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WYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA DO USUWANIA 

SZCZELIW I USZCZELEK typ HPZ 09 
 

DO ZAWORÓW, POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH I POMP 
 

 
  
Mobilny system do usuwania szczeliw i uszczelek HPZ-09. Nowa wersja urządzenia została przepakowana 
do nowej obudowy, aby zmniejszyć wagę i zwiększyć mobilność oraz spowodować, aby system był 
rzeczywiście obsługiwany przez jednego człowieka. Doskonała wydajność systemu jest taka sama, ale 
bardziej przyjazna dla operatora. Obudowa wykonana jest z niezniszczalnego odlewanego pod ciśnieniem  
polietylenu i skonstruowana tak, aby wytrzymać powtarzające się obciążenia mechaniczne. 
Dwupozycyjny teleskopowy uchwyt, który blokuje się na miejscu, duże, szeroko rozstawione koła dla 
łatwego transportu z zagłębionymi obudowami kół i osprzętem. Wygodne uchwyty i dożywotnia 
gwarancja! Dzięki tym zabiegom nastąpiło zmniejszenie ciężaru urządzenia o ok. 9 kg.  
System został zaprojektowany do szybkiego i skutecznego usuwania szczeliw z dławnicy zaworu, dławicy 
pompy i uszczelek płaskich na kołnierzu. Eliminuje to również ryzyko uszkodzenia, zarysowania komory 
lub wrzeciona zaworu,  spowodowane usuwaniem materiałów uszczelniających przy pomocy narzędzi 
mechanicznych. Mobilny system HPZ-09 pozwala na natychmiastową kontrolę przepływu w pistolecie bez 
użycia elektrycznych lub pneumatycznych czujników lub przełączników. Pistolet ekstrakcyjny DSG-20 jest 
ręcznym urządzeniem aktywowanym przez naciśnięcie spustu pistoletu. Pozwala to na bezpieczną i 
właściwą kontrolę przepływu i odcięcia przepływu na pistolecie. Zwolnienie spustu pistoletu natychmiast 
zatrzymuje cały strumień, niezależnie od odległości od agregatu pompowego. Po zwolnieniu spustu 
agregat pompowy podaje strugę o ustawionym ciśnieniu roboczym. Mobilne urządzenie HPZ-09  
zapewnia operatorowi najwyższy poziom bezpieczeństwa i możliwość kontroli ilości podawanej wody lub 
innej cieczy używanej w procesie usuwania materiałów uszczelniających. Zastosowanie HPZ-09 Mobile 
zmniejsza koszty robocizny i czas remontu. Dopuszczone jest do stosowania w elektrowniach jądrowych.  
Urządzenie pozwala na usunięcie szczeliwa z zaworu w ciągu kilku minut, a nie godzin. Umożliwia 
przepakowanie o wiele więcej zaworów w czasie postoju niż tradycyjne usuwanie szczeliw przy pomocy 
narządzi mechanicznych. 
 
WŁASNOŚCI       DANE TECHNICZNE 

 
▪ Wszystkie zawory sterujące i regulatory   Gabaryty: 

znajdują się za otwieraną, wentylowaną pokrywą.  28 x 51 x 43 cm 
▪ Ciśnienie na wylocie wynosi 1400 bar   Ciężar: 
▪ Brak zasilania elektrycznego.    27 kg 
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Wykonanie przeciwwybuchowe.    Zasilanie: 
▪ Zasilanie: zakładowa instalacja sprężonego   sprężone powietrze 5 – 7 atm 

powietrza i woda nalewana do zbiornika urządzenia. Pistolet:  
▪ Obudowa ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna, p = 138 Mpa (na wyposażeniu) 

brak podłączeń do zewnętrznych źródeł zasilania.  Węże: 
▪ Gabaryty ograniczone – dostosowane do łatwego  p = 180 MPa lub 140 MPa 

transportu i pracy na wysokości.    średnica zewnętrzna 12,7 mm 
▪ Niskie koszty robocizny – obsługa jednoosobowa. 
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