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Chocia˝ na nowoczesnà armatur´ przemysłowà
składa si´ dziÊ wiele ró˝norodnych komponentów
wspomaganych przez systemy automatyki, w za-

kładach przemysłowych nadal statystycznie najcz´Êciej
instaluje si´ zawory i przepustnice. Ale to powoli zaczy-
na si´ ju˝ zmieniaç, poniewa˝ coraz cz´Êciej armatura
przemysłowa wraz z systemami automatyki spełnia rów-
nie˝ funkcje procesowe. W zale˝noÊci od bran˝y i zadaƒ
ró˝ne sà wymagania w stosunku do poszczególnych ele-
mentów składowych armatury przemysłowej (media
oboj´tne, agresywne, wybuchowe). WłaÊciwy dobór
urzàdzenia wymaga kompetencji i doÊwiadczenia, stàd
wÊród producentów mamy do czynienia ze specjalizacjà
dostawców armatury i ró˝nych jej komponentów do
specyficznych warunków przemysłu chemicznego, pe-
trochemicznego, ciepłownictwa, bran˝y spo˝ywczej,
energetyki czy zakładów wodno-kanalizacyjnych.
Odbiorcy z reguły korzystajà z usług wybranych do-
stawców i producentów, poniewa˝ zaufanie co do jako-
Êci oferowanych przez nich produktów jest warunkiem
nadrz´dnym, szczególnie w przypadku instalacji zagro-
˝onych wybuchem. Nast´pnych zamówieƒ dokonujà
z reguły korzystajàc z oferty sprawdzonego wczeÊniej
sprzedawcy. Dlatego marka, dobra opinia i pozytywne
relacje z kontrahentami sà nie-
zwykle wa˝ne. WspółczeÊnie pro-
blematyk´ jakoÊci i jej stosunku
do ceny urzàdzenia nale˝y rozu-
mieç wielowymiarowo: z jednej
strony mamy materialny pro-
dukt, który kupuje klient, czyli
wysokiej klasy technologi´ i od-
powiednià trwałoÊç, a z drugiej
szereg niematerialnych rozwià-
zaƒ dodatkowych, jak serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny
(nawet 24h), ubezpieczenia, do-
puszczenia do sprzeda˝y i certyfi-
katy jakoÊci.
Według ekspertów, 50% klien-
tów kieruje si´ renomà produ-
centa, a 75% jakoÊcià. Oznacza
to, ˝e odbiorcy doceniajà spraw-

dzone rozwiàzania, nie tylko marketing – mark´ budu-
je si´ przede wszystkim poprzez jakoÊç. Z kolei w wyko-
nawstwie armatury przemysłowej najwa˝niejsza jest
trwałoÊç i bezpieczeƒstwo. Ten ostatni parametr jest
szczególnie istotny tam, gdzie nieszczelnoÊci w instala-
cji transportujàcej np. medium wybuchowe lub agre-
sywne mogà przynieÊç bardzo powa˝ne straty. Specyfi-
ka zakładu przemysłowego, intensywnoÊç eksploatacji
instalacji (ciàgła, z przerwami), a tak˝e rodzaj regulo-
wanego medium, sprawiajà ˝e okres eksploatacji arma-
tury wacha si´ od 2 do 15 lat.
Chocia˝ tak jak wsz´dzie, wa˝nym składnikiem przy
podejmowaniu decyzji o zakupie jest cena, przypadku
tych urzàdzeƒ nie jest ona decydujàca. W bran˝ach,
w których mamy do czynienia ze stosunkowo niewielki-
mi mar˝ami produkcyjnymi, a straty wynikłe z przesto-
jów spowodowanych awariami sà nieproporcjonalnie
du˝e, stosuje si´ najbardziej niezawodnà na rynku w da-
nym momencie armatur´. Koszt godzinnego przestoju
papierni spowodowany awarià zaworu, który trzeba wy-
mieniç, to kilkadziesiàt tysi´cy złotych, rafinerii wielo-
krotnie wi´cej.
Wi´kszoÊç zakupów armatury przemysłowej nast´pu-
je w wyniku inwestycji, których celem jest zwi´kszenie

Armatura przemysłowa jest jednym z kluczowych elementów linii technologicznych. Od jakoÊci i trwałoÊci jej
wykonania zale˝y ciàgłoÊç procesów produkcyjnych, bezpieczeƒstwo ludzi i trwałoÊç infrastruktury technicznej oraz
minimalizacja strat powstałych w wyniku potencjalnych awarii.

Tendencje na rynku armatury przemysłowej
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mo˝liwoÊci produkcyjnych. Dlatego rozwój gospodarki
przekłada si´ wprost na zwi´kszanie rynku armatury.
Około 25% zakładów kupuje nowe urzàdzenia, ponie-
wa˝ dokonuje remontów i modernizacji istniejàcych li-
nii technologicznych. Jedynie kilkanaÊcie procent zaku-
pów armatury zwiàzane jest z zapasami na wypadek
awarii – firmy niech´tnie zamra˝ajà w ten sposób pie-
niàdze, je˝eli czas oczekiwania na typowe modele ar-
matury przemysłowej to najcz´Êciej zaledwie jeden
dzieƒ, maksymalnie do tygodnia.
Podstawowym kryterium doboru armatury przemy-
słowej sà warunki pracy: rodzaj medium, ciÊnienie
i temperatura. èle dobrany zawór w konkretnym miej-
scu linii technologicznej mo˝e powodowaç niestabilnà
prac´ całego układu. Niewielkie oszcz´dnoÊci na etapie
zakupu mogà si´ wiàzaç z du˝o wi´kszymi kosztami
w póêniejszym okresie. Przykładowo, uderzenia hy-
drauliczne powstajàce z układzie w wyniku nieprawi-
dłowo dobranej armatury mogà prowadziç do przyspie-
szonego zu˝ycia pozostałych elementów linii, co
przyspiesza koniecznoÊç wymiany niektórych cz´Êci
i zwi´ksza ryzyko awarii.

Obecnie coraz wi´cej u˝ytkow-
ników armatury przemysłowej
zleca jej okresowe badania w wy-
specjalizowanych laboratoriach.
Postanowienia dyrektywy
97/23/EWG zostały wdro˝one do
prawa polskiego rozporzàdze-
niem ministra gospodarki w spra-
wie zasadniczych wymagaƒ dla
urzàdzeƒ ciÊnieniowych i zespo-
łów urzàdzeƒ ciÊnieniowych. Ba-
dania wykonuje si´ metodami
okreÊlonymi w normie PN-
-EN 12266-1, w tym pomiary na-
t´˝enia przepływu oraz wyznacza-
nie współczynnika przepływu KV
zgodnie z PN-EN 1267.
Chocia˝ konstrukcja elemen-
tów składajàcych si´ na armatu-
r´ przemysłowà nie podlega tak
cz´stym zmianom jak w innych
dziedzinach przemysłu, tak˝e tu-
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Wnowych instalacjach nale˝y montowaç zawory na
ciÊnienia nominalne powy˝ej 400 bar. Jednym
z takich rozwiàzaƒ sà zawory odcinajàce w Insta-

lacji Centrum Badaƒ Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej
Surowców RoÊlinnych z Zastosowaniem CO2, gdzie
wszystkie cz´Êci zaworów wykonano ze stali 316L a prze-
ciwkołnierze z materiału X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 (DU-
PLEX). Na tej instalacji, gdzie wyst´pujà ciÊnienia robo-
cze rz´du 530 bar, zastosowano PN630 zgodne z normà
BN-91 1771-20/40. Uszczelnienie pomi´dzy
korpusem zaworów a przeciwkołnierzami za-
projektowano na uszczelkach BX 150 zgodnych
z API 6A klasy 15000. Zawory majà gwaranto-
wanà V klas´ zamkni´cia grzyb/gniazdo przy
pełnym spadku ciÊnienia 530 bar, w zwiàzku
z czym napływ czynnika skierowano nad grzyb
(FTC). Ró˝nica ciÊnieƒ nad i pod grzybem
podczas zamkni´cia wywiera dodatkowy nacisk
i doszczelnia układ. Aby zmniejszyç wymaganà
sił´ dyspozycyjnà siłownika, zastosowano kon-
strukcj´ grzyba odcià˝onego ciÊnieniowo grzy-
bem wewn´trznym – pilotem. Pilota dobrano
tak, aby siła potrzebna do jego otwarcia była 7-
krotnie ni˝sza ni˝ grzyba głównego. Po otwar-
ciu pilota ciÊnienia nad i pod grzybem głównym
wyrównujà si´ i dalsze otwieranie, w celu osià-
gni´cia pełnego przelotu, nie wymaga wi´kszej
siły dyspozycyjnej siłownika. Aby zapobiec zu-

˝yciu cz´Êci wewn´trznych spowodowanym bardzo du˝à
pr´dkoÊcià przepływu medium, którym jest ciekły ditlenek
w´gla, grzyby, gniazda, tuleje prowadzàce wykonano z peł-
nà powłokà stellitowanà o twardoÊci 45 HRC. Zawory wy-
posa˝one sà w siłowniki pneumatyczne, zawory elektro-
magnetyczne do sterowania oraz sygnalizatory poło˝eƒ
otwarty/zamkni´ty. Prezentowanà armatur´ zaprojekto-
wano i wykonano dla Instytutu Nawozów Sztucznych
w Zakładach Azotowych w Puławach.

Firma: Zakłady Automatyki POLNA S.A. Produkt: Zawór regulacyjny na ciÊnienie powy˝ej 400 bar
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taj pojawiajà si´ nowinki tech-
niczne. Takà innowacjà, która
ma istotne znaczenie w trwałoÊci
i niezawodnoÊci sprz´tu, jest
stosowanie nowych materiałów
w celu zabezpieczenia armatury
przed korozjà, na przykład po-
krycie najbardziej nara˝onych
na korozj´ elementów eboni-
tem.
Według analiz specjalistów,
Êwiatowy popyt na armatur´
przemysłowà b´dzie rosnàç
do 2015 r. o około 5,4% rocznie
i osiàgnie wartoÊç 94 mld USD.
Najwi´ksza dynamik´ wzrostu
nadal obserwuje si´ w rejonie
Azji i Pacyfiku, ale mamy do czy-
nienia równie˝ z o˝ywieniem
w USA i na rynkach Europy Za-
chodniej, odbudowujàcych si´
od 2010 r.

Przewiduje si´, ˝e chocia˝ u˝ytkownicy przemysłowi
w coraz wi´kszym stopniu b´dà wykorzystywaç armatu-
r´ w systemach zautomatyzowanych, w 2015 r. tradycyj-
na armatura b´dzie w dalszym ciàgu stanowiła do 54%
całkowitego Êwiatowego popytu na zawory.
Najwi´ksi Êwiatowi producenci armatury przemy-
słowej wywodzà si´ z krajów wysoko uprzemysłowio-
nych, z du˝ym i wymagajàcym rynkiem wewn´trznym
oraz o wysoko wykwalifikowanej kadrze technicznej:
z Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch.
Z tych czterech paƒstw w 2010 r. pochodziło 45%
Êwiatowych dostaw zaworów według wartoÊci. Mniej-
szy udział w rynku majà producenci z Francji, Wiel-
kiej Brytanii, Rosji i Tajwanu, natomiast najwi´kszy-
mi eksporterami netto armatury oprócz Chin sà
Japonia, Niemcy i Włochy. DziÊ wÊród krajów rozwi-
jajàcych si´ jedynie Chiny sà zarówno znaczàcym pro-
ducentem, jak i odbiorcà armatury przemysłowej. Ten
kraj w 2010 r. odpowiadał za 20% wartoÊci sprzeda˝y
na rynku zaworów.

Marek Figiel
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WPolsce na szczególnà uwag´ zasługujà nowo bu-
dowane instalacje energetyczne i gazownicze.
Obecnie bloki w elektrowniach projektowane

sà na parametry nadkrytyczne, co wymaga stosowania
nowych materiałów do budowy zaworów regulacyjnych
i odcinajàcych, odpornych na ekstremalnie wysokie

temperatury i ciÊnie-
nia. Armatura musi
spełniaç bardzo wyso-
kie wymagania co do
n i e z a w o d n o Ê c i ,
a okres pomi´dzy
przeglàdami jest wy-
dłu˝ony zgodnie z har-
monogramem okreso-
wych zatrzymaƒ pracy
bloku energetycznego.
Zawory regulacyjne
muszà pracowaç beza-
waryjnie w warunkach
zagro˝onych flashingu
czy przepływu zdła-
wionego, jak równie˝
spełniaç normy co do
emisji hałasu – cz´sto
wymaga to indywidu-
alnego podejÊcia do
tych aplikacji i opraco-

wania konstrukcji uwzgl´dniajàcych wymagania tech-
nologiczne konkretnego obiektu.
Wiele nowych instalacji postaje w przemyÊle gazow-
niczym. W porównaniu ze standardami dotàd obowià-
zujàcymi w Polsce
mo˝na zaobserwo-
waç wzrost wyma-
gaƒ, co do przepu-
stowoÊci instalacji
oraz budowy sys-
temów sterowania
obiektami. Wymu-
sza to stosowanie
zaworów du˝ych
Êrednic o podnie-
sionej regulacyj-
noÊci, które majà
maksymalnà prze-
pustowoÊç przy
minimalnym spad-

ku ciÊnienia a jednoczeÊnie sà zdolne do regulacji
bardzo małych przepływów przy du˝ym spadku ciÊnie-
nia. Materiały i uszczelnienia stosowane w tych kon-

strukcjach muszà zachowywaç najwy˝sze standardy
zwiàzane ze stosowaniem w strefach zagro˝enia wy-
buchem oraz w warunkach cz´sto wyst´pujàcego
przechłodzenia w wyniku rozpr´˝enia gazu.
Nap´dy zaworów muszà byç przystosowane do komu-
nikacji z nowoczesnymi systemami sterowania obiek-
tów, co wymaga zastosowania osprz´tu z odpowiednim
protokołem komunikacji, wyposa˝onego w najnowo-
czeÊniejsze narz´dzia diagnozujàce prac´ zaworów, na
których sà zamontowane. Wymagaƒ tych cz´sto nie
spełniajà zawory katalogowe – dlatego ka˝dy z nich na-
le˝y projektowaç indywidualnie do konkretnych wyma-
gaƒ. JednoczeÊnie trzeba dotrzymaç krótkich terminów
dostaw oraz zmieÊciç si´ w zaplanowanym bud˝ecie in-
westycji. Tylko firmy producenckie, dysponujàce odpo-
wiednim potencjałem konstrukcyjno-technologicznym,
sà w stanie sprostaç takim wymaganiom – poczynajàc
od oferty, poprzez projekt a koƒczàc na finalnym wyko-
naniu wyrobu w zaplanowanym terminie.
Nale˝y tak˝e podkreÊliç istotny a cz´sto pomijany przy
realizacji projektów aspekt, czyli szybkoÊç i jakoÊç obsłu-
gi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, którà zapewnia produ-
cent. Lokalny (krajowy) producent jest w stanie bardzo
szybko zareagowaç na problemy zgłaszane przez klien-
tów, a tak˝e równie szybko wykonaç i dostarczyç niezb´d-
ne cz´Êci zamienne. Jest to bardzo wa˝ne, je˝eli ka˝da go-
dzina przestoju w pracy zakładu to dodatkowe koszty
i utracone zyski. W takiej sytuacji szybka reakcja, jakà za-
pewnia lokalny producent, staje si´ kluczowa.

Marek KuraÊ
Specjalista wiodàcy ds. Sprzeda˝y i Marketingu

POLNA S.A.

W zwiàzku z modernizacjà instalacji przemysłowych oraz projektowaniem i budowà nowych, od producentów
armatury przemysłowej oczekuje si´ ciàgłego doskonalenia i unowoczeÊniania wyrobów.

Tendencje i kierunki rozwoju armatury przemysłowej

Zawór typu Z1A z grzybem
perforowanym i dwiema
klatkami dławiàcymi

Zawory z siłownikami elektrycz-
nymi w Układzie Rozliczeniowo-
-Pomiarowym Krobia
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