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P raktycznie w ka¿dym etapie pro-
cesu pozyskiwania cukru znajduje

zastosowanie armatura. Wiêkszo�æ ar-
matury jest zainstalowana w pocz¹tko-
wej czê�ci cukrowni, du¿e ilo�ci  znaj-
duj¹ siê w sektorze filtracji, przy apara-
tach wyparnych, warnikach oraz w sek-
cji czyszczania �cieków.

W cukrownictwie dominuj¹cym ro-
dzajem armatury jest tradycyjnie prze-
pustnica. Jest ona zdecydowanie bar-
dziej wytrzyma³a i nie tak wra¿liwa jak
np. zawór,  zw³aszcza  w przypadku me-
dium ulegaj¹cego krystalizacji. Ponadto
³atwiejsze jest ogrzewanie przepustnicy
(zabezpieczenie przed krystalizacj¹).

Jednak przepustnica taka nie jest
oczywi�cie zwyk³¹ przepustnic¹: zw³asz-
cza przy zastosowaniu w niskim ci�nie-
niu (podci�nienie) bardzo wyra�ne s¹
ostre wymagania, takie jakie stawiane s¹
ogólnie armaturze rêcznej i automatycz-
nej w procesach przebiegaj¹cych w prze-
my�le cukrowniczym. Powa¿nym pro-
blemem jest niekiedy dobór w³a�ciwych
przepustnic regulacyjnych, szczególnie
wspó³pracuj¹cych z warnikami o pracy
ci¹g³ej. Niskie ci�nienie oraz kryszta³y o
dzia³aniu �cieraj¹cym obci¹¿aj¹ materia³

uszczelniaj¹cy zastosowanych elemen-
tów armatury tak bardzo, ¿e w warun-
kach tych tradycyjne przepustnice mog¹
utraciæ swoj¹ szczelno�æ.

Ogólny rozwój przepustnic w prze-
my�le cukrowniczym

Punktem wyj�ciowym do wyra�nej
poprawy trwa³o�ci przepustnic regula-
cyjnych sta³a siê podci�nieniowa wie¿a
warnikowa (VKT). Dziêki u³atwiaj¹cej
obs³ugê i prze-mieszczanie siê po plat-
formach po�rednich wie¿y warnikowej,
istnieje ³atwy dostêp do poszczególnych
instrumentów pomiarowych oraz do
czujników, zaworów i przepustnic. Pro-
blem stanowi³o zapewnienie 100-procen-
towej wytrzyma³o�ci na podci�nienie
przepustnic regulacyjnych i odcinaj¹-
cych. Pierwszy sukces przynios³a ju¿
propozycja zoptymalizowania instalacji
przepustnic regulacyjnych. Podjêto pró-
by zredukowania przekroju przewodu
magmy wie¿y warnikowej. Zabieg ten
okaza³ siê skuteczny, gdy¿ przewód ru-
rowy o zredukowanym przekroju umo¿-
liwi³ zastosowanie minimalnego k¹ta re-
gulacji równego 30o. Dziêki temu istnie-
je gwarancja, ¿e kryszta³y �
kierowane dyskiem przepust-
nicy � nie mog¹ przemiesz-
czaæ siê  w kierunku uszczel-
ki. W ten sposób wyelimino-
wane jest tak¿e ich �cierne
oddzia³ywanie na materia³
uszczelniaj¹cy (rys. 1).

 Dalszy postêp przynios³y
próby z uszczelkami prze-
pustnic w gatunku H-NBR za-
stosowanymi w miejsce zwy-
k³ych uszczelek z kauczuku
etylenowo-propylenowego
(EPDM). Nawet ok³adziny w
gatunku NBR posiadaj¹ istot-
nie wy¿sz¹ odporno�æ na �cie-
ranie, która w przypadku me-
diów krystalicznych prowadzi
do wyra�nej poprawy trwa³o-
�ci. Opracowanie elastomeru
w gatunku H-NBR zachowu-
j¹cego wytrzyma³o�æ w wyso-
kich temperaturach (tempe-

raturowa granica stosowania: 120oC)
stworzy³o mo¿liwo�æ jego zastosowania
w warnikach i poprawi³o ¿ywotno�æ prze-
pustnic odcinaj¹cych i regulacyjnych.

Uszczelka ze sta³ym pier�cieniem
no�nym

Przepustnice odcinaj¹ce i regulacyj-
ne, które przeznaczone s¹ do stosowa-
nia w warunkach ci¹g³ego podci�nienia,
wymagaj¹ odpowiednio mocnej budowy.
Takie warunki zastosowania zak³adaj¹
przede wszystkim obecno�æ stabilnej
uszczelki. �Lu�ne� uszczelki, które nie
posiadaj¹ elementu mocuj¹cego i s¹ je-
dynie zaci�niête na bocznej powierzch-
ni ko³nierzy, mog¹ zostaæ zassane.

W   pewnych  szczególnych  warun-
kach ci�nieniowych z ³atwo�ci¹ odrywaj¹
siê one od obudowy. Takie rozwi¹zanie
niemal zak³ada mo¿liwo�æ wyst¹pienia
uszkodzenia. Dla unikniêcia �zasysania�
i �odrywania� konieczne jest zastosowa-
nie specjalnej konstrukcji. Rozwi¹zanie
zaproponowane przez firmê Crane Flow
przewiduje wymienn¹ uszczelkê z po³¹-
czonym z ni¹ na sta³e pier�cieniem no-
�nym. Odporna na zwichrowania
uszczelka sk³ada siê po pierwsze z ma-
teria³u elastomerowego (przewa¿nie z
EPDM, buny N = H-NBR lub vitonu), a
po drugie z po³¹czonego z ni¹ na sta³e
pier�cienia no�nego s³u¿¹cego jako ele-
ment mocuj¹cy dla elastomeru.  Szybko
wymienialna uszczelka  stanowi wraz z
dyskiem przepustnicy �serce� armatu-
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Przepustnice regulacyjne

Rys. 1.  Ruroci¹g o zredukowanym
przekroju umo¿liwia zoptymalizo-
wanie k¹ta nastawnego dysku
przepustnicy ze wzglêdu na �cierne
oddzia³ywanie medium na uszczel-
nienie

Rys. 2.  Centryczne rozwi¹zanie konstrukcji prze-
pustnicy: ró¿ne rodzaje ustawienia uszczelki
przepustnicy; na dole wariant proponowany
przez firmê Crane Flow

w krytycznych procesach przebiegaj¹cych pod
niskim ci�nieniem



Rys. 3. Widok rozdzielacza doci¹go-
wego w Cukrowni Jülich. Przepust-
nice typu RS z pozycjonerem. Do-
brze widoczne s¹ ruroci¹gi o zredu-
kowanym przekroju
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ry. Tylko te dwa komponenty kontak-
tuj¹ siê bezpo�rednio z transportowa-
nym medium. Dziêki temu odporno�æ
przepustnicy regulacyjnej na dzia³anie
medium zale¿y jedynie od doboru ma-
teria³u na te dwa elementy sk³adowe. Wy-
kluczone jest oddzia³ywanie chemiczne
na inne elementy konstrukcyjne , a tym
samym armatura ta jest odporna na ko-
rozjê (rys. 2).

Du¿y sukces w przemy�le cukrow-
niczym

Po przeprowadzeniu badañ wstêp-
nych nast¹pi³y pierwsze instalacje w cu-
krowni Schladen. Podczas kampanii cu-
krowniczej nie zaistnia³a konieczno�æ
wymiany ¿adnej uszczelki w nowych
przepustnicach odcinaj¹cych i regulacyj-
nych (rys. 3). Przy modernizacjach sta-
rych oraz budowie nowych cukrowni re-
alizowanych we wczesnych latach 90.
tak¿e zainstalowano te przepustnice od-
cinaj¹ce i regulacyjne z odporn¹ na pod-
ci�nienie uszczelk¹.  Dalsze    wa¿ne    za-
stosowanie mia³o  miejsce w poziomych
kaskadach o pracy ci¹g³ej w Cukrowni
Jülich (rys. 4, 5). Ju¿ podczas pierwszej
kampanii cukrowniczej zainstalowane
odporne na podci�nienie przepustnice
RS da³y bardzo dobre wyniki.

Obecnie przepustnice regulacyjne
firmy Crane Flow s¹ zainstalowane w
wielu cukrowniach na ca³ym �wiecie,
wszêdzie tam, gdzie w przewodach ci-
�nieniowych oraz w aparaturze pracuj¹-
cej pod ci�nieniem transportowane s¹
media o dzia³aniu �ciernym.

Rys. 5. Przepustnica RS DN 350 z wymienn¹
uszczelk¹ i z pneumatycznym napêdem Revo
(usytuowanie: wylot z warnika na przej�ciu do
nastêpnego warnika)

Rys. 4. Kaskada pozioma (kaskada RZ DN 350) w
cukrowni Jülich

Technika: Odporne na
podci�nienie przepustni-
ce regulacyjne serii RS

W przypadku przepustnic
RS firmy Crane Flow elasto-
mer jest na sta³e po³¹czony
metod¹ wulkanizacji z wy-
miennym pier�cieniem no-
�nym, co gwarantuje odpor-
no�æ na podci�nienie do pe³-
nej pró¿ni i nie ma tu niebez-
pieczeñstwa powstawania
�wybrzuszeñ�. Przepustnice
odcinaj¹ce i regulacyjne za-
pewniaj¹ce miêkkie uszczel-
nienie s¹ zaprojektowane do
zastosowania w przewodach
do transportu gazu i cieczy o maksymal-
nym ci�nieniu roboczym 16 bar przy
temperaturach pracy pomiêdzy �34oC i
+150oC (zale¿nie od kombinacji materia-
³ów). Produkowane s¹ przepustnice o
�rednicach znamionowych od DN 50 do
DN 1200. Dostêpne s¹ prze-
pustnice pier�cieniowe do za-
budowy miêdzyko³nierzowej
lub ko³nierzowe,  z ¿eliwa
GG25 i GGG40 oraz ze stali-
wa GSC25, o d³ugo�ci kon-
strukcyjnej K1 (DIN 3202).
Dla uszczelki i dysku � czyli
dla obu jedynych elementów
przepustnicy stykaj¹cych siê
z transportowanym medium
� producent oferuje ró¿ne
wersje wykonania materia³o-
wego. W porównaniu z trady-
cyjnymi elementami armatu-
ry odcinaj¹cej, przepustnice
RS s¹ nadzwyczaj   elastycz-
ne   w   stosowaniu   dziêki
wymiennej i odpornej na
pró¿niê uszczelce.

Przepustnice firmy Crane
Process Flow Technologies GmbH znaj-
duj¹ siê w 150 cukrowniach na ca³ym
�wiecie.

Firma Crane  Process   Flow  Tech-
nologies   GmbH  wydzieli³a   siê w dniu
2 kwietnia 2001 z Alfa Laval Flow GmbH
z Düsseldorfu.

Przyczyn¹ nowej organizacji firmy
by³a sprzeda¿ dzia³u firmy Alfa Laval
�Przep³ywy przemys³owe�, do którego
nale¿y równie¿ niemiecka spó³ka Alfa
Laval Flow GmbH, licz¹cej siê na arenie
miêdzynarodowej grupy Crane Co.  (nie
myliæ z przedsiêbiorstwem John Crane).

Firma Crane Co. z siedzib¹ w Stam-
ford, Connecticut/USA wytwarza tech-
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niczne wyroby przemys³owe, zatrudnia
9000 pracowników i prowadzi dzia³alno�æ
na ca³ym �wiecie. Oferta rozci¹ga siê od
in¿ynierii materia³owej poprzez techno-
logie kosmiczne a¿ po techniki proceso-
we i sterowanie przep³ywami p³ynów. W

tym zakresie mie�ci siê tak¿e dzia³al-
no�æ firmy Crane Process Flow Tech-
nologies GmbH z Düsseldorfu, bêd¹cej
producentem pomp i armatury.

Patrz reklama na ok³adce


