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ARMATURA PRZEMYSŁOWA - złącza

Zasada działania
W momencie gdy podłączone do cysterny złącze zaczyna się przemieszczać, zostaje naprężona linka bezpieczeń-
stwa łącząca złącze z punktem zakotwienia (linka jest krótsza niż wąż), uruchamiając mechanizm rozłączający 
złącze. Jednocześnie zostają zamknięte zawory sprężynowe w obu połówkach złącza, uniemożliwiając wypływ 
przeładowywanego medium na zewnątrz. Złącze wyposażone jest w trzy zatrzaski łączące obie połówki złącza, 
zwalniane przy naprężeniu odpowiednią siłą linki bezpieczeństwa. Maksymalne odchylenie boczne siły napręża-
jącej linkę od osi złącza wynosi 90°. Po zaistnieniu sytuacji awaryjnej i rozłączeniu, złącze może być powtórnie 
zmontowane i po odpowiednim sprawdzeniu użytkowane.

Zastosowanie
Złącza awaryjnego rozłączania ABV-S znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych i systemach rozła-
dunkowych, dla substancji chemicznych, paliw i gazów. Zaletą w stosunku do złączy ABV ze śrubami zrywnymi 
jest możliwość stosowania na instalacji która nie może przenosić dużych obciążeń, ponieważ konstrukcja złącza 
umożliwia jego uruchomienie przy niewielkiej sile, Dla porównania: uruchomienie złącza ABV DN50 następuję 
przy sile 7,8 kN (ciśnienie 16 bar, kąt 0°), natomiast złącza ABV-S DN50 przy sile 0,3 kN (ciśnienie 25 bar, kąt 0°).

Normy
Złącza ABV-S posiadają certyfikat CE w zakresie dyrektywy ciśnieniowej oraz dla wyposażenia używanego w 
strefach zagrożenia wybuchem ATEX w strefie 1.

Materiał złącza:

Uszczelnienie:

Przyłącza:

Maks. ciśn. rob.:
Temp. robocza:

SS (stal AISI 316 / AISI 316Ti),
SS/ECTFE
Viton - o-ring
PTFE - dla złączy z SS
(dostępne inne uszczelnienia)
GW BSP, kołnierze DIN PN10/16 lub 
ASA 150
25 bar
Od -40°C do +150°C
(temperatura pracy zależy od mate-
riału złącza i uszczelnienia).

Złącza awaryjnego rozłączania - ABV-S

Siła (P) naprężająca linkę 
bezpieczeństwa, rozłączająca złącze 

przy ciśnieniu 25 bar:

DN 
[mm]

P [kN]
kąt odchylenia 0° kąt odchylenia 90°

25 0,4 0,5
50 0,3 0,6
80 0,5 0,9
100 1,5 1,8
150 2,4 4,9
200 3 6,3
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Spadek ciśnienia na złączu ABVF-S

Parametry testu:

Medium: woda
Temperatura: +20°C
DIN EN 60534-2-3
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Złącza awaryjnego rozłączania - ABV-S

rysunek indeks przyłącze ciśn. rob. 
[bar] materiał

uszczelnienie masa 
[kg]o-ring gwint

ABV-S
RS-556100100121 GW 1” BSP

25

AISI 316
Viton

PTFE

1,15
RS-556200200121 GW 2” BSP 3,85
RS-556300300121 GW 3” BSP 7,95
RS-556400400121 GW 4” BSP 14,35

RS-55620020012174 GW 2” BSP AISI 316/ 
C4/ECTF

3,85
RS-55630030012174 GW 3” BSP 7,95
RS-55610010012109 GW 1” BSP

AISI 316

EPDM

1,15
RS-55620020012109 GW 2” BSP 3,85
RS-55630030012109 GW 3” BSP 7,95
RS-55640040012109 GW 4” BSP 14,35
RS-55610010012110 GW 1” BSP

Kalrez 
4079

1,15
RS-55620020012110 GW 2” BSP 3,85
RS-55630030012110 GW 3” BSP 7,95
RS-55640040012110 GW 4” BSP 14,35

ABVF-S RS-553600600220 DN150 / PN10/16
16

AISI 316 Viton -

37,50

RS-553600600720 6” ASA 150 PSI 41,10

RS-553600600420 DN150 / PN25
25

41,50

RS-553600600820 6” ASA 300 PSI 49,10

RS-553800800120 DN200 / PN10 10 98,40

RS-553800800220 DN200 / PN16
16

98,40

RS-553800800720 8” ASA 150 PSI 102,30

Zestaw uszczelek płaskich 
i o-ringów

RS-550200200104
DN50

- -

Viton

PTFE

-

RS-550200200105 EPDM
RS-550200200106 FEP
RS-550300300104

DN80
Viton

RS-550300300106 FEP
RS-550400400104

DN100
Viton

RS-550400400106 FEP
RS-550600600004

DN150
Viton

-RS-550600600006 FEP
RS-550800800004 DN200 Viton

Pierścień osłonowy
RS-554050200003 DN50

- PE - - -RS-554080300003 DN80
RS-554100400003 DN100
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Materiał złącza:
Uszczelnienie:

Przyłącza:

Rozmiary:
Maks. ciśn. rob.:
Temp. robocza:

SS (stal AISI 316Ti / AISI 316), Al
O-ring: Viton (opcje: NBR,
EPDM, Kalrez)
Uszczelka płaska: PTFE
Standard - GW BSP
Opcja - GW NPT, GZ BSP, kołnierze 
EN 1092, ASME, przyłącza do do-
spawania
DN50, DN80, DN100, DN150
25 bar
Od -40°C do +150°C

Zasada działania
Złącze awaryjnego rozłączania ABVL jest ulepszoną konstrukcją złączy ABV. Zabezpiecza przed skutkami przy-
padkowego, nadmiernego naprężenia węża podłączonego do instalacji np. gdy rozładowywana cysterna odjedzie 
a wąż jest nadal podłączony. Zanim naprężenie węża osiągnie wartość mogącą rozerwać go lub wyrwać z niego 
końcówki, zostają zerwane śruby łączące połówki złącza i złącze jest rozłączone. Jednocześnie zostają zamknięte 
zawory w obu połówkach złącza, uniemożliwiając wypływ przeładowywanego medium na zewnątrz. W przypadku 
obciążenia bocznego zerwanie następuje wcześniej. Maksymalne odchylenie boczne siły naprężającej wąż od osi 
złącza wynosi 90°. Najważniejszą zaletą złączy ABVL w porównaniu do złączy ABV są małe straty ciśnienia przy 
dużym przepływie, wynikające z zastosowania specjalnych zaworów o opływowej geometrii.

Zastosowanie
Złącza ABVL znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych i systemach rozładunkowych, dla substancji 
chemicznych, paliw i gazów.

Normy
Złącza posiadają certyfikat CE w zakresie dyrektywy ciśnieniowej oraz spełniają wymagania ATEX. 

Parametry testu: medium woda, temperatura +20°C.

Siła osiowa (P) zrywająca złącze

DN [mm] Siła zrywająca złącze [kN] - 0 bar Siła zrywająca złącze [kN] - 16 bar Zalecana siła zerwania węża [kN]
50 12 8,8 16
80 22 14,7 30
100 30 19,5 40
150 60 38,6 80

Złącza awaryjnego rozłączania - ABVL

Porównanie spadków ciśnienia na złączach awaryjnego rozłączania ABVL/ASVL i ABV/ABV-S
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Materiał złącza:
Uszczelnienie:

Przyłącza:

Rozmiary:
Maks. ciśn. rob.:
Temp. robocza:

SS (stal AISI 316Ti / AISI 316)
O-ring: Viton (opcje: NBR,
EPDM, Kalrez)
Uszczelka płaska: PTFE
Standard - GW BSP
Opcja - GW NPT, GZ BSP, kołnierze 
EN 1092, ASME
DN50, DN80, DN100, DN150, DN200
25 bar
Od -40°C do +150°C

Zasada działania
Złącze awaryjnego rozłączania ASVL jest ulepszoną konstrukcją złączy ABV-S. Zabezpiecza przed skutkami 
przypadkowego, nadmiernego naprężenia węża podłączonego do instalacji np. gdy rozładowywana cysterna 
odjedzie a wąż jest nadal podłączony. W momencie gdy podłączone do cysterny złącze zaczyna się przemiesz-
czać, zostaje naprężona linka bezpieczeństwa łącząca złącze z punktem zakotwienia (linka jest krótsza niż wąż), 
uruchamiając mechanizm rozłączający złącze. Jednocześnie zostają zamknięte zawory w obu połówkach złącza, 
uniemożliwiając wypływ przeładowywanego medium na zewnątrz. Złącze wyposażone jest w trzy zatrzaski łączące 
obie połówki złącza, zwalniane przy naprężeniu odpowiednią siłą linki bezpieczeństwa. Maksymalne odchylenie 
boczne siły naprężającej linkę od osi złącza wynosi 90°. Po zaistnieniu sytuacji awaryjnej i rozłączeniu, złącze 
może być powtórnie zmontowane i po odpowiednim sprawdzeniu użytkowane. Najważniejszą zaletą złączy ASVL 
w porównaniu do złączy ABV-S są małe straty ciśnienia przy dużym przepływie, wynikające z zastosowania spe-
cjalnych zaworów o opływowej geometrii.

Zastosowanie
Złącza ASVL znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych i systemach rozładunkowych, dla substancji 
chemicznych, paliw i gazów.

Normy
Złącza posiadają certyfikat CE w zakresie dyrektywy ciśnieniowej oraz spełniają wymagania ATEX. 

Parametry testu: medium woda, temperatura +20°C.

Złącza awaryjnego rozłączania - ASVL

Porównanie spadków ciśnienia na złączach awaryjnego rozłączania ABVL/ASVL i ABV/ABV-S
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