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1. Bezpeènost
Bezpeèný provoz výrobku mùe být garantován pouze tehdy, je-li výrobek správnì
namontován, uveden do provozu a je-li údrba provádìna kvalifikovanou osobou, to
ve v souladu s provozními pøedpisy. Musí být dodreny také veobecné
bezpeènostní pøedpisy týkající se potrubních systémù a konstrukce zaøízení a musí
být pouíváno vhodné náøadí a osobní ochranné pomùcky.

Upozornìní

Tìsnìní víka výrobkù a tìsnìní sestavy hlavního ventilu obsahuje tenký nerezový
vyztuovací krouek, který by v pøípadì nesprávné a neopatrné manipulace mohl
zpùsobit zranìní.

Oddìlení od systému

Zvate, zda uzavøení ventilù pøed, popø. za výrobkem nebude mít negativní vliv na jiné
èásti systému, uzavøení dalích ventilù, ochranná zaøízení a alarmy nebo zda
neohrozí ostatní personál. Uzavírací ventily musí být otevírány a uzavírány postupnì
takovým zpùsobem, aby se pøedelo okùm v systému.

Tlak

Pøed zahájením údrby na výrobku je tøeba vìdìt, co je nebo by mohlo být v potrubím
systému. Zajistìte, aby byl výrobek bezpeènì odtlakován a na atmosférický tlak,
toto lze zajistit napø. odtlakovávacím ventilem Spirax Sarco typ DV (detaily viz
pøísluná firemní literatura). I kdy manometr ukazuje nulový pøetlak, nemusí to
znamenat, e systém je zcela odtlakován.

Teplota

Po oddìlení výrobku od systému je tøeba poèkat na ochlazení výrobku, aby se
pøedelo monosti popálení. Zvate nutnost pouití ochranného odìvu a ochranných
brýlí.

Likvidace

Výrobek je recyklovatelný. Za pøedpokladu správného zpùsobu likvidace nehrozí
ádné pokození ivotního prostøedí.
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2. Veobecné informace o výrobcích
2.1 Veobecný popis

Bimetalové odvadìèe kondenzátu HP45 mají kované tìleso, jsou urèeny pro odvodnìní
vysokotlakých a vysokoteplotních parních potrubí a procesù. Odvadìèe mají v tìlese zaputìnou
zesílenou nerezovou vloku (sedlo), jejich údrba mùe být provádìna bez demontáe z potrubí.
Pracují bez ztrát páry, rychle odvádìjí vzduch, nezkondenzovatelné plyny a velká mnoství
studeného kondenzátu pøi najídìní. V pøípadì poruchy zùstávají otevøené, mají zabudovaný
zpìtný ventil, síto a zaøízení pro nastavení podchlazení kondenzátu.
Pozn. : Dalí technické informace viz katalogový list TI-P623-02.

2.2 Velikosti a pøipojení

½", ¾" a 1" závit BSP (dtto závit Rp dle ÈSN ISO 7-1 a DIN2999) nebo NPT, pøivaøovací s/w dle
ANSI B 16.11
DN20 a DN25 pøíruby PN64/ 100 nebo ANSI 600

➧
Obr. 1

2.3 Omezující podmínky
Maximální podmínky pro tìleso

PN150, Class 900 dle ANSI B 16.34

PMO

- Maximální provozní pøetlak

45 bar g

(653 psi g)

TMO

- Maximální provozní teplota

450°C

(842°F)

15 bar g

(218 psi g)

Minimální provozní pøetlak (doporuèený*)

DPMX -Pro dobrou funkci odvadìèe nesmí maximální protitlak pøekroèit 90% vstupního pøetlaku.
Navreno pro hydraulický test za studena pøetlakem

229 bar g (3 321 psi g)

* Kontaktujte techniky Spirax Sarco
IM-P623-03 ST Vydání 2

3

2.4 Rozmìry / hmotnost

(pøibliné) v mm a kg

D Prostor pro demontá bimetalového elementu

B

C

A1
Obr. 2

A

Velikost

A

A1

B

C

D

½"

-

160

124

58

150

8.0

¾"

-

160

124

58

150

8.0

1"

-

160

124

58

150

8.0

PN64 / 100

235

-

124

-

-

11.5

ANSI 600

235

-

124

-

-

10.0

PN64 / 100

235

-

124

-

-

12.0

ANSI 600

235

-

124

-

-

10.5

DN20
DN25
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Hmotnost
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3. Montá
Pozn. : Pøed montáí ètìte kapitolu 1. Bezpeènost.
Pomocí tohoto Návodu k montái a údrbì, katalogového listu a údajù na títku výrobku zkontrolujte
vhodnost výrobku pro danou aplikaci.

3.1

Zkontrolujte materiál výrobku, maximální provozní hodnoty tlaku a teploty média. Pokud
maximální provozní hodnoty výrobku jsou nií ne maximální moné hodnoty v systému,
musí být systém vybaven ochranným zaøízením proti pøekroèení maximálního provozního
tlaku odvadìèe.

3.2
3.3
3.4

Ovìøte správnost instalace a smìr prùtoku média.

3.5

Odvadìè mùe být instalován v jakékoliv poloze kromì polohy, kdy by kondenzát protékal
odvadìèem vertikálnì zespoda nahoru.

3.6

Pøed montáí odvadìèe se ujistìte, e vechna pøipojovací místa na potrubí jsou èistá a
bez usazenin, úlomkù apod.

3.7
3.8

Odvadìè musí být instalován ve smìru prùtoku dle ipky na tìlese odvadìèe.

3.9

Odvadìè je dodáván s továrním nastavení bimetalového elementu.

Vyjmìte ochranné krytky ze vech pøipojení.
Odvodòovací stanici instalujte za odvodòované zaøízení tak, aby byla snadno pøístupná
pro dalí kontroly a údrbu.

Odvadìè mùe být pøivaøen do potrubí bez vyjmutí vnitøních èástí odvadìèe, je vak tøeba
se vyvarovat nadmìrného pøehøátí. Pokud by mohlo dojít k zamrznutí potrubí, je tøeba
odvadìè montovat s osou bimetalového elementu v horizontální poloze.

Pozn. : Pokud je kondenzát odvádìn do atmosféry, je nutné zajistit odvod na bezpeèné místo,
protoe teplota na výstupu odvadìèe mùe dosahovat teploty kolem 100°C (212°F).
Pøipojení
k odvodòovanému
místu
Uzavírací ventil
Uzavírací ventil
0.5 m
(20")

HP45

1 m minimum
(3 ft)

Zkuební ventil

Obr. 3 Doporuèená instalace - Pozn. : potrubí je ve spádu ve smìru proudìní.

4. Uvedení do provozu
Po instalaci nebo údrbì odvadìèe se ujistìte, e systém je plnì funkèní. Proveïte nezbytné
testování alarmù nebo ochranných zaøízení.
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5. Provoz
Bimetalové odvadìèe HP45 pracují na principu dvou protichùdných sil pùsobících na ventil otevírací síla je vyvozována tlakem v systému, uzavírací síla je vyvozována teplotou kondenzátu
pùsobící na bimetalový element.
Bimetalové odvadìèe HP45 pracují beze ztrát páry a rychle odvádìjí vzduch, nezkondenzovatelné
plyny a velká mnoství studeného kondenzátu pøi najídìní.

6. Údrba
9
Zajiovací matice 10

Nastavovací roub
8
7

4
6

5

3
2

➧
Obr. 4

Tabulka 1

Velikosti náøadí a doporuèené utahovací momenty

Pol.

Èást

3

Bimetalový element - trubkový klíè

7

nebo

Nm

(lbf ft)

36 A / F

120

(163)

rouby víka

22 A / F

80

(109)

9

Krycí matice

29 A / F

80

(109)

10

Jistící matice

13 A / F

6

mm
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Pozn. :

Pøed provádìním údrby ètìte kapitolu 1. Bezpeènost.

Upozornìní

Tìsnìní víka výrobkù obsahuje tenký nerezový vyztuovací krouek, který by v
pøípadì nesprávné a neopatrné manipulace mohl zpùsobit zranìní.

Poznámka k bezpeènosti :

Tyto odvadìèe se instalují na vysokotlaká parní potrubí. Personál provádìjící montá
a údrbu by mìl být vybaven vhodnými osobními ochrannými prostøedky. Odvadìèe
HP45 jsou vybaveny nastavovacím roubem, kterým dovoluje proplach sedla odvadìèe
a nastavení teploty kondenzátu v pøívodním potrubí tak, aby bylo dosaeno optimálního
provozního výkonu.
Údrba odvadìèe mùe být provádìna bez jeho demontáe z potrubí za pøedpokladu dodrení
bezpeènostních poadavkù. Pøi údrbì se doporuèuje pouívat nová tìsnìní a originální náhradní
díly. Vdy je tøeba pouívat správné náøadí a nutné ochranné vybavení. Po ukonèení prací je nutné
pomalu otevírat uzavírací ventily a zkontrolovat tìsnost instalace.

6.1 Proplachování sedla odvadìèe bìhem provozu

Pøed proèitìním odvadìèe bìhem provozu a pøed otoèením nastavovacího roubu
je vhodné uzavøít vstupní parní ventil a postupovat následovnì (v uzavøeném
vratném systému je tøeba také uzavøít ventil za odvadìèem a otevøít zkuební ventil):

-

Sejmìte krycí matici (9) a uvolnìte zajiovací matici (10).

-

Pomalu otevírejte vstupní parní ventil. Tím dojde k silnému a rychlému proplachu, který odstraní
vekeré neèistoty, které by mohly být usazené v odvadìèi.

-

Otáèejte nastavovacím roubem proti smìru hodinových ruèièek, dokud se kuelka ventilu
nedostane do kontaktu se sedlem ventilu.

roubovákem otoète nastavovací toub o nìkolik otáèek ve smìru hodinových ruèièek, èím
umoníte trvalé otevøení odvadìèe.

6.2 Nastavení otevírací teploty :
- Sejmìte krycí matici (9) a uvolnìte zajiovací matici (10).
- Otáèejte nastavovacím roubem proti smìru hodinových ruèièek, dokud se kuelka ventilu
nedostane do kontaktu se sedlem ventilu.

-

Teplota kondenzátu se nastaví otoèením nastavovacího roubu proti smìru hodinových
ruèièek (pro standardní nastavení HP45 otoète o ¼ a 1/ 2 otáèky).

-

Po nastavení odvadìèe utáhnìte zajiovací matici (10).
Umístìte tìsnìní (8) a naroubujte a utáhnìte krycí matici (9) doporuèeným utahovacím
momentem.

-

V uzavøeném vratném systému otevøete zkuební ventil na odboèce T-kusu a uzavøete ventil
za odvadìèem.

-

Otevøete vstupní parní ventil a zkontrolujte èinnost odvadìèe. Jakmile je nastavení hotovo,
v uzavøeném vratném systému uzavøete zkuební ventil na odboèce T-kusu a otevøete ventil
za odvadìèem.
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6.3

Výmìna bimetalového elementu

Seznam náhradních dílù viz odstavec 7.

6.3.1

-

Demontá odvadìèe

Oddìlte odvadìè od systému, odtlakujte a nechte vychladnout.
Demontujte krycí matici (9), zajiovací matici (10), rouby víka (7) a sejmìte víko (6).
Otáèejte nastavovacím roubem pomocí roubováku (max. íøka 7 mm) a do uvolnìní z víka.
Vyjmìte síto (4).
Vymontujte bimetalovy element (3) specielním trubkovým klíèem 36 mm A/F.
Pomocí estihranného klíèe 36 mm A/F vyroubujte sedlo ventilu.
Zkontrolujte vechny díly, stav tìsnìní a tìsnících ploch.

6.3.2 Zpìtné sestavení odvadìèe

-

Je vhodné pouít nová tìsnìní dodaná s novou sestavou bimetalového elementu.

-

Vlote síto (4) a tìsnìní (5) víka.

-

Naroubujte rouby (7) vika a utáhnìte je doporuèeným momentem dle Tabulky 1.

Potøete závit ventilu, závit nastavovacího roubu a tìsnící plochy vhodným mazivem.
Vlote tìsnìní (2) sedla ventilu do tìla ventilu.
Naroubujte bimetalový element (3) a pomocí vhodného trubkového klíèe ho utáhnìte
doporuèeným momentem dle Tabulky 1.
Naroubujte víko odvadìèe na nastavovací roub - pomocí roubováku otáèejte nastavovacím
roubem tak dlouho, a se objeví nad okrajem víka.
Umístìte zajiovací matici (10) na nastavovací roub a proveïte koneèné nastavení
dle odstavce 6.3.3).

6.3.3 Nastavení otevírací teploty

-

Otevøte pomalu uzavírací ventily za a poté i pøed odvadìèem.

-

Otáèejte nastavovacím roubem proti smìru hodinových ruèièek, dokud se kuelka ventilu
nedostane do kontaktu se sedlem ventilu.

-

Teplota kondenzátu se nastaví otoèením nastavovacího roubu proti smìru hodinových
ruèièek (pro standardní nastavení HP45 otoète o ¼ a 1/ 2 otáèky).

-

Po nastavení odvadìèe naroubujte a utáhnìte zajiovací matici (10).

Utáhnìte nastavovací toub o nìkolik otáèek ve smìru hodinových ruèièek, poèkejte nìkolik
minut, a se pára dostane k odvadìèi a teplota dosáhne poadované hodnoty.

Umístìte tìsnìní (8) a naroubujte a utáhnìte krycí matici (9) doporuèeným utahovacím
momentem.

-

V uzavøeném vratném systému otevøete zkuební ventil na odboèce T-kusu a uzavøete ventil
za odvadìèem.

-

Otevøete vstupní parní ventil a zkontrolujte èinnost odvadìèe.
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7. Náhradní díly
Dodávané náhradní díly
Sestava bimetalového elementu

2, 3, 4, 5, 8

Jak objednávat ND
Pøi objednávání pouívejte oznaèení uvedená v odstavci Dodávané náhradní díly (ND). Uveïte
velikost a typ odvadìèe.
Pøíklad : Sestava elementu pro bimetalový odvadìè HP45 DN20
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2

Obr. 5
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8. Vyhledávání závad
1. Jsou ventily pøed a za odvadìèem otevøené ?
2. Není zanesený filtr pøed odvadìèem ?

Odvadìè
nepropoutí
kondenzát

3. Pøíli vysoký protitlak, je tøeba provést opatøení na jeho
sníení. Dùsledkem vyího protitlaku také je nií teplota odvádìného kondenzátu, tedy vyí podchlazení.
4. Zanesení vstupu do ventilu. Nutné propláchnutí, viz
kapitola 6.1.
5. Nesprávné nastavení bimetalového elementu. Nastavte
dle kapitoly 6.2.
6. Demontujte odvadìè dle kapitoly 6.3.1 a zkontrolujte
stav vnitøních èástí.
1. Neèistoty v sedle ventilu. Nutné propláchnutí, viz
kapitola 6.1.

Odvadìè
propoutí
páru

2. Nesprávné nastavení bimetalového elementu. Nastavte
dle kapitoly 6.2.
3. Opotøebované sedlo ventilu. Demontujte odvadìè dle
kapitoly 6.3.1 a zkontrolujte stav vnitøních èástí. V pøípadì nutnosti je vymìòte za nové.
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