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Uzavírací armatury v 
dvouvřetenovém provedení

2017-09-11|cs

Beztělesové uzavírací armatury mohou být vybaveny také se dvěma vřeteny.
Druhé vřeteno se stane nutným, když rozměry šoupátkové desky předpokládají 
rozměry, ve kterých se pohybuje poměr šířky šoupátkové desky k výšce 
šoupátkové desky okolo 2:1 nebo výše. Aby byl u těchto bočních poměrů zajištěn 
rovný chod šoupátkové desky v rámu a zabránilo se případnému zpříčení, je 
šoupátková deska vedena na dvou vřetenech.

Pro použití jako hradítko s padací deskou ke škrcení a regulaci, kde je z hlediska 
proudění vhodná průchozí přepadová hrana, jsou tato dvě vřetena vedena 
precizně v rámu. Tato dvouvřetenová, v rámu chráněná varianta nabízí obzvlášť 
při použití v odpadní vodě se silnými částicemi hrubých látek tu výhodu, že se 
tato hrubá nečistota neusazuje na vřetenu.
Jsou-li na šoupátkové desce plánovány přídavné středové nástavby, jako např. 
přídavné šoupátko nebo zpětná klapka, vyrobí se armatura dvouvřetenově 
s vedením v rámu.

Absolutně synchronní chod obou těchto vřeten je zajištěn pomocí dvou, na 
šoupátkovém můstku namontovaných převodovek. Obě převodovky jsou 
propojeny spojovací hřídelí, tato je chráněna krycím plechem.
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Příklady použití
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Tři XL4 uzavírací šoupátka 2000 x 1300 mm v dvouvřetenovém 
provedení 
Čistírna odpadních vod Chemnitz (Německo)

12 XL3 uzavíracích šoupátek 1200 x 6650 mm v dvouvřetenovém 
provedení
Čistírna odpadních vod Varšava (Polsko)

CP3-RS uzavírací šoupátko 1800 x 1200 mm v dvouvřetenovém 
provedení, obě vřetena uspořádána vně v rámu, mimo přímý 
proud média
Propustek Chemnitz (Německo)

Dvě XL4 uzavírací šoupátka 2000 x 1300 mm v dvouvřetenovém 
provedení, šoupátkový můstek s namontovaným pohonem a 
převodovkami, nadzemní umístění
Čerpací stanice Parkstetten (Německo)


