
Armatury QUADAX cechuje przede wszystkim jej
niezawodna szczelnoÊç. Głównym powodem do
wdro˝enia na Êwiatowy rynek konstrukcji z po-

czwórnym mimoÊrodem był fakt, ˝e wykonanie szczel-
nych armatur w zastosowaniach kriogenicznych było
praktycznie niemo˝liwe. Przykładowo, temperatura ta-
kich gazów jak LNG czy ciekły azot, wynosi poni˝ej -
160°C. O ile materiały, z jakich wykonane sà rurociàgi
nie cechujà zbyt skomplikowane wymagania, a wymogi

sà stosunkowo łatwe do
osiàgni´cia, o tyle arma-
tura stosowana w tego
rodzaju aplikacjach, sta-
nowi najwi´kszy pro-
blem. Konkretnie szczel-
noÊç armatury stanowi
du˝e wyzwanie, które
jest tym wi´ksze, im
wi´ksza jest jej Êrednica
nominalna.
Zaskakujàcym mo˝e

byç fakt, ˝e armatura b´-
dàca absolutnie szczelna
w temperaturze otocze-
nia, lub nawet w bardzo
wysokich temperaturach,
traci swoje właÊciwoÊci
w temperaturach poni˝ej
zera. Zaskakujàcym jest
równie˝ fakt, ˝e problem
ten spowodowany jest
ró˝nicà pomi´dzy teorià
rozszerzalnoÊci i kurczli-
woÊci materiałów, a jej
zastosowaniem w prakty-
ce. Teoria mówi, ˝e tak
jak materiał rozszerza si´

proporcjonalnie w wysokich temperaturach bez wzgl´-
du na gruboÊç Êcianek, tak analogicznie kurczy si´
w temperaturach poni˝ej zera. Teoria ta nie sprawdziła
si´ jednak w praktyce, poniewa˝, jak zostało udowod-
nione, materiały ju˝ poni˝ej -40°C, zaczynajà kurczyç
si´ w sposób nieproporcjonalny, właÊnie ze wzgl´du na
ró˝nice w gruboÊci Êcianek.

Jak te informacje majà s i´ do
poziomu szczelnoÊc i armatur?

Kształt siedliska w potrójnie mimoÊrodowej przepustni-
cy, jest zdeterminowany zewn´trznà powierzchnià sto˝ka
o okràgłej podstawie. Zgodnie z zasadà tej konstrukcji,
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Nie tylko szczelne zamkni´cie
– armatura kriogeniczna
Przepustnica cztero mimoÊrodowa QUADAX
SzczelnoÊç rurociàgów ma coraz wi´ksze znaczenie, nie tylko w zastosowaniach z trujàcymi mediami. Coraz trudniejsze do
spełnienia specyfikacje odnoÊnie nieszczelnoÊci „w otoczenie”, sa spowodowane coraz bardziej radykalnymi wymogami
odnoÊnie ochrony Êrodowiska i atmosfery. JednoczeÊnie, wymagania odnoÊnie nieszczelnoÊci „w rurze” stale rosnà. Podczas
gdy przykładowy, dotychczasowy standard BS 6364 odnoÊnie szczelnoÊci armatur w zastosowaniach kriogenicznych
pozwalał na nieszczelnoÊci do kilkudziesi´ciu litrów na minut´, zapotrzebowania i powstajàce w zwiàzku z nimi specyfikacje
klientów sa ju˝ znacznie wy˝sze. W zwiàzku z tym, zwłaszcza producenci armatur sà zmuszeni do ciàgłego ulepszania
i wprowadzania rozwiàzaƒ technicznych umo˝liwiajàcych spełnianie wysokich wymogów niektórych specyfikacji.

Przepustnica cztero
mimoÊrodowa
QUADAX, przeznaczona
do gazów ciekłych

Nawet du˝e Êrednice, testowane na maksymalnym
ciÊnieniu ró˝nicowym w temperaturze – 196°C
wykazujà zerowy przeciek



siedlisko uci´te pod kontem ze sto˝ka, którego wierzcho-
łek uło˝ony jest ekscentrycznie wzgl´dem osi rury, daje
mu eliptyczny kształt. Fakt, ˝e zewn´trzny kształt armatu-
ry jest okràgły, a jej siedlisko zawsze eliptyczne, sprawia,
ze gruboÊç Êcianek w tego typu przepustnicach, nigdy nie
b´dzie jednakowa. Dodatkowo, uszczelnienie, zwykle la-
melowe, ma równie˝ eliptyczny kształt, pasujàcy do siedli-
ska, jednak jego otwór jest okràgły. W rezultacie, Êcianka
uszczelnienia jest najgrubsza w tymmiejscu, gdzie Êcianka
armatury jest najw´˝sza i odwrotnie. Powracajàc teraz do
teorii kurczliwoÊci materiałów w minusowych temperatu-
rach, która nie sprawdza si´ w praktyce, mamy gotowà od-
powiedê na jej zwiàzek z zagadnieniem armatur.
Majàc tà ÊwiadomoÊç, twórcy przepustnicy poczwórnie

mimoÊrodowej, udało si´ skonstruowaç armatur´, której
podstawà siedliska jest sto˝ek o ju˝ eliptycznej podstawie.
Zachowujàc precyzyjne zasady konstrukcji, po uci´ciu
siedliska z takiego sto˝ka, otrzymał przepustnic´, której
zarówno otwór w korpusie, jak i siedlisko oraz uszczelka
sà idealnie okràgłe. To z kolei, pozwoliło na zastosowanie
uszczelnienia typu O-ring, które pozwala na elastyczne
uszczelnienie wykonane z metalu, bez koniecznoÊci posił-
kowania si´ innymi, mi´kszymi, za to mniej wytrzymałymi
materiałami, takimi jak grafit. Przy konstrukcji, poło˝ono
równie˝ du˝y nacisk na to, by na samej armaturze, gru-
boÊç korpusu była jednakowa na całym obwodzie, rów-
nie˝ w okolicy ło˝ysk. W rezultacie, kurczenie materiału
odbywa si´ równomiernie, na korpusie, siedlisku
i uszczelce, dzi´ki czemu bez komplikacji armatura Qu-
adax jest w stanie osiàgaç perfekcyjnà szczelnoÊç nawet
przy bardzo du˝ych Êrednicach znamionowych.

Coraz wi´ksze wymogi
dotyczàce szczelnoÊc i
„na wale”

Mimo ze wymogi odnoÊnie nieszczelnoÊci „w otocze-
nie” (fugitive emmissions) sà juz wysokie od czasu wpro-
wadzenia normy TA Luft, sà one bezustannie podnoszo-
ne i nawet takie normy, jak TA Luft, czy ISO 15848, nie
zawsze sà w stanie usatysfakcjonowaç klientów. Jeszcze
wy˝sze wymogi sà mo˝liwe do spełnienia przy zastosowa-
niu specjalnych rozwiàzaƒ technicznych, jak np. w zlece-
niu na armatury przeznaczonej na projekt o nazwie „Bu-
tadiene project”, realizowany przez firm´ Air Liquide
Polska, naW´grzech. Klient oczekiwał szczelnoÊci na wa-
le nie mniejszej ni˝ 1 x 10-5 mbar. l/s. m., ze wzgl´du na
medium o rakotwórczych właÊciwoÊciach. Dzi´ki wiedzy
technicznej i specjalizacji w trudnych aplikacjach, firma
Müller co-ax wyprodukowała przepustnice QUADAX,
które te wymagania spełniły. Ponadto nale˝y zaznaczyç,
˝e armatury były testowane wg ISO 15848, która zakłada
trzy cykle w ró˝nych temperaturach (do 200°C), w obec-
noÊci przedstawiciela jednostki notyfikujàcej (w tym przy-

padku TÜV). SzczelnoÊç na ka˝dej testowanej armaturze
osiàgn´ła wartoÊci lepsze, ni˝ 10-6 mbar. l/s. m, czyli
znacznie przewy˝szyła zakładane poczàtkowo wymogi.
Chcàc spełniç najwy˝sze wymogi odnoÊnie nieszczel-

noÊci „w atmosfer´” w przepustnicach typu Quadax,
wprowadzono system opatentowanych ło˝ysk „sealed
bearing design”, który pozwala na zamocowanie
uszczelnienia na wale po stronie medium, co chroni ło-
˝yska przed bezpoÊrednim z nim kontaktem. Dzi´ki te-
mu rozwiàzaniu, medium nigdy do nich nie dochodzi,
a to z kolei pozwala na u˝ycie smarów w ło˝ysku szero-
kiego spectrum, bez obawy, ˝e medium (np. ciekły tlen)
je zaatakuje, a w konsekwencji uszkodzi.
Innym sposobem na długotrwałe i pewne rozwiàzanie

problemu nieszczelnoÊci na wale, jest zainstalowanie tzw.
systemu „monitoring seal”. Polega on na zabudowaniu
trzpienia w specjalnà, szczelnà komor´, która b´dzie mia-
ła ujÊcie poprzez niewielkà rurk´ do zbiorniczka główne-
go. W zbiorniczku znajduje si´ mechanizm, powodujàcy
lekkie podciÊnienie, które „zasysa” ewentualne nieszczel-
noÊci, skàd trafiajà do komory bezpiecznego spalania.
Rozwiàzanie to, jest dodatkowym zabezpieczeniem, któ-
re gwarantuje absolutny brak przedostawania si´ niebez-
piecznych mediów (np. rakotwórczych) w atmosfer´, na-
wet po wielokrotnych cyklach zamkni´cia i otwarcia na
przestrzeni wielu lat u˝ytkowania armatury.
Im bardziej skomplikowane zagadnienie zwiàzane

z zastosowaniem przepustnic na trudne i wymagajàce
media, tym bardziej jesteÊmy zdeterminowani poszuki-
waç nowych rozwiàzaƒ, po to, by bezustannie podwy˝-
szaç standardy. Firma Zamkon jako polski przedstawi-
ciel przepustnic Quadax, słu˝y doradztwem technicznym
w dziedzinie opisanych wy˝ej przepustnic. W celu uzy-
skania bardziej wyczerpujàcych informacji, zapraszamy
na naszà stron´ internetowà www.zamkon.pl lub do kon-
taktu z naszym działem handlowym.

Agnieszka Wojciechowska

ZAMKON ARMATUREN K. Zamczewski i S-ka, Spółka Jawna
ul. Jana Cybisa 23, 47-206 K´dzierzyn–Koêle
tel: +48 77 482 40 71, www.zamkon.pl
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Fabryka przepustnic QUADAX, Müller co-ax, Niemcy


