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Welspun Tubular Keen Oven

Analiza przypadku

Wprowadzenie

Firma Welspun Tubular USA z siedzibą     
w miejscowości Little Rock w stanie 
Arkansas skontaktowała się z Weir 
Minerals w sprawie wymiany zasuw 
nożowych o wysokiej awaryjności 
zamontowanych w piecu do spawania 
łukiem krytym firmy Keen Oven.  

Firma Welspun Tubular produkuje spiralne 
rury spawane dla przemysłu 
petrochemicznego. Proces ten polega      
na ciągłym spawaniu łukiem krytym,         
co z kolei wymaga ciągłego doprowadzenia 
podgrzanego topnika spawalniczego. 
Topnik spawalniczy jest transportowany     
z silosu do ogrzewanego, ciśnieniowego 
zbiornika, który przygotowuje topnik do 
zastosowania w procesie spawania. 

Wyzwanie

Firma Welspun poszukiwała rozwiązania, 
które nie powodowałoby ciągłych przerw    
w produkcji w celu wymiany zasuw. 
Niepraktyczne zasuwy nożowe były 
stosowane do kontroli transportu topnika    
z silosu do ogrzewanego zbiornika. Zasuwy 
ulegały częstym usterkom ze względu na 
ciepło i ścierne działanie topnika. Wymiana 
zasuw zajmowała około cztery godziny        
i była przeprowadzana przez dwie osoby.

Rozwiązanie problemu Zamawiającego 
poprzez zmniejszenie liczby przestojów 
i wydłużenie okresu eksploatacji

Rozwiązanie

Firma Weir Minerals przeprowadziła 
najpierw próbę z zasuwą nożową              
z tulejami z gumy EPDM. Jednak,            
ze względu na ciągłe działanie ciepła         
w procesie, w zasuwie tej wkrótce 
wystąpiły problemy eksploatacyjne. 
Inżynier z działu sprzedaży bezpośredniej 
zaworów w firmie Weir Minerals pojechał 
na miejsce do Zamawiającego,              
aby zapoznać się z procesem                     
i zaproponować bardziej odpowiednie 
rozwiązanie.  

Firma Weir Minerals zaproponowała 
mechaniczny zawór zaciskowy z tulejami  
z gumy EPDM zamiast zasuwy nożowej. 
Po dostarczeniu mechanicznego zaworu 
zaciskowego, inżynier firmy Weir Minerals 
osobiście nadzorował montaż                    
i uruchomienie, aby zapewnić, że zawór 
pracuje prawidłowo i rozwiązuje problem 
Zamawiającego.  

Montaż mechanicznego zaworu 
zaciskowego Isogate® wyeliminował 
elementy gniazda zaworu w ścieżce 
przepływu, które uległy erozji na skutek 
silnie ściernego topnika. Zawory pracują 
ciągle przez ponad rok, nie przerywając 
produkcji.

Powyżej: Mechaniczne zawory zaciskowe serii 
Isogate® MP OB z korpusem typu otwartego

Z prawej: Mechaniczny zawór zaciskowy Isogate® 
w pionowej instalacji topnika spawalniczego
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Produkt

Ekonomiczny zawór przeznaczony do zawiesiny.

Mechaniczne zawory zaciskowe serii Isogate® 
MP OB z korpusem typu otwartego zapewniają 
niezawodną pracę z ściernymi i korozyjnymi 
zawiesinami. Konstrukcja zaworów serii Isogate® 
MP OB zapewnia niezawodną pracę, łatwość 
utrzymania i ekonomiczność w lekkim, 
kompaktowym opakowaniu.

Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy 
elastomerów z linii wyrobów Linatex® zawory 
serii Isogate® MP OB łączą w sobie konstrukcję 
o niskich nakładach na konserwację z szeroką 
gamą dostępnych materiałów, sprawiając,         
że zawór jest odpowiedni do wielu zastosowań.

Wyniki

W porównaniu z niepraktycznymi zasuwami nożowymi, nowe mechaniczne 
zawory zaciskowe (MP) OB:

•  zapewniły możliwość ciągłej pracy przez ponad rok bez usterki,

•  pozwoliły wyeliminować problemy z uszczelnieniami,

•  obniżyły koszty eksploatacyjne, skracając przestoje. 

Mechaniczny zawór zaciskowy serii Isogate® MP OB 4”
z tulejami z gumy EPDM
Zakres czasowy eksploatacji od lipca 2014 r. do chwili obecnej*

Liczba dni eksploatacji 300+

Średnia liczba godzin eksploatacji na dobę 8

Szacunkowa liczba godzin eksploatacji 
bez usterki 2.400+

*Informacja ta została sporządzona w lipcu 2015 r.
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Uszkodzone gniazdo i płyta uszczelniająca 
niepraktycznej zasuwy po kilku tygodniach pracy.

Mechaniczny zawór 
zaciskowy serii Isogate® 
MP OB posiada 
pełnowymiarową tuleję 
wykonaną z jednego z wielu 
elastomerów z linii wyrobów 
Linatex®, zapewniającą 
pełny przepływ czynnika 
technologicznego przy 
minimalnym ograniczeniu 
przepływu turbulentnego   
za zaworem.

Pełnoprzepływowe tuleje z elastomeru Linatex®




