Corpo Monobloco (One - Piece Body)
O corpo da válvula, sendo em uma única peça, elimina um ponto de possível vazamento (entre as duas metades do corpo bipartido).
Elimina uma peça de sobressalente na manutenção (junta de vedação).
Peso reduzido - facilita o manuseio e a manutenção.
Evita erro de especificação da junta do bipartido, como já ocorreu em instalações onde o fluido atacava a junta, acarretando vazamento.
O novo projeto do corpo não possui bolsa de acúmulo na parte inferior (as válvulas monobloco importadas, existentes no mercado, possuem
essa bolsa).
! Elimina parafusos de fechamento dos corpos que, na manutenção, normalmente estão engripados (travados) e muitas vezes têm que ser
substituídos após a desmontagem do corpo para a manutenção, sem contar o tempo de remoção dos parafusos, que é grande e trabalhoso.
! Devido à configuração do corpo monobloco, ficou melhor a condição de revestimento da passagem com materiais que possuem grande
resistência à abrasão, que é condição crítica nos mercados de Siderurgia e Mineração.
!
!
!
!
!

A possible leakage is eliminated (between the two halves of the two piece body).
Eliminates one additional component of spare parts or maintenance - the gasket.
Reduced weight - easier handling and maintenance.
Avoids an incorrect specification of the gasket of a two piece body, which has happened in the field where the fluid attacked the gasket and
caused a leak.
! The new design for the body does not have a bottom pocket (imported one piece bodies have this pocket).
! Eliminates screws joining both halves of the body. On a two piece body, usually the screws are jammed causing increased maintenance time and
often requiring a change of screws
! With a one piece body, it becomes easier to line with materials with high resistance to abrasion, which is a critical point in Mining and Steel mills.
!
!
!
!

Sistema de Acionamento - Haste Não Ascendente e Alívio de Torque
(Non rising stem and torque relief)
!
!
!
!
!

Sistema exclusivo de alívio de torque e haste não ascendente (Patenteado).
Baixo torque de operação.
Haste de diâmetro reforçado, evitando deformação e consequente travamento da válvula.
O sistema de haste não ascendente evita que a ponta do eixo, na posição da válvula aberta, cause acidentes ao operador.
O sistema de haste não ascendente requer menor espaço na instalação, sendo que espaço é fundamental para o projeto.

!
!
!
!
!

Unique system of torque relief and non rising stem (Patented).
Low torque required.
Reinforced stem which avoids deformation and consequential valve jamming.
A non rising stem, with the valve in the open position, avoids possible injury to the operator.
The non rising stem design requires smaller installation space.

Faca reforçada (Reinforced knife)
! A faca possui maior espessura entre as existentes no mercado. A espessura foi calculada levando em conta todos os fatores que, pela larga
experiência no setor, são do nosso conhecimento. Devido à faca ser um dos componentes mais caros da válvula, alguns fabricantes
simplesmente diminuem a espessura. O resultado é empenamento, que constitui o maior problema em válvulas guilhotina, pois impede o
acionamento e, praticamente, inutiliza a válvula. Há também um raspador envolvendo a faca que protege as gaxetas de materiais abrasivos
que aderem a faca.
! The knife has the greatest thickness on the market. The thickness was calculated taking into consideration all the factors acquired through our
great experience in the field. Since the knife is the most expensive component, some manufactures simply diminish its thickness. The result is
one of the biggest problems with knife gate valves (knife bending), which totally disables the valve. A scraper is also included to remove any
abrasive material which may adhere to the knife could and damage the packing.

Sistema de Vedação (Seat System)
! O projeto da válvula monobloco atende praticamente a todas as aplicações do mercado (água, óleo, massa, sólidos, vácuo etc...) devido ao seu
sistema de vedação não necessitar da guia da faca e o próprio corpo possuir sistema de duplo encosto, que conduz a faca ao anel de vedação da
passagem.
! O sentido de vedação preferencial de instalação da válvula, em relação ao fluxo, é indicado no corpo, de acordo com o percentual de sólidos em
suspensão no fluído: <5% e >5%.
! The one piece valve suites practically all applications of the market (water, oil, pulp, solids, vacuum etc.) because its seat system does not require
a knife guide and due to the double device on the body, which forces the knife against the ring seat.
! The installation position of the valve in relation to the flow, is marked on the actual body, in accordance with the percentile of suspended solids in
the fluid: <5% and >5%.

Guia da Faca (Knife Guide)
! A modificação da guia da faca é outra vantagem importante, pois essa guia, que normalmente é em PTFE, é alojada ao redor da faca, com a
finalidade de auxiliar a vedação entre as duas partes do corpo bipartido. Essa guia se desloca por arraste, quando o fluído é pastoso ou com alta
concentração de sólidos em suspensão (grampos, areia, cristais sólidos, etc) causando o travamento da faca ou impossibilitando o fechamento
da válvula, devido ao fluído impregnar-se na guia da faca.
! Com a modificação da guia da faca, foi resolvido outro grande problema, que era a utilização do modelo faca passante para fluidos pastosos ou
com grande percentual de sólidos em suspensão, pois tratava-se de uma válvula muito mais cara, bem mais pesada, de manutenção mais difícil
e que só atendia à condição de instalação na horizontal, pois na vertical, ocorria o travamento da faca.
! The elimination of the knife guide is another important advantage, since this guide, which is normally PTFE, is placed around the knife with the
purpose of aiding the seat between both parts of a two piece body. This guide displaces with time when the fluid is dense or when there is a large
concentration of solids in suspension (sand, solid crystals, etc.) causing the seizing of the knife or making it impossible to close the valve since the
fluid has impregnated itself on the knife guide.
! The elimination of the knife guide makes maintenance easier, reducing costs, due to one less component in the repair kit.

Anéis Pentagonal e Triangular na Passagem (Triangular and Pentagonal Rings)
! Os anéis são fundidos, ficando assim robustos e eliminando, definitivamente, o problema de empenamento.
! Outra grande vantagem dos anéis fundidos, é que, na sua fixação no corpo, não é necessário utilizar produtos de solda, que sempre contribuem
para criar área de corrosão, tensões que podem acarretar trincas etc..
! The rings are cast, making them robust and eliminating any possibility of bending.
! Another great advantage of using cast rings, is that it is not necessary to weld them in place. A welding point opens the possibility for future
corrosion, which could in the long run cause a crack in the valve.

Modelo Faca Passante (Through Knife Valves)
! Devido à configuração do corpo e a modificação da guia da faca, a válvula guilhotina monobloco substitui plenamente o modelo faca passante,
com diversas vantagens, conforme descrito acima.
! Due to the unique characteristics of the one piece body and the absence of the knife guide, the one piece guillotine valve substitutes the through
knife valves with various advantages which are described above, including the fact that the one piece body valve can be installed in the vertical
position.

Preme Gaxeta (Packing Gland)
! No modelo de válvula guilhotina monobloco, as gaxetas ficam alojadas dentro do próprio preme gaxeta. Desta forma, além de facilitar a
manutenção, foi praticamente eliminado o vazamento por esta parte da válvula. Nos demais modelos (concorrência) é condição normal o
vazamento, tendo que ser ajustado através de apertos periódicos dos parafusos do preme gaxeta. Há também um raspador envolvendo a
faca que protege as gaxetas de materiais abrasivos que aderem à faca.
! In the one piece guillotine valve the packing is placed in the packing gland. This way, besides making maintenance easier, a leakage point was
practically eliminated. In most other models it is quite normal for the valves to leak, requiring periodic adjustments and tightening of the packing
gland screws. A scraper is also included to remove any abrasive material which may adhere to the knife could and damage the packing.

Conjunto de Fixação da Mesa de Acionamento (Operator Base Assembly)
! No projeto monobloco, o sistema de sustentação da mesa de ferro nodular é por duas ou quatro colunas de barra laminada em um aço carbono
SAE 1020, super dimensionadas, com roscas nas pontas e porcas pesadas.
! The new one piece body design has a heavy cast nodular iron mounting base assembled on two or four SAE 1020 steel columns, threaded on
both sides and with heavy nuts.

Produzir válvulas industriais de alta qualidade, segundo normas nacionais e internacionais,
mantendo assim a fidelidade de nossos clientes.
Produce industrial valves of the highest quality, according to national and internationl standards, thus
maintaining our clients fidelity.

A Niagara através de seu Sistema de Gestão de Qualidade, compromete-se em:
• Atender os requisitos dos clientes;
• Melhorar continuamente os seus processos;
• Fabricar válvulas industriais de alta qualidade com preços e prazos competitivos;
Through our Quality Management System, we are comitted to :
• Attending our clients needs
• Continually improving our processes
• Manufacturing industrial valves of the highest quality with competitive prices and delivery times.

• Melhorar continuamente nossos processos e nosso Sistema de Gestão de Qualidade;
• Atender os requisitos dos clientes;
• Reduzir nossos custos de fabricação;
• Continually improve our processes and our Quality Management System
• Attend our clients needs
• Reduce our manufacturing costs

Quality Management
System Certified
ISO 9001:2000

Sistema de Gestão
da Qualidade Certificado
ISO 9001:2000
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SÃO PAULO: Rua das Baiadeiras, 406
RIO DE JANEIRO: Rua Dr. Garnier, 854
PORTO ALEGRE: Av. Mena Barreto, 271
RECIFE: Rua do Apolo, 42
BELO HORIZONTE: Rua 1º de Maio, 424 - sala 09
CURITIBA: Rua Des. Westphalen, 2621
RIBEIRÃO PRETO: Av. Barão do Bananal, 880
SALVADOR: Centro Empresarial Iguatemi, I 2°and Cj.219
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