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Przeznaczenie, zastosowanie 
 
Ręczne odmulania kotłów parowych wszelkich 
typów, również w technice okrętowej. Odmulanie 
kotłów-utylizatorów. 
 
Charakterystyka 
 
Zawór otwiera się przez ręczne naciśnięcie w dół 
dźwigni sterującej, natomiast jego zamknięcie 
następuje automatycznie pod wpływem 
wbudowanej sprężyny, po zwolnieniu nacisku na 
dźwignię. 
Istnieje możliwość zabezpieczenia zaworu za 
pomocą kołka przeprowadzonego przez otwór w 
jarzmie zaworu, zarówno w położeniu otwarcia – 
przy spuście wody z kotła, jak i w położeniu 
zamknięcia – w celu zablokowania w tym 
położeniu. 
 
Graniczne parametry pracy 
 

Maks. ciśnienie 
robocze barg 

 
40 

 
35 

 
32 

Maks. temperatura 
0C 

120 200 250 

 
Przyłącza 
 
Kołnierze zgodne z DIN, PN 40 (BS 4504  
tabela 40). 
Kołnierze zgodne z ANSI B 16.5 (BS 1560) 
150/300 RE. 
Na żądanie króćce do spawania doczołowego za 
dopłatą. 
 
 
Materiały 
 
Korpus zaworu: stal węglowa C 22.8  
(DIN 1.0460) 
Siedzisko, hartowane ze stali nierdzewnej  
X 46 Cr 13 (1.4034) 
Zawieradło: hartowane ze stali nierdzewnej  
X 90 CrMo V 18 (1.4112) 
Jarzmo zaworu: żeliwo sferoidalne GGG_40.3 
(0.7043) 
Materiał szczeliwa w dławicy: PTFE 
Sprężyna: stal sprężynowa (1.1200) 
 
 
Konstrukcja, wykonania 
 
Zawór przelotowy ze złączami kołnierzowymi. 
Wyposażony w mechanizm szybkiego zamykania, 
dźwignię sterującą i blokadę otwarcia/zamknięcia. 
Uszczelnienie trzpienia: dławnica 
samouszczelniająca się. Istnieje możliwość zmiany 
położenia dźwigni sterującej względem osi 
podłużnej zaworu przez obrócenie jarzma zaworu 
względem korpusu o kąt 900, 1800 lub 2700. 
Ramię przedłużenia dźwigni może być 
zamontowane z położeniu poziomym lub 
pionowym. 
 

 
Wymiary 
 

mm 20 25 32 40 50 DN 
cal ¾  1 1 ¼  1 ½  2 
L 160 160 180 200 230 
L1 80 80 90 100 115 
L2 445 445 445 660 660 
H 203 203 203 212 212 
H1 250 250 250 300 300 

 
 
Wymiary w 
mm 

H2 138 138 138 207 207 
D 105 115 140 150 165 
b 18 18 18 18 20 
k 75 85 100 110 125 
l 14 14 18 18 18 

Wymiary 
kołnierzy 
w mm 
 
Liczba 
śrub  

 4 4 4 4 4 

Masa w kg 
 

11 12 13 17 18 

 
 
Dane podawane w zapytaniach 
ofertowych 
 
Szybkodziałający zawór odmulający sterowany 
dźwignią ręczną, wyposażony w mechanizm 
samoczynnego szybkiego zamykania i blokadę 
otwarcia/zamknięcia. 
 
Dane dotyczące: ciśnienia znamionowego (PN), 
wielkości nominalnej (DN), złączy ciśnienia 
roboczego, przeciwciśnienia, temperatury, 
czynnika roboczego, rodzaju zastosowania (np. typ 
kotła). 
 
Dane podawane w zamówieniu 
 
Ciśnienie znamionowe (PN), wielkość nominalna 
(DN), złącza, ciśnienie robocze, przeciwciśnienie, 
temperatura, czynnik roboczy, rodzaj zastosowania 
(np. typ kotła). 
 
Na życzenie, za dodatkową opłatą 
wystawiane są certyfikaty badań 
odbiorczych: 
Wg wymagań normy EN 10204 -2.1, -2.2 i –3.1 B 
 
Wszystkie wymagania co do badań odbiorczych 
należy określać w zamówieniu. Po dostawie 
urządzenia wykonanie badań odbiorczych i 
wystawienie certyfikatu nie są możliwe. W sprawie 
opłat za testy i badania odbiorcze prosimy 
kontaktować się z siecią naszych biur techniczno-
handlowych. 
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Częstotliwość i czas trwania odmulania 
 
W chwili otwarcia zaworu odmulającego PA 26 jego 
szybkie działanie otwierające przyczynia się do 
powstania podciśnienia na wlocie do zaworu, co 
powoduje zassanie wody kotłowej z zawiesiną 
szlamu z dolnej części kotła i jej odprowadzenie 
przez zawór na zewnątrz. Równolegle do funkcji 
odmulania samoczynnie zachodzi również odsalanie, 
czyli odprowadzenie wraz z określoną ilością wody 
kotłowej nagromadzonych w niej, rozpuszczonych 
soli. 
Skuteczny czas odmulania – czyli czas otwarcia 
zaworu – nie powinien przekraczać 3-4 sekundy. 
Warunkiem wyznaczenia prawidłowej wartości czasu 
otwarcia zaworu jest znajomość ilości wody kotłowej 
jaka w ty czasie ma być przez zawór odprowadzona. 
 
1. Diagram 1 prezentuje charakterystyki ilości 

wody kotłowej w kg/h jakie muszą być 
odprowadzane, aby utrzymać jej gęstość 
poniżej górnej dopuszczalnej jej wartości, np. 
50 kg/h. 

2. Diagram 2 prezentuje charakterystyki 
przepustowości zaworu odmulania w kg/s, np. 
12kg/s przy ciśnieniu w kotle wynoszącym 25 
barg. 

3. Z powyższych danych można obliczyć czas 
pojedynczego odmulania, w tym przypadku 
50:12 = 4 sekundy na godzinę. Oznacza to że 
zawór odmulania należy otwierać na okres 4 
sekund co godzinę. 

4. Ogólna wytyczna stwierdza, że czas odmulania, 
czyli czas otwarcia zaworu powinien trwać 3-4 
sekundy. Jeżeli w wyniku obliczenia według 
sposobu podanego w p. 3 wyznaczony zostanie 
czas odmulania przekraczający4 sekundy lub 
krótszy niż 3 sekundy, należy przyjąć czas 
odmulania (czas otwarcia zaworu) trwający 3-4 
sekundy, lecz równocześnie należy przyjąć 
odpowiednio większą lub mniejszą 
częstotliwość tej operacji. 

 
Przykład 
 
Wynik obliczenia: 1.5 sekund na godzinę 
Postępowanie: odmulać przez 3 sekundy co dwie 
godziny. 
Wynik obliczenia: 7 sekund na godzinę 
Postępowanie: odmulać przez 3-5 sekund co każde 
pół godziny. 
 
Przykład wykorzystania diagramu 1: 
 
Zawartość soli w wodzie zasilającej 

S = 150 mg/l 
Dopuszczalna gęstość wody kotłowej 

K = 5000 mg/l 
Wydajność kotła 

Q = 1600 kg/h 
Ilość wody kotłowej jaka musi być odprowadzona :  

A = 50 kg/h 
 
Przykład wykorzystania diagramu 2: 
 
Ciśnienie w kotle 25 bar n 
Wielkość zaworu odmulania 32 mm (1 ¼”)  
Przepustowość zaworu = ca 12 kg/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostawa wg naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży 
 
 
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian 
technicznych i konstrukcji. 

 

 

   
 


