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Zadbaj o swoją instalację!
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Grupa ZAMKON działająca na pols-
kim rynku od 1989 roku, specjalizuje
się w produkcji armatury przemysło-
wej, wykonuje projekty z zakresu ener-
getyki cieplnej oraz świadczy komplek-
sowe usługi doradztwa technicznego.

Oferta firmy obejmuje szeroki asor-
tyment urządzeń, w skład którego
wchodzi armatura odwadniająca, odci-
nająca, regulacyjna, kompleksowe uk-
łady instalacyjne i wiele innych.

Bardzo dobra oferta firmy, odpowia-
dająca bezpośrednio potrzebom klienta,
kompetencje jej przedstawicieli i pracow-
ników, pozwalają nieustannie poszerzać
asortyment o nowe urządzenia.

Poniżej prezentujemy przykładowe
produkty ZAMKON, które są odpo-
wiedzią na problemy, z jakimi często
spotykają się użytkownicy sieci parowo-
-kondensacyjnych.

W zakładzie przemysłowym parę wod-
ną przesyła się rurociągami, zarówno na
bliższą, jak i dalszą odległość. W zależ-
ności od pory roku towarzyszą temu róż-
ne warunki pogodowe. Jednocześnie na-
tężenie przepływu pary podczas przesyłu
wielokrotnie ulega zmianie. Para wodna,
która z kotłowni wypływa jako przegrza-
na, w wyniku strat ciepła do otoczenia
może przechodzić w parę nasyconą mo-
krą, a więc zawiera pewne ilości cząste-
czek wody. Występuje wówczas zmniej-
szenie dyspozycyjnej różnicy entalpii,
w wyniku czego maleje wydajność ciepl-
na ogrzewania w wymienniku bądź innym
urządzeniu odbiorczym. Przedstawio-
nych niedogodności można uniknąć pod
warunkiem pozbycia się całego konden-
satu z układu grzewczego, który należy
odprowadzić do zbiornika kondensatu. 

Kolejnym problemem są uderzenia
wodne (tzw. waterhammer), które mogą
wystąpić w rurociągach instalacji prze-
mysłowych. Zjawisko to polega na pow-
staniu fali uderzeniowej kondensatu,
która przy zmianie kierunku, zmienia

jednocześnie swoją energię kinetyczną
w energię ciśnienia. Generowany pod-
czas tego procesu hałas jest najmniej
dokuczliwym skutkiem, często jednak
dochodzi do poważnych uszkodzeń ar-
matury i elementów rurociągu. Powyż-
sze problemy można zminimalizować
poprzez właściwą konfigurację całego
systemu parowo-kondensacyjnego oraz
zastosowanie przedstawionych poniżej
urządzeń firmy ZAMKON.

Seprator SPZ-12 Duo łączy najwyższe
standardy jakościowe i innowacyjność,
jest urządzeniem w pełni zaprojektowa-
nym i produkowanym w firmie ZAM-
KON. Jest to urządzenie ciśnieniowe,
którego zadaniem jest oddzielenie kon-
densatu z przepływającej pary mokrej i
usuwanie zanieczyszczeń. Separacja ma
miejsce dzięki zabudowanej wewnątrz
podwójnej spirali, zwanej zawirowywa-
czem strugi, który dzięki sile odśrodko-
wej oddziela cięższy kondensat wraz z
zanieczyszczeniami, a ten po ściankach
spływa do dolnej części separatora. Na-
stępnie struga pary zmienia gwałtownie
kierunek i przechodzi ze spirali pierw-
szej do drugiej wylotowej. Zbędny kon-
densat jest następnie odprowadzany na
zewnątrz, dzięki zabudowanemu w dol-
nej części separatora odwadniaczowi.
Separator firmy ZAMKON nie wymaga
dodatkowej energii do osuszenia pary,
jego sprawność jest bardzo wysoka: oko-
ło 98-99%, a opory przepływu wpływają-
ce na straty ciśnienia wynoszą maksymal-
nie do kilku procent. Funkcja filtracyjna
separatora stanowi bardzo ważny aspekt,
ponieważ drobiny zanieczyszczeń w kon-
densacie potrafią poczynić znaczne spus-
toszenie wewnątrz instalacji parowych.
Separatory pary powinny być stosowane
przed wejściem do każdego odbiornika
ciepła oraz przed armaturą redukcyjną.
Mogą też być stosowane w układach
sprężonego powietrza, gdzie wymagane
jest zasilanie powietrzem dobrej jakości.
Zastosowanie separatora pozwala na

dłuższe i mniej awaryjne funkcjonowa-
nie sieci instalacyjnych oraz przemysło-
wych urządzeń wymiany ciepła. Efekt
oszczędności energetycznych można
uzyskać przy minimalnych nakładach
inwestycyjnych, a zwrot następuje w
bardzo krótkim czasie.

Kolejny produkt to Tłumik Uderzeń
Wodnych TUW, urządzenie ciśnieniowe
z powietrzno-parową przestrzenią bufo-
rową, które zabudowane na rurociągach
pary/kondensatu zabezpiecza sieci insta-
lacyjne, armaturę i urządzenia AKPiA
przed uderzeniami wodnymi i nagłymi
skokami ciśnienia. W zależności od uk-
ładów rurociągowych, tłumiki zabudo-
wuje się na osiach wylotowych z odbior-
ników ciepła, przy odwadniaczach da-
nych odbiorników ciepła, w miejscu
wznoszenia się rurociągów przesyło-
wych, wszędzie tam gdzie istnieje poten-
cjalna możliwość wystąpienia uderzenia
wodnego. Dzięki odpowiedniej kon-
strukcji TUW i zastosowaniu przestrze-
ni parowo-buforowej w tłumiku (kom-
pensatorze), uderzenia wodne i skoki
ciśnienia są znacznie ograniczone, co
zabezpiecza sieci rurociągowe przed
awarią i ogranicza hałas na instalacji.

Stosowanie odpowiednich urządzeń
w sieciach instalacji przemysłowych poz-
wala ograniczyć straty energii, uspraw-
niać procesy technologiczne, tym samym
przyczyniając się do wzrostu rentow-
ności inwestycji.
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