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zaciskowego zaworu do zawiesin w latach 
60-tych, naszym celem było zapewnienie 
innowacyjnych rozwiązań i jest to myśl 
przewodnia wszystkiego, co robimy. 
Oznacza to, że nasze produkty i usługi 
nieustannie ewoluują, dostosowując się do 
potrzeb naszych klientów.

Dzisiaj Weir Minerals oferuje jeden z 
najszerszych na świecie asortymentów 
zaworów do zawiesin, dostępnych na rynku. 
Dzięki ekspertom w dziedzinie zaworów, 
obecnych na sześciu kontynentach, 
i dziesiątkom lat doświadczenia, Weir 
Minerals zapewnia swoim klientom 
niezrównaną jakość produktów i usług na 
całym świecie. 

Uniwersalność i niezawodność
Zawory Isogate®  do zawiesin są 
zaprojektowane w unikalny sposób, z myślą 
zarówno o łatwej konserwacji, jak i o niskich 
kosztach eksploatacji. Zaprojektowano 
je tak, aby wytrzymywały najsurowsze 
i najbardziej ścierne warunki panujące 
podczas przepływu technologicznego.

Standardowe zastosowania
• Korund
• Cement
• Węgiel
• Kaolin
• Piaski mineralne
• Wydobycie głębinowe
• Fosforany
• Pulpa i papier
• Piasek i żwir
• Soda amoniakalna
• Instalacja odsiarczania spalin mokrych

Weir Minerals jest światowym liderem 
w projektowaniu oraz produkcji pomp, 
hydrocyklonów, węży, zaworów, sit, 
wykładzin do młynów, kruszarek i wyrobów 
kauczukowych. Obszary zastosowań 
obejmują górnictwo i przetwórstwo 
minerałów, piasku i kruszywa, przemysł 
chemiczny i ogólne zastosowania 
przemysłowe. Nasze produkty, bazujące 
na zaawansowanych materiałach i 
konstrukcjach, są zaprojektowane w taki 
sposób, aby przynosiły wartość dodaną 
do praktycznie każdego przetwarzania 
zawiesin o właściwościach agresywnych i 
korozyjnych.

Historia wiedzy i doświadczenia
Od ponad 50 lat Weir Minerals jest 
zaufanym i sprawdzonym liderem na 
rynku zaworów do zawiesin. Od czasu 
zaprojektowania naszego pierwszego 

Nasza oferta zaworów Isogate® o unikatowej konstrukcji 
zapewniającej łatwą konserwację i niski całkowity koszt 
eksploatacji, jest sprawdzonym wyborem do pracy z 
zawiesinami o wysokich właściwościach ściernych.



Cechy konstrukcyjne 
•  Dwuczęściowa tuleja z elastomeru  
 chroni obszary przepływu przed korozją

•  Tuleje elastomerowe można łatwo 
wymienić bez demontażu zaworu

• Dwukierunkowa 100% redukcja   
 pęcherzyków powietrza

•  Nadaje się do stosowania w szlamach 
ściernych o wysokim udziale ciał stałych

•  Możliwość usuwania ciał stałych bez 
demontażu

•  Ograniczona możliwość gromadzenia się 
ciał stałych, utrudniających prawidłową 
pracę

•  Konstrukcja umożliwia dopasowanie do 
wszystkich typów siłowników 

•  Opcja sterowania przepłukiwaniem 
umożliwia okresowe czyszczenie dolnego 
otworu wylotowego

Zasuwy nożowe Isogate®

Wytrzymałe zasuwy nożowe do zastosowań  
przy wysoce abrazyjnych i korozyjnych materiałach

Zasuwy nożowe Isogate® do szlamu są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały 
niezawodną kontrolę przepływu podczas pracy z trudnymi, ściernymi i korozyjnymi 
materiałami. Zostały zaprojektowane do zapewnienia niezawodnej i długiej żywotności 
eksploatacyjnej w trudnych warunkach przepływu. 
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Szeroki korpus zaworu 
Isogate® serii WB
Solidna i wytrzymała konstrukcja szerokiego 
korpusu zasuwy nożowej Isogate® serii WB 
zapewnia niezawodną i długą żywotność 
podczas pracy z wysoce ściernym, 
korozyjnym i gruboziarnistym materiałem 
szlamowym. Rozmiary wahają się od 80mm 
(3”) do 1370mm (54”), a maksymalne 
ciśnienie robocze wynosi 1400kPa (200psi). 
Dostępne sa opcjonalne osłony zasuwy. 
Zawór Isogate® serii WB przedstawiono 
poniżej.

Zasuwa nożowa 
Isogate®, seria WS 

Unikalna konstrukcja zaworu szlamowego 
Isogate® WS zapewnia niezawodną 
obsługę, łatwość konserwacji, 
i długoterminową wydajność. Rozmiary 
wahają się od 50 mm (2 ") do 600 mm (24"), 
a maksymalne ciśnienie robocze wynosi 
1034 kPa (150 psi). Dostępna opcjonalna 
osłona zasuwy. Zawór Isogate® WS 
przedstawiony poniżej.

Zawór wysokociśnieniowy  
Isogate®, seria WH/WHP
Zasuwy nożowe Isogate® serii WH i WHP 
do szlamu są zaprojektowane tak, aby 
mogły pracować niezawodnie z trudnym, 
ściernym materiałem szlamowym pod 
dużym ciśnieniem. Rozmiary zaworów 
wahają się od 80mm (3”) do 900mm (36”), 
a maksymalne ciśnienie robocze wynosi 
5100kPa (740psi). Zawór Isogate® serii WH 
przedstawiono poniżej (z opcjonalną osłoną 
zasuwy)



Cechy konstrukcyjne
  •   Kompaktowa, krótka konstrukcja 

cechuje się integralnymi uszczelkami 
na zakończeniach kołnierzowych tulei 
zaciskowych, zapewniającymi szczelność 
rurociągu technologicznego

  •   Działanie centralnego zacisku i elastyczna 
konstrukcja tulei zaciskowej zapewniają 
odpowiednią regulację przepływu i długą 
żywotność tulei

  •   Mechanizm zaciskowy o dużej 
wytrzymałości wymaga niewielkiej siły 
do bezproblemowej ręcznej obsługi przy 
maksymalnych wartościach ciśnienia 
roboczego

  •   Najwyższej jakości kauczuk Linatex® jest 
standardowym materiałem wykładziny 
tulei (dostępny jest także szeroki zakres 
materiałów wykładziny z kauczuku 
naturalnego i syntetycznego)

Zamknięty korpus zaworu 
Isogate® serii MP CB 
(pokazany w górnym lewym rogu)
Korpus typu zamkniętego jest korpusem 
z odlewu metalowego, który osłania i 
chroni tuleję zaciskową i pręty ściskające, 
zapewniając jednocześnie bezpośrednią 
ochronę przed rozpryskiem i wyciekiem 
przepływających materiałów.

Otwarty korpus zaworu 
Isogate® serii MP OB 
(pokazany w lewym dolnym rogu)
Zawór zaciskowy z korpusem typu 
otwartego jest wysokowytrzymałym 
odlewanym korpusem o niewielkiej 
masie, co umożliwia łatwą wymianę tulei 
zaciskowej oraz szybkie ustawienie zaworu 
we właściwym położeniu.

Mechaniczny zawór zaciskowy Isogate®

Specjalnie zaprojektowany do regulacji przepływu podczas 
pracy z wysoce ściernymi materiałami szlamowymi typu  

ciecz-ciało stałe i gaz-ciało stałe

Seria mechanicznych zaworów zaciskowych Isogate® (MP) została zaprojektowana w 
celu zapewnienia skutecznej kontroli przepływu materiału o właściwościach ściernych 
i korozyjnych w systemach przetwórstwa przemysłowego. Mechanizm zaciskowy o 
podwójnym działaniu zamyka tuleję zaciskową wzdłuż osi zaworu, aby maksymalnie 
zwiększyć kontrolę przepływu technologicznego i zminimalizować uszkodzenia wykładziny 
tulei wynikające ze zużycia.
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Cechy konstrukcyjne
  •   Dwukierunkowy zawór odcinający może 

być obsługiwany w dowolnym ułożeniu 
rurociągu

  •   Solidny odlewany metalowy korpus 
utrzymuje pneumatyczne/hydrauliczne  
ciśnienie zasilające, chroni i osłania tuleję 
zaciskową oraz izoluje procesy wtórne

  •   Centralny zacisk z elastyczną tuleją 
zaciskową lub wykładziną zapewnia 
szczelne zamknięcie i długą żywotność

  •   Najwyższej jakości kauczuk Linatex® to 
standardowy materiał wykładziny tulei 
(dostępny jest także szeroki zakres 
materiałów wykładziny z kauczuku 
naturalnego i syntetycznego)

Pneumatyczny zawór zaciskowy Isogate®

Zaprojektowany do regulacji otwarcia/zamknięcia trudnego 
przepływu technologicznego

Jednoczęściowa tuleja zaciskowa 
Isogate® serii PP 1S 
(pokazana w prawym górnym rogu)
Zawór serii Isogate® PP 1S jest 
pełnoprzelotowym, pneumatycznym 
zaworem zaciskowym, przeznaczonym 
do regulacji otwarcia/zamknięcia trudnego 
przepływu technologicznego. Cechuje się 
konstrukcją zapewniającą niski spadek 
ciśnienia, która jest idealna do kontroli 
zawiesin zawierających duże cząsteczki i/
lub wysoki procent ciał stałych.

Dwuczęściowa wykładzina zaciskowa 
Isogate® serii PP 2L 
(pokazana w prawym dolnym rogu)
Zawór serii Isogate® PP 2L wykorzystuje 
dwuczęściową, dzieloną wykładzinę 
tulei, która szybko reaguje na zmiany 
ciśnienia roboczego regulowanej 
cieczy. PP 2L idealnie nadaje się do 
regulowania przepływu w zastosowaniach 
technologicznych wymagających częstych 
i/lub szybkich cyklów uruchamiania/
wyłączania.

Seria pneumatycznych zaworów zaciskowych Isogate® (PP) została zaprojektowana do 
regulacji przepływu mediów o właściwościach ściernych lub korozyjnych w systemach 
przetwórstwa przemysłowego. Nie wymagają pomocniczych siłowników cylindrycznych.



Cechy konstrukcyjne
  •   Wytrzymałe korpusy z odlewu 

metalowego

  •   Szczelne odcięcie

  •   Pełnoprzelotowa konstrukcja 
gwarantująca małe straty wskutek tarcia i 
wysokie natężenie przepływu

  •   Wymienne wykładziny z prasowanego 
kauczuku oraz grzybek utrzymywane są 
w pozycji poprzez łączenia korpusu – nie 
jest wymagane użycie klejów

Zawory zwrotne Isogate®

Zawór zwrotny Isogate® serii RF, zaprojektowany do 
zapobiegania przepływowi wstecznemu, do zastosowań z 

trudnymi materiałami ściernymi

  •   W pełni wyściełane korpusy i powlekane 
elementy wewnętrzne są idealne do pracy 
z zawiesinami

  •   Najwyższej jakości kauczuk Linatex® to 
standardowa wykładzina ścierna i materiał 
wykładziny grzybka (dostępny jest także 
szeroki zakres materiałów wykładziny z 
kauczuku naturalnego i syntetycznego)

  •   Żadne wewnętrzne części metalowe nie 
są narażone na kontakt z przepływającym 
czynnikiem technologicznym
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Powyżej: w momencie uruchomienia 
pompy, w miarę wzrostu ciśnienia kula 
jest przeciskana do nieaktywnego wlotu 
(patrz A i C). Wymagana jest statyczna 
wysokość podnoszenia nad zaworem w celu 
zapewnienia mocnego osadzenia kuli. Jeśli 
obie pompy pracują, kula pozostanie między 
dwiema liniami przepływu (patrz B).

Cechy konstrukcyjne
  •   Efektywne przełączanie pomp

  •   Automatyczna aktywacja

  •   Wymagana mniejsza ilość miejsca, niż 
w przypadku skomplikowanego układu 
regulacji

Zawory zwrotne Isogate®

Zawór Autoball™ AB3 zaprojektowano specjalnie w celu 
umożliwienia szybkiego przełączania pomiędzy pracującą 
a rezerwową pompą, nawet w przypadku najtrudniejszych 
zastosowań przy pracy z zawiesinami.

  •   Prostota obsługi

  •   Brak elementów metalowych narażonych 
na kontakt z zawiesinami

  •   Doskonała odporność na ścieranie

  •   Wymienne gniazda kul zaworowych i 
prowadnice ułatwiające szybkie i wydajne 
utrzymanie ruchu

  •   Łączniki ze stali nierdzewnej

A

B

C



Nasze tuleje i okładziny zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić 
długotrwałe użytkowanie i odporność na ścieranie dla twojej aplikacji.

Cechy konstrukcyjne
  •   Dostępne w wykonaniu neoprenowym, 

EPDM i z innych naturalnych i 
syntetycznych kauczuków

  •   Może być dostarczona w wykonaniu 
gładkim, z integralnym kołnierzem, 
nadlewem mocującym lub zaokrągloną 
końcówką

  •   Jednolita grubość wykładziny i najwyższej 
jakości naturalny kauczuk Linatex®  
zapewniają długą żywotność

  •   Wykonanie z włókien nylonowych 
o wysokiej wytrzymałości i osłon 
zewnętrznych odpornych na ścieranie

  •   Zmniejszona średnica, stożkowy wlot 
i wymienne tuleje o grubej ściance 
pozwalają na właściwe zwymiarowanie i 
zwiększenie wydajności zaworów

  •   Analiza przepływu, zużycia i zastosowania  
wykorzystywana jest do ustalenia 
najodpowiedniejszego rozmiaru i 
konstrukcji wymiennej tulei - właściwe 
wymiarowanie i konstrukcja tulei  
zmniejsza zużycie i poprawia wydajność 
zaworu

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, że 
nie wszystkie produkty są dostępne 
we wszystkich regionach. Prosimy 
skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem Weir Minerals.

Wymienne tuleje z najwyższej jakości okładziną kauczukową Linatex® pasują do większości 
mechanicznych i pneumatycznych zaworów zaciskowych. Zostały zaprojektowane tak, aby 
mogły zapewnić dłuższą żywotność i lepsze działanie niż inne dostępne na rynku tuleje 
zaworowe od oryginalnych producentów OEM.
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Dostępne materiały tulei i wykładzin

Najwyższej jakości naturalny kauczuk 
Linatex® 
Najwyższej jakości kauczuk Linatex® 
to standardowy materiał wykładziny 
dla zaworów zwrotnych i zaciskowych 
Isogate®. Jest to w 95% kauczuk naturalny, 
który wykazuje doskonałą sprężystość, 
wytrzymałość mechaniczną i odporność na 
przecięcia, rozdarcia i ścieranie. Najwyższej 
jakości kauczuk Linatex® zapewnia 
doskonałą odporność na zużycie podczas 
ścierania przez zawiesinę drobnoziarnistą 
i odporność na działanie szerokiego 
spektrum chemikaliów. Zalecany zakres 
temperatur: od -40° F do +158° F (-40° C do 
+70° C).

Guma EPDM 
Guma EPDM jest odporna na większość 
umiarkowanych chemikaliów, alkoholu, 
ozonu i kwasów organicznych. 
Szkodliwie oddziałują na nią silne kwasy, 
rozpuszczalniki, większość węglowodorów, 
chloroform i aromatyczne rozpuszczalniki. 
Zalecany zakres temperatur wynosi od -60° 
F do +300° F (-51° C do +149° C). 

Kauczuk neoprenowy
Neopren jest odporny na umiarkowane 
chemikalia, słoną wodę, oleje, tłuszcze, 
smary i wiele rozpuszczalników. 
Szkodliwie oddziałują na niego silne kwasy 
utleniające, kwasy octowe, ketony, estry 
oraz węglowodory chlorowopochodne 
i azotopochodne. Zalecany zakres 

temperatur wynosi od -40° F do +210° F  
(-40° C do +99° C).

Poliuretan
Poliuretan jest odporny na ozon, niektóre 
węglowodory, umiarkowane chemikalia, 
tłuszcze, oleje i smary. Szkodliwie 
oddziałują na niego stężone ketony, estry 
oraz węglowodory chlorowopochodne 
i azotopochodne. Zalecany zakres 
temperatur wynosi od -65° F do +150° F 
(-54° C do +66° C).

Nitryl
Nitryl wykazuje właściwości chemoodporne 
na pęcznienie spowodowane płynami 
organicznymi, w tym olejami zwierzęcymi 
i roślinnymi, olejami mineralnymi, glikolem 
etylenowym, węglowodorami i woskami. 
Ma ograniczoną odporność na środowiska 
kwaśne i zasadowe.  Zalecany zakres 
temperatur wynosi  
od -40° F do +225° F (-40° C do +107° C).

Butyl
Butyl jest silnie nasyconym elastomerem 
o doskonałej stabilności chemicznej i 
dobrej odporności na ciepło i utlenianie. 
Węglowodorowe rozpuszczalniki 
chlorowopochodne powodują jego 
pęcznienie. Zalecany zakres temperatur 
wynosi od -50° F do +250° F (-46° C do 
+121° C).

Dostępne są również inne kauczuki 
naturalne i syntetyczne.
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