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Produkcję tą zapoczątkowało za-
kupienie w  1967 r. licencji na za-
wory regulacyjne i siłowniki pneu-
matyczne od firmy  Masoneilan 
– jednego ze światowych liderów 
w  tej branży. Kolejne lata to prace 
postlicencyjne mające na celu roz-
szerzenie wykonań i  odmian kon-
strukcyjnych wyrobów, jak również 
własne opracowania wykorzystu-
jące zgromadzone doświadcze-
nia i  uwzględniające zmieniające 
się potrzeby rynku. Prace te do-
prowadziły do stworzenia bogatej 
oferty zaworów i  napędów pneu-
matycznych. Oferta ta obejmuje za-
wory w  zakresie wymiarów  DN15 
…300, ciśnień nominalnych  PN6 
…400, współczynników przepły-
wu  Kvs 0,01 …6300 z odlewanymi 
korpusami w różnych wykonaniach 
materiałowych. Oferujemy zawory 
grzybkowe, przelotowe:

 – jednogniazdowe z  liniowym prze-
mieszczeniem grzyba, typ  Z, Z1A, 
Z1B, Z2,

 – dwugniazdowe z  liniowym prze-
mieszczeniem grzyba, typ  Z10,

 – jednogniazdowe, z grzybem obro-
towym, typ  Z33.
Dodatkowo oferujemy:

 – zawory grzybkowe, trójdrogo-
we, z  liniowym przemieszczeniem 
grzyba, typ  Z3;

 – przepustnice regulacyjne, szczelne, 
typ  PRS;

 – siłowniki pneumatyczne membra-

nowe – wielosprężynowe, typ  P/R, 
P1/R1, P5/R5.
W  ostatnich kilkunastu latach 

wzrasta znaczenie wykonań zaprojek-
towanych z uwzględnieniem indywi-
dualnych wymagań klienta i potrzeb 
technologicznych obiektu. W chwi-
li obecnej ich udział w  wolumenie 
wyrobów automatyki przemysłowej 
przekracza 30%.

Zawory wykonywane 
z elementów kutych

Wykorzystanie odkuwek na elemen-
ty ciśnieniowe zaworów umożliwia, 
przez odpowiedni dobór materiałów 
i rozwiązań konstrukcyjnych, zastoso-
wanie wyrobu do pracy przy najwyż-
szych obciążeniach w zakresie ciśnień, 
temperatur i korozyjności środowiska. 
W zależności od potrzeb wykonywa-
ne są zawory o różnym rozwiązaniu 
konstrukcyjnym: kątowe, przelotowe, 
przelotowe- kątowe (konstrukcja „ ”, 
o przyłączach równoległych, niewspó-
łosiowych), trójdrogowe. Oferujemy 
całą gamę przyłączy do rurociągu: koł-
nierzowe (wg norm  EN i ANSI), do 
spawania  BW, bezpośrednie do kor-
pusu, bezkołnierzowe (sandwich) 
i inne. Materiał korpusu dobierany jest 
w zależności od ciśnienia roboczego 
w  maksymalnej temperaturze robo-
czej. Najczęściej stosowane materia-
ły to: S355J2G3 (1.0570), 13CrMo4-5 
(1.7335), 14MoV6-3 (1.7715), X10Cr-
MoVNb9-1 (1.4903) i inne.

eliminowanie 
lub ograniczanie zjawisk 
szkodliwych związanych 
z przepływem

Przepływ czynnika przez zawór 
w  zależności od rodzaju i  parame-
trów medium może powodować 
zjawiska, takie jak: hałas, kawita-
cja, odparowanie (flashing), prze-
pływ dławiony, erozja, oddziałujące 
negatywnie na środowisko, obniża-
jące własności regulacyjne zaworu, 
jak również wpływające destrukcyj-
nie na trwałość wyrobu. Czynniki te 
powinny być szczegółowo zdiagno-
zowane w  celu wykorzystania ich 
do działań zapobiegawczych. Dzia-
łania te polegają głównie na ograni-
czeniu prędkości przepływu czynni-
ka oraz podziale całkowitego spadku 
ciśnienia na zaworze na kilka stop-
ni, w  których spadki ciśnienia nie 
przekraczają wartości krytycznych. 
Powszechnie stosowane są elemen-
ty wielootworowe (grzyby, klatki, 
płyty), których rola polega przede 
wszystkim na ograniczeniu pozio-
mu hałasu. Podział ciśnienia uzysku-
je się za pomocą struktur dławiących 
wewnątrz zaworu, takich jak: grzyby 
wielostopniowe, klatki i płyty dławią-
ce. Zmniejszenie prędkości przepły-
wu uzyskuje się przez podział spadku 
ciśnienia na zaworze i/lub zastoso-
wanie powiększonej średnicy wypły-
wu w korpusie zaworu lub elemen-
tów rozszerzających (dyfuzorów). 

Zakłady  Automatyki  POLNA  S.A. w Przemyślu kontynuują 
tradycję firmy działającej nieprzerwanie od 1899 roku. Od lat 
60. zeszłego wieku program produkcyjny zakładu obejmuje 
cztery grupy wyrobów: automatykę przemysłową, ciepłow-
niczą, urządzenia i układy centralnego smarowania oraz 
aparaturę laboratoryjną – urządzenia do destylacji wody. 
Największą grupę asortymentową stanowią wyroby auto-
matyki przemysłowej.

Wykonania dostosowane 
do potrzeb technologicznych 
obiektu i oczekiwań klienta
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Ważną rolę odgrywa właściwy do-
bór materiałów i sposobów zwiększa-
nia twardości elementów wewnętrz-
nych zaworu. Powszechnie stosujemy 
utwardzanie powierzchni za pomocą 
stellitowania, azotowania plazmowe-
go lub dyfuzyjnego, ulepszanie ciepl-
ne, kompozytowe powłoki ochronne. 
Wszystkie te czynniki spełnią swoją 
rolę jedynie w przypadku znajomo-
ści warunków pracy, właściwej kon-
strukcji zaworów i wykorzystaniu do-
świadczeń z wieloletniej ich aplikacji. 

zawory do pracy w śro-
dowisku agresywnym 
lub niebezpiecznym

Produkujemy zawory przygotowa-
ne do pracy w mediach niebezpiecz-
nych, jak: tlen, wodór, gaz ziemny, 
gazy kwaśne z zawartością  H2S oraz 
w  środowisku o  zagrożeniu wybu-
chem. Przygotowanie polega na do-
kładnym oczyszczeniu powierzchni 
kontaktujących się z medium środ-
kami mechanicznymi i chemicznymi, 
zastosowaniu zgodnych z przepisami 
materiałów oraz sposobów wytwa-
rzania i kontroli. Wyroby do pracy 
w atmosferze zagrożonej wybuchem 
wykonywane są zgodnie z dyrekty-
wą  ATEX.

wykonania przystoso-
wane do specyfiki po-
szczególnych gałęzi 
przemysłu i indywidual-
nych wymagań klienta

Każda gałąź przemysłu ma własną 
specyfikę, która musi być uwzględnio-
na na etapie projektowania, wytwa-
rzania i kontroli wyrobów automa-
tyki przemysłowej. W wykonaniach 
stosowanych np. w energetyce należy 
założyć możliwość wystąpienia wyso-
kiej temperatury i ciśnienia, szoków 
termicznych, przepływów dławio-
nych, nadmiernego hałasu, natomiast 
w wykonaniach dla gazownictwa i pe-
trochemii ważną rolę odgrywa odpor-
ność chemiczna, odporność na wy-
sokie ciśnienia, prędkość przepływu 
i  duże zmiany temperatury, ochro-
na środowiska, bezpieczeństwo pra-
cy. W  energetyce mamy sprawdzo-
ne aplikacje wyrobów do różnych 

zastosowań, jak: zawory zasilają-
ce kotłów, spełniające równocześnie 
funkcję zaworów rozruchowych; sta-
cje redukcyjno- schładzające ze zin-
tegrowanym wtryskiem w  zaworze 
redukcyjnym; elementy stacji re-
dukcyjno-schładzających: zawory re-
dukcyjne pary, schładzacze, zawory 
wtryskowe; zawory redukcyjne prze-
lotowe i kątowe, z grzybem odciążo-
nym, eliminujące przepływ dławiony, 
z dużym zakresem regulacji przepły-
wu; schładzacze tłoczkowe, pierście-
niowe, lancowe, z atomizacją paro-
wą; zawory wtryskowe w wykonaniu 
antykawitacyjnym; zawory minimal-
nego przepływu stosowane jako za-

wory obejściowe pomp; zawory pod-
piętrzające do kondensatu, zawory 
trójdrogowe do zastosowań w ener-
getyce. Mamy też możliwości projek-
towe i produkcyjne pozwalające na 
wykonywanie zaworów przystoso-
wanych do konkretnych zastosowań 
określonych przez klienta. Za pomo-
cą profesjonalnego programu kompu-
terowego  Conval określamy zjawiska 
występujące w poszczególnych punk-
tach pracy zaworu.

Zakłady  Automatyki  POLNA  S.A.
ul. Obozowa 23, 37-700  Przemyśl
tel. 16 678 66 01, faks 16 678 65 24
http://www.polna.com.pl

zawór zasilający kotła spełniający jednocześnie 
funkcję zaworu rozruchowego

Konstrukcja zaworu przystosowana została do warunków przepływu 
zmieniających się w trakcie napełniania kotła w funkcji otwierania zaworu. 
W pierwszej fazie pracy zaworu (rozruch) występuje odparowanie (flashing) 
wody przy maksymalnym spadku 
ciśnienia na zaworze. Funkcję regu-
lacyjną oraz odciążenia od sił statycz-
nych spełnia wielostopniowy grzyb 
wewnętrzny (pilot) z zespołem płyt chro-
niących wnętrze zaworu przed erozją.  
W  drugiej fazie przepływu wystę-
puje kawitacja. Ochronę przed jej 
niszczącym wpływem zapewniają 
dwustopniowy grzyb główny i zespół 
elementów dławiących powodujących 
zmniejszenie spadków ciśnienia poni-
żej wartości krytycznych. W ostatniej 
fazie  występuje przepływ normal-
ny i napełnianie kotła w warunkach 
zmniejszającego się spadku ciśnienia. Zawór zapewnia uzyskanie nomi-
nalnego współczynnika przepływu przez jednostopniowy grzyb główny 
i klatkę ochronną na gnieździe. Wszystkie elementy wewnętrzne zaworu 
posiadają ochronę przed zużyciem w formie stellitowania i azotowania 
plazmowego a dla detali bez powłok stellitowych azotowania kąpielowe-
go. Cechy zaworu:
 – korpus odlewany, materiał  G17CrMo9-10 (1.7379), dławnica samo-
uszczelniająca,

 – grzyb główny sterowany grzybem pomocniczym (pilotem), napływ nad 
grzyb,

 – pilot wielostopniowy pozwala na regulację małych przepływów przy 
wysokich spadkach ciśnienia bez niebezpieczeństwa wystąpienia kawi-
tacji,

 – grzyb główny do połowy skoku dwustopniowy z elementami dławią-
cymi (płyty),

 – przy większym otwarciu brak wewnętrznego dławienia, realizowana jest 
funkcja napełniania kotła przy małym spadku ciśnienia,

 – klatka ochronna na gnieździe,
 – wysoka szczelność zamknięcia.
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