
14

Pompy i armatura

Wytwarzanie cukru stanowi wyzwanie dla producentów armatury. Szczególne w³a�ci-
wo�ci transportowanego medium, zmieniaj¹ce siê ci�nienie, wysokie temperatury oraz
du¿a lepko�æ stawiaj¹ wysokie wymagania odno�nie technicznego zaawansowania
armatury. Ponadto, z uwagi na ograniczony czas produkcji, istniej¹ du¿e oczekiwania
co do elastyczno�ci serwisu. Niniejszy artyku³ pokazuje, na aktualnym przyk³adzie
przepustnic instalowanych w cukrowni Jülich, na jakie kryteria doboru elementów
armatury nale¿y zwracaæ uwagê. Na ca³ym �wiecie, dla zagwarantowania odpowiedniej,
efektywnej ekonomicznie produkcji w cukrownictwie, stosowane s¹ elementy armatury
o wysokim poziomie techniki.

Eberhard Hanelt - Crane Process Flow Technologies GmbH

Odporno�æ armatur na podci�nienie
gwarantem d³ugiej ¿ywotno�ci

Kierownictwo cukrowni w Niemczech ju¿
od d³u¿szego czasu intensywnie poszu-
kuje mo¿liwo�ci racjonalizacji i oszczêd-

no�ci kosztów. Szczególnej kontroli podlega
dyspozycyjno�æ wszystkich elementów sk³ado-
wych instalacji. Ro�nie znaczenie analizy kosz-
tów ca³ego okresu ¿ywotno�ci (�life cycle cost�;
�cost of ownership�). Podczas gdy w minio-
nych latach, po zakoñczeniu kampanii cukrow-
niczej, wiele komponentów instalacji, takich jak
pompy i elementy armatury czêsto by³o po pro-
stu wymienianych, obecnie wymaga siê od nich
wyra�nie wiêkszej trwa³o�ci.

Jak na to wskazuje przyk³ad cukrowni
Jülich ma to konsekwencje dla producentów
komponentów. Tam jako dostawca figuruje tyl-
ko przedsiêbiorstwo, którego produkty s¹ w
stanie sprostaæ wa¿nym kryteriom wyboru. Jak
podkre�la kierownik zak³adu mgr in¿. Wolf-
Jürgen Balkwitz, du¿a dyspozycyjno�æ i trwa-
³o�æ, rozwi¹zania u³atwiaj¹ce prace serwiso-
we i bezpieczeñstwo � wszystko to znajduje
siê na li�cie priorytetów podobnie jak wymogi
odno�nie rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych automa-
tyzacjê. Jednak w trakcie kampanii najwa¿niej-
szy jest serwis przez 24 godziny na dobê.
Balkwitz: �Od naszych dostawców oczekuje-
my, ¿e w ka¿dej chwili dnia i nocy bêdziemy
mieli do dyspozycji obs³ugê serwisow¹ przez
telefon komórkowy.�

To wszystko dotyczy oczywi�cie tak¿e ele-
mentów armatury stosowanych w du¿ej ilo�ci.
Pocz¹wszy od wytwarzania soku, poprzez
oczyszczanie i zagêszczanie soku, a¿ po kry-
stalizacjê � wszêdzie przy produkcji cukru znaj-
duj¹ zastosowanie elementy armatury. Pod-
czas gdy w typowej instalacji produkcyjnej (od-

powiadaj¹cej fabryce o mocy przetwórczej 10
000 t) pracuje �tylko� oko³o 200 - 250 pomp,
elementów armatury (przepustnic) jest tam
znacznie wiêcej. Przy przetwarzaniu buraków
w ilo�ci 13 000 t/d (jak to ma miejsce w cukrow-
ni Jülich) nale¿y liczyæ siê z oko³o 3000 zain-
stalowanych elementów armatury. Oko³o 1000
z nich znajduje zastosowanie w oddziale ob-
róbki wstêpnej. Du¿e ilo�ci znajduj¹ siê tak¿e
w sekcji warników w budynku cukrowni, w
centrali energetycznej, a szczególnie w insta-
lacji do oczyszczania �cieków.

Armatura
Kryteria wyboru � pierwszeñstwo
dla przepustnic

Elementy armatury mo¿na ogólnie
podzieliæ na zawory, zasuwy, przepust-
nice i zawory kulowe. Wspóln¹ ich
cech¹  jest jedynie to, ¿e zamkniêcie
jest osi¹gane przez szczelne osadze-
nie ruchomego elementu zamykaj¹ce-
go na gnie�dzie, zamocowanym na sta-
³e w obudowie. To, kiedy i jak¹ armatu-
rê powinien zamontowaæ u¿ytkownik,
zale¿y od konkretnego przypadku za-
stosowania. Najbardziej pasuj¹cy ele-
ment armatury, musi byæ wybrany w
uzgodnieniu z producentem armatury
na podstawie przewidywanych tempe-
ratur, stosunków ci�nieñ (pró¿nia!), lep-
ko�ci, dopuszczalnych spadków ci�nie-
nia, a tak¿e ilo�ci miejsca bêd¹cego do
dyspozycji.

Wprawdzie elementy armatury nie
s¹ najdro¿szymi komponentami instala-
cji do wytwarzania cukru, jednak ich

awarie mog³yby prowadziæ do dotkliwych za-
k³óceñ w przebiegu pracy. Dlatego nale¿y do-
bieraæ przede wszystkim bezpieczne w eks-
ploatacji, mocne elementy armatury o wysokim
stopniu dyspozycyjno�ci. W przemy�le cukrow-
niczym, na ogó³ tylko przepustnice spe³niaj¹
wszystkie wymagania (rys. 1). Wolf-Jürgen Bal-
kwitz: � Gdy transportujemy sok z buraków cu-
krowych do miejsca krystalizacji, wystarcz¹ naj-
mniejsze wahania temperatury lub mostki ciepl-
ne, aby nast¹pi³o skrystalizowanie medium.
Wówczas zawór natychmiast uleg³by zatkaniu.
Przepustnice nie s¹ tak wra¿liwe i mo¿na je
³atwiej ogrzewaæ.� Zatem przepustnice maj¹ du¿y
obszar zastosowañ wiêkszo�ci mediów wystê-
puj¹cych w cukrowni.

W przypadku przepustnic, korpus zamy-
kaj¹cy (dysk przepustnicy) obraca siê wokó³
w³asnej osi ustawionej poprzecznie do kierun-
ku przep³ywu medium (rys. 2). Sztywne, wy-
mienne gniazdo pier�cieniowe jest odporne na
dzia³anie pró¿ni. Jest to decyduj¹ca zaleta w
przypadku wielu procesów w technologii wy-
twarzania cukru.

W pozycji otwarcia � w zale¿no�ci od spo-
sobu zamontowania � dysk przepustnicy jest
usytuowany poziomo lub pionowo w przewo-
dzie rurowym i op³ywany przez medium. W
przeciwieñstwie do zasuw i zaworów, prze-
pustnice sa elementami armatury poruszaj¹-
cymi siê o 1/4 obrotu. Z tego powodu mo¿na
zrezygnowaæ z d³awnicy. 90-stopniowy ruch

Rys. 1. Przepustnice VIA/RS z napêdem rêcznym lub
z pneumatycznym napêdem wahad³owym Revo (z pra-
wej strony) w cukrowni Jülich.
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obrotowy tarczy w przewodzie rurowym, jest
korzystniejszy ni¿ skok otwierania lub zamyka-
nia wystêpuj¹cy w przypadku zasuwy.

Przepustnice zamykaj¹ce posiadaj¹ nastê-
puj¹ce zalety:
� dziêki prostej konstrukcji s¹ na ogó³ bar-

dzo wytrzyma³e,
� posiadaj¹ ma³e wymiary obudowy (ma³e

zapotrzebowanie miejsca, ma³y ciê¿ar, pro-
sta obs³uga),

� ze wzglêdów konstrukcyjnych obszary
martwe s¹ minimalne,

� nadaj¹ siê do ró¿nych pozycji wbudowa-
nia,

� mo¿liwo�æ ³atwej automatyzacji,
� pokrywaj¹ wiêksz¹ czê�æ wszystkich przy-

padków zastosowania w cukrowniach (me-
dia, ci�nienie, pró¿nia, temperatura, prêd-
ko�æ przep³ywu, udzia³y fazy krystalicznej,
pulsacje).

Oprócz fizycznych i chemicznych w³a�ci-
wo�ci przep³ywaj¹cego medium (tab. 1), ko-
nieczne jest w pierwszym rzêdzie zdefiniowa-
nie zadañ stawianych elementom armatury.
Nale¿y tutaj ustaliæ zw³aszcza rodzaj po¿¹da-
nego (lub mo¿liwego) sterowania armatur¹. W
tym miejscu mo¿na dokonaæ podstawowego
rozró¿nienia sposobu dzia³ania: na zamykaj¹-
ce elementy armatury rêczne lub automatycz-
ne, które przyjmuj¹ tylko dwie pozycje (�Otwar-

te� i �Zamkniête�) oraz na automatyczne na-
stawcze elementy armatury, które dziêki regu-
latorowi po³o¿enia s¹ w stanie bezstopniowo
zmieniaæ swój przekrój przep³ywowy. Te ostat-
nie s¹ najczê�ciej stosowane wówczas, gdy
zamierza siê, poprzez system kierowania pro-
cesem, w³¹czyæ armaturê do obwodu regula-
cji. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ró¿ne
rodzaje napêdu ró¿ni¹ siê bardzo wyra�nie
pod wzglêdem kosztów inwestycji i eksploata-
cji. Obowi¹zuje zasada, aby dla ka¿dego in-
dywidualnego przypadku znajdowaæ opty-
maln¹ konfiguracjê.

W przypadku elementów armatury stoso-
wanych d³ugotrwale powinna obowi¹zywaæ
ogólna zasada: nie decyduj¹ koszty inwesty-
cyjne armatury lecz jej efektywno�æ ekonomicz-
na podczas ca³ego czasu eksploatacji. Porów-
nywaæ nale¿y zatem koszty inwestycji plus koszty
eksploatacji (koszty �Life cycle� � koszty ca³ego
okresu ¿ywotno�ci). Dla pó�niejszej eksploata-
cji i konserwacji jest wa¿ne, aby elementy arma-
tury i ich napêdy by³y ³atwo dostêpne. Oczywi-

sta jest tak¿e nastêpuj¹ca zasada: tylko w³a�ci-
wa kombinacja materia³ów obudowy i uszczel-
nienia gwarantuje bezpieczn¹ pracê (tab. 1).

Miêkko uszczelniaj¹ce przepustnice zamy-
kaj¹ce CENTERLINE, seria VIA/RS

Tak jak wszêdzie w przemy�le, tak¿e i w
cukrownictwie obowi¹zuje zasada: �lepsze jest
wrogiem dobrego�. Firma Crane Flow, która
nigdy wcze�niej nie by³a reprezentowana w
cukrowni Jülich, otrzyma³a w styczniu 1999
pierwsze zamówienie na armaturê. Obecnie w
strefie warników zainstalowanych jest oko³o 300
przepustnic zamykaj¹cych CENTERLINE se-
rii VIA/RS (rys. 1). Powód zainstalowania no-
wej armatury: przy krystalizacji ci¹gle docho-
dzi³o do awarii elementów armatury. Z tego
wzglêdu poszukiwano sprawdzonego, bez-
piecznego rozwi¹zania. Ponadto instalacja w
tej strefie zosta³a przestawiona z pracy przery-
wanej na pracê ci¹g³¹.

Szczególne wymagania stawiane armatu-
rze w rejonie warników. Wolf-Jürgen Balkwitz

Tab. 1. Odporno�æ przepustnic zamykaj¹cych CENTERLINE, seria VIA/RS na dzia³anie mediów (lista
doboru)
1) kauczuk etylenowo-propylenowy
2) lub równowa¿ny
3) uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

Rys. 2 Przekrój miêkko uszczelniaj¹cej prze-
pustnicy zamykaj¹cej CENTERLINE, seria
VIA/RS. Widaæ tutaj wyra�nie, ¿e na pier�cie-
niu no�nym naniesiony jest przez wulkanizacjê
elastomer (EPDM-H). Zatem do dyspozycji
jest wymienna wyk³adzina obudowy odporna
na dzia³anie pró¿ni.
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opisuje w nastêpuj¹cy sposób: �Dla zastoso-
wanych tutaj przepustnic, szczególnie krytycz-
ne s¹ wysokie temperatury, a zw³aszcza pró¿-
nia�. Trafnym rozwi¹zaniem okaza³y siê prze-
pustnice VIA/RS firmy Crane Flow, które za-
pewniaj¹ najlepsze wyniki na wielu warnikach
na ca³ym �wiecie. Poniewa¿ w przypadku prze-
pustnic RS, na wymiennym pier�cieniu no�nym
naniesiony jest trwale, metod¹ wulkanizacji -
elastomer (co gwarantuje uzyskanie wyk³adzi-
ny obudowy odpornej na dzia³anie pró¿ni),
nie mo¿e dochodziæ do wybrzuszania elasto-
meru pod wp³ywem podci�nienia (rys. 2). Z
tego powodu przepustnice te nadaj¹ siê szcze-
gólnie do procesów pró¿niowych. Wa¿nym
wymaganiem stawianym przez u¿ytkownika
by³a tak¿e mo¿liwo�æ automatycznego stero-
wania przepustnicami. Balkwitz: �Ca³a nasza
produkcja jest w³¹czona w nowoczesny sys-
tem kierowania procesem � bardzo du¿o prze-
biegów zosta³o ju¿ zautomatyzowanych�. Wiêk-
szo�æ napêdów przepustnic RS zosta³a pod³¹-
czona do systemu kierowania procesem.
Te miêkko uszczelniaj¹ce przepustnice zamy-
kaj¹ce i regulacyjne, przewidziane miêdzy in-
nymi dla przemys³u cukrowniczego, zosta³y
zaprojektowane do zastosowania w przewo-
dach gazu i cieczy o maksymalnym ci�nieniu
roboczym 1,6 MPa przy temperaturach pracy
pomiêdzy �34 °C i +150 °C (zale¿nie od kom-
binacji materia³u). Produkowane s¹ przepust-
nice o �rednicach znamionowych od DN 50
do DN 1200. Do dyspozycji s¹ przepustnice w
wersji pier�cieniowej lub z obudow¹ przykrê-
can¹ za pomoc¹ ko³nierzy, wykonane z ¿eliwa
w gatunku GG25 i GGG40, a tak¿e ze staliwa
GS-C25, o d³ugo�ci konstrukcyjnej KI (DIN
3202). Wa¿ne jest, ¿e uszczelka i dysk, czyli
jedyne czê�ci sk³adowe przepustnicy stykaj¹-
ce siê z transportowanym medium, s¹ ofero-
wane przez producenta w ró¿nych wersjach

materia³owych. W po-
równaniu z dostêpny-
mi, tradycyjnymi zamy-
kaj¹cymi elementami
armatury, przepustnice
RS mog¹ byæ stoso-
wane w sposób zde-
cydowanie bardziej
elastyczny dziêki wy-
miennym wyk³adzinom
obudowy. Przepustni-
ce te mo¿na spotkaæ w
oko³o 150 cukrow-
niach na ca³ym �wie-
cie. Za przyk³ad niech

pos³u¿y cukrownia Könnern przedstawiona na
zdjêciu 3. Tutaj przepustnice RS s¹ zainstalo-
wane pocz¹wszy od strefy dostarczania bura-
ków, a¿ po strefê krystalizacji � ³¹cznie oko³o
3500 elementów armatury o jednym rodzaju
konstrukcji, co u³atwia gospodarkê magazy-
now¹ i konserwacjê. Jedna trzecia przepust-
nic zosta³a zautomatyzowana: do pracy typu
�otwarte / zamkniête�, przy pomocy wy³¹czni-
ków krañcowych i zaworów elektromagnetycz-
nych, a dla procesów regulacji przy pomocy
napêdów pneumatycznych i regulatorów po-
³o¿enia. Przepustnice te by³y stosowane przez
oko³o dziesiêæ kampanii buraczanych i prak-
tycznie podczas ich pracy nie wyst¹pi³y ¿adne
problemy z ich powodu.

Zalety przepustnic VIA/RS
Do szczególnych cech przepustnic VIA/RS
nale¿¹:
� odporno�æ na korozjê: tylko wyk³adzi-
ny obudowy i dysku stykaj¹ siê z transporto-
wanym medium. Oznacza to, ¿e (za³o¿ywszy
odpowiedni dobór materia³u) ani obudowa ani
elementy mechaniczne (takie jak wa³ek) nie
mog¹ korodowaæ,
� trwale szczelne zamkniêcie: w pozycji
zamkniêcia przepustnice gwarantuj¹ szczelne
zamkniêcie w obu kierunkach. Dysk wywiera
zdefiniowany, sta³y nacisk na elastyczn¹ wy-
k³adzinê obudowy i dziêki temu zapewnia efek-
tywne uszczelnienie. Przenoszenie si³y pomiê-
dzy tarcz¹ i wa³kiem nastêpuje poprzez czop
kwadratowy. Dysk nie jest po³¹czony z wa³-
kiem na sztywno i dziêki temu centruje siê sa-
moczynnie. Zapobiega to przeci¹¿eniu i zu¿y-
ciu �ciernemu elastomeru. Wykluczone s¹ nie-
szczelno�ci na tarczy i w krytycznych obsza-
rach uszczelnienia wa³ka. Niemo¿liwe jest �moc-
ne korodowanie� �ruby, ko³ka i tarczy, jak to
czêsto mia³o miejsce w przesz³o�ci. Oznacza to

redukcjê kosztów zwi¹zanych z przegl¹dami i
konserwacjami, a tym samym zapewnia
wiêksz¹ dyspozycyjno�æ instalacji,
� elastyczna wyk³adzina obudowy: wy-
mienna wyk³adzina obudowy sk³ada siê ze
wzmocnionego pier�cienia no�nego (zaprojek-
towanego specjalnie dla przemys³u cukrowni-
czego), na który, metod¹ wulkanizacji, nanie-
siony zosta³ elastomer. Elastyczna, stabilna wy-
k³adzina obudowy nie podlega ¿adnym obci¹-
¿eniom rozci¹gaj¹cym ani odkszta³caj¹cym oraz
wynikaj¹cemu z nich zu¿yciu �ciernemu, jak to
ma zwykle miejsce w przypadku przepustnic
konwencjonalnych. Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e
podczas monta¿u nie ma mo¿liwo�ci zdefor-
mowania wyk³adziny obudowy. Dziêki temu
tak¿e media zawieraj¹ce amoniak mog¹ byæ
bezpiecznie odcinane i regulowane,
� nadaj¹ siê do zastosowañ zwi¹zanych
z pró¿ni¹: po³¹czenie pomiêdzy elastomerem
i pier�cieniem no�nym jest tak mocne, ¿e prze-
pustnica nadaje siê nawet do zastosowania
przy du¿ych prêdko�ciach przep³ywu oraz pod
dzia³aniem pró¿ni. Wiele tradycyjnych rozwi¹-
zañ konstrukcyjnych jest znacznie mniej przy-
datnych w tych ekstremalnych warunkach,
� zwarta konstrukcja: przepustnica zamy-
kaj¹ca jest nie tylko lekka � zwarta budowa
umo¿liwia zastosowanie nawet w przypadku
dysponowania ograniczonym miejscem, tam
gdzie tradycyjne wykonania nie mog³yby siê
zmie�ciæ. Serwis jest ograniczony do minimum,
poniewa¿ ten element armatury sk³ada siê je-
dynie z czterech g³ównych czê�ci: obudowy,
dysku, wa³ka i wyk³adziny obudowy.

Praktyczne do�wiadczenia zdobyte dziêki
przepustnicomom VIA/RS zamontowanym nie-
dawno w cukrowni Jülich komentuje Wolf-Jürgen
Balkwitz: �Mogê na ten temat powiedzieæ tylko
tyle: one nie rzucaj¹ siê w oczy. Takie kompo-
nenty s¹ u nas zawsze chêtnie widziane!�

T³umaczenie artyku³u i dystrybutor na rynku
polskim:
Patrz reklama na ok³adce!  www.npi.com.pl

Rys. 3.  Zdjêcie lotnicze cukrowni Könnern
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