowa mieszanka gumy
jest wystarczająco miękka, aby absorbować zanieczyszczenia.
W zasuwach miękkouszczelnionych
wszystkie
zanieczyszczenia
są
absorbowane przez gumę, gdy zasuwa
jest zamknięta.
Gdy zasuwa jest
ponownie otwierana zanieczyszczenia
zostają wypłukane a guma odzyskuje
swój pierwotny kształt.

Zasuwa z metalowym gniazdem – osadzony piasek i
zanieczyszczenia.
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Oznacza to, że powierzchnia gumy odzyskuje swój pierwotny
kształt.

Metalowy klin nie jest szczelny gdy piasek i kamienie osadzają się w
otworze.

• Dla łatwiejszej obsługi zasuwy wymagany jest niski moment obrotowy – przy obsłudze ręcznej i za pomocą napędu.
• Duży margines bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem trzpienia -minimum pięciokrotnym momentem obrotowym niezbędnym
do
zamknięcia zasuwy.
• Klin z żeliwa sferoidalnego ze stałą nakrętką ze stopu o wysokiej wytrzymałości.
• Klin zabezpieczony przed korozją – specjalny proces wulkanizacji opracowany przez AVK Gummi A/S zabezpiecza całkowicie rdzeń
klina.
• Odporny na różnice ciśnień – od 0,8 bar do 25 bar.
• Dopuszczony do użycia w instalacjach wody pitnej.
• W przypadku uwięzienia kamieni pod klinem, guma nadal będzie zapewniać całkowitą szczelność. Gdy zasuwa zostanie ponownie
otwarta, zanieczyszczenia zostają wypłukane a guma odzyskuje swój pierwotny kształt.
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KONSTRUKCJA KLINA
TWORZY JAKOŚĆ
Klin jest zaprojektowany, opracowany i przetestowany w
centrum technologii AVK. Jego konstrukcja jest poparta
40-letnim doświadczeniem w tworzeniu zasuw dla instalacji
wodociągowych i zgodna z normami ISO, EN, BS, AS, DIN, NF,
AWWA, SABS i JIS.
Wulkanizowany klin nie wymaga obsługi. Jednak projekt nakłada
wysokie wymagania dotyczące jakości gumy i metod wulkanizowania
gumy z żeliwnym rdzeniem. Prowadnice klina i korpusu zapewniają
łatwe zamknięcie niezależnie od ciśnienia, i bezpieczną eksploatację,
jak również zapobiega przeciążeniu trzpienia.
Zintegrowana nakrętka trzpienia zmniejsza liczbę ruchomych
elementów zasuwy i tym samym ryzyko awarii. Nakrętka jest
wykonana

z

mosiądzu

odpornego

na

odcynkowanie,

która

posmarowana smarem zapewnia niskie momenty tarcia pomiędzy
nakrętką a trzpieniem ze stali nierdzewnej.

Poniżej zdjęcia przedstawiają uszkodzone kliny konkurencyjnych
firm. Awaria spowodowana jest użyciem gorszej jakości gumy
i / lub grubością oraz chropowatością materiału.

Gdy rdzeń klina jest wulkanizowany gumą musi być wsparty.
Tutaj punkty podparcia nie zostały pokryte gumą dlatego doszło
do kontaktu z wodą i od razu pojawiła się korozja.
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Prowadnica klina ma nierówną grubość gumy co
spowodowało nieregularne obciążenie podczas pracy.
Guma jest zniszczona, a rdzeń został odsłonięty, co
doprowadziło do korozji.

Skład gumy jest opracowywany przez AVK Gummi A/S, jednego z najbardziej nowoczesnych i wiodących producentów elementów
gumowych. Projekt narzuca wysokie wymagania odnośnie jakości gumy i metody wulkanizowania gumy z rdzeniem klina. Mieszanka
jest opracowywana ze szczególnym naciskiem na wysoką wytrzymałość, elastyczność i doskonałą zdolnością do odkształcenia
(zdolność do odzyskania pierwotnego kształtu). Ponadto decydującym znaczeniem dla szczelności i wytrzymałości jest odporność gumy
na działanie substancji chemicznych do uzdatniania wody – np. ozon i chlor.
Rdzeń z żeliwa sferoidalnego jest w pełni wulkanizowany z gumą EPDM zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Przynajmniej 1,5 mm
gumy nakłada się na wszystkie powierzchnie nośne i co najmniej 4 mm na wszystkie powierzchnie uszczelniające, niezależnie od
konstrukcji.
W trakcie procesu wulkanizowania rdzenia, rdzeń klina nie może być dotykany, inaczej proces wulkanizacji może być utrudniony.
Bardzo dobra wulkanizacja zapobiega powstaniu korozji pod gumą.
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STAŁA VS. LUŹNA
NAKRĘTKA TRZPIENIA
Zalety stałej nakrętki trzpienia
Zintegrowana nakrętka zmniejsza liczbę ruchomych elementów zasuwy i tym samym ryzyko awarii.
Nakrętka jest wykonana z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, która posmarowana
smarem zapewnia niskie momenty tarcia pomiędzy nakrętką a trzpieniem ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja klina ze stałą nakrętką wymaga zastosowania prowadnic, aby trzpień nie został zgięty przy
ekstremalnych prędkościach przepływu oraz by zapewnić równy moment otwarcia i zamknięcia podczas
całego procesu.
Powierzchnia między nakrętką trzpienia a rdzeniem jest pokryta gumą w celu zapobiegnięcia
powstania korozji między dwoma materiałami.

Wady luźnej nakrętki trzpienia

Jedną z głównych wad jest trudność w wulkanizacji wewnątrz siedziska nakrętki. Przepływ
ma duży wpływ na luźną nakrętkę, poprzez drgania klina prowadzą one do uszkodzenia
jego powierzchni. Warstwa gumy w siedzisku szybko się zużywa czego efektem jest
powstanie korozji.
Moment obrotowy znacznie wzrasta podczas wysokiej prędkości przepływu, a klin z
luźną nakrętką ma tendencje do „opierania” się o korpus zasuwy powodując zwiększone
tarcie
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między

gumą

a

wewnętrzną

powłoką

epoksydową.
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PROWADNICE KLINA
AVK używa mieszanki gumy wystarczająco wytrzymałej i odpornej na powtarzający się proces otwierania i
zamykania. Ponadto z taką jakością gumy tarcie o wewnętrzną powłokę epoksydową korpusu jest
znikome, dzięki czemu osiąga się mniejsze momenty obrotowe i zamknięcia.
Wulkanizowane ślizgi klina chronią klin podczas otwierania i zamykania oraz w dalszej redukcji
momentu obrotowego. Ślizgi klina są integralną częścią klina co zapewnia łatwą obsługę i długą
żywotność.

Skutki niedostatecznej wulkanizacji
Zdjęcia przedstawiają konkurencyjne kliny z luźnymi ślizgami klina.
Wulkanizacja jest niewystarczająca i prawie nie ma gumy
pod ślizgami. Kiedy luźny ślizg jest usunięty oczywiste jest to, że
woda pitna miała kontakt z rdzeniem klina, przez co wystąpiła
korozja.
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W pełni zintegrowane ślizgi klina
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WULKANIZACJA - KLUCZEM DO
DŁUGOTRWAŁOŚCI
Jakość wiązania miedzy gumą a rdzeniem klina ma istotne znaczenie. Unikalna technologia
używana przez AVK obejmuje podwójny system wiązania, który zapewnia optymalną
przyczepność.
Rdzeń klina jest zanurzany w dwóch kąpielach – pierwszą przygotowuje rdzeń z żeliwa
sferoidalnego a druga poddaje rdzeń procesowi wulkanizacji. Wiązanie musi być unikalne – tj. kiedy
oderwiemy gumę z rdzenia nie może odwarstwić się ona od żeliwa.
Ponieważ nie ma żadnego określonego międzynarodowego standardu wulkanizacji AVK opracowało
swoją, własną metodę testowania wiązania, dla zapewnienia jak najlepszej przyczepności. Test
odbywa się zarówno w czasie produkcji jak i po, zanurzając w wodzie o temperaturze 900C przez 3
tygodnie.
Dla uzyskania jeszcze lepszej jakości wulkanizacji AVK wykorzystuje unikalną mieszankę gumy.
Guma jest wulkanizowana do żeliwnego rdzenia podczas procesu całkowitego wiązania obydwóch
materiałów.

Klin
konkurencji,
który jest
całkowicie
zniszczony z
powodu braku
odpowiedniego
wiązania i
niepoprawnej
wulkanizacji.

Klin konkurencji z
odklejoną gumą od
rdzenia z powodu
nieodpowiedniego
wiązania.
Test wiązania wykazujące słabą przyczepność gumy konkurencji.
Może to być wywołane niewłaściwym wyborem wiązania, złym
przetwarzaniem lub zniszczeniem.
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Wulkanizacja – 50 lat trwałości
• 100 % g u m y w w a r s t w i e m i n 1.5 mm
• Brak korozji
• Ślizgi klina z 100 % warstwą gumy
• Minimalne ryzyko rozwoju bakterii
• Stała nakrętka trzpienia
• Odpowiednia mieszanka – zmniejszone zużycie
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KOMPRESJA GUMY
Wysokiej jakości guma stosowana w klinie ma doskonałą

PN-EN 681-1

kompresję zwaną też pamięcią (możliwość odzyskania
pierwotnego kształtu po ściśnięciu).

Powszechna europejska norma określająca minimalne wymagania
dotyczące właściwości fizycznych.

Nawet po wielu latach pracy, małe kamyki, piasek i inne
zanieczyszczenia nie będą miały wpływu na powierzchnię gumy
czy szczelność zasuwy. AVK stosuje unikalną mieszankę gumy w
celu

zapewnienia

„wchłonięcia”

zanieczyszczeń

w

stanie

zamkniętym i odzyskania swojego pierwotnego kształtu po
otwarciu.

%
Kompresja

AVK NBR

23ºC, 72 h, 25 %

70ºC, 72 h, 25 %

Zdjęcie przedstawia klin konkurencji, który został uszkodzony.
Zasuwa nie może już być szczelnie zamknięta, a woda ma
swobodny dostęp do rdzenia w wyniku czego dojdzie do
powstania korozji.
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Wykres na kolejnej stronie przedstawia zdolność odkształcenia
gumy w czasie.

Kompresja (S) =

d 0 - d1
d 0 - d2

d 0 = grubość oryginalna próbki przed testem
Kompresja (trwałe odkształcenie)

d1 = grubość próbki po teście

Guma odkształca się o 25 % jej początkowej grubości w stałej

d 2 = grubość próbki w stanie kompresji

temperaturze i przez określony czas. Guma jest ściskana, a
grubość jest mierzona po upływie pół godziny.

15

MIESZANKA GUMY
Własna mieszanka gumy EPDM jest najlepsza ze wszystkich materiałów,
w tym wielu materiałów EPDM. Unikalna struktura

może wytrzymać

bardzo duże stężenia ozonu.
Po

200

godzinach

wystawienia

na

działanie

czynników

atmosferycznych właściwości gumy EPDM nie uległy zmianie
(wykres obok Pphm na stałym poziomie 200) podczas gdy zarówno
SBR i NBR pogorszyły się.

Chlor

i

inne

chemikalia

są

powszechnie

używane

do

czyszczenia nowych rurociągów lub dezynfekcji starych.
Ozon i chlor mogą być dodawane w niskich stężeniach do wody
pitnej. AVK opracowało gumę EPDM odporną na takie związki
Czas

chemiczne do uzdatniania wody.
Guma, która jest złożona z wielu składników jest opracowana
i przetestowana przez własny dział badań AVK. Dla weryfikacji
przez stronę trzecią; współpracujemy tylko z uznanymi instytutami
badawczymi.

Następujące czynniki maja znaczenie dla właściwości gumy:

AVK ma najbardziej zaawansowany i nowoczesny obiekt mieszania

• Minimalne trwałe odkształcenie

składników co zapewnia powtarzalność i wysokie parametry

• Odporność na działanie substancji chemicznych do uzdatniania

materiałów.

wody no ozon, chlor
• Neutralny smak, zamach i kolor

Badania są ciągle przeprowadzane, aby zapewnić prawidłowe
użycie gumy w odpowiednim obszarze zastosowania nasza guma

Odporność na ozon:

nie ma wpływu na smak, zapach i kolor wody do picia. Mieszanka

Ozonowanie jest powszechnie stosowanym procesem w celu

gumy

jest

poddawana

testom

na

wpływ

ozonu.

zmniejszenia wyczuwalności zapachu, smaku lub aktywności
bakterii. Jeśli materiały gumowe nie mają odpowiedniego
składu zachodzące reakcje chemiczne takich związków jak
ozon może powodować degradację gumy.

Pęknięcia na klinie konkurencji. Po miesiącu pojawiają się
pęknięcia. Jeśli te pęknięcia występują na powierzchni
uszczelniającej, może to prowadzić do korozji.

16

Chlorowanie
Chlorowanie wody pitnej jest powszechnie stosowanym procesem.

0

Istotne jest by guma nie była narażona na długi czas działania
chloru. Dlatego AVK opracowało związek gumy EPDM.
90

- wykres pokazuje jak guma EPDM AVK jest nienaruszona
nawet przy ekstremalnym stężeniu podchlorynu sodu (NaOCl) powszechnie stosowany związek do chlorowania.

80

W przeszłości często była używana guma SBR, ponieważ
mieszanka ta jest wytrzymała i efektywna pod względem

7
0

kosztów. Jednak guma SBR jest gorsza od EPDM np. pod
względem słabej odporności na chlor. Natomiast guma NBR jest

6

stosowana w instalacjach wodnych, gazowych i kanalizacyjnych.

0
AVK EPDM

AVK SBR

AVK NBR

AVK EPDM

AVK SBR

AVK NBR

5
0
Wytrzymałość na
rozciąganie

Zmiana
objętości
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BIOFILM NA POWIERZCHNI GUMY
Ilość

Tworzenie biofilmu

10

Substancje organiczne, takie
jak oleje parafinowe działają
jak składniki odżywcze dla
mikroorganizmów,

8

które

następnie zaczynają tworzyć
biofilm.
W

6

miarę

upływu

czasu

zaczyna ubywać substancji
odżywczych,

a

biofilm

będzie się rozkładał.
4
AVK EPDM
Standard EPDM

Gumy EPDM AVK są
odporne na powstanie
biofilmu.
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Miesiące

Klin konkurencji po sześciu
miesiącach pracy – przykład
mikrobiologicznego wzrostu na
nieprawidłowo
gumie.
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sformułowanej

Dopuszczenia dla wody pitnej:
Norma:
KTW D1/D2
W 270
WRAS BS 6920
ACS XP P 41-250
ANSI NSF-61
AS/NZS 4020
SS 375
JIS K6353
KIWA Norm B
5014
NBN S29003
Hydrocheck
CSN 75 7111
CSN 10774

Kraj:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Niemcy
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
USA
Australia / Nowa Zelandia
Singapur
Japonia
Holandia
Australia
Belgia
Belgia
Czechy
Czechy

AVK klin bez biofilmu

Normy i dopuszczenia
AVK jest znanym producentem wysokiej jakości produktów

Systemy te obejmują 100 % kontroli nad każdym składnikiem

dostarczającym

gumy, kontroli SPC, FMEA i produkcji bez wad.

szeroki

zakres

produktów

do

instalacji

wodociągowych na świecie. AVK wytwarza swoje produkty według
wszystkich dostępnych krajowych I międzynarodowych norm, takich

Guma jest produkowana dla segmentów, wody pitnej, żywności,

jak ISO, CEN, DIN, NF, BS, GB, AWWA, JWWA, SABS, AS

opieki zdrowotnej, gazu i ścieków. Dla zastosowań w segmencie

i GOST.

wody pitnej i żywności stosowane są zatwierdzone składniki i

Wszystkie mieszanki gumowe stosowane w naszych produktach

dodatki.

są wytwarzane przez AVK GUMMI A/S, której jakość systemów
zarządzania są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001 i
ISO/TS 16949.
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AVK Armadan Sp. z o.o.
ul. Jakubowska 1

Tel.: +48 61 29-12-001

62-045 Pniewy

Fax.: +48 61 29-12-033

Polska
e-mail: avk@avk.com.pl
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