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Vaše požiadavky
naše riešenia

pecialista pre kov 
- na kov tesnené
guľové kohúty

V minulosti , keď ešte neboli k dispozícii
kovovo tesniace guľové kohúty, mali 
prevádzkovatelia guľových kohútov 
neskutočné problémy ak boli v médiu 
pevné znečisťujúce častice, alebo 
v dôsledku termických zmien a vplyvov.

Znečisťujúce čiastočky v médiu rýchlo 
vedú k impregnácii tesniaceho materiálu 
a počas ovládania armatúry vedú 
k roztrhnutiu a k trhlinám na oboch 
sedlách a gule. 

Výsledok: Armatúra prepúšťa!

Iba nastavenie ovládania je nákladná 
oprava a prestoj.

Kov na kov tesniaca technológia ventilov 
má prekonať mnoho nedostatkov mäkko 
tesniacich ventilov ponúkajúc priaznivé 
a bezpečné výhody k podnikovému 
riadeniu a majiteľom.

Uprostred roku 1980, Hartmann Valves 
GmbH rozpoznal podstatné problémy 
s mäkko tesniacimi guľovými kohútmi 
a vyvinul najlepšie a najspoľahlivejšie 
z tesnení, menovite „Trvalo - nulové 
- priesaky kov na kov tesnených guľových 
kohútov“.

Viaceré výhody sú rozpoznateľné s týmto 
prevedením ventilov:

bublinková tesnosť obojsmerných 
tesnení pod celým tlakovým
rozsahom.

vysoká odolnosť materiálu na rozličné 
médiá.

tesniaca celistvosť pre vysoké hodnoty 
znečistenia.

vhodné pre aplikácie širokých teplot-
ných rozsahov a teplotných rozdielov.

schválená ohňovzdornosť

žiadna údržba

nízke obstarávacie náklady
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Prietoková 
charakteristika

...otvorené

...polootvorené

...tesne pred
zatvorením

Prietoková 
charakteristika



Oblasti použiteľnosti
vysoko kvalitných produktov

rtné hlavice
  vrtné hlavice podľa API 6A pre jaskynné úložisko, vodonosné úložisko 

v nedelenej konštrukcii bloku, vŕtacia hlava pre produkciu plynu, ter-
málna vŕtacia hlava a vstrekovacia hlava pre teploty do 350°C (662°F)

  Geotermálna vŕtacia hlavica, hlavica pre soľanku a vyprázdňovanie.

  Zariadenie bez údržby, kov na kov tesnené vŕtacie hlavice a armatúry  
- ručne ovládané alebo automatizované

  Centrálna riadiaca jednotka

  API 6A ventily 1 13/16“ - 13 5/8“ x 11“ API 10.000 PSI
WP, s maximálnym ID k pretekaniu cez potrubie

  Príslušenstvo pre ropné polia, ako ťažné hlavice

uľové kohútyG
  Guľové kohúty pre vysoké tlaky od +540°C (1004°F) do -110°C 

(230°F) v štandardnom alebo špeciálnom materiáli pre extrémne 
pracovné podmienky s pružinou dotláčanými sedlami

  API 6A guľové kohúty 1 11/16˝ - 11˝ API – 10.000PSI

  Automatizované guľové kohúty SAV/ POV/ MOV ako ESD armatú-
ry navrhnuté pre Otvor/Zatvor

  Double block and bleed guľové kohúty v celistvej konštrukcii

  Guľové kohúty so špeciálnymi vnútornými funkciami

  Konštrukcia pre H2S použitie podľa špeciálnych Európskych 
a medzinárodných zákazníkových špecifi kácií

  Guľové kohúty so špeciálnym vnútorným a vonkajším náterom 
ako podzemný náter

  Guľové kohúty v špeciálnej blokovej konštrukcii




