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Budowa i cz
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ci składowe

Rys. 2

Rys. 1
Wkr t z łbem sze ciok tnym M10x25, EN 24027 ze stali 24 CrMo5 (1,7258)
Tabliczka znamionowa
Pokrywa
Spr yna
Termostat standardowy
E1.
Do współpracy z gniazdem tandem
E1.
Do współpracy z gniazdem pojedynczym
F.
Gniazdo zaworu MK 45 z funkcj zaworu zwrotnego
F1.
Gniazdo typu tandem
F2.
Gniazdo pojedyncze
G.
Tuleja
H. Uszczelka 40x48x2
I.
Korpus, na rysunku z przył czami w formie kołnierzy
J.
Filtr perforowany (sito)
K.
Uszczelka korka osadnika A24x29
L.
Korek gwintowany osadnika

A.
B.
C.
D.
E.

M.
N

O

P

Ci nienie ró nicowe
5 = w zakresie do ∆p 22 bar
Temperatura otwarcia
N = normalna ∆t ok. 10 K
U = ze schłodzeniem ∆t ok. 30 K
Przepustowo
1 = niska
2 = wysoka
Numer fabryczny
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Diagram charakterystyk przepływowych
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Wa ne informacje
Zasady bezpiecznego stosowania
Dopuszcza si monta odwadniaczy wył cznie przez pracowników
posiadaj cych odpowiednie kwalifikacje. Przed przyst pieniem do monta u
nale y starannie zapozna si z instrukcj monta u i obsługi.
Warunkiem niezawodnej pracy urz dzenia i wykorzystania wszystkich zalet
standardu jako ci oferowanego przez firm GESTRA jest stosowanie
wył cznie oryginalnych cz ci zamiennych dostarczanych przez firm
GESTRA.

Ostrze enie

• W trakcie pracy odwadniacz przez cały czas pozostaje pod
ci nieniem.
• Przy demonta u lub otwieraniu obudowy odwadniacza,
ewentualnie przy odkr caniu korka osadnika mo e doj
do
gwałtownego wyrzutu gor cej wody i pary. Stwarza to
zagro enie powa nych poparze całego ciała.
• Monta
i czynno ci konserwacji odwadniacza nale y
wykonywa wył cznie po uprzednim zlikwidowaniu ci nienia
wewn trz odwadniacza. W tym celu nale y odci odwadniacz
od dolotowej i odlotowej ko cówki ruroci gu, np. przez
zamkni cie zaworów odcinaj cych.

Rys. 3

Temperatura kondensatu

MK 45-1

MK 45-2

20° C ( przy rozruchu)

2

1

10 K poni ej temperatury pary nasyconej

4

3

• Podczas pracy odwadniacz rozgrzewa si
do wysokiej
temperatury. Jego dotkni cie w takich warunkach mo e by
przyczyn powa nych oparze r k. W zwi zku z tym monta i
czynno ci
konserwacyjne
odwadniacza
mog
by
przeprowadzane wył cznie po jego uprzednim schłodzeniu.
• Ostre kraw dzie zewn trznych elementów odwadniacza
stwarzaj zagro enie skaleczenia r k. Przed przyst pieniem do
monta u i czynno ci konserwacyjnych odwadniacza nale y
zało y r kawice typu przemysłowego.
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Charakterystyka techniczna
Przeznaczenie
MK45 to odwadniacz termostatyczny z regulatorem termostatycznym
wykonanym ze stali nierdzewnej, odpornym na korozj i niewra liwym na
działanie uderze wodnych. Zawór odwadniacza otwiera si
i
zamyka przy okre lonych warunkach temperatury i ci nienia wewn trz
korpusu odwadniacza. Podczas rozruchu i w trakcie normalnej pracy
urz dzenia aktywna jest funkcja automatycznego odpowietrzania.
Regulator jest niewra liwy na wahania ci nienia na wlocie
i
przeciwci nienia.
Odwadniacz mo e by wykorzystywany równie jako samoczynny zawór
wydmuchowy.

Konstrukcja, elementy składowe, cechy MK45
• Odwadniacz wyposa ony jest w filtr perforowany (pełni cy rol sita
osadnika) typu Y.
• Zintegrowana funkcja odwadniacza i zaworu zwrotnego.
• Wykonana z materiału nie zawieraj cego azbestu (z grafit/CrNi)
uszczelka pokrywy.
• Monta mo liwy w dowolnym poło eniu.
• Opcjonalnie z termostatem standardowym 5 N 1 (do współpracy
z
gniazdem typu tandem) lub 5 N 2 (do współpracy z gniazdem
pojedynczym) do natychmiastowego odprowadzenia kondensatu bez
spi trzenia lub z zaworem typu 5 U1 lub 5 U 2 w przypadkach, gdy
korzystne jest schłodzenie kondensatu.
− MK 45-1
Gniazdo tandem = z podwójnym uszczelnieniem (dla niskich
przepustowo ci)
− MK 45-2
Gniazdo pojedyncze (dla wy szych przepustowo ci)

Kod oznaczenia typu – znaczenie jego elementów
Przykład:
MK45-2:
MK45-2:

MK45-2

MK45-2

Typoszereg
Ci nienie znamionowe
(5 = w zakresie do ∆p 22 bar)
Przepustowo
1 = niska
2 = wysoka

Patrz rys. 3

Dane na tabliczce znamionowej B.
Kod identyfikacyjny podany po oznaczeniu typu odwadniacza podaje typ
zainstalowanej kapsuły termostatycznej:
Brak
Standardowy regulator termostatyczny "N"
U
Regulator nastawiony na prac ze schłodzeniem
kondensatu "U"
Patrz rys.2

Dane techniczne
Warto ci znamionowe ci nienia / temperatury
PN 40, odkuwka ze stali 1.0460 (C 22.8)
Maks. ci nienie robocze
32 barg

przy temperaturze zwi zanej 250°C

22 barg

przy temperaturze zwi zanej 385°C

20,3 barg

przy temperaturze zwi zanej 400°C

Maks. ci nienie ró nicowe
(ci nienie na wlocie minus ci nienie na wylocie):

22 barg

Wymiary: Patrz: karta katalogowa

Monta
1. Monta mo liwy w dowolnym poło eniu. W przypadku monta u w
poło eniu poziomym pokrywa odwadniacza musi znajdowa si w
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2.
3.
4.
5.

poło eniu górnym. Kierunek przepływu czynnika musi zgadza si
z kierunkiem wskazanym strzałk na obudowie.
Aby zapewni mo liwo pó niejszego zdj cia pokrywy odwadniacza,
nale y
pozostawi
wolny
odst p
w stosunku do innych obiektów w otoczeniu, o co najmniej 30 mm.
Oczy ci powierzchnie przylgowe kołnierzy lub powierzchnie zł czne
ko cówek gniazdowych do wspawania.
Zamontowa odwadniacz w ruroci gu.
Odwadniacze z przył czami kołnierzowymi PN40 o
rednicach
nominalnych DN 15 – 25 mog by montowane w ruroci gach przy
wykorzystaniu rub M12x50.

Wa na informacja:
Odwadniacze z ko cówkami gniazdowymi do wspawania (długo
zabudowy 95 mm)
Odwadniacz nale y ł czy z ko cówkami ruroci gu stosuj c wył cznie
metod r cznego spawania łukowego (proces spawania nr 111 wg normy
DIN EN 24063 lub równorz dnej). Przed przyst pieniem do spawania
korpusu nale y wymontowa termostat (patrz „Konserwacja, wymiana /
czyszczenie termostatu”).
Odwadniacze z ko cówkami do przyspawania
Odwadniacz nale y ł czy z ko cówkami ruroci gu stosuj c metod
r cznego spawania łukowego (proces spawania nr 111 wg normy DIN EN
24063) lub metod spawania gazowego (proces spawania nr 3 wg normy
DIN EN 24063 lub równorz dnej normy narodowej).

Kontrola sprawno ci odwadniacza przy wykorzystaniu
ultrad wi kowego urz dzenia Vapophone
Jedn z metod kontroli szczelno ci odwadniacza MK 45 jest zastosowanie
ultrad wi kowego
wykrywacza
nieszczelno ci
Vapophone.
Wykorzystywane podczas kontroli punkty kontaktowe wskazane s na
kraw dzi tabliczki znamionowej zamocowanej na pokrywie, ka da w
poło eniu pod k tem 90° wzgl dem odpowiedniego wkr tu mocuj cego
pokryw .
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Konserwacja
Odwadniacz termostatyczny MK45 nie wymaga
adnej specjalnej
konserwacji za wyj tkiem okresowego czyszczenia filtru perforowanego
(sita) osadnika i elementów wewn trznych, przy czym cz stotliwo tych
czynno ci uzale niona jest od czysto ci kondensatu.

Wa na informacja

Ka dorazowo podczas czynno ci konserwacyjnych i naprawczych nale
sprawdza stan termostatu (patrz rys. 2). W przypadku, gdy odst p
pomi dzy górn kraw dzi zaczepu a górn kraw dzi dysku zawieradła
jest mniejszy od 2,6 mm w przypadku termostatu współpracuj cego z
gniazdem typu tandem oraz od 3,8 mm – w przypadku termostatu
współpracuj cego z gniazdem pojedynczym zachodzi konieczno
wymiany termostatu na nowy.

Ostrze enie:
Gniazdo zaworu stanowi ce integraln cz
dyszy wielostopniowej
pełni równocze nie funkcj zaworu zwrotnego. Przed wyj ciem
gniazda zaworu nale y sprawdzi , czy odwadniacz odci ty jest od
ruroci gu odlotowego. Nast pnie powoli wymontowa
gniazdo
zaworu (mo e przy tym wydobywa
si
para z rozpr enia
kondensatu!)

Wymiana / czyszczenie termostatu i gniazda zaworu
Niezb dne narz dzia:
Klucz maszynowy A.F. 16 (do wkr tów z łbem sze ciok tnym M10x25)
Klucz maszynowy A.F. 22 (do gniazda zaworu posiadaj cego łeb
sze ciok tny)
1. Zlikwidowa ci nienie wewn trz odwadniacza i odci
dopływu i odpływu.
2. Wykr ci wkr ty z łbami sze ciok tnymi A i zdj
3. Wyci gn

odwadniacz od

pokryw C.

termostat E z zaworu F.

4. Wykr ci
gniazdo zaworu przestrzegaj c przy
dotycz cego bezpiecze stwa podanego powy ej.

tym

zalecenia
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5. Wyczy ci obydwie cz ci i sprawdzi stan termostatu stosownie do
wskazówek podanych na rys. 2 - str. 4. W razie potrzeby wymieni
termostat na nowy. Sprawdzi równie stan techniczny gniazda
i wymieni na nowe w przypadku stwierdzenia widocznych objawów
zu ycia lub uszkodze .
6. Na gwint gniazda zaworu nało y
wysokie temperatury smaru.

niewielk

ilo

odpornego na

7. Dokr ci gniazdo zaworu stosuj c moment 90 Nm.
8. Umie ci standardowy termostat nad gniazdem zaworu i dociskaj c
równomiernie doprowadzi do wej cia wyst pów termostatu w
odpowiednie wybrania w gnie dzie, skutkiem czego nast pi osadzenie
termostatu w gnie dzie zaworu.
9. Uszczelk
H wymienia
wył cznie w przypadku stwierdzenia
widocznych ladów uszkodzenia. Uszczelka ta wykonana
z
materiału spr ystego umieszczona w rowku wykonanym
w
korpusie podlega wył cznie cz ciowemu doci ni ciu przez wypust w
pokrywie. W zwi zku z tym nie ma potrzeby jej wymiany na now przy
ka dorazowym demonta u i monta u pokrywy.

Ostrze enie

W przypadku uszkodzenia wy ej wymienionej uszczelki zachodzi
konieczno
całkowitego usuni cia całej uszczelki z rowka.
Równocze nie nale y sprawdzi , czy nie nast piło uszkodzenie
powierzchni uszczelniaj cych rowka.

Wa na informacja:
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Wa na informacja:
Uwaga
Stosowa wył cznie wkr ty o jako ci okre lonej w punkcie A na str.
3.

Czyszczenie i wymiana filtru perforowanego (sita)
Niezb dne narz dzia:
Klucz maszynowy A.F. 30 (do korka gwintowanego z łbem sze ciok tnym
za lepiaj cego osadnik).
1. Zlikwidowa ci nienie wewn trz odwadniacza i odci
odwadniacz od
dopływu i odpływu.
2. Wykr ci korek osadnika L i wyj filtr perforowany (sito) J.
Przy tej czynno ci przestrzega
zalece
odnosz cych si
do
bezpiecznego stosowania urz dzenia podanych na str. 6.
Przy odkr caniu korka mo e doj
do wyrzucenia gor cego
kondensatu i pary!
3. Przeczy ci filtr perforowany lub wymieni na nowy w razie potrzeby.
4. Wyj
uszczelk K, sprawdzi jej stan techniczny (w razie potrzeby
wymieni na now ). Przeczy ci powierzchnie uszczelniaj ce i zało y
now uszczelk .
5. Na gwint korka gwintowanego osadnika nanie warstewk odpornego
na działanie wysokich temperatur smaru.
6. Wkr ci korek z nało on uszczelk i filtrem perforowanym i dokr ci
mocno stosuj c moment 120 Nm.

Przechowywanie
Uwaga:
W przypadku zało enia nowej lub innej pokrywy uszczelk nale y
wymieni bezwarunkowo na now .
10. Zało y pokryw , wkr ci wkr ty mocuj ce z łbami sze ciok tnymi i
dokr ci je mocno momentem 25 Nm przykładanym w kilku krokach,
naprzemiennie.

Odwadniacz nale y przechowywa w jego oryginalnym opakowaniu w
pomieszczeniu czystym i suchym. Urz dzenie nale y przechowywa w
sposób zabezpieczaj cy przed jego przypadkowym upadkiem.
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Zał cznik
Cz

ci zamienne

Pozycja

EFH
JKL
*E

*
*

H
K

*

Nr
katalogowy
MK 45-1

Nazwa

Nr
katalogow
y
MK 45-2

Regulator membranowy kompletny, 5N1
Regulator membranowy kompletny, 5U1
Regulator membranowy kompletny, 5N2
Regulator membranowy kompletny, 5U2
Zespół filtru perforowanego, kompletny

375 109
375 111
375 113

375 110
375 112
375 113

Termostat, 5N1
Termostat, 5U1
Termostat, 5N2
Termostat, 5U2
Uszczelka pokrywy,
Minimalna ilo dostawy 50 szt. 1)
Uszczelka korka osadnika
Minimalna ilo dostawy 50 szt. 1)

085 585
086 138
375 022

096 530
096 535
375 022

013 322

013 322

Cz

ci podlegaj ce zu yciu

1) W sprawie zamówienia mniejszych ilo ci ni podane prosimy o
kontaktowanie si z lokalnym biurem handlowym naszej firmy.

Urz dzenie i jego serwis dost pne w sieci
autoryzowanych placówek sprzeda y:

GESTRA Polonia Sp. z o.o.
80-172 Gda sk, ul. Schuberta 104

tel. (0-58) 306-10-10

fax: (0-58) 306-33-00
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