Zakres produktów
Zawory odsalaj ce
BA 46, BA 47, BAE 46, BAE 47

Opis systemu
Ze wzgl du na zachodz cy w kotle parowym proces ci ego odparowania,
sto wody kot owej, a z ni równie
poziom TDS (=ca kowita zawarto rozpuszczonych soli) systematycznie wzrasta. Poziom TDS musi by utrzymywany
poni ej limitu okre lonego przez producenta kot a i stosowne przepisy. Dla realizacji tego celu konieczne jest ci e
lub periodyczne odprowadzanie okrelonych ilo ci wody kot owej o wysokim
TDS (odsoliny) z kot a parowego. Zawory odsalaj ce BA.. i BAE.. charakteryzusi specjaln konstrukcj i odpornym
na uszkodzenia uk adem wielostopniowego grzyba tworz cego wspólnie z
umieszczonymi liniowo komorami rozpr nymi system stopniowego rozpr ania odsolin, dzi ki temu uzyskano doskona e dostosowanie si zaworu do
pracy w ci kich warunkach typowych
dla procesów odsalania: wysokie ci nienie ró nicowe i temperatura nasycenia
dla wody oraz wysoki poziom TDS. Zawory odsalaj ce BA.. i BAE.. s przeznaczone do pracy w instalacjach kot ów
parowych zgodnie z TRD 604,
EN 12952 i EN 12953.
§
§
§
§

BA 46 PN40, nastawa r czna
BA 47 PN63, nastawa r czna
BAE 46 PN40,nap d elektryczny
si ownik EF...*)
BAE 47 PN63,nap d elektryczny
si ownik EF...*)

*) Si owniki w wykonaniu przeciwwybuchowym lub zasilane pr dem D.C lub trójfazowym s dost pne na zapytanie

BA 46
BA 47
BAE 46
BAE 47
Funkcja
Zawory odsalania ci ego BA46/BA47
ustawiane w pozycj robocz r cznie
za pomoc d wigni regulacyjnej. Dla
ustawienia w ciwej ilo ci odprowadzanych odsolin nale y wykorzysta podzia
skali pod d wigni regulacyjn .
Wymagan ilo odsolin mo na wyliczy
przy wykorzystaniu wzoru lub odczyta
z nomogramu.
Zawory
odsalania
ci ego
BAE46/BAE47 s ustawiane w pozycji
roboczej przy wykorzystaniu si ownika
elektrycznego EF... Si ownik zaworu sterowany jest przez regulatory odsalania
GESTRA LRR 1-12, LRR1-5 (wspó pracuj z elektrodami LRG.. ) lub LRR1-40
(wspó pracuje z elektrod LRG16-40)
lub regulator uniwersalny np. KS90 lub
PLC
(wspó pracuj
z
elektrod
LRGT1..-1).
Si ownik zapewnia otwieranie i zamykanie zaworu odsalaj cego BAE46/47 dla
uzyskania w ciwej ilo ci odsolin odprowadzanych z kot a, przez realizacj
nastawy roboczej ze sterownika odsalania mo liwe jest utrzymywanie rzeczywistej warto ci przewodno ci wody kot owej blisko warto ci zadanej.
Po enia robocze zaworów typu
BAE46, BAE46-3, BAE47 (wyposa one
w 3 wy czniki drogowe) w zakresie
„OTWARTY”i „ZAMKNI TY”ograniczone s za pomoc wy czników kra cowych, pozycj „PO
ENIE ROBOCZE” mo na nastawia przez zmian
ustawienia krzywki prze cznika drogowego.
Po enia robocze zaworów typu
BAE46-1,
BAE47-1
(wyposa one
w 2 wy czniki drogowe i 1 potencjometr) w zakresie „OTWARTY” i „ZAMKNI TY” ograniczone s za pomoc
wy czników kra cowych, pozycj „POENIE ROBOCZE” mo na z regulatora w oparciu o sygna zwrotny z potencjometru lub mo na zastosowa regulacj modulowan .

Dane techniczne

Konstrukcja

Zakres ci nie nominalnych
Typ BA(E) 46: EN PN 40, ASME Class 150, 300
Typ BA(E) 47: EN PN 63, ASME Class 400

BA(E) 46:
Standard: ko nierze EN1092-1 PN40
Specjalna: ko nierze ASME Cl. 150,300
Kró ce do spawania do rur DIN lub ASME
Gniazda do spaw. dla rur DIN lub ASME
BA(E) 47:
Standard: ko nierze EN1092-1 PN63
Specjalna: ko nierze ASME Class 400
Kró ce do spawania do rur DIN lub ASME
Gniazda do spaw. dla rur DIN lub ASME

Materia y
Specyfikacja
Korpus zaworu
Grzyb dyszowy
Siedzisko i tuleje
ruba blokuj ca
Korek uszczel.
Wspó zale no

ci nienie/temperatura

Typ

Maks. ci nienie [bar] przy

Zakres zgodnie z

Materia y zgodnie z AD2000
ugo ci zabudowy
Przy

cza

Ko nierze Class 150
Ko nierze Class 300
Ko nierze Class 400
Kró ce do spawania
Gniazda do spaw.
Ko nierze PN40
Ko nierze PN63
Masa BA4..[kg]
Masa BAE4..[kg]
Wymiary przy

czy
rednica zewn trzna rury x grubo

cianki

Kró ce do spaw. dla rury*)

rednica wewn trzna x g boko
Gniazda spaw. EN/ASME**)
Ten wymiar ( rednica zewn trzna rury x grubo
woru!
Ten wymiar ( rednica wewn trzna x g boko

cianki) dotyczy przy czanej rury, a nie kró ca za-

) odnosi si do gniazda zaworu!

Wyznaczenia wielko ci strumienia odsolin i odmulin
Strumie odsolin i odmulin odprowadzanych z kot a mo na wyznaczy w oparciu o wzór:

A=
A
Q
S
K

Q⋅S
K −S

[kg/h]
[kg/h]
[µS/cm]
[µS/cm]

strumie odsolin i odmulin odprowadzanych z kot a
wydajno kot a
przewodno wody zasilaj cej
dopuszczalna przewodno wody kot owej

Przyk ad:
ci nienie w kotle 15 bar, zawór odsalaj cy DN20, Q=10000 kg/h, S=100µS/cm, K=3000µS/cm
–> wyznaczamy A=345kg/h, z czego na 10% na odmuliny A2=35kg/h, czyli odsalanie
A1=310kg/h – co oznacza nastaw stopnia otwarcia zaworu na skali = 41%
Zawór poboru próbek

Wykresy wydajno ci

Ci nienie w kotle [bar]

Ci nienie w kotle [bar]

Wydajno

wody gor cej [kg/h]
Wydajno

Wydajno

wody gor cej [kg/h]

wody gor cej [kg/h]

Ci nienie w kotle [bar]

Po

enie d wigni regulacyjnej

P

Zakresy wydajno ci do 310kg/h
dla DN15-32
Po

enie d wigni regulacyjnej

enie d wigni regulacyjnej

Zakresy wydajno ci do 1340kg/h
dla DN40-50

Ci nienie w kotle [bar]

Ci nienie w kotle [bar]

Zakresy wydajno ci
dla DN15-32

Wydajno

Wydajno

wody gor cej [kg/h]

wody gor cej [kg/h]

wody gor cej [kg/h]

Ci nienie w kotle [bar]

Po

enie d wigni regulacyjnej

Po

Wydajno

Zakresy wydajno ci do 1020kg/h
dla DN15-32
Ci nienie w kotle [bar]

Po

enie d wigni regulacyjnej

Zakresy wydajno ci do 4500kg/h
dla DN40-50
Ci nienie w kotle [bar]

enie d wigni regulacyjnej

Wydajno

Wydajno

wody gor cej [kg/h]

wody gor cej [kg/h]

Zakresy wydajno ci
dla DN40-50

Po

enie d wigni regulacyjnej

Zakresy wydajno ci do 2120kg/h
dla DN15-32

Po

enie d wigni regulacyjnej

Zakresy wydajno ci do 6300kg/h
dla DN40-50

Zawory odsalaj ce BA 46, BA 47, BAE 46, BAE 47
PED (Dyrektywa Ci nieniowa 97/23/WE)
Urz dzenia spe niaj wymagania Dyrektywy Ci nieniowej 97/23/WE. Zastosowanie dla czynników grupy 2. Ze znakiem CE, za wyj tkiem urz dze wykluczonych zgodnie z Artyku em 3.3.

ATEX
Urz dzenia BA46, BA47 mog by u yte w strefach wybuchowych, pod warunkiem e spe nione s nast puj ce uwagi: Czynnik przep ywaj cy
nie mo e powodowa nadmiernie wysokich temperatur. adunki elektrostatyczne, które mog powsta podczas przep ywu czynnika musz by
roz adowane. Szczelno d awicy musi by zapewniona. Wrzeciono zaworu musi pracowa g adko. Zastosowanie w strefach Ex 1, 2, 21, 22
(1999/92/EC)
II 2 G/D c X. Nale y zwróci uwag , e zgodnie z europejsk dyrektyw 94/9/EC urz dzenia BAE46 i BAE47 nie mog by
yte w strefie zagro onej wybuchem. Wi cej informacji w naszej Deklaracji Zgodno ci ATEX.

Lista cz
Poz.

ci zamiennych
Nr artyku u

Nr artyku u

Nr artyku u

Nr artyku u

Specyfikacja

Zestaw uszczelnie , DN15 do 32
2 pier cienie d awicy15x23x4, 4 pier cienie
czyszcz ce
1 uszczelka C 6x10x1,5
1 uszczelka A 17x23x1,5
Zestaw uszczelnie , DN40-50
2 pier cienie d awicy18x28x5, 4 pier cienie
czyszcz ce
1 uszczelka C 10x16x1,5
1 uszczelka A 17x23x1,5
Zestaw kompletu cz ci, DN15 do 32
1 wrzeciono z dyszami, 1 tuleja siedziska,
2 tuleja stopniowa, 1 tuleja czyszcz ca,
1 tuleja prowadz ca, 2 pier cienie d awicy
15x23x4, 4 pier cienie czyszcz ce
1 uszczelka C 6x10x1,5
1 uszczelka A 17x23x1,5
Zestaw kompletu cz ci, DN40-50
1 wrzeciono z dyszami, 1 tuleja siedziska,
2 tuleja stopniowa, 1 tuleja czyszcz ca,
1 tuleja prowadz ca, 2 pier cienie d awicy
18x28x5, 4 pier cienie czyszcz ce
1 uszczelka C 10x16x1,5
1 uszczelka A 17x23x1,5
Si ownik elektryczny EF 0,5 230V, 50/60Hz
Si ownik elektryczny EF 1 230V, 50/60Hz
Si ownik elektryczny EF 1-1 230V, 50/60Hz
Si ownik elektryczny EF 1-40 230V, 50/60Hz

Lista cz
Poz.

ci do modernizacji
Specyfikacja

1 si ownik EF 0,5 230V, 50/60Hz, 1 wspornik
monta owy, 1 zestaw monta owy sprz
a,
3 ruby z bem 6kt.
1 si ownik EF 1 230V, 50/60Hz, 1 wspornik
monta owy, 1 zestaw monta owy sprz
a,
3 ruby z bem 6kt.
1 si ownik EF 1-1 230V, 50/60Hz, 1 wspornik
monta owy, 1 zestaw monta owy sprz
a,
3 ruby z bem 6kt.
1 si ownik EF 1-40 230V, 50/60Hz, 1 wspornik
monta owy, 1 zestaw monta owy sprz
a,
3 ruby z bem 6kt.

Dostawa zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami handlowymi
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