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ISO 9001

APT14
Odwadniacz pompuj¹cy

poz. czê�æ materia³, norma
1 pokrywa ¿eliwo sferoidalne DIN1693 GGG40.3
2 uszczelka pokrywy w³ókno sztuczne powlekane teflonem
3 komora p³ywakowa ¿eliwo sferoidalne DIN1693 GGG40.3
4 �ruby pokrywy stal nierdzewna ISO 3506 Gr.A2 70
5 d�wignia mechanizmu stal nierdzewna BS 1449 304 S15

prze³¹czaj¹cego
6 p³ywak (podwójny) stal nierdzewna BS 1449 304 S15
7 d�wignia zaworu stal nierdzewna BS 1449 304 S15
8 drugi stopieñ zaworu stal nierdzewna ASTM A276 440 B
9 obudowa zaworu stal nierdzewna BS 3146 ANC 2
10 kulka (zawór zwrotny) stal nierdzewna ASTM A276 440 B
11 gniazdo zaworu stal nierdzewna AISI 420

zwrotnego nap³ywowego
12 klapka zaworu stal nierdzewna BS 3146 ANC 4B

zwrotnego nap³ywowego
13 uchwyt mechanizmu stal nierdzewna BS 3146 ANC 4B

prze³¹czaj¹cego

14 sprê¿yna mechanizmu stal nierdzewnaBS 2056 302 S26 Gr.2
prze³¹czaj¹cego

15 zawleczka stal nierdzewna BS 1574
16 gniazda zaworów: stal nierdzewna BS 970 431S29 /pary napêdowej i wydechowego ASTM A276 431
17 zawór pary napêdowej stal nierdzewna ASTM A276 440 B
18 zawór wydechowy stal nierdzewna BS 3146 ANC 2
19 uszczelka gniazda stal nierdzewna BS 1449 409 S19
20 �ruba mechanizmu stal nierdzewna ISO 3506 Gr.A2 70

prze³¹czaj¹cego
21 �ruba obudowy zaworu stal nierdzewna BS 6105 A4 80
22 pierwszy stopieñ stal nierdzewna BS 970 431S29 /

zaworu ASTM A276 431
23 'O' ring EPDM
24 ramiê mechanizmu stal nierdzewna BS 3146 ANC 2

prze³¹czaj¹cego
25 tabliczka znamionowa stal nierdzewna BS 1449 304 S16
26 korek spustowy stal nierdzewna DIN 17440 1.4571
27 sprê¿yna zaworu stal nierdzewna

pary napêdowej
Przyk³ad zamówienia
Odwadniacz pompuj¹cy, typ APT14, ko³nierze DIN PN16, DN40 x 25

Opis
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 ci�nienie w przestrzeni parowej urz¹dzenia grzewczego spada (np. na skutek
zmniejszenia zapotrzebowania na ciep³o) poni¿ej ci�nienia w ruroci¹gu powrotnym kondensatu. W takiej sytuacji zwyk³y odwadniacz,
odprowadzaj¹cy kondensat jedynie dziêki dodatniej ró¿nicy ci�nieñ pomiêdzy przestrzeni¹ parow¹ a instalacj¹ powrotn¹ kondensatu ,
przestanie spe³niaæ swoje zadanie.

APT14 ³¹czy funkcje odwadniacza p³ywakowego i pompy porcjowej.
W sytuacji gdy ci�nienie w przestrzeni parowej urz¹dzenia
grzewczego przewy¿sza ci�nienie zwrotne pochodz¹ce z instalacji
kondensatu, APT14 pracuje jak odwadniacz. Natomiast gdy ci�nienie
w przestrzeni parowej spada poni¿ej ci�nienia zwrotnego, APT14
samoczynnie zaczyna pracowaæ jak pompa porcjowa zasilana par¹
wodn¹.

Zastosowanie APT14 zapewnia odprowadzanie kondensatu nawet
z przestrzeni w której panuje podci�nienie. Dziêki umieszczeniu
odwadniacza pompuj¹cego nieco poni¿ej urz¹dzenia
grzewczego i wyrównaniu ci�nieñ w komorze p³ywakowej
i przestrzeni parowej urz¹dzenia (za po�rednictwem
rurki równowa¿¹cej), kondensat mo¿e nap³yn¹æ
grawitacyjnie przez króciec wlotowy do
komory p³ywakowej a nastêpnie zostaæ
przet³oczony do ruroci¹gu powrotnego
/ zbiornika kondensatu.
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APT14, Odwadniacz pompuj¹cy TI-P612-02 PL  ST Issue 3

Czê�ci zamienne
Lista czê�ci zamiennych podana jest w karcie katalogowej
TI-P612-07 PL.

A B C D E F G H masa
DN40 x DN25 ko³nierz 389 198 246 382 304 157 57 250 45
R 1.1/2� x R 1� gwint 350 198 246 382 304 157 57 250 45

Instalacja
Informacje dotycz¹ce instalacji urz¹dzenia zawarte s¹ w instrukcji
obs³ugi dostarczanej wraz z odwadniaczem pompuj¹cym.

Sprawdzenie doboru
W celu sprawdzenia wydajno�ci odwadniacza pompuj¹cego APT14
dla konkretnej aplikacji prosimy o kontakt z in¿ynierem SpiraxSarco
i okre�lenie jaka jest:

1. Wysoko�æ nap³ywu, tzn. odleg³o�æ pionowa pomiêdzy osi¹ króæca
wylotowego kondesatu z wymiennika a podstaw¹ odwadniacza
pompuj¹cego [m]

2. Ci�nienie pary napêdowej (zwykle równe ci�nieniu pary
w przewodzie magistralnym) [bar m].

3. Ca³kowite przeciwci�nienie kondensatu na wylocie z odwadniacza
pompuj¹cego [bar m].
Uwaga! Warto�æ ca³kowitego przeciwci�nienia (t.j. sumy:
geometrycznej wysoko�ci podnoszenia, ci�nienia statycznego
w przewodzie powrotnym kondensatu i strat tarcia na d³ugo�ci
w tym przewodzie) musi byæ mniejsza od ci�nienia pary
napêdowej, zasilaj¹cej urz¹dzenie.
Straty tarcia mo¿na pomin¹æ, je¿eli d³ugo�æ 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. Ci�nienie 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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GWlot
pary napêdowej

R1/2�

Wymiary [mm], masy [kg]

Przyk³ad mo¿liwo�ci APT14
Parametry instalacji: wysoko�æ nap³ywu    1 m

ci�nienie pary napêdowej    5 bar m
ca³kowite przeciwci�nienie    1 bar m

Wydajno�æ APT14: max. wydajno�æ odwadniania 4 000 kg/h
max. wydajno�æ pompowania 1 100 kg/h

Wydech
R1/2�

Parametry graniczne
Konstrukcja korpusu PN16
Maksymalne ci�nienie pary napêdowej 13,8 bar m
Maksymalne ci�nienie pracy 13,8 bar m
Maksymalne przeciwci�nienie kondensatu   5,0 bar m
Maksymalna temperatura pracy 198°C
Minimalna temperatura otoczenia -10°C
Ci�nienie próby wodnej 24 bar m
Minimalna wysoko�æ nap³ywu 0,2 m
(od osi króæca kondensatu w wymienniku
do podstawy APT14)
Zalecana wysoko�æ nap³ywu (j.w.) 0,3 m
Objêto�æ kondensatu przet³aczanego/cykl     5 litrów/cykl

Wielko�ci i przy³¹cza standardowe
kondensat para napêdowa,

wlot wylot wydech
ko³nierze DIN, PN16 DN40 DN25 R 1/2�
gwinty rurowe R 1.1/2� R 1� R 1/2�
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