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ARMATURA

1. Wstęp

Wraz z rozwojem technologii proce-
sów przemysłowych zwiększają się wy-
magania instalacji w zakresie wielkości
ciśnień, temperatur, przepływów. Trady-
cyjne rozwiązania nie spełniają właści-
wej roli w warunkach zagrożenia kawi-
tacją, erozją, szokami termicznymi,
przepływem ponaddźwiękowym, nad-
miernym hałasem. Zjawiska te działają
destrukcyjnie na armaturę i rurociągi,
stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa
i trwałości instalacji i wymagają zastoso-
wania urządzeń wpływających na ogra-
niczenie lub eliminację tych zagrożeń.

2. Istota zjawisk krytycznych

Identyfikację zjawisk krytycznych
można sprowadzić do analizy rozkładu
ciśnień p1, p2, pvc, pv przedstawionego
na ilustr. 1

gdzie:
p1, p2 – ciśnienia przed i za zaworem,
pvc – ciśnienie w strefie vena con-

tracta
pv – ciśnienie parowania

Kawitacja jest to zjawisko miejsco-
wego odparowania cieczy a następnie
implozji pęcherzy pary w wyniku wzros-
tu ciśnienia p2 na wypływie zaworu po-

Krytyczne zjawiska związane 

z przepływem i sposoby ich

ograniczania

(Na podstawie doświadczeń Zakładów Automatyki 

„POLNA” SA w Przemyślu)

Stanisław Jamroz – Przemyśl *)

wyżej ciśnienia parowania pv. Wyzwole-
nie dużej energii powoduje powstanie
krytycznych nacisków powierzchnio-
wych rzędu 1000 MPa, co prowadzi do
uszkodzenia materiału, wzrostu drgań
i poziomu hałasu.

Z pewnym uproszczeniem można
przyjąć, że krytyczne spadki ciśnienia
warunkujące powstawanie zjawisk zwią-
zanych z przepływem określa zależ-
ność:

�pkr = K · (p1 – pv)

– dla K = FL2 – maksymalna kawitacja
i przepływ dławiony,
– dla K = Kc – kawitacja, narastanie

hałasu, ograniczenie przepływu (ok.
2%),

– dla K = XFZ – początek kawitacji
gdzie: 
FL – współczynnik odzysku ciśnienia,

zależny od typu zaworu, wartości
otwarcia, kierunku przepływu,

Ilustracja 1. Warunki powstawania zja-
wisk krytycznych

Ilustracja 2. Typowe uszkodzenia Ilustracja 3. Podział spadku ciśnienia
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Kc – współczynnik kawitacji, Kc =(0,67
…0,85) FL2, w zależności od typu
zaworu,

XFZ – współczynnik początku kawitacji,
XFZ = 0,65…0,8 w zależności od
typu zaworu.

Dla mediów ściśliwych ważny jest
warunek wystąpienia przepływu dła-
wionego:

�pkr = XT · p1

gdzie XT = 0,72…0,8 dla większości za-
worów regulacyjnych.

Wartości ww. współczynników okreś-
lają producenci armatury, zaś pełna ich
interpretacja przedstawiona jest w nor-
mie PN-EN 60534-2-1 „Przemysłowe
zawory regulacyjne. Część 2-1: Wydaj-
ność przepływowa. Równania wymiaro-
wania zaworów do przepływu płynów w
warunkach instalacji”. 

Flashing jest to zjawisko odparowa-
nia cieczy w przypadku, gdy ciśnienie
na wypływie jest niższe niż ciśnienie pa-
rowania. Powstająca faza gazowa ma
tendencje do rozrastania, co powoduje
zwiększenie objętości medium i pręd-

kości przepływu. Szkodliwość tego zja-
wiska polega na erozji elementów wew-
nętrznych zaworu i instalacji w wyniku
uderzania z dużą energią przez nieod-
parowane cząstki cieczy.

Typowe uszkodzenia spowodowane
kawitacją i flashingiem przedstawia
ilustracja 2.

Uszkodzenia wywołane kawitacją
mają postać głębokich wżerów, wady
spowodowane flashingiem – wypolero-
wanych powierzchni.

3. Metody ograniczania 
szkodliwości zjawisk krytycznych

a)dobór materiałów

W zależności od skali zagrożeń na
elementy wewnętrzne zaworu stosuje
się stale austenityczne, stellit, cerami-
kę, tytan oraz metody utwardzania po-
wierzchni części, takie jak stellitowanie,
azotowanie, obróbka cieplna.

b)stosowanie konstrukcji o wyższym
współczynniku odzysku ciśnienia FL

– przepustnice regulacyjne FL= 0,62

– zawory z grzybem obrotowym 
FL = 0,85

– zawory z grzybem profilowym 
FL = 0,9

– zawory z grzybem perforowanym
i klatkowe FL = 0,95

– zawory z przepływem wielościeżko-
wym FL = 0,975

Wyższy współczynnik FL powoduje
wzrost pozostałych współczynników
wymiarowych zaworu i sprawia, że zja-
wiska krytyczne powstają przy znacznie
wyższych spadkach ciśnienia.

c) wielootworowe elementy dławiące

Wielootworowe elementy dławiące
takie jak grzyby, klatki, tuleje i płyty
dławiące powodują wzrost współczyn-
nika FL, a przede wszystkim obniżenie
poziomu hałasu. Ponadto generowany
hałas ma właściwości lepiej odbierane
przez organizm ludzki. Skuteczność
obniżenia hałasu rośnie wraz ze
zmniejszeniem średnicy otworów dła-
wiących.

Ilustracja 4. Zawór z dławieniem biernym Ilustracja 5. Zawór z dławieniem czynnym
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d)podział spadku ciśnienia

Najbardziej skuteczną metodą ogra-
niczania zjawisk krytycznych jest po-
dział krytycznego spadku ciśnienia na
stopnie. Istotę tego postępowania
przedstawia ilustracja 3.

Podział spadku ciśnienia na zaworze
można zrealizować za pomocą biernych
elementów dławiących, takich jak klatki

i płyty dławiące lub struktur czynnych –
jak grzyby lub klatki wielostopniowe. 

Spadek ciśnienia uzyskany przez ele-
ment bierny zależy tylko od wartości
przepływu i jest skuteczny jedynie dla
punktu pracy dla którego został dobrany.

Zawory z wielostopniowymi elemen-
tami dławiącymi realizują dławienie
czynne, podział spadku ciśnienia na

wartości zależne zarówno od przepły-
wu, jak i skoku zaworu i zapewniają
skuteczność w każdym punkcie pracy.

e) zawory z przepływem labiryntowym

Rozwiązaniem, które łączy maksy-
malne wartości współczynnika FL, wie-
lootworowe struktury z minimalną
średnicą otworów dławiących, wielo-
stopniowe dławienie czynne, są zawory
z przepływem wielościeżkowym.

Istotą konstrukcji jest element regu-
lujący (trim) w postaci zespołu wieloot-
worowych tulei realizujących przepływ
medium z rozdziałem strugi, kilkukrot-
ną zmianą kierunku przepływu i dła-
wieniem przepływu w otworach o śred-
nicy 3 lub 4 mm. Zawory wykonywane
są w wersjach przystosowanych do me-
diów ściśliwych (para, gaz) i nieściśli-
wych (ciecz). Eliminują krytyczne zja-
wiska związane z przepływem dla
spadków ciśnienia rzędu 200 bar przy
minimalnym poziomie generowanego
hałasu.

f) ograniczenia skutków flashingu

Flashing jest zjawiskiem zależnym od
relacji między ciśnieniami p2 i pv w in-
stalacji i nie można go wyeliminować
metodami technicznymi. Działania
ochronne polegają na ograniczeniu
szkodliwości erozji. Zalecane są roz-
wiązania konstrukcyjne zaworów
przedstawione na ilustr. 7, w których
wypływ kierowany jest do prostych od-
cinków rurociągu, a powierzchnie za-
woru chronione są przed erozją za po-
mocą utwardzanych tulei.

4. Wnioski

Dobór zaworu do warunków pracy
musi poprzedzać dokładna analiza zja-
wisk związanych z przepływem. Analizę
tę ułatwiają profesjonalne programy
obliczeniowe dostępne na rynku. Asor-
tyment produkowanych zaworów oraz
możliwości zaprojektowania zaworu do
nietypowych warunków pracy umożli-
wiają spełnienie wymagań klienta w za-
kresie niezawodnej, bezpiecznej i trwa-
łej pracy zaworu w najtrudniejszych wa-
runkach.

Ilustracja 6. Zawór z przepływem wielościeżkowym

*) Stanisław Jamroz – Zakłady Automatyki
„POLNA” SA, Przemyśl.

Ilustracja 7. Zawory stosowane przy flashingu

*) Powyższy tekst powstał z inspiracji i dzię-
ki staraniom Stowarzyszenia POLSKA ARMA-
TURA PRZEMYSŁOWA, Kielce; www.spap.org.pl


