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Opis

1. Uwagi ogólne

Odwadniacz pompuj¹cy APT14 jest urz¹dzeniem specjalnej konstrukcji, ³¹cz¹cej cechy odwadniacza
p³ywakowego i pompy porcjowej.
APT14 zalecany jest do odprowadzania kondensatu z urz¹dzeñ grzewczych zasilanych par¹ wodn¹
szczególnie w tych instalacjach, w których mamy do czynienia ze zmieniaj¹cym siê w szerokim
zakresie obci¹¿eniem cieplnym co mo¿e doprowadziæ do zawieszania siê kondensatu.
Zjawisko zawieszania siê kondensatu wystêpuje w sytuacji, gdy cinienie w przestrzeni parowej
urz¹dzenia grzewczego spada (np. na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na ciep³o) poni¿ej
cinienia w ruroci¹gu powrotnym kondensatu. W takiej sytuacji zwyk³y odwadniacz, odprowadzaj¹cy
kondensat jedynie dziêki dodatniej ró¿nicy cinieñ pomiêdzy przestrzeni¹ parow¹ a instalacj¹
powrotn¹ kondensatu, przestanie spe³niaæ swoje zadanie.
APT14 ³¹czy funkcje odwadniacza p³ywakowego i pompy porcjowej.
W sytuacji gdy cinienie w przestrzeni parowej urz¹dzenia grzewczego przewy¿sza cinienie zwrotne
pochodz¹ce z instalacji kondensatu, APT14 pracuje jak odwadniacz.
Natomiast gdy cinienie w przestrzeni parowej spada poni¿ej cinienia zwrotnego, APT14 samoczynnie
zaczyna pracowaæ jak pompa porcjowa zasilana par¹ wodn¹.
Zastosowanie APT14 zapewnia odprowadzanie kondensatu nawet z przestrzeni w której panuje
podcinienie. Dziêki umieszczeniu odwadniacza pompuj¹cego nieco poni¿ej urz¹dzenia grzewczego
i wyrównaniu cinieñ w komorze p³ywakowej i przestrzeni parowej urz¹dzenia (za porednictwem
rurki równowa¿¹cej), kondensat mo¿e nap³yn¹æ grawitacyjnie przez króciec wlotowy do komory
p³ywakowej a nastêpnie zostaæ przet³oczony do ruroci¹gu powrotnego / zbiornika kondensatu.

Wielkoci i przy³¹cza standardowe
ko³nierze DIN, PN16
gwinty rurowe

kondensat
wlot
wylot
DN40
DN25
R 1.1/2
R 1

para napêdowa,
wydech
R 1/2
R 1/2

Parametry graniczne
Konstrukcja korpusu
Maksymalne cinienie pary napêdowej
Maksymalne cinienie pracy
Maksymalne przeciwcinienie kondensatu
Maksymalna temperatura pracy
Minimalna temperatura otoczenia
Cinienie próby wodnej
Minimalna wysokoæ nap³ywu
(od osi króæca kondensatu w wymienniku do podstawy APT14)
Zalecana wysokoæ nap³ywu (j.w.)
Objêtoæ kondensatu przet³aczanego/cykl

PN16
13,8 bar m
13,8 bar m
5,0 bar m
198°C
-10°C
24 bar m
0,2 m
0,3 m
5 litrów/cykl

Sprawdzenie doboru

W celu sprawdzenia wydajnoci odwadniacza pompuj¹cego APT14 dla konkretnej aplikacji prosimy
o kontakt z in¿ynierem Spirax Sarco i okrelenie jaka jest:
1. Wysokoæ nap³ywu, tzn. odleg³oæ pionowa pomiêdzy osi¹ króæca wylotowego kondesatu
z wymiennika a podstaw¹ odwadniacza pompuj¹cego [m].
2. Cinienie pary napêdowej (zwykle równe cinieniu pary w przewodzie magistralnym) [bar m].
3. Ca³kowite przeciwcinienie kondensatu na wylocie z odwadniacza pompuj¹cego [bar m].
Uwaga! Wartoæ ca³kowitego przeciwcinienia (t.j. sumy: geometrycznej wysokoci podnoszenia,
cinienia statycznego w przewodzie powrotnym kondensatu i strat tarcia na d³ugoci
w tym przewodzie) musi byæ mniejsza od cinienia pary napêdowej, zasilaj¹cej urz¹dzenie.
Straty tarcia mo¿na pomin¹æ, je¿eli d³ugoæ przewodu t³ocznego nie przekracza 100 m przy
niepe³nym zalaniu tego przewodu, a rednica jego dobierana by³a z uwzglêdnieniem efektu
powstawania pary z rozprê¿ania w warunkach pe³nego obci¹¿enia wymiennika.
4. Cinienie pary na wlocie do wymiennika przy pe³nym obci¹¿eniu [bar m].
5. Przep³yw pary przy pe³nym obci¹¿eniu wymiennika [kg/h].
6. Minimalna temperatura na wlocie do wymiennika [°C] (strona wtórna).
7. Maksymalna temperatura, jaka wymagana jest na wylocie z wymiennika [°C] (strona wtórna).
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Przyk³ad mo¿liwoci APT14
Parametry instalacji:

wysokoæ nap³ywu
cinienie pary napêdowej
ca³kowite przeciwcinienie

Wydajnoæ APT14:

max. wydajnoæ odwadniania
max. wydajnoæ pompowania

1m
5 bar m
1 bar m
4 000 kg/h
1 100 kg/h

Przyk³ad zamówienia

Odwadniacz pompuj¹cy, typ APT14, ko³nierze DIN PN16, DN40 x 25

Wymiary [mm], masy [kg]
A
389
350
➤

C
246
246

D
382
382

H➤

➤
➤

B
198
198

➤

DN40 x DN25 ko³nierz
R 1.1/2 x R 1 gwint

E
304
304

F
157
157

G
57
57

H
250
250

masa
45
45

D
F

➤

E

➤

Rys. 1

A

➤

G ➤

➤
Wydech
R1/2
➤

➤

Wlot
pary napêdowej
R1/2

Wlot
kondensatu
DN40 / R 1.1/2

➤

Wylot
kondensatu
DN25 / R 1

C
B
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➤

➤

Rys. 2

3

poz.

czêæ

materia³, norma

1
2

pokrywa
uszczelka pokrywy

¿eliwo sferoidalne
DIN1693 GGG40.3
w³ókno sztuczne powlekane teflonem

3
4
5

komora p³ywakowa
ruby pokrywy
dwignia mechanizmu
prze³¹czaj¹cego
p³ywak (podwójny)
dwignia zaworu
drugi stopieñ zaworu
obudowa zaworu
kulka (zawór zwrotny)
gniazdo zaworu
zwrotnego nap³ywowego
klapka zaworu
zwrotnego nap³ywowego
uchwyt mechanizmu
prze³¹czaj¹cego
sprê¿yna mechanizmu
prze³¹czaj¹cego
zawleczka
gniazda zaworów:
pary napêdowej i wydechowego
zawór pary napêdowej
zawór wydechowy
uszczelka gniazda

¿eliwo sferoidalne
stal nierdzewna
stal nierdzewna

DIN1693 GGG40.3
ISO 3506 Gr. A2 70
BS 1449 304 S15

stal
stal
stal
stal
stal
stal

nierdzewna
nierdzewna
nierdzewna
nierdzewna
nierdzewna
nierdzewna

BS 1449 304 S15
BS 1449 304 S15
ASTM A276 440 B
BS 3146 ANC 2
ASTM A276 440 B
AISI 420

stal nierdzewna

BS 3146 ANC 4B

stal nierdzewna

BS 3146 ANC 4B

stal nierdzewna

BS 2056 302 S26 Gr. 2

stal nierdzewna
stal nierdzewna

BS 1574
BS 970 431S29 / ASTM A276 431

stal nierdzewna
stal nierdzewna
stal nierdzewna

ASTM A276 440 B
BS 3146 ANC 2
BS 1449 409 S19

stal nierdzewna

ISO 3506 Gr. A2 70

stal nierdzewna
stal nierdzewna
EPDM
stal nierdzewna

BS 6105 A4 80
BS 970 431S29 / ASTM A276 431

tabliczka znamionowa
stal nierdzewna
korek spustowy
stal nierdzewna
sprê¿yna zaworu pary napêdowej stal nierdzewna

BS 1449 304 S16
DIN 17440 1.4571

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

4

ruba mechanizmu
prze³¹czaj¹cego
ruba obudowy zaworu
pierwszy stopieñ zaworu
'O' ring
ramiê mechanizmu
prze³¹czaj¹cego

BS 3146 ANC 2
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1

2

18

16 19 20 13 16

17
11
27
12

14

24

5
3
6

25
21

26

7

15
9
8
22
23

zawór g³ówny
odwadniacza

10
Rys. 3
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2. Zasada dzia³ania

FAZA 1 (Rys. 4)
 Zawór wydechowy jest otwarty,
cinienia P w komorze p³ywakowej
odwadniacza pompuj¹cego APT14
i w przestrzeni parowej wymiennika
s¹ wyrównane poprzez rurkê
równowa¿¹c¹.
 Kondensat nap³ywa grawitacyjnie do
komory przez zawór zwrotny klapkowy,
zespó³ p³ywaków unosi siê ku górze
otwieraj¹c zawór g³ówny odwadniacza.
 Jeli cinienie w komorze jest wy¿sze
od ca³kowitego przeciwcinienia
na wylocie (P>P2), kondensat wyp³ywa
do ruroci¹gu powrotnego.
Zespó³ p³ywaków przyjmuje po³o¿enie
zale¿ne od poziomu wody w komorze,
dostosowuj¹c stopieñ otwarcia zaworu
odwadniacza do wydatku nap³ywaj¹cego kondensatu.

FAZA 2 (Rys. 5)
 Jeli cinienie pary w wymienniku,
a zatem cinienie w komorze APT 14
spadnie poni¿ej przeciwcinienia na
wylocie (P<P2), kondensat przestanie
wyp³ywaæ (pomimo otwartego zaworu)
i zacznie nape³niaæ komorê.
 Zespó³ p³ywaków unosi siê coraz wy¿ej.

wydech

P
P

nap³yw
kondensatu

wyp³yw
kondensatu

P2

Rys. 4

zawór g³ówny
odwadniacza

wydech

P

P

nap³yw
kondensatu

P2

Zastosowanie zwyk³ego odwadniacza
p³ywakowego w takich warunkach
doprowadzi³oby do zalania przestrzeni
parowej wymiennika.
Rys. 5

FAZA 3 (Rys. 6)
 Zespó³ p³ywaków unoszony ku górze osi¹ga
po³o¿enie, w którym nastêpuje zadzia³anie
sprê¿ynowego mechanizmu
prze³¹czaj¹cego.
 Zawór wydechowy (niewidoczny na rys.)
zamyka siê, a jednoczenie zawór dolotowy
pary napêdowej (o cinieniu Pn) otwiera siê.
 Wzrost cinienia w komorze APT 14
powy¿ej przeciwcinienia na wylocie (P2)
powoduje rozpoczêcie t³oczenia
kondensatu.
6

wlot pary
napêdowej

Pn

wyp³yw
kondensatu

P2

Rys. 6
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wlot pary
napêdowej

FAZA 4

(Rys. 7)
 Kondensat jest wypychany cinieniem pary
napêdowej Pn przez zawór g³ówny
odwadniacza do ruroci¹gu kondensatu.
 Zawór zwrotny klapkowy na nap³ywie
kondensatu pozostaje zamkniêty.

Pn

wyp³yw
kondensatu

P2

Rys. 7

wydech

FAZA 5 (Rys. 8)
 Zespó³ p³ywaków opada, aby - po osi¹gniêciu
dolnego po³o¿enia - prze³¹czyæ mechanizm
sprê¿ynowy.
 W tym momencie zawór dolotowy pary
napêdowej (niewidoczny na rysunku)
zamyka siê, a zawór wydechowy otwiera siê.

Rys. 8

FAZA 6 (Rys. 9)
wydech
 Cinienie w komorze APT14 poprzez
P
otwarty zawór wydechowy i rurkê
równowa¿¹c¹ wyrównuje siê z cinieniem
nap³yw
w wymienniku.
kondensatu
 Nowa porcja kondensatu nap³ywa
grawitacyjnie do komory przez zawór
zwrotny klapkowy.
 Zawór zwrotny kulowy na odlocie
zabezpiecza przed cofaniem siê
kondensatu z ruroci¹gu.
Cykl pracy odwadniacza pompuj¹cego APT14
powtarza siê.
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Pn

P

Rys. 9
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3. Instalacja

ZACHOWAJ OSTRO¯NOÆ !
Przed monta¿em lub konserwacj¹ urz¹dzenia nale¿y:
 Za³o¿yæ odpowiednie ubranie ochronne.
 Sprawdziæ odciêcie wszystkich przewodów pary i kondensatu.
 Rozprê¿yæ do atmosfery pozosta³oci cinienia z wnêtrza urz¹dzenia i przewodów ³¹cz¹cych.
 Sprawdziæ czy wystyg³y elementy urz¹dzenia nagrzewaj¹ce siê podczas pracy.
W górnej czêci komory p³ywakowej odlany jest uchwyt do podnoszenia odwadniacza
pompuj¹cego (masa 45 kg). Nie wolno wykorzystywaæ uchwytu do podnoszenia czegokolwiek
(orurowania, armatury towarzysz¹cej, ...) wraz z odwadniaczem. Nale¿y u¿ywaæ odpowiedniego
mechanizmu podnosz¹cego i zapewniæ bezpieczne zamocowanie odwadniacza.

3.1 Ruroci¹g nap³ywu kondensatu do APT14

Dla unikniêcia zalewania odwadnianego urz¹dzenia podczas fazy t³oczenia kondensatu, nale¿y
poprowadziæ ruroci¹g nap³ywowy kondensatu do APT14 tak, aby pe³ni³ rolê "zbiornika buforowego":
 pojemnoæ co najmniej 4 litry,
 w miarê mo¿liwoci u³o¿enie co najmniej 1 rednicê ruroci¹gu poni¿ej króæca wylotu kondensatu
z odwadnianego urz¹dzenia i jak najwy¿ej wzglêdem króæca wlotowego APT14 (patrz rys. 11).
Przed wlotem do APT14 nale¿y zainstalowaæ filtr z wk³adk¹ o perforacji nie wiêkszej ni¿ 0,8mm.

3.2 Wysokoæ nap³ywu

Zalecana wysokoæ nap³ywu (liczona od osi króæca kondensatu w wymienniku do podstawy APT14):
co najmniej 0,3m.
Przyjêcie minimalnej wysokoci nap³ywu 0,2m spowoduje ograniczenie wydajnoci APT14.

3.3 Przy³¹cza (patrz rys. 2, str.3)

Odwadniacz pompuj¹cy APT14 posiada cztery króæce przy³¹czeniowe:
 Króciec wlotu kondensatu, ko³nierzowy DN40 (lub gwintowany R 1.1/2).
Do tego króæca nale¿y doprowadziæ kondensat z odwadnianego urz¹dzenia, prowadz¹c ruroci¹g
nap³ywu jak opisano w p. 3.1
 Króciec wylotu kondensatu, ko³nierzowy DN25 (lub gwintowany R 1").
Do tego króæca nale¿y pod³¹czyæ ruroci¹g t³oczny, odprowadzaj¹cy kondensat do ruroci¹gu
powrotnego / zbiornika kondensatu.
Kierunek przep³ywu kondensatu przez APT14 wskazuj¹ strza³ki odlane na pokrywie i komorze
p³ywakowej.
 Króciec wlotu pary napêdowej, gwintowany R 1/2"
Do tego króæca nale¿y doprowadziæ parê napêdow¹ (o cinieniu nie wy¿szym ni¿ 13,8 bar m).
Ruroci¹g DN15mm doprowadzaj¹cy parê napêdow¹ musi byæ bardzo dobrze odwodniony
(najlepiej odwadniaczem p³ywakowym np. FT14), a para napêdowa oczyszczona przez filtr
z wk³adk¹ 100 oczek/cal (co odpowiada perforacji 0,15mm).
 Króciec wydechu, gwintowany R 1/2"
Do tego króæca nale¿y pod³¹czyæ rurkê równowa¿¹c¹ DN15mm. Drugi koniec rurki równowa¿¹cej
musi byæ pod³¹czony do górnej czêci ruroci¹gu nap³ywu kondensatu, jak najbli¿ej wylotu
kondensatu z wymiennika (patrz rys. 11).
Rurkê równowa¿¹c¹ trzeba zaopatrzyæ w automatyczny odpowietrznik termostatyczny
i zawór zwrotny w celu odprowadzania nieskraplaj¹cych siê gazów i dla zabezpieczenia przed
napowietrzaniem instalacji.

3.4 Ruroci¹g t³oczny

rednica ruroci¹gu t³ocznego musi byæ odpowiednio dobrana, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi
przeciwcinienia na skutek rozprê¿ania siê kondensatu. Podczas doboru rednicy nale¿y rozwa¿yæ
iloæ pary z rozprê¿ania kondensatu przy pe³nym obci¹¿eniu wymiennika.

8
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para napêdowa

kolanko z przy³¹czem
ko³nierzowym u³atwiaj¹cym
demonta¿ i konserwacjê



Ruroci¹g DN15mm
doprowadzaj¹cy parê
napêdow¹ musi byæ bardzo
dobrze odwodniony
(najlepiej odwadniaczem
p³ywakowym np. FT14),
zainstalowanym poni¿ej
wlotu pary napêdowej
do APT14.
Para napêdowa musi byæ
oczyszczona przez filtr
z wk³adk¹ 100 oczek/cal
(co odpowiada perforacji
0,15mm).
Odwadniacz i filtr nie s¹
pokazane na rysunku.

Spirax Sarco

APT14

min 250 mm
odstêp dla demonta¿u
Fig. 10 Przyk³adowe doprowadzenie pary napêdowej.

rurka równowa¿¹ca

para napêdowa,
odwodniona (*)
odpowietrznik
termostatyczny
zawór zwrotny
DCV z miêkkim
gniazdem

zalecana wysokoæ
nap³ywu
co najmniej 30 cm

➤

➤

filtr

odcinek ruroci¹gu nap³ywu
kondensatu pe³ni¹cy rolê
zbiornika buforowego

➤

ruroci¹g t³oczny
kondensatu

wydech

➤

filtr z wk³adk¹
100 otw/cal

(*) odwadniacz nie zosta³ pokazany na rysunku
Rys. 11
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4. Uruchomienie

4.1 Powoli otwórz zawór w ruroci¹gu pary napêdowej, aby zapewniæ cinienie w króæcu wlotowym
pary napêdowej do APT14.
Sprawd, czy zawory odcinaj¹ce na rurkach: równowa¿¹cej i wydechowej s¹ otwarte, a rurki te
nie zosta³y zablokowane w ¿aden inny sposób (np. przez niew³aciwy kierunek zabudowy zaworu
zwrotnego DCV).
4.2 Powoli otwórz zawory odcinaj¹ce w ruroci¹gu nap³ywu kondensatu i w ruroci¹gu t³ocznym
kondensatu. Teraz kondensat bêdzie móg³ nap³yn¹æ do APT14.
4.3 Odwadniacz pompuj¹cy APT14 jest gotowy do pracy.
Po uruchomieniu odwadnianego urz¹dzenia grzewczego, APT14 bêdzie odprowadza³ kondensat
w dowolnych warunkach cinienia jakie wyst¹pi¹ w przestrzeni parowej odwadnianego urz¹dzenia.
4.4 Je¿eli wyst¹pi¹ problemy w pracy APT14, nale¿y ponownie sprawdziæ czy instalacja zosta³a
wykonana zgodnie z zaleceniami. W razie potrzeby prosimy skorzystaæ z czêci 8 instrukcji "Diagnostyka".

5. Konserwacja

ZACHOWAJ OSTRO¯NOÆ !
Przed monta¿em lub konserwacj¹ urz¹dzenia nale¿y:
 Za³o¿yæ odpowiednie ubranie ochronne.
 Sprawdziæ odciêcie wszystkich przewodów pary i kondensatu.
 Rozprê¿yæ do atmosfery pozosta³oci cinienia z wnêtrza urz¹dzenia i przewodów ³¹cz¹cych.
 Sprawdziæ czy wystyg³y elementy urz¹dzenia nagrzewaj¹ce siê podczas pracy.
W górnej czêci komory p³ywakowej odlany jest uchwyt do podnoszenia odwadniacza
pompuj¹cego (masa 45 kg). Nie wolno wykorzystywaæ uchwytu do podnoszenia czegokolwiek
(orurowania, armatury towarzysz¹cej, ...) wraz z odwadniaczem. Nale¿y u¿ywaæ odpowiedniego
urz¹dzenia podnosz¹cego i zapewniæ bezpieczne zamocowanie odwadniacza.
Podczas demonta¿u mechanizmu odwadniacza pompuj¹cego APT14 nale¿y zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noæ, aby sprê¿ynowy mechanizm prze³¹czaj¹cy nie spowodowa³ obra¿eñ.

5.1 Demonta¿ zespo³u pokrywy, przegl¹d mechanizmów wewnêtrznych
Potrzebne narzêdzia:
klucz nasadowy 19mm

wkrêtak p³aski

klucz dynamometryczny

1. Od³¹cz orurowanie (rurka pary napêdowej, rurka wydechu) od pokrywy APT14. Wykrêæ ruby
pokrywy korzystaj¹c z klucza nasadowego 19mm. Ostro¿nie wysuñ zespó³ pokrywy
z mechanizmami wewnêtrznymi z komory p³ywakowej (niezbêdny jest odstêp dla demonta¿u
co najmniej 250 mm). Przenie zespó³ pokrywy i umocuj na stole warsztatowym.
2. Sprawd czy mechanizmy nie maj¹ widocznych uszkodzeñ, czy nie s¹ zabrudzone / pokryte
kamieniem kot³owym. Poruszaj¹c p³ywakiem w górê i w dó³ sprawd prawid³owoæ dzia³ania
mechanizmu prze³¹czaj¹cego.
3. Sprawd czy sprê¿yny mechanizmu prze³¹czaj¹cego nie s¹ uszkodzone. Upewnij siê, czy zawory:
pary napêdowej i wydechowy poruszaj¹ siê swobodnie.
4. Sprawd czy p³ywaki nie s¹ uszkodzone / zalane. Sprawd osie: dwigni zaworu g³ównego
i mechanizmu prze³¹czaj¹cego.
5. Sprawd czy klapka zaworu zwrotnego nap³ywowego porusza siê swobodnie, oraz czy gniazdo
i klapka s¹ czyste i nieuszkodzone.
6. Sprawd czy dwustopniowy zawór g³ówny odwadniacza jest wolny od brudu i zanieczyszczeñ,
oraz czy otwiera i zamyka siê swobodnie.
7. Sprawdzenie zaworu zwrotnego w zaworze g³ównym odwadniacza wymaga demonta¿u tego¿
zaworu, co jest opisane w punkcie 7.5 instrukcji.
8. Je¿eli którakolwiek czêæ mechanizmu wewnêtrznego odwadniacza jest uszkodzona lub dzia³a
nieprawid³owo, musi zostaæ wymieniona (zgodnie z odpowiednim punktem czêci 7 instrukcji).

5.2 Monta¿ zespo³u pokrywy

1. Wymieñ uszczelkê pokrywy. Upewnij siê, czy powierzchnia uszczelki jest czysta. Ostro¿nie wsuñ
zespó³ pokrywy z mechanizmami wewnêtrznymi do komory p³ywakowej. Sprawd czy uszczelka
jest u³o¿ona prawid³owo (aby u³atwiæ w³aciwe u³o¿enie zalecamy umieciæ najpierw doln¹,
a nastêpnie górn¹ czêæ uszczelki przy powierzchni uszczelniaj¹cej na komorze p³ywakowej).
2. Przykrêæ ruby pokrywy, doci¹gaj¹c je stopniowo w kolejnoci "po przek¹tnej" (zaczynaj¹c
od rodkowych) a¿ do osi¹gniêcia momentu si³y 63 ± 5 Nm.
3. Pod³¹cz orurowanie do pokrywy APT14. Powtórz procedurê uruchomienia opisan¹ w czêci 4
instrukcji.
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6. Czêci zamienne
A
B
C
D
E
F
G

zespó³ pokrywy
uszczelka pokrywy
zawór zwrotny nap³ywowy
sprê¿yna i ramiê mechanizmu prze³¹czaj¹cego
p³ywak (podwójny)
zawór g³ówny odwadniacza
zawory: pary napêdowej i wydechowy

1, 2, 5-25
2
2, 12
2, 14, 24
2, 5, 6, 7
2, 8, 9, 10, 21, 22, 23
2, 16, 17, 18, 19, 27

Opisy czêci oznaczonych liczbami znajduj¹ siê na str. 4 instrukcji.
Czêci zamienne dostarczane s¹ w zestawach zawieraj¹cych wszystkie elementy, które musz¹
zostaæ wymienione. Na przyk³ad, je¿eli zamówione s¹ zawory: pary napêdowej
i wydechowy, dostarczone bêd¹ równie¿ potrzebne zawleczki, podk³adki i uszczelki.

C

F
Rys. 12

A
zespó³ pokrywy

G

D

B

E

A - zespó³ pokrywy
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2

12

C - zawór zwrotny nap³ywowy

B - uszczelka pokrywy

5

D - sprê¿yna i ramiê
mechanizmu prze³¹czaj¹cego

14

7

24

6

E - p³ywak (podwójny)

19
16
17
27

9
19

8
22

18

23
21
10
F - zawór g³ówny odwadniacza

G - zawory: pary napêdowej i wydechowy

Rys. 13 zestawy czêci zamiennych B - G
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7. Wymiana czêci
7.1 Wymiana uszczelki pokrywy
Przed rozpoczêciem wymiany upewnij siê, ¿e zosta³y zachowane rodki ostro¿noci opisane
na str. 10.
Potrzebne narzêdzia:
klucz nasadowy 19mm

wkrêtak p³aski

klucz dynamometryczny

1. Od³¹cz orurowanie (rurka pary napêdowej, rurka wydechu) od pokrywy APT14. Wykrêæ ruby
pokrywy korzystaj¹c z klucza nasadowego 19mm. Ostro¿nie wysuñ zespó³ pokrywy
z mechanizmami wewnêtrznymi z komory p³ywakowej (niezbêdny jest odstêp dla demonta¿u
co najmniej 250 mm) (Rys. 14). Przenie zespó³ pokrywy i umocuj na stole warsztatowym.
2. Ostro¿nie zdejmij zu¿yt¹ uszczelkê i usuñ jej resztki z pokrywy i komory p³ywakowej. Uwa¿aj aby
nie uszkodziæ powierzchni uszczelniaj¹cych.
3. Umieæ now¹ uszczelkê (czêæ 2) w rowku uszczelki wykonanym w komorze p³ywakowej (Rys. 15).
4. Ostro¿nie wsuñ zespó³ pokrywy z mechanizmami wewnêtrznymi do komory p³ywakowej. Sprawd
czy uszczelka jest u³o¿ona prawid³owo.
5. Przykrêæ ruby pokrywy, doci¹gaj¹c je stopniowo w kolejnoci "po przek¹tnej" (zaczynaj¹c
od rodkowych) a¿ do osi¹gniêcia momentu si³y 63 ± 5 Nm.
6. Pod³¹cz orurowanie do pokrywy APT14. Powtórz procedurê uruchomienia opisan¹ w czêci 4
instrukcji.

Rys. 14

2

Rys. 15
IM-P612-04 PL ST Issue 5 / 12.01
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7.2 Wymiana zaworu zwrotnego nap³ywowego
Przed rozpoczêciem wymiany upewnij siê, ¿e zosta³y zachowane rodki ostro¿noci opisane
na str. 10.
Potrzebne narzêdzia:
klucz nasadowy 19mm
klucz dynamometryczny

klucz nasadowy 13mm
szczypce

wkrêtak p³aski

1. Zdemontuj zespó³ pokrywy i usuñ uszczelkê (jak opisano w punkcie 7.1)
2. Przenie zespó³ pokrywy i umocuj na stole warsztatowym.
3. Ostro¿nie zdemontuj sprê¿ysty piercieñ zabezpieczaj¹cy, podk³adkê i sprê¿ynê (27) z zaworu
pary napêdowej (17) (patrz rys. 16).
4. Korzystaj¹c z klucza nasadowego 13mm wykrêæ trzy ruby M8 (20) mocuj¹ce mechanizm
prze³¹czaj¹cy.
5. Wyjmij mechanizm prze³¹czaj¹cy wraz z p³ywakami, aby uzyskaæ dostêp do klapki zaworu
zwrotnego nap³ywowego (12).
6. Wyjmij star¹ klapkê zaworu zwrotnego nap³ywowego.
7. Zamocuj now¹ klapkê. Upewnij siê, ¿e klapka oraz gniazdo zaworu zwrotnego s¹ czyste
i nieuszkodzone.
8. Z³ó¿ mechanizm prze³¹czaj¹cy w kolejnoci odwrotnej ni¿ podczas demonta¿u.
9. Przykrêæ trzy ruby M8 (20) momentem si³y 18 ± 2 Nm.
10. Za³ó¿ sprê¿ynê, podk³adkê i nowy (koniecznie !) sprê¿ysty piercieñ zabezpieczaj¹cy na zawór
pary napêdowej.
11. Umieæ now¹ uszczelkê w rowku uszczelki wykonanym w komorze p³ywakowej.
Ostro¿nie wsuñ zespó³ pokrywy z mechanizmami wewnêtrznymi do komory p³ywakowej. Sprawd
czy uszczelka jest u³o¿ona prawid³owo.
12. Przykrêæ ruby pokrywy, doci¹gaj¹c je stopniowo w kolejnoci "po przek¹tnej" a¿ do osi¹gniêcia
momentu si³y 63 ± 5 Nm.
13. Pod³¹cz orurowanie do pokrywy APT14. Powtórz procedurê uruchomienia opisan¹ w czêci 4
instrukcji.
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sprê¿ysty piercieñ
zabezpieczaj¹cy

17 27 podk³adka

20

12

Rys. 16
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7.3 Wymiana sprê¿yny i ramienia mechanizmu prze³¹czaj¹cego
Przed rozpoczêciem wymiany upewnij siê, ¿e zosta³y zachowane rodki ostro¿noci opisane
na str. 10.
Potrzebne narzêdzia:
klucz nasadowy 19mm

wkrêtak p³aski

klucz dynamometryczny

szczypce

1. Zdemontuj zespó³ pokrywy i usuñ uszczelkê (jak opisano w punkcie 7.1)
2. Przenie zespó³ pokrywy i umocuj na stole warsztatowym.
3. Ustaw p³ywaki w dolnym po³o¿eniu.
4. Wyjmij zawleczki, podk³adki i wysuñ wa³ki (Rys. 17): wa³ek zawieszenia sprê¿yny (Y) oraz wa³ek
osi obrotu dwigni mechanizmu prze³¹czaj¹cego (X).
5. Pozwól aby sprê¿yna opad³a swobodnie.
6. Wyci¹gaj ramiê mechanizmu prze³¹czaj¹cego w dó³ wzd³u¿ szczelin prowadz¹cych,
a¿ do ca³kowitego wysuniêcia go wraz ze sprê¿yn¹ i zaworem wydechowym. Byæ mo¿e bêdziesz
musia³ wcisn¹æ zawór wydechowy (czêæ 18) w kierunku przeciwnym do dzia³ania jego sprê¿yny,
aby móc go wysun¹æ z uchwytu (czêæ 13).
7. Ustaw zawór wydechowy tak, aby wyciêta w nim szczelina by³a równoleg³a do uchwytu czopowego
ramienia mechanizmu prze³¹czaj¹cego (czêæ 24).
8. Delikatnie zdejmij zawór wydechowy z uchwytu czopowego ramienia mechanizmu
prze³¹czaj¹cego. Uwa¿aj, aby nie zgubiæ / nie uszkodziæ sprê¿ynki powrotnej znajduj¹cej siê
wewn¹trz zaworu wydechowego.
9. Teraz sprê¿yna i ramiê mechanizmu prze³¹czaj¹cego mog¹ zostaæ wymienione na nowe.
Uwaga: Nie ma potrzeby demonta¿u / monta¿u sprê¿yny i ramienia mechanizmu prze³¹czaj¹cego,
gdy¿ s¹ one dostarczane jako z³o¿ony element (Rys. 18).
10. Zamontuj now¹ sprê¿ynê i ramiê mechanizmu prze³¹czaj¹cego, wykonuj¹c czynnoci w odwrotnej
kolejnoci jak przy demonta¿u. Pamiêtaj aby cisn¹æ sprê¿ynkê powrotn¹ znajduj¹c¹ siê wewn¹trz
zaworu wydechowego (czêæ 18) przed za³o¿eniem zaworu na uchwyt czopowy ramienia
mechanizmu prze³¹czaj¹cego.
11. Sprawd czy ramiê mechanizmu si³ownika u³o¿one jest prawid³owo w szczelinach uchwytu
(czêæ 13).
12. Sprawd czy zawór wydechowy mo¿e ³atwo przesuwaæ siê wzd³u¿ uchwytu.
13. Wsuñ wa³ki (X oraz Y), za³ó¿ nowe podk³adki i zawleczki.
14. Umieæ now¹ uszczelkê w rowku uszczelki wykonanym w komorze p³ywakowej.
Ostro¿nie wsuñ zespó³ pokrywy z mechanizmami wewnêtrznymi do komory p³ywakowej. Sprawd
czy uszczelka jest u³o¿ona prawid³owo.
15. Przykrêæ ruby pokrywy, doci¹gaj¹c je stopniowo w kolejnoci "po przek¹tnej" (zaczynaj¹c
od rodkowych) a¿ do osi¹gniêcia momentu si³y 63 ± 5 Nm.
16. Pod³¹cz orurowanie do pokrywy APT14. Powtórz procedurê uruchomienia opisan¹ w czêci 4
instrukcji.
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wa³ek zawieszenia
sprê¿yny (Y)
13
24
18

wa³ek osi obrotu dwigni
mechanizmu prze³¹czaj¹cego
(X)
Rys. 17

13
18

Rys. 18
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7.4 Wymiana p³ywaków

Przed rozpoczêciem wymiany upewnij siê, ¿e zosta³y zachowane rodki ostro¿noci opisane
na str. 10.
Potrzebne narzêdzia:
klucz nasadowy 19mm

wkrêtak p³aski

klucz dynamometryczny

szczypce

1. Zdemontuj zespó³ pokrywy i usuñ uszczelkê (jak opisano w punkcie 7.1).
2. Przenie zespó³ pokrywy i umocuj na stole warsztatowym.
3. Wyjmij zawleczkê i podk³adkê z jednej strony wa³ka zawieszenia sprê¿yny (Y) (Rys. 19).
4. Wyjmij zawleczkê i podk³adkê z jednej strony wa³ka osi obrotu dwigni mechanizmu
prze³¹czaj¹cego (X).
5. Ostro¿nie wysuñ obydwa wa³ki. Zapamiêtaj u³o¿enie sprê¿yny i ramienia mechanizmu
prze³¹czaj¹cego (czêci 14, 24) w uchwycie (czêæ 13), aby póniej prawid³owo z³o¿yæ mechanizm.
6. Wyjmij zawleczkê i podk³adkê z jednej strony wa³ka otwieraj¹cego zawór g³ówny odwadniacza (W).
7. Wyjmij zawleczkê i podk³adkê z jednej strony wa³ka ustalaj¹cego w osi obrotu dwigni zaworu (V).
8. Teraz zespó³ p³ywaków wraz z dwigniami mo¿e zostaæ wyjêty i wymieniony na nowy.
9. Zamontuj nowy zespó³ p³ywaków wraz z dwigniami, wykonuj¹c czynnoci w odwrotnej kolejnoci
jak przy demonta¿u. Pamiêtaj aby za³o¿yæ nowe podk³adki i zawleczki.
10. Zalecamy montowaæ wa³ki ustalaj¹ce w nastêpuj¹cej kolejnoci:
V

(d³ugoæ wa³ka 38 mm)

W

(d³ugoæ wa³ka 38 mm

X

(d³ugoæ wa³ka 52 mm)

Y

(d³ugoæ wa³ka 30 mm)

Wa³ek zawieszenia sprê¿yny (Y) powinien byæ zamontowany po prawid³owym u³o¿eniu sprê¿yny
i ramienia mechanizmu prze³¹czaj¹cego (czêci 14, 24) w uchwycie (czêæ 13).
Sprawd czy zawór wydechowy jest prawid³owo umieszczony w uchwycie i zaczepiony do uchwytu
czopowego.
11. Po zamontowaniu wszystkich wa³ków ustalaj¹cych zabezpiecz je przed wysuniêciem za pomoc¹
nowych podk³adek i zawleczek. Nastêpnie poruszaj p³ywakami w górê i w dó³ (do skrajnych po³o¿eñ)
i upewnij siê, czy mechanizm prze³¹czaj¹cy dzia³a prawid³owo, odpowiednio zamykaj¹c / otwieraj¹c
zawory: pary napêdowej i wydechowy (czêci: 17, 18).
Uwaga: W celu u³atwienia monta¿u, mechanizm odwadniacza pompuj¹cego zosta³ zaprojektowany
tak, aby zbêdne by³y jakiekolwiek jego nastawienia. Je¿eli mechanizm po z³o¿eniu dzia³a
nieprawid³owo, sprawd czy wszystkie czêci zosta³y z³o¿one prawid³owo.
12. Umieæ now¹ uszczelkê w rowku uszczelki wykonanym w komorze p³ywakowej.
Ostro¿nie wsuñ zespó³ pokrywy z mechanizmami wewnêtrznymi do komory p³ywakowej. Sprawd
czy uszczelka jest u³o¿ona prawid³owo.
13. Przykrêæ ruby pokrywy, doci¹gaj¹c je stopniowo w kolejnoci "po przek¹tnej" (zaczynaj¹c
od rodkowych) a¿ do osi¹gniêcia momentu si³y 63 ± 5 Nm.
14. Pod³¹cz orurowanie do pokrywy APT14. Powtórz procedurê uruchomienia opisan¹ w czêci 4
instrukcji.
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wa³ek w osi obrotu dwigni
mechanizmu prze³¹czaj¹cego (X)

13

17
Y
14

18

24
X

podk³adka
zawleczka
wa³ek zawieszenia
sprê¿ynê (Y)
podk³adka

zawleczka
wa³ek osi obrotu
dwigni zaworu (V)
wa³ek otwieraj¹cy
zawór g³ówny
odwadniacza (W)

Rys. 19

X
Y
X

Y

V
W

V
Rys. 20
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7.5 Wymiana zaworu g³ównego odwadniacza
Przed rozpoczêciem wymiany upewnij siê, ¿e zosta³y zachowane rodki ostro¿noci opisane
na str. 10.
Potrzebne narzêdzia:
klucz nasadowy 19mm
klucz dynamometryczny

klucz imbusowy 4mm
szczypce

wkrêtak p³aski

1. Od³¹cz orurowanie (rurka pary napêdowej, rurka wydechu) od pokrywy APT14. Wykrêæ ruby
pokrywy korzystaj¹c z klucza nasadowego 19mm. Ostro¿nie wysuñ zespó³ pokrywy
z mechanizmami wewnêtrznymi z komory p³ywakowej (niezbêdny jest odstêp dla demonta¿u
co najmniej 250 mm) (Rys. 14). Przenie zespó³ pokrywy i umocuj na stole warsztatowym.
2. Ostro¿nie zdejmij zu¿yt¹ uszczelkê i usuñ jej resztki z pokrywy i komory p³ywakowej. Uwa¿aj aby
nie uszkodziæ powierzchni uszczelniaj¹cych.
3. Umieæ now¹ uszczelkê (czêæ 2) na powierzchni uszczelniaj¹cej pokrywy (Rys. 15).
4. Wyjmij zawleczkê, podk³adkê i wa³ek ustalaj¹cy z osi obrotu dwigni zaworu (V) (Rys. 21).
5. Wyjmij zawleczkê, podk³adkê i wa³ek otwieraj¹cy zawór g³ówny odwadniacza (W).
6. P³ywaki i dwignie (czêci 5, 6, 7) ustaw tak, aby u³atwiæ dostêp do zaworu g³ównego odwadniacza.
7. Za pomoc¹ klucza imbusowego 4mm wykrêæ dwie ruby M5 (czêci 21) mocuj¹ce zawór.
8. Wysuñ ostro¿nie zawór g³ówny odwadniacza z pokrywy.
9. Wymieñ kompletny zawór g³ówny odwadniacza na nowy.
10. Przed zamontowaniem nowego zaworu g³ównego dok³adnie oczyæ otwór w pokrywie (usuñ mu³,
kamieñ kot³owy b¹d inne zanieczyszczenia). Zwróæ szczególn¹ uwagê na czystoæ powierzchni
uszczelniaj¹cej która styka siê z O-ringiem.
11. Zamontuj nowy zawór g³ówny, wykonuj¹c czynnoci w odwrotnej kolejnoci jak przy demonta¿u.
Dla ³atwiejszego monta¿u mo¿esz nasmarowaæ O-ring smarem silikonowym.
12. Dokrêæ dwie ruby M5 mocuj¹ce zawór (czêci 21) momentem si³y 5 ± 1 Nm.
13. Zamontuj dwa wa³ki (V, W) i zabezpiecz je przed wysuniêciem za pomoc¹ nowych podk³adek
i zawleczek.
14. Nastêpnie poruszaj p³ywakami w górê i w dó³ (do skrajnych po³o¿eñ) i upewnij siê, czy mechanizm
prze³¹czaj¹cy dzia³a prawid³owo, a zawór g³ówny odwadniacza (pierwszy i drugi stopieñ, czêci
22 i 8) porusza siê swobodnie w prowadnicy.
15. Ostro¿nie wsuñ zespó³ pokrywy z mechanizmami wewnêtrznymi do komory p³ywakowej. Sprawd
czy uszczelka jest u³o¿ona prawid³owo (aby u³atwiæ w³aciwe u³o¿enie zalecamy umieciæ najpierw
doln¹, a nastêpnie górn¹ czêæ uszczelki w rowku na komorze p³ywakowej).
16. Przykrêæ ruby pokrywy, doci¹gaj¹c je stopniowo w kolejnoci "po przek¹tnej" (zaczynaj¹c
od rodkowych) a¿ do osi¹gniêcia momentu si³y 63 ± 5 Nm.
17. Pod³¹cz orurowanie do pokrywy APT14. Powtórz procedurê uruchomienia opisan¹ w czêci 4
instrukcji.
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5

6
V
9

W

22
8
2

7
wa³ek otwieraj¹cy
zawór g³ówny
odwadniacza (W)

21
podk³adka

Rys. 21
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zawleczki

podk³adka

wa³ek osi obrotu
dwigni zaworu (V)
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7.6 Wymiana zaworów: pary napêdowej i wydechowego
Przed rozpoczêciem wymiany upewnij siê, ¿e zosta³y zachowane rodki ostro¿noci opisane
na str. 10.
Potrzebne narzêdzia:
klucze nasadowe 13mm, 19mm, 24mm
szczypce

wkrêtak p³aski

klucz dynamometryczny

1. Zdemontuj zespó³ pokrywy i usuñ uszczelkê (jak opisano w punkcie 7.1)
2. Przenie zespó³ pokrywy i umocuj na stole warsztatowym.
3. Ostro¿nie zdejmij sprê¿ysty piercieñ zabezpieczaj¹cy, podk³adkê i sprê¿ynê (czêæ 27) z zaworu
pary napêdowej (czêæ 17) (Rys. 22).
4. Korzystaj¹c z klucza nasadowego 13mm wykrêæ trzy ruby M8 (czêci 20) mocuj¹ce mechanizm
prze³¹czaj¹cy.
5. Unie mechanizm prze³¹czaj¹cy aby uzyskaæ ³atwy dostêp do gniazd zaworów.
6. Korzystaj¹c z klucza nasadowego 24mm wykrêæ gniazda dwóch zaworów: pary napêdowej
i wydechowego.
7. Usuñ dwa gniazda z uszczelkami i zaworem pary napêdowej.
8. Dok³adnie oczyæ gwinty i powierzchnie uszczelniaj¹ce w pokrywie, usuñ wszelkie
zanieczyszczenia.
9. Obydwa gniazda (czêci 16) s¹ jednakowe. Wsuñ nowy zawór pary napêdowej (czêæ 17)
w jedno z nowych gniazd (grzybek zaworu musi byæ po stronie gwintowanej gniazda, jak pokazano
na rys. 22).
10. Umieæ now¹ uszczelkê (czêæ 19) po stronie gwintowanej gniazda, wkrêæ gniazdo w otwór
w pokrywie.
11. Dokrêæ gniazdo momentem si³y 125 ± 7 Nm.
12. W podobny sposób zamontuj nowe gniazdo zaworu wydechowego.
13. Zamocuj mechanizm prze³¹czaj¹cy do pokrywy przykrêcaj¹c go trzema rubami M8 (czêci 20),
z momentem si³y 18 ± 2 Nm.
14. Za³ó¿ sprê¿ynê, podk³adkê i nowy sprê¿ysty piercieñ zabezpieczaj¹cy na zawór pary napêdowej.
15. Aby uzyskaæ dostêp do zaworu wydechowego wyjmij zawleczki, podk³adki i wysuñ wa³ki
(Rys. 23): wa³ek zawieszenia sprê¿yny (Y) oraz wa³ek osi obrotu dwigni mechanizmu
prze³¹czaj¹cego (X).
16. Pozwól aby sprê¿yna opad³a swobodnie.
17. Wyci¹gaj ramiê mechanizmu prze³¹czaj¹cego w dó³ wzd³u¿ szczelin prowadz¹cych,
a¿ do ca³kowitego wysuniêcia go wraz ze sprê¿yn¹ i zaworem wydechowym. Byæ mo¿e bêdziesz
musia³ wcisn¹æ zawór wydechowy (czêæ 18) w kierunku przeciwnym do dzia³ania jego sprê¿yny,
aby móc go wysun¹æ z uchwytu (czêæ 13).
18. Ustaw zawór wydechowy tak, aby wyciêta w nim szczelina by³a równoleg³a do uchwytu czopowego
ramienia mechanizmu prze³¹czaj¹cego (czêæ 24).
19. Delikatnie zdejmij zawór wydechowy z uchwytu czopowego ramienia mechanizmu
prze³¹czaj¹cego.
20. Zamontuj nowy zawór wydechowy, wykonuj¹c czynnoci w odwrotnej kolejnoci jak przy
demonta¿u. Pamiêtaj aby cisn¹æ sprê¿ynkê powrotn¹ znajduj¹c¹ siê wewn¹trz zaworu
wydechowego przed za³o¿eniem zaworu na uchwyt czopowy ramienia mechanizmu
prze³¹czaj¹cego.

22

IM-P612-04 PL ST Issue 5 / 12.01

19 27

13

16

20

24

18

17

podk³adka

2

Rys. 22
sprê¿ysty piercieñ
zabezpieczaj¹cy

wa³ek zawieszenia
sprê¿yny (Y)

13
24
18

wa³ek ustalaj¹cy w osi obrotu
dwigni mechanizmu
prze³¹czaj¹cego (X)

Rys. 23
IM-P612-04 PL ST Issue 5 / 12.01

23

21. Sprawd czy ramiê mechanizmu prze³¹czaj¹cego u³o¿one jest prawid³owo w szczelinach uchwytu
(czêæ 13).
22. Sprawd czy zawór wydechowy mo¿e ³atwo przesuwaæ siê wzd³u¿ uchwytu.
23. Wsuñ wa³ki (X d³. 52mm, oraz Y d³. 30mm), za³ó¿ nowe podk³adki i zawleczki.
24. Poruszaj¹c p³ywakami w górê i w dó³ (do skrajnych po³o¿eñ) upewnij siê, czy mechanizm
prze³¹czaj¹cy dzia³a prawid³owo, odpowiednio zamykaj¹c / otwieraj¹c zawory: pary napêdowej
i wydechowy.
Uwaga: W celu u³atwienia monta¿u mechanizm odwadniacza pompuj¹cego zosta³ zaprojektowany
tak, aby zbêdne by³y jakiekolwiek jego nastawienia. Je¿eli mechanizm po z³o¿eniu dzia³a
nieprawid³owo, sprawd czy wszystkie czêci zosta³y z³o¿one prawid³owo.
25. Umieæ now¹ uszczelkê w rowku uszczelki wykonanym w komorze p³ywakowej.
Ostro¿nie wsuñ zespó³ pokrywy z mechanizmami wewnêtrznymi do komory p³ywakowej. Sprawd
czy uszczelka jest u³o¿ona prawid³owo.
26. Przykrêæ ruby pokrywy, doci¹gaj¹c je stopniowo w kolejnoci "po przek¹tnej" (zaczynaj¹c
od rodkowych) a¿ do osi¹gniêcia momentu si³y 63 ± 5 Nm.
27. Pod³¹cz orurowanie do pokrywy APT14. Powtórz procedurê uruchomienia opisan¹ w czêci 4
instrukcji.
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8. Diagnostyka
UWAGA !
Diagnostyka urz¹dzenia mo¿e byæ wykonywana jedynie przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników.
Przed rozpoczêciem diagnostyki urz¹dzenia nale¿y:
 Za³o¿yæ odpowiednie ubranie ochronne.
 Sprawdziæ odciêcie wszystkich przewodów pary i kondensatu.
 Rozprê¿yæ do atmosfery pozosta³oci cinienia z wnêtrza urz¹dzenia i przewodów ³¹cz¹cych.
 Sprawdziæ czy wystyg³y elementy urz¹dzenia nagrzewaj¹ce siê podczas pracy.
W górnej czêci komory p³ywakowej odlany jest uchwyt do podnoszenia odwadniacza
pompuj¹cego (masa 45 kg). Nie wolno wykorzystywaæ uchwytu do podnoszenia czegokolwiek
(orurowania, armatury towarzysz¹cej, ...) wraz z odwadniaczem. Nale¿y u¿ywaæ odpowiedniego
urz¹dzenia podnosz¹cego i zapewniæ bezpieczne zamocowanie odwadniacza.
Podczas demonta¿u mechanizmu odwadniacza pompuj¹cego APT14 nale¿y zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noæ, aby sprê¿ynowy mechanizm prze³¹czaj¹cy nie spowodowa³ obra¿eñ.

8.1 Jeli stwierdzisz problemy z prac¹ odwadniacza pomuj¹cego, sprawd
najpierw:
 Czy wszystkie zawory odcinaj¹ce s¹ otwarte?
 Czy filtr w ruroci¹gu nap³ywu kondensatu (Rys. 11 na str. 9) jest dro¿ny?
 Czy wysokoæ nap³ywu (liczona od podstawy pompy) wynosi nie mniej ni¿ 0,2 m?
 Czy cinienie pary napêdowej jest wiêksze od ca³kowitego przeciwcinienia kondensatu
na wylocie z odwadniacza pompuj¹cego (i nie wiêksze ni¿ 13,8 bar m)?
 Czy jest poprowadzona rurka równowa¿¹ca pomiêdzy króæcem wydechu z APT14
i wylotem kondensatu z odwadnianego urz¹dzenia (Rys. 11 na str. 9) i czy rurka ta jest
dro¿na?
 Czy zachowany jest w³aciwy kierunek przep³ywu kondensatu przez APT14?
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8.2 Dalsze czynnoci diagnostyczne
PROBLEM

Nie mo¿na uruchomiæ APT14.

mo¿liwa przyczyna 1 Niew³aciwe cinienie pary napêdowej.
zalecenie
Cinienie pary napêdowej musi przekraczaæ ca³kowite przeciwcinienie
kondensatu.
mo¿liwa przyczyna 2 Zawór odcinaj¹cy na dop³ywie kondensatu mo¿e byæ zamkniêty.
zalecenie
Sprawd czy zawór jest otwarty, a ruroci¹g nap³ywu dro¿ny.
mo¿liwa przyczyna 3 Rurka równowa¿¹ca i rurka pary napêdowej b³êdnie pod³¹czone do APT14.
zalecenie
Pod³¹cz zgodnie z rys.2 na str.3 i rys.11 na str.9.
mo¿liwa przyczyna 4 Z odwadnianego urz¹dzenia nap³ywa ma³a iloæ kondensatu,
przez co wystêpuj¹ d³ugie przerwy pomiêdzy fazami t³oczenia APT14.
zalecenie
Jest to prawid³owa praca pompy.
PROBLEM

Odwadniane urz¹dzenie zalane kondensatem, chocia¿ APT14
pracuje prawid³owo.

mo¿liwa przyczyna 1 Za ma³a wydajnoæ APT14 dla danej aplikacji.
zalecenie
Skontaktuj siê z in¿ynierem Spirax Sarco aby sprawdziæ prawid³owoæ
doboru.
PROBLEM

Odwadniane urz¹dzenie zalane kondensatem, APT14 nie pracuje.

mo¿liwa przyczyna 1 Zablokowany wydech z APT14.
zalecenie
Sprawd czy rurka równowa¿¹ca jest w³aciwie poprowadzona, dro¿na
i niezawodniona (porównaj z rys.11 na str.9).
mo¿liwa przyczyna 2 Zablokowany ruroci¹g nap³ywu kondensatu.
zalecenie
Sprawd i oczyæ wk³adkê filtra, sprawd i udro¿nij ruroci¹g.
mo¿liwa przyczyna 3 Zablokowany ruroci¹g t³oczny kondensatu.
zalecenie
Sprawd i udro¿nij ruroci¹g.
mo¿liwa przyczyna 4 Uszkodzony mechanizm pompy.
zalecenie
Wykonaj przegl¹d jak opisano w czêci 5, wymieñ uszkodzone czêci.
mo¿liwa przyczyna 5 Niew³aciwe cinienie pary napêdowej.
zalecenie
Cinienie pary napêdowej musi przekraczaæ ca³kowite przeciwcinienie
kondensatu.
mo¿liwa przyczyna 6 Nieszczelny zawór pary napêdowej.
zalecenie
Je¿eli komora p³ywakowa APT14 jest gor¹ca, wskazuje to na zablokowanie
mechanizmu pompy w fazie t³oczenia kondensatu. Sprawd prawid³owoæ
pracy mechanizmu prze³¹czaj¹cego. Sprawd poprawnoæ dzia³ania zaworu
pary napêdowej i sprê¿yny, wymieñ uszkodzone czêci.
mo¿liwa przyczyna 7 Pêkniêta sprê¿yna mechanizmu prze³¹czaj¹cego.
zalecenie
Je¿eli komora p³ywakowa APT14 jest zimna, wskazuje to na zablokowanie
mechanizmu pompy w fazie nap³ywu kondensatu. Sprawd sprê¿ynê
mechanizmu prze³¹czaj¹cego, wymieñ jeli uszkodzona.
PROBLEM

Drgania lub uderzenia w APT14 podczas rozruchu.

mo¿liwa przyczyna 1 Pulsacje zaworu zwrotnego nap³ywowego.
zalecenie
Zmniejsz intensywnoæ nap³ywu kondensatu do APT14, np. zainstaluj
rêczny zawór regulacyjny w ruroci¹gu nap³ywu i odpowiednio zd³aw nap³yw.
PROBLEM

Drgania lub uderzenia w ruroci¹gu t³ocznym kondensatu
po fazie t³oczenia APT14.

mo¿liwa przyczyna 1 ¯ywa para przedostaje siê do ruroci¹gu t³ocznego.
zalecenie
Sprawd czy kondensat z odwodnienia linii pary zasilaj¹cej
jest odprowadzany do ruroci¹gu niezalanego.
Sprawd czy ruroci¹g kondensatu ma prawid³ow¹ rednicê.
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