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Geral

Estes tipos de Pipelife Gas-Stop™ podem ser inseridos na saída das selas
de bifurcação compatíveis (Fig. 19). Aqui se deve observar que o processo
de inserção deve ser feito sem torção e sem desvio da posição horizontal.
O uso de ferramentas mecânicas não é permitido sem consulta prévia à
 Pipelife. Para deixar a inserção mais fácil – até parar, o lacre externo (anel
de bordo) pode ser umedecido com água.

Dois adesivos idênticos são colocados em todos os Pipelife Gas-Stop™
do tipo GS (é possível que rasguem). Nesses adesivos estão o número de
série e outras informações importantes para a identificação do Pipelife 
Gas-Stop™. Para que esses dados estejam disponíveis a qualquer
 momento até a instalação no sistema de tubulação, a seção que pode
 rasgar deve ser fixada em local adequado na sela de bifurcação. Mediante
solicitação, ficaremos satisfeitos em fornecer a você os nomes dos fabri-
cantes das válvulas de interrupção da bifurcação de pressão compatível. 

O Pipelife Gas-Stop™ já está integrado em uma seção de tubo certificada
(adaptador feito de PE100/SDR11) (Fig. 20). Os adesivos com número de
série e outras informações para identificação do Pipelife Gas-Stop™ estão
localizados no adaptador e no próprio Pipelife Gas-Stop™ integrado (sem
possibilidade de rasgar, o rótulo com tipo separado é anexado).

O Pipelife Gas-Stop™ já está integrado em um acoplador de eletrofusão
(Fig. 21). Os adesivos com o número de série e outras informações para
identificação do Pipelife Gas-Stop™ estão localizados no acoplador de
 eletrofusão e no próprio Pipelife Gas-Stop™ integrado (sem possibilidade
de rasgar, o rótulo com tipo separado é anexado).

Observação:
Uma etiqueta de três partes e autoadesiva também é anexada em todas as
unidades de embalagem dos tipos GSA e GSAE. Ela contém:
– os dados técnicos específicos do tipo,
– o número de série ou de lote do produto,
– uma parte com informações destacável que chama a atenção para a pre-

sença de um Pipelife Gas-Stop™ na linha de serviço e que pode ser
 colocada em local adequado dentro da construção.

Antes da instalação

Verifique se a cor do adesivo com o número de série combina com a faixa
de pressão operacional planejada. As diversas faixas de pressão operacio-
nal do Pipelife Gas-Stop™ são identificadas com códigos de cor. A cor do
adesivo com o número de série corresponde, em cada caso, a uma faixa
de pressão operacional em particular. As vazões nominais e os valores p�
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são visíveis no adesivo ou especificados nas respectivas fichas de dados
técnicos do produto.Se aplicável, tenha em conta no posição de instalação
permitido.

Observação/Documentação:
Para garantir a identificação exata do respectivo Pipelife Gas-Stop™ insta-
lado na rede de distribuição, recomendamos documentar o número de série 
ou o número do lote no Pipelife Gas-Stop™ no relatório de layout ou no 
plano de layout.

Instalação

Pipelife Gas-Stop™ na sela de bifurcação – Tipo GS
Normalmente, o Pipelife Gas-Stop™ já está montado na saída pelo fabri-
cante da sela de bifurcação. Se não for o caso, observe a seção “Geral /
Série do Tipo GS” acima. Para prevenir contaminação, a tampa protetora 
da parte da saída da sela de bifurcação deve primeiro ser removida direta-
mente antes do início da soldagem na linha de serviço. Para as etapas 
 restantes, siga as instruções de trabalho do respectivo fabricante da sela 
de bifurcação.

Pipelife Gas-Stop™ no adaptador PE – Tipo GSA
A instalação no sistema de tubulação é feita – considerando-se a direção 
da vazão de gás – utilizando-se acopladores de eletrofusão comerciais. As 
extremidades fundidas do adaptador feito de PE100 devem ser usinadas. 
Ao fazer isso, certifique-se que nenhuma microplaqueta entre no Pipelife 
Gas-Stop™. O restante do trabalho é feito de acordo com as diretrizes 
 técnicas de soldagem comum.

Pipelife Gas-Stop™ no acoplador de eletrofusão – Tipo GSAE
A instalação do sistema de tubulação é feita – considerando-se a direção 
da vazão de gás – de acordo com as instruções de instalação do fabricante 
do acoplador de eletrofusão.

Observações especiais sobre o Pipelife Gas-Stop™ para linha principal 
(LP) da110/DN100:
As seções de tubo ou tubos da série de tubo SDR 11 e SDR 17 podem 
ser soldadas. Devido ao próprio peso do Pipelife Gas-Stop™, um suporte 
para dispositivo elétrico (suporte de braçadeira) deve ser utilizado durante 
a operação de soldagem. O Pipelife Gas-Stop™ GSA110 pode ser instalado 
apenas horizontalmente. Desvios de +/–5° são permitidos. O trabalho 
restante é realizado de acordo com as habituais directrizes de soldadura.
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Código de cor Faixa de pressão operacionalComentários
bar MPa

VERDE 0,015 – 0,1 0,0015 – 0,01
AZUL 0,025 – 1,0 0,0025 – 0,1 DVGW Tipo AD
VIOLETA 0,035 – 5,0 0,0035 – 0,5 DVGW Tipo U
VERMELHO 0,2 – 5,0 0,02 – 0,5 DVGW Tipo S
AMARELO 1,0 – 5,0 0,1 – 0,5
CINZA 0,05 – 0,4 0,005 – 0,04
LARANJA 0,5 – 5,0 0,05 – 0,5
BRANCO 0,3 – 5,0 0,03 – 0,5 Local de instalação LS
VERMELHO 0,15 – 10,0 0,015 – 1,0 Local de instalação LP
BRANCO 0,3 – 10,0 0,03 – 1,0 Local de instalação LP
BRANCO 1,0 – 10,0 0,1 – 1,0 Local de instalação LP
AZUL 0,03 – 1,0 0,003 – 0,1 Local de instalação LP+LS



Funcionamento

Pipelife Gas-Stop™ na linha de serviço (LS) com dispositivo para ex-
travasamento (UE)
• Abra gradualmente a válvula de fechamento principal (VFP) para ventilar,

ou seja, atuar com abertura de uma válvula pequena. Se necessário,
monte uma mangueira de ventilação na VFP e guie-a ao ar livre para
 descarga não perigosa de gás.

• Se o Pipelife Gas-Stop™ fechar, a causa foi uma abertura excessiva da
VFP. Feche a VFP – o Pipelife Gas-Stop™ se abre automaticamente
 dependendo do comprimento e diâmetro da linha de serviço. Os detalhes
sobre os tempos de reabertura podem ser encontrados nas fichas de
dados técnicos do produto.

• Com o equipamento de medição de pressão conectado, o estado opera-
cional do Pipelife Gas-Stop™ (aberto/fechado) pode ser verificado através
da pressão operacional. Se a pressão operacional antes e depois do
 Pipelife Gas-Stop™ for a mesma, então ele está/é aberto.

• Repita o procedimento de ventilação com uma abertura menor da VFP.
• Após concluir a ventilação, feche a VFP.

Observação:
Antes do reparo do volume de extravasamento (vide fichas de dados téc-
nicos) pode haver os escapes no local do dano. Devido à possibilidade 
muito pequena de existência de vazamentos na seção da tubulação depois 
do Pipelife Gas-Stop™, algum ou todo o volume de extravasamento pode 
escapar. Isso pode levar a um atraso considerável na reabertura ou mesmo 
prevenir a reabertura.

Exemplos de momentos de reabertura
GS32/200UE
Seção de tubulação da32/DN25
Comprimento da linha de serviço = 12 m
Pressão operacional = 0,5 bar
Tempo de reabertura = aprox. 660 segundos = 11 minutos

GS63/35UE
Seção de tubulação da63/DN50 
Comprimento da linha de serviço = 20 m 
Pressão operacional = 0.05 bar
Tempo de reabertura = 1040 segundos = 17 minutos e 20 segundos

Pipelife Gas-Stop™ na Linha de Serviço (LS) sem dispositivo para
extra vasamento
• Abra gradualmente a válvula de fechamento principal (VFP) para ventilar,

ou seja, atuar com abertura de uma válvula pequena. Se necessário,
monte uma mangueira de ventilação na VFP e guie-a ao ar livre para des-
carga não perigosa de gás.

• Se o Pipelife Gas-Stop™ fechar, a causa foi uma abertura excessiva da
VFP. Feche a VFP. Por meio de uma fonte de pressão adequada, por
exemplo, frasco de nitrogênio ou de gás natural, deve-se então aplicar
contrapressão até a pressão de rede para reabrir o Pipelife Gas-Stop™.

• Com o equipamento de medição de pressão conectado, o estado opera-
cional do Pipelife Gas-Stop™ (aberto/fechado) pode ser verificado através
da pressão operacional. Se a pressão operacional antes e depois do
 Pipelife Gas-Stop™ for a mesma, então ele está/é aberto.

• Repita o procedimento de ventilação com uma abertura menor da VFP.
• Após concluir a ventilação, feche a VFP.

Observação:
Como alternativa à atuação manual dosada da VFP para ventilação, por
exemplo, um flange com acoplamento de encaixe e uma mangueira de ven-
tilação pequena adequadamente dimensionada também podem ser mon-
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tados. Com esse método de procedimento, a VFP pode ser atuada com-
pletamente aberta, sem o fechamento do Pipelife Gas-Stop™.

Pipelife Gas-Stop™ na Linha Principal (LP) sem dispositivo para extra-
vasamento (UE)
• A válvula de fechamento (preferencialmente válvula de manga) antes ou

depois do Pipelife Gas-Stop™ já está fechada. Encha a seção da tubula-
ção com gás natural através da abertura manual da válvula de fechamento
alocada ao Pipelife Gas-Stop™.

Observação:
A abertura muito rápida da válvula de fechamento pode levar ao fechamento 
do Pipelife Gas-Stop™. Se isso acontecer, faça uma reinicialização (vide 
Recolocação). Se uma válvula esférica for utilizada como dispositivo de fe-
chamento, ela deve ser aberta de forma especialmente lenta e gradual. Na 
fase inicial, abra a válvula esférica no máximo em 2–3°.

Após o equilíbrio de pressão ser estabelecido, abra completamente a vál-
vula de fechamento. O Pipelife Gas-Stop™ está agora em operação.

Exemplos de tempo de reabertura
GSA110/30UE
Seção de tubulação da110/DN100, SDR 17,6
Comprimento entre o Pipelife Gas-Stop™ e a válvula de fechamento = 2 m 
Pressão operacional = 0,05 bar
Tempo de reabertura = aprox. 108 segundos = 1 minuto e 48 segundos

GSA63/300UE/S
Seção de tubulação da63/DN50
Comprimento entre o Pipelife Gas-Stop™ e a válvula de fechamento = 3 m 
Pressão operacional = 2 bar
Tempo de reabertura = aprox. 219 segundos = 3 minutos e 39 segundos

Recolocação

Pipelife Gas-Stop™ na linha de serviço (LS)
Após dano a uma linha de serviço e tamanho de vazamento correspon-
dente, o Pipelife Gas-Stop™ se fecha. Observe os volumes de extravasa-
mento ou escape nas taxas de vazamento no local do dano. O reparo da 
linha de serviço deve ser feito com observação das respectivas regulamen-
tações de segurança necessárias. Após a conclusão, a recolocação pode 
ser feita de acordo com as operações de trabalhos habituais.

Pipelife Gas-Stop™ na linha principal (LP)
Após dano à linha de distribuição dentro da área protegida, o Pipelife Gas-
Stop™ se fecha. Antes de começar o reparo da válvula de fechamento, o 
Pipelife Gas-Stop™ – pode ser instalada antes ou depois do Pipelife Gas-
Stop™ – deve ser fechado. O reparo deve ser realizado com observação 
das respectivas precauções de segurança necessárias. A recolocação (en-
chimento) da seção de tubulação pode ser agora feita por meio de abertura 
gradual da válvula de fechamento alocada.
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Instalação com redução

Pipelife Gas-Stop™ na linha de serviço (LS)

Através da utilização de reduções adequadas, na faixa de pressão opera-
cional >0,1 bar também é possível utilizar o Pipelife Gas-Stop™ para a pró-
xima dimensão menor (Fig. 22+23).

Ao utilizar o Pipelife Gas-Stop™ para tubulações da próxima dimensão
maior de tubo e reduções de eletrofusão, uma seção intermediária do tubo
deve ser utilizada para excluir o movimento axial do Pipelife Gas-Stop™ ou
da unidade de instalação (Fig. 24). 

Mediante solicitação, podemos enviar a você especificações detalhadas
sobre todas as possibilidades de redução.

1. Sela de bifurcação
2. Pipelife Gas-Stop™ tipo GS
3. Redução por eletrofusão
4. Linha de serviço de PE

1 Sela de bifurcação
2. Pipelife Gas-Stop™ tipo GSA
3. Redução por eletrofusão
4. Linha de serviço de PE

1 Sela de bifurcação
2. Pipelife Gas-Stop™ tipo GS
3. Manga de eletrofusão
4. Seção de tubo intermediária
5. Redução por eletrofusão

Pipelife Gas-Stop™ na linha principal (LP)

Ao utilizar o Pipelife Gas-Stop™ para tubulações da próxima dimensão
maior de tubo ou reduções de eletrofusão, uma seção intermediária de tubo
deve ser utilizada para excluir o movimento axial do Pipelife Gas-Stop™
(Fig. 25).

Fig. 25
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1. Tubulação de PE da110 ou
seção de tubo intermediária

2. Acoplador de eletrofusão d110
3. Pipelife Gas-Stop™ GSA110
4. Acoplador de eletrofusão

d110/d160

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25
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