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Wytwornice pianowe
Wytwornice pianowe to urządzenia służące do wytwarzania i podawania piany 

z pianotwórczych środków syntetycznych. Powstaje w nich piana średnia 
o liczbie spienienia od 20 do 200. 

Q15 (WP 2-75) 
[POHORJE]

WP 2/75 
[KZWM]

WP-200 (WP-2/75) 
[POK]

WP-400 (WP-4/75) 
[POK]

Waga (kg): 6,3 5,9 4,8 5,6

Wymiary (mm): 887 x 283,2 x 191 792 x 263 x 213 588 x 259 x 251 825 x 366 x 250

Maksymalna długość rzutu 
strumienia piany (m): 8,7 7 7,8 9,9

Wydajność (l/min): 200 200 200 400 

Liczba spienienia 82 83,3 89 73

Nasada Storz 52 Storz 52 Storz 52 Storz 52

Wytwornic używa się do gaszenia ciał stałych i cieczy pal-
nych oraz substancji topniejących w podwyższonych tempera- 

turach. Urządzenia te są częścią układu wytwarzającego pianę, do któ- 
rego należą też: wąż z nasadą 52, zasysacz liniowy i pojemnik 
ze środkiem pianotwórczym. Środek pianotwórczy może być również poda-
wany poprzez linie wężowe bezpośrednio z samochodu gaśniczego. 

Rozróżniamy wytwornice o wydajności wodnej 200 l/min lub 400 l/min 
i o liczbie spienienia 75 lub 150. Mają one prostą budowę. Składają się z: nasa-
dy tłocznej, zaworu kulowego, rozpylacza z dyszą i zawirowaczem, sita filtru-
jącego, manometru, korpusu z uchwytem oraz siatek spieniających. 

Jak powstaje piana? W dużym uproszczeniu wygląda to tak: przez wy-
twornicę zasysany jest podawany pod ciśnieniem wodny roztwór środ-

ka pianotwórczego, który po odpowiednim rozpyleniu i połączeniu 
z powietrzem przechodzi przez sita o określonym profilu i wielkości 
oczek, które formują pianę. Spienienie zależy od typu rozpylacza roz-
tworu z zawirowaczem, siatek spieniających i średnicy rury wylewo-
wej. Na wytworzenie piany o najlepszych parametrach ma także duży 
wpływ ciśnienie nominalne na wejściu do wytwornicy. Optymalne wynosi 
0,55 MPa, można je kontrolować dzięki manometrowi znajdującemu 
się na rozpylaczu. Aby wyeliminować zanieczyszczenia znajdujące się 
w wodzie, by nie pogarszały parametrów piany, na wlocie urządzenia mon-
tuje się sitko filtracyjne.

opr. maja

Wytwornice WP-200 (WP-2/75) i WP-400 (WP-4/75) [POK]

Jako pierwsze w swojej klasie na świecie mają wielopunkto-
we systemy tryskaczowe, odpowiednio z czterema i pięcioma 
dyszami. System ten, wraz z siatką o określonym profilu i wiel-
kości oczek, kształtuje parametry podawcze piany. Wytworni-
ce te wykonane są z wysokiej jakości aluminium z pierwszego 

wytopu. Mają dysze anodowane na głębokość 
50 mikronów, które zapewniają 
wieloletnią bezawaryjną pracę. Są 
dzięki temu odporne na ścieranie. 

Tuby są sztywne i pomalowane 
farbą epoksydową. Ich wlot zabez-

pieczają otoki ochronne z elastomeru 
EPDM. Siatki wykonane są ze stali nie-
rdzewnej. Manometr zalany jest olejem. 

Aby ułatwić obsługę, na urządzeniu 
wygrawerowane są odpowiednie 

oznaczenia. W wytwornicy WP-
4/75 normatywnie dopuszcza się 
tolerancję liczby spienienia –10%.

Q15 (WP 2-75) 
[POHORJE]

To urządzenie o korpusie wykonanym 
z ocynkowanej stali i dyszach wyloto-
wych z mieszanki ze stopu mosiądzu. 
Zawór i nasada tłoczna wytwornicy 
są ze stopu aluminium. Zastosowano 
w niej manometr do pomiaru ciśnienia.
Zewnętrzna powierzchnia wytwornicy 
pokryta jest lakierem. 

WP 2/75 [KZWM]

Wszystkie elementy tej 
wytwornice wykonane 
są ze stali nierdzewnej. 
Na najbardziej narażo-
nych na uszkodzenia 
powierzchniach zastoso-
wano gumy ochronne. 
Produkt wyposażony jest 
w zawór i manometr, 
dzięki któremu można 
kontrolować ciśnienie 
podawanego wodnego 
roztworu środka piano-
twórczego.


