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Punkt 2.17 Armatura 

Istniejący punkt „2.17 Armatura” zostaje wykreślony i zastąpiony treścią, jak poniżej: 

 

2.17. ARMATURA 

2.17.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Dla zasuw i przepustnic z napędem elektrycznym zabudowanych w miejscach niedostępnych należy 

stosować napędy z panelem sterowania  w wersji rozłącznej, montowanym w miejscu dostępnym dla 

obsługi. 

2.17.2. ZASTAWKI KANAŁOWE ODCINAJĄCE 

• materiał ramy, zawieradła, trzpieni – stal 1.4404, 

• prowadzenie płyty na całej długości  zagłębione w ramie w sposób demontowalny 
wykonane z PE-UHMW, 

• uszczelnienie boczne z elastomeru odpornego na tłuszcze i oleje ( NBR ) mocowanego 
w sposób demontowalny na ramie. Uszczelnienie o profilu wargowym, mocowane do 
ramy zastawki poprzez profil zamknięty o przekroju kwadratowym, 

• nie dopuszcza się zastawek z uszczelnieniem na zawieradle, 

• szczelność zastawki: dwustronna, lepsza niż wg DIN 19569-4 klasa 5, maksymalny 
przeciek wody czystej na 1 mb. uszczelki wynosi nie więcej niż 0,2 l/min. 

• uszczelnienie denne mocowane w dolnym profilu ramy zapewniające szczelność nawet  
w przypadku wyboczenia płyty i uniemożliwiające osadzanie się zanieczyszczeń, 

• rozwiązania techniczne powinny uniemożliwiać „zapieczenie się” rzadko używanego 
(tj. 1 raz na 3 miesiące) zawieradła (prowadzenie stalowej płyty w prowadnicach 
z PE-UHMV), 

• płyta zawieradła powinna być wykonana z pojedynczego arkusza blachy, 

• ze wzmocnieniami poprzecznymi zgrzewanymi do płyty w taki sposób, aby zapewnić 
swobodny wypływ zanieczyszczeń z profilu wzmocnienia, 

• wszystkie elementy zastawki mające styczność z atmosferą powinny być łączone na 
śruby lub zgrzewane, 

• mocowanie zastawki w bruzdach kanału przez wbetonowanie, 

• napędy: ręczny przez kółko/przekładnie lub elektromechaniczny. 

2.17.3. ZASTAWKI KANAŁOWE OPUSZCZANE (KRAWĘDZIE PRZELEWOWE) 

• materiał ramy, zawieradła, trzpieni – stal 1.4404, 

• prowadzenie płyty na całej długości  zagłębione w ramie w sposób demontowalny 
wykonane z PE-UHMW, 

• uszczelnienie boczne z elastomeru odpornego na tłuszcze i oleje ( NBR ) mocowanego 
w sposób demontowalny na ramie. Uszczelnienie o profilu wargowym, mocowane do 
ramy zastawki poprzez profil zamknięty o przekroju kwadratowym, 

• nie dopuszcza się zastawek z uszczelnieniem na zawieradle, 



• szczelność zastawki: dwustronna, lepsza niż wg DIN 19569-4 klasa 5, maksymalny 
przeciek wody czystej na 1 mb. uszczelki wynosi nie więcej niż 0,2 l/min. 

• uszczelnienie denne mocowane w dolnym profilu ramy zapewniające szczelność nawet  
w przypadku wyboczenia płyty i uniemożliwiające osadzanie się zanieczyszczeń, 

• rozwiązania techniczne powinny uniemożliwiać „zapieczenie się” rzadko używanego 
(tj. 1 raz na 3 miesiące) zawieradła (prowadzenie stalowej płyty w prowadnicach 
z PE-UHMV), 

• płyta zawieradła powinna być wykonana z pojedynczego arkusza blachy, 

• ze wzmocnieniami poprzecznymi zgrzewanymi do płyty w taki sposób, aby zapewnić 
swobodny wypływ zanieczyszczeń z profilu wzmocnienia. 

• wszystkie elementy zastawki mające styczność z atmosferą powinny być łączone na 
śruby lub zgrzewane. 

• mocowanie zastawek na pionowej ścianie przy pomocy kotw; 

• napęd ręczny przez kółko/przekładnię lub elektromechaniczny . 

2.17.4. ZASUWY NOŻOWE 

• zabudowa międzykołnierzowa, połączenie PN10, 

• zawieradło ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301, 

• korpus: żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy, 

• uszczelnienie poprzeczne zasuwy – profilowo-wargowe wykonane z elastomeru lub 
uszczelnienie dławicowe.  

  

Konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać: 

• doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu z pracy 
i demontażu zasuwy), 

• uszczelnienie w kierunku przepływu – obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone 
w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak tzw. 
stref martwych), 

• konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej 
podczas zamykania noża (nisze płuczące ułatwiające wymywanie zanieczyszczeń), 

• szczelność zasuw w obu kierunkach, 

• dolna część płyty noża sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec 
zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady), 

• wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury 
w wykonaniu stal nierdzewna 1.4401, 

• dla całego zakresu średnic zachowana klasa szczelności A (wg PN-EN 12266-1), 

• parametry nominalne zasuw PN10, 

• długość zabudowy wg normy EN 558 / ISO 5752 część 20, 

• dla zasuw z napędem z napędem elektromechanicznym: 

− sterowanie lokalne/zdalne, 

− zasilanie 3 fazowe 400 V, 50 Hz, 

− grzałka do podgrzewania wewnętrznego, 

− szczelność IP67, 

− zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika, 

− z możliwością obsługi ręcznej. 

2.17.5. ZASUWY BEZKORPUSOWE WRZECIONOWE (ZASTAWKI NAŚCIENNE) 
Zasuwy bezkorpusowe wrzecionowe przeznaczone są do odcinania przepływu na wlotach 

(i wylotach) rurociągów ze zbiorników. Ta armatura bywa również nazywana zastawkami 

naściennymi lub zasuwami kanałowymi. 



• Zasuwy powinny zapewniać szczelność w obu kierunkach; 

• Wymagane ciśnienie robocze na stronę tylną i przednią płyty zamykającej 0,6 bar; 

• Mocowanie do ścian budowli przy pomocy kotw, na okrągłych otworach; 

• Konstrukcja zasuwy bezkorpusowej samonośna ramowa, z bezpośrednio nadbudowaną 
głowicą łożyskową; 

• Uszczelnienie pomiędzy ramą i płytą z możliwością wymiany bez demontażu zasuwy 
ze ściany; 

• Napęd elektromechaniczny: 

− sterowanie lokalne/zdalne, pozycja położenia zasuwy otwarta, zamknięta, 

− zasilanie 3 fazowe 400 V, 50 Hz, 

− grzałka do podgrzewania wewnętrznego, 

− szczelność IP67, 

− zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika; 

• Napęd ręczny – kluczem poprzez przedłużone wrzeciono; 

• Rama, płyta zawierająca – żeliwo z antykorozyjną powłoką ochronną lub stal stopowa; 

• Wrzeciono z przedłużeniem, śruby i nakrętki – stal stopowa; 

• Uszczelnienie z elastomeru odpornego na tłuszcze i oleje (np. NBR). 

2.17.6. PRZEPUSTNICE 

2.17.6.1. Wymagania ogólne 

• Typ: przepustnica centryczna, do zabudowy międzykołnierzowej, do DN600, z uszami 
ułatwiającymi montaż o długości zabudowy wg DIN3202/3 K1 

• Długość zabudowy wg EN558 seria 20  

• przepustnice powinny spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa zawarte 
w Europejskiej Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/EG (PED) Aneks I dla płynów grupy 1 i 2. 

• Wymagana szczelność 100 % dla obydwu kierunków przepływu 

• Korpus przepustnic winien być wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem 
antykorozyjnym dla wszystkich średnic, nie dopuszcza się stosowania żeliwa szarego 
GG25. 

• Dysk soczewkowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4408, bez poprzecznych użebrowań, 

• wał wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021, 

• Łożyskowanie wału dla średnic do DN250 uszczelnienie wału wyłącznie poprzez 
manszetę, pokrycie wewnętrznej powierzchni przepustnicy stanowi powierzchnię 
ślizgową (łożyskowanie wałka); dla średnic do DN250 nie dopuszcza się stosowania 
potrójnego łożyskowania.        

• W górnej części wałka o-ring zabezpieczający przed zewnętrznym wpływem środowisko 
(nie spełnia roli łożyska). 

• Mocowanie wałka w tarczy wyłącznie kształtowe (na czworokąt). 

• Uszczelnienie - NBR dla powietrza, wykładziny muszą być wymienne, kształt wykładziny 
musi zapewniać stabilne mocowanie w korpusie. 

• Do montażu należy stosować (tam gdzie to możliwe) złącza bezkołnierzowe, 
pozwalające na optymalny montaż króćców kołnierzowych, ułatwiając dostęp do 
przepustnicy oraz odciążając korpus od naprężeń montażowych. Należy zwrócić uwagę 
na charakter pracy złącza (przenoszące siły osiowe, lub nie przenoszące sił osiowych) i 
zapewnić odpowiednie zakotwienie rurociągów. Nie dopuszcza się stosowania do 
montażu przepustnic wydłużek montażowych. 

• Napęd przepustnic regulacyjnych: 

− napęd elektromechaniczny z zabudowanym logicznym układem pozwalającym 
zaprogramować rodzaj sterowania, 

− zasilanie 3 fazowe 400 V, 50 Hz, 



− grzałka do podgrzewania wewnętrznego, 

− szczelność IP67, 

− zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika, 

− zespół sterowania lokalnego z przełącznikiem, sterowanie lokalne/zdalne 
i wprowadzoną sygnalizacją trybu sterowania zdalnego (zestyk beznapięciowy), 

− nadajnik położenia z sygnałem wyjściowym 4...20 mA, 

− możliwość ręcznej zmiany położenia. 

2.17.7. ARMATURA ZWROTNA 

2.17.7.1. Zawory zwrotne kulowe 

• Medium – ścieki komunalne i osady ze ścieków komunalnych; 

• Wykonanie konstrukcyjno – materiałowe: 

− przyłącza kołnierzowe PN 10, 

− element zamykający: kula swobodnie poruszająca się w obudowie, 

− możliwość czyszczenia bez konieczności demontowania zaworu na instalacji, 

− korpus z żeliwa z ochronną powłoką antykorozyjną, 

− kula pokryta gumą odporna na działanie olejów mineralnych i tłuszczów obecnych 
w ściekach komunalnych; 

• Parametry zaworów zwrotnych kulowych PN 10. 

2.17.7.2. Klapy zwrotne 

• Medium – osad czynny w oczyszczalni ścieków komunalnych, ścieki deszczowe; 

• Wykonanie konstrukcyjno – materiałowe: 

− Klapa zwrotna do montażu na wylocie rurociągu (w ściekach), 

− położenie poziome, 

− kołnierze PN 10, 

− rama, pokrywa, płyta kotwiąca z polietylenu (PEHD), 

− wałek: stal stopowa, 

− uszczelka pokrywy -  neopren, 

• Parametry nominalne zaworów zwrotnych klapowych PN 0,5. 

2.17.8. ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE 
 Medium – woda technologiczna (ścieki oczyszczone), sprężone powietrze 

 Wykonanie konstrukcyjno-materiałowe 

− przyłącze gwintowane, 

− korpus i kula ze stali 1.4301 lub lepszej, 

− uszczelnienie pomiędzy kulą, a korpusem (gniazda) z PTFE, 

− uszczelnienie trzpienia gwarantujące pełną szczelność, nie wymagające 
konserwacji, 

− napęd ręczny dźwigniowy, 

 Parametry nominalne zaworów odcinających PN 10. 

 


