
Zakres oferty sk ierowanej do
odbiorców armatury ma swojà
specyf ik´ w zale˝noÊc i od
bran˝y.

W cciiee  ppłłooww  nniicc  ttwwiiee mo ̋ e my roz ró˝ niç dwa ty py naj -
cz´ Êciej sto so wa nych wy ro bów: za wo ry re gu la -
cyj ne o ci Ênie niach do PN40 oraz re gu la to ry

bez po Êred nie go dzia ła nia. Za wo ry re gu la cyj ne mon to -
wa ne sà zwy kle w in sta la cjach wy twa rza nia i prze sy łu cie -
pła, naj cz´ Êciej z na p´ da mi elek trycz ny mi o Êred ni cach
no mi nal nych do DN150, z przy łà cza mi koł nie rzo wy mi.
Do pro duk cji ich kor pu sów sto su je si´ zarówno ˝eliwo
jak i stal w´glowà. Drugà grupà urzàdzeƒ stosowanych w
ciepłownictwie sàza wo ry i re gu la to ry mon to wa ne w w´ -
złach ciepl nych. Naj wi´k szà gru p´ sta no wià re gu la to ry
ró˝ ni cy ci Ênieƒ i prze pły wu oraz ma ło ga ba ry to we za wo ry
re gu la cyj ne z si łow ni ka mi elek trycz ny mi. W du ̋ ych w´ -
złach ciepl nych sto su je si´ ar ma tu r´ z przy łà cza mi koł -
nie rzo wy mi, zaÊ w mniej szych (np. w´ zły ciepl ne w bu -
dyn kach miesz kal nych) stan dar dem sà za wo ry
z przy łà cza mi gwin to wa ny mi. Wy ko ny wa ne sà z zwy kle
z ˝e li wa sza re go lub sfe ro idal ne go, a tak ̋ e z mo sià dzu.
EEnneerr  ggee  ttyy  kkaa  sta wia naj wy˝ sze wy ma ga nia armaturze

jeÊli chodzi o warunki pracy, po nie wa˝
ma my tu taj do czy nie nia z bar dzo
wy so ki mi ci Ênie nia mi oraz tem pe ra -
tu ra mi . W no wo pro jek to wa nych
in sta la cjach, speł nia jà cych co raz
wy˝ sze wy ma ga nia pod tym wzgl´ dem,

sto so wa ne sà za wo ry w peł nym asor ty -
men cie ci Ênieƒ i Êred nic. W za le˝ no Êci od
in sta la cji na p´ dy za wo rów sà elek trycz ne
lub pneu ma tycz ne. Do ci Ênieƒ do PN100
zwy kle sto so wa ne sà za wo ry z przy łà cza -
mi koł nie rzo wy mi. Do ci Ênieƒ wy˝ szych
i tem pe ra tur pra cy po wy ̋ ej 200°C stan -
dar dem sà przy łà cza kor pu sów spa wa ne
z ru ro cià giem. Za wo ry sto so wa ne w tych
apli ka cjach mu szà speł niaç bar dzo wy -
so kie wy ma ga nia, co do trwa ło Êci w wa -
run kach re gu la cji prze pły wów z ka wi ta -
cjà lub fla shin giem, oraz nor my

ge ne ro wa ne go ha ła su. Do dat ko wo cz´ stym wymaganiem
jest wykonanie zaworu o regulacyjnoÊci powy˝ej 100:1,
aby mo gły spro staç wa run ko wi po praw nej re gu la cji za -
rów no przy bar dzo du ̋ ych spad kach ci Ênieƒ i ni skich
prze pły wach, jak i przy ni skich spad kach ci Ênieƒ i du ̋ ych
prze pły wach.
Kor pu sy i dław ni ce za wo rów wy ko nu je si´ ze sta li wa
w´ glo we go GP240GH, sta li wa o pod nie sio nej wy trzy -
ma ło Êci na wy so kie tem pe ra tu ry G17Cr Mo9 –10 lub
– na naj wy˝ sze pa ra me try nad kry tycz ne – ze sta li sto po -
wej X10Cr Mo VN b9 –1. Ele men ty we wn´trz ne za wo rów
w ener ge ty ce mu szà byç wy ko na ne z wy so ko ga tun ko -
wych sta li utwar dza nych ciepl nie bàdê z peł nà
po wło kà stel li to wa nà. Za wo ry na naj wi´k -
sze spad ki ci Ênieƒ sà kon struk cja mi
z wie lo stop nio wym po dzia łem spad ku
ci Ênie nia oraz z klat ko wy mi ukła da mi
wy ci sza jà cy mi po łà czo ny mi z roz pr´˝ -
ny mi ukła da mi wy ci sza jà cy mi na wy lo cie
za wo ru.
W bran ̋ y cchhee  mmiicczz  nneejj  oraz ppee  ttrroo  cchhee  mmiicczz  --
nneejj  ar ma tu ra mu si speł niaç szcze gól ne wy -
ma ga nia w za kre sie od por no Êci che micz nej
ma te ria łów. Bar dzo wy so kie wy ma ga nia
do ty czà rów nie˝ ja ko Êci uszczel nieƒ – sto -
su je si´ tu taj uszczel nie nia miesz ko we
oraz uszczel nie nia speł nia jà ce nor my
TA –LUFT. Ma te ria ły do pro duk cji
tych urzà dzeƒ to wy so ko sto po we sta li -
wa i sta le kwa so od por ne, tak ̋ e speł nia -
jà ce wy ma ga nia norm NA CE. Stan dar do -
wym wy ma ga niem dla ar ma tu ry wraz
z osprz´ tem sto so wa nych w prze my Êle che -
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micz nym i pe tro che micz nym jest speł nia -
nie Dy rek ty wy ATEX z ka te go rià za le˝ nà
od stre fy za gro ̋ e nia wy bu chem. Zwy kle sà
to koł nie rzo we przy łà cza za wo rów wg norm
ASME/AN SI w kla sach ci Ênie nio wych
od 300–900 z na p´ dem pneu ma tycz nym.
Osob nà gru p´ sta no wià za wo ry re gu la cyj -
ne sto so wa ne w pprrzzee  mmyy  ÊÊllee  ggaa  zzooww  nnii  cczzyymm;
w ko pal niach ga zu ziem ne go, tłocz niach ga -
zu, mie szal niach ga zu, sta cjach re -
duk cyj nych ni skich i wy so kich ci -
Ênieƒ. Po dob nie jak w bran ̋ y
pe tro che micz nej za wo ry wraz z na p´ -
da mi mu szà speł niaç wy ma ga nia Dy rek ty wy
ATEX. Wy ko nu je si´ je ze sta li wa GP240GH
oraz dla tem pe ra tur do –40°C ze sta li wa G20M n5.
Pod czas re duk cji ci Ênie nia ga zu ziem ne go przy je go
roz pr´ ̋ a niu na st´ pu je znacz ne schło dze nie czyn ni ka
i cz´ sto za cho dzi ko niecz noÊç wy ko na nia ar ma tu ry
speł nia jà cej wy ma ga nia pra cy w tem pe ra tu rze po ni ̋ ej
–40°C. Wte dy sto so wa ne sà za wo ry ze sta li wa kwa so od -
por ne go z gwa ran to wa nà pró bà udar no Êci 27J w tem -
pe ra tu rze –196°C z na p´ dem elek trycz nym lub pneu -
ma tycz nym za si la nym ga zem ziem nym. Wy ma ga niem,
któ re mu mu szà spro staç do ga zow nic twa, jest za pew -
nie nie po praw nej re gu la cji w wa run kach za rów no du ̋ ej
re duk cji ci Ênie nia, jak i za pew nie nia du ̋ ej prze pu sto -
wo Êci przy mi ni mal nym spad ku ci Ênie nia.

Marek KuraÊ
Specjalista Wiodàcy ds. Marketingu i Sprzeda˝y

POLNA SA
www.polna.com.pl
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Pro dukt: Wie lo wy lo to wy za wór wtry sko wy
Fir ma: Za kła dy Au to ma ty ki PO LNA

W sta cjach re duk cyj no–schła dza jà cych cz´ sto wy st´ pu je pro -
blem wtry sku wo dy chło dzà cej w ma łych ilo Êciach lecz o du ̋ ej
ró˝ ni cy wy daj no Êci w po szcze gól nych punk tach pra cy (du ̋ a re -
gu la cyj noÊç).
Sto so wa ne do tych czas schła dza cze pier Êcie nio we za si la ne
z jed ne go wy pły wu z za wo ru wtry sko we go za pew nia jà re gu la cyj noÊç ok. 3:1.
Wie lo wy lo to wy za wór wtry sko wy umo˝ li wia po łà cze nie ka˝ dej dy szy z nie za le˝ nym wy lo tem
z za wo ru i do star cze nie do niej wo dy w od po wied niej ilo Êci i pod wła Êci wym ci Ênie niem nie -
zb´d nym do do brej ato mi za cji wtry sku.
IloÊç wy lo tów do sto so wa na jest do po trzeb kon kret nej sta cji re duk cyj no–schła dza jà cej. Kor pus za wo ru po -
sia da otwo ry gwin to we umo˝ li wia jà ce mo co wa nie za wo ru do ele men tów in sta la cji. Re gu la cj´ prze pły wu uzy -
sku je si´ za po mo cà grzy ba pro fi lo we go. Roz miesz cze nie i iloÊç wy lo tów w kor pu sie za wo ru uwzgl´d nia jà wy -
ma ga nia w za kre sie war to Êci prze pły wu dla po szcze gól nych dysz schła dza cza. Wy lo ty za wo ru po łà czo ne sà
z od po wied ni mi dy sza mi schła dza cza pier Êcie nio we go za po mo cà stan dar do wych prze wo dów im pul so wych
z łàcz ni ka mi gwin to wy mi.

Za kła dy Au to ma ty ki PO LNA SA z Prze my Êla spe cja li zu jà si´
w pro duk cji urzà dzeƒ wy ko naw czych au to ma ty ki prze my sło -
wej. Głów nà ga ł´ zià asor ty men tu ofe ro wa ne go przez fir m´ sà
za wo ry re gu la cyj ne wraz z na p´ da mi i osprz´ tem sto so wa ne
w ta kich ga ł´ ziach prze my słu jak che mia, ga zow nic two, ener -
ge ty ka i cie płow nic two. Ofer t´ uzu peł nia jà re gu la to ry ci Ênieƒ
i prze pły wów bez po Êred nie go dzia ła nia, urzà dze nia cen tral ne -
go sma ro wa nia oraz elek trycz ne de sty la to ry wo dy.
Dzi´ ki zdo by te mu do Êwiad cze niu w trak cie po nad 40-let niej
pro duk cji za wo rów re gu la cyj nych oraz ty siàc om apli ka cji zre ali -
zo wa nych za rów no na ryn ku kra jo wym jak i po za gra ni ca mi
Pol ski, PO LNA wy spe cja li zo wa ła si´ w pro duk cji za wo rów Êci -
Êle do bra nych dla eks tre mal nych wa run ków pro ce so wych. Na -
le ̋ y tu taj wy mie niç wy ko na nia an ty ka wi ta cyj ne, an ty fla shin go -
we oraz z ukła da mi wy ci sze nia ha ła su. Dzi´ ki no wo cze snym
na rz´ dziom pro jek to wo–ob li cze nio wym  cià gle po sze rza na jest
ofer ta pro du ko wa nych przez PO LNA S.A. urzà dzeƒ.


