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Opis
Odwadniacze termostatyczne typu TK 23, TK 24 słu do odprowadzenia bardzo du ych ilo ci kondensatu.
Odwadniacze otwieraj si i zamykaj bardzo szybko poni ej temperatury nasycenia odpowiadaj cej
warto ci ci nienia panuj cego w instalacji. Podczas rozruchu i normalnej pracy ci głej, odwadniacze TK
pełni funkcj automatycznego odpowietrznika ruroci gu.

Rys. 1
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Zasada działania
Trzy kapsuły termostatyczne 2.2 steruj odprowadzaniem kondensatu poprzez zmiany ci nienia w komorze
A. Kapsuły termostatyczne s w pozycji otwartej wtedy, gdy w odwadniaczu jest kondensat przechłodzony,
kondensat zimny, powietrze lub inne gazy nie kondensuj ce si . Ci nienia w komorze A maleje w stosunku
do ci nienia na wlocie do odwadniacza. Wy sze ci nienie wlotowe podnosi regulator 2 i otwiera zawór B.
Nast puje odprowadzanie kondensatu, powietrza lub innego gazu.
Dodatkowo, przez szczelin obwodow C przepływa niewielka ilo kondensatu, gazu lub powietrza do
komory A. Z komory A medium jest dalej odprowadzane przez dysze siedzisk 2.1.2 i grzyb zaworu 2.1.
Tu przed osi gni ciem temperatury nasycenia kapsuły termostatyczne 2.2 natychmiast wracaj do pozycji
zamkni cia. Kondensat wpływaj cy przez szczelin obwodow C do komory A nie mo e by dalej usuwany.
Wzrastaj ce ci nienie w komorze A pcha grzyb zaworu 2.1 w kierunku siedziska, zamykaj c zawór B.
Zawór B mo na otworzy i zamkn

r cznie (patrz „Specjalne ustawienia”).

Odwadniacze typu TK 23 i TK 24 mog by wyposa one w kapsuł standardow „5 H 2” lub kapsuł „0 H 2”
stosowan dla ci nienia ró nicowego < 1 bar i ci nienia roboczego do 5 bar.
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Dane techniczne
Współzale no

ci nienie / temperatura

Regulator
PMO (maksymalne ci nienie robocze)

barg

TMO (maksymalna temperatura pracy)

TK 23

TK 24

131)

211)

Temperatura pary nasyconej
odpowiadaj ca zastosowanemu ci nieniu

PMX (maksymalne ci nienie ró nicowe)
z kapsułami „0 H 2”

bar

do 5

do 5

z kapsułami „5 H 2”

bar

1 – 10

1 – 14

Ci nienie ró nicowe: ci nienie na wlocie do odwadniacza minus ci nienie na wylocie z odwadniacza
Je li zastosowano kapsuł „0 H 2”, maksymalne ci nienie robocze PMO wynosi 5 bar.

1)

Korpus

PMA
(Maksymalne dopuszczalne ci nienie)
TMA
(Maksymalna dopuszczalna temperatura)

TK 23
PN 16
GG-25
barg
0

C

TK 24
PN 25
GS-C 25

16

10

25

13

120

300

120

400

Monta
Kierunek przepływu medium wskazuje strzałka znajduj ca si na korpusie odwadniacza 1. Monta w
dowolnej płaszczy nie. Na ruroci gu poziomym odwadniacz montowa z zaworem B skierowanym ku górze.
Wtedy TK jest najlepiej chroniony przed zanieczyszczeniami. Aby móc zdemontowa regulator 2 trzeba
zapewni woln przestrze ok. 50 mm nad pokryw 3.1.

Konserwacja
Odwadniacz typu TK nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych.

Ustawienia fabryczne
Aby zapewni natychmiastow reakcj , odwadniacze s nastawiane w fabryce tak, aby przecieki wyniosły
około 2% maksymalnego przepływu. Dla specjalnych warunków pracy skok zaworu mo e by modyfikowany
zwi kszaj c lub zmniejszaj c przecieki, lub ograniczy skok zaworu w celu zredukowania maksymalnego
przepływu zapobiegaj c niestabilno ci regulatora odwadniacza.

Ustawienia specjalne
Z nastaw fabryczn , odwadniacz odprowadza kondensat z wydajno ci podan na wykresie wydajno ci.
Je li ilo kondensatu jest mniejsza, TK pracuje w sposób mniej lub bardziej nieci gły. Ci gł prac mo na
osi gn ograniczaj c skok zaworu głównego w kierunku otwarcia. Gdy zapewniony jest stały minimalny
przepływ, mo na ograniczy skok zaworu głównego w kierunku zamkni cia.
Wa ne: Zawsze przed zmian nastawy obni y ci nienie w odwadniaczu do 0 bar (zamkn
zawory
odcinaj ce odwadniacz). W przeciwnym wypadku para lub gor ca woda mo e uchodzi przez poł czenia
rubowe. Stwarza to niebezpiecze stwo ci kim poparzeniem ciała!
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Ustawienia zapewniaj ce szczelne zamkni cie
1. Obni y ci nienie w odwadniaczu do 0 bar, zdemontowa nakr tk kołpakow 4.7. Poluzowa
nakr tk zabezpieczaj c 4.6.
2. Wkr ci rub z łbem kołnierzowym 2.5 w korpus, a do wyczucia oporu.
3. Odkr ci korek za lepiaj cy 3.3 i wkładaj c rubokr t (lub podobne narz dzie) przez otwór,
docisn
talerz wznosz cy 2.7. Przytrzymuj c talerz wznosz cy w tej pozycji, ostro nie wykr ci
rub z łbem kołnierzowym 2.5, a do momentu gdy talerz wznosz cy 2.7 zacznie si podnosi .
4. Wkr ci ponownie rub z łbem kołnierzowym 2.5 o ¼ obrotu i zabezpieczy nakr tk
zabezpieczaj c 4.6 (momentem 30 Nm). Ponownie zamontowa nakr tk kołpakow 4.7 z
uszczelk 4.5 i dokr ci z momentem 30 Nm.
5. Wkr ci ponownie korek za lepiaj cy 3.3 z uszczelk 3.2 i dokr ci z momentem 30 Nm (TK 23) lub
40 Nm (TK 24).

Ograniczenie skoku
przepustowo ci

zaworu

głównego

w

celu

zredukowania

maksymalnej

Odczyta z wykresu wydajno ci, ilo
kondensatu jak odwadniacz mo e odprowadzi , np. 9 t/h przy
ci nieniu ró nicowym 0.85 bar. Wymagana wydajno wynosi 6.75 t/h, wyra ona w procentach w stosunku
do 9 t/h:
6.75 ⋅ 100
≈ 75%
9
Zgodnie z wykresem ograniczenia skoku (przykład A) odpowiada to 1 obrotowi w prawo ruby 2.5
(pod aj c wzdłu linii przerywanej z punktu 75% do krzywej, nast pnie od punktu przeci cia z krzyw ku
górze do punktu 1). W niniejszym przykładzie, 1 obrót w prawo ruby 2.5 ograniczy przepływ do 6.75 t/h.
Aby otrzyma t nastaw post powa nast puj co:
1. Obni y ci nienie w odwadniaczu do 0 bar, zdemontowa nakr tk kołpakow 4.7. Poluzowa
nakr tk zabezpieczaj c 4.6.
2. Wkr ci rub z łbem kołnierzowym 2.5 w korpus, a do wyczucia oporu.
3. Odkr ci korek za lepiaj cy 3.3 i wkładaj c rubokr t (lub podobne narz dzie) przez otwór,
docisn
talerz wznosz cy 2.7. Przytrzymuj c talerz wznosz cy w tej pozycji, ostro nie wykr ci
rub z łbem kołnierzowym 2.5, a do momentu gdy talerz wznosz cy 2.7 zacznie si podnosi .
4. Obróci rub z łbem kołnierzowym 2.5 z tej pozycji w prawo tyle razy ile odczytano z wykresu
ograniczenia skoku. Przytrzyma rub 2.5 i dokr ci nakr tk 4.6 (30 Nm).
5. Ponownie zamontowa nakr tk kołpakow 4.7 z uszczelk 4.5 i dokr ci z momentem 30 Nm.
6. Wkr ci korek za lepiaj cy 3.3 z uszczelk 3.2 i dokr ci z momentem 30 Nm (TK 23) lub 40 Nm
(TK 24).
Wa ne: Niniejsze ustawienie nie zapewni przecieków (patrz „Ustawienia fabryczne”).

Ustawienie wielko ci przecieków
Odczyta z wykresu wydajno ci, ilo
kondensatu jak odwadniacz mo e odprowadzi , np. 9 t/h przy
ci nieniu ró nicowym 0.85 bar.
Je li minimalna warto przecieku wynosi 0.9 t/h, wyra ona w procentach w stosunku do 9 t/h:
0.9 ⋅ 100
≈ 10%
9
Zgodnie z wykresem ograniczenia skoku (przykład B) odpowiada to ¾ obrotu ruby 2.5 w lewo (pod aj c
wzdłu linii przerywanej z punktu 10 % po prawej stronie wykresu – wielko przecieku – do krzywej, a
nast pnie od punktu przeci cia z krzyw ku dołowi do punktu ¾). W niniejszym przykładzie ¾ obrotu ruby
2.5 w lewo zapewni przeciek w wysoko ci 10%.
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Aby otrzyma t nastaw post powa nast puj co:
1. Obni y ci nienie w odwadniaczu do 0 bar, zdemontowa nakr tk kołpakow 4.7. Poluzowa
nakr tk zabezpieczaj c 4.6.
2. Wkr ci rub z łbem kołnierzowym 2.5 w korpus, a do wyczucia oporu.
3. Odkr ci korek za lepiaj cy 3.3 i wkładaj c rubokr t (lub podobne narz dzie) przez otwór,
talerz wznosz cy 2.7. Przytrzymuj c talerz wznosz cy w tej pozycji, ostro nie wykr ci
docisn
rub z łbem kołnierzowym 2.5, a do momentu gdy talerz wznosz cy 2.7 zacznie si podnosi .
4. Obróci rub z łbem kołnierzowym 2.5 z tej pozycji w lewo tyle razy ile odczytano z wykresu
ograniczenia skoku. Przytrzyma rub 2.5 i zabezpieczy nakr tk 4.6 (30 Nm).
5. Ponownie zamontowa nakr tk kołpakow 4.7 z uszczelk 4.5 i dokr ci z momentem 30 Nm.
6. Wkr ci korek za lepiaj cy 3.3 z uszczelk 3.2 i dokr ci z momentem 30 Nm (TK 23) lub 40 Nm
(TK 24).

Ponowne nastawienie ustawie fabrycznych
1. Obni y ci nienie w odwadniaczu do 0 bar, zdemontowa nakr tk kołpakow 4.7. Poluzowa
nakr tk zabezpieczaj c 4.6.
2. Wkr ci rub z łbem kołnierzowym 2.5 w korpus, a do wyczucia oporu.
3. Odkr ci korek za lepiaj cy 3.3 i wkładaj c rubokr t (lub podobne narz dzie) przez otwór,
docisn
talerz wznosz cy 2.7. Przytrzymuj c talerz wznosz cy w tej pozycji, ostro nie wykr ci
rub z łbem kołnierzowym 2.5, a do momentu gdy talerz wznosz cy 2.7 zacznie si podnosi .
4. Od tego momentu obróci rub z łbem kołnierzowym 2.5 o ¼ obrotu w lewo. Przytrzyma rub
i zabezpieczy nakr tk 4.6 (30 Nm).
5. Ponownie zamontowa nakr tk kołpakow 4.7 z uszczelk 4.5 i dokr ci z momentem 30 Nm.
6. Wkr ci korek za lepiaj cy 3.3 z uszczelk 3.2 i dokr ci z momentem 30 Nm (TK 23) lub 40 Nm
(TK 24).

Wykres ograniczenia skoku

Wielko

Maksymalna wydajno

przecieków wyra ona w %

wyra ona w %

Ograniczenie skoku w kierunku otwierania /
Ograniczenie skoku głównego zaworu
Ilo obrotów w prawo

Ilo

obrotów w lewo

Ograniczenie skoku w kierunku zamykania /
Ustawienie wielko ci przecieku
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Sprawdzanie kapsuły 2.2

Kod numeryczny warto ci
ci nienia:
5: do p 22 bar
0: do p 5 bar

Znak identyfikuj cy
konstrukcj kapsuły

Numeryczny kod
produkcyjny

Rys. 2: Oznakowanie kapsuły termostatycznej

Rys. 3: Kapsuła nieuszkodzona

Rys. 4: Kapsuła uszkodzona

Kapsuła nieuszkodzona:
Górna przylga płytki zaworu jest na tej samej płaszczy nie co kraw d b lub poni ej kraw dzi b do 0.5 mm
(wymiar a około 4.4 mm). Odcisk siedziska widoczny jest na płytce zaworu.
Je li spróbujesz nacisn
na płytk zaworu w kierunku strzałki za pomoc twardego narz dzia, to jej
poło enie powinno by prawie stabilne (Rys. 3).
Kapsuła uszkodzona:
Górna przylga płytki zaworu wystaje prawie w cało ci poza górn kraw d b (wymiar a 3.8 mm).
Je li spróbujesz nacisn
na płytk zaworu w kierunku strzałki za pomoc twardego narz dzia, płytka
zacznie si rusza tak jakby pływała na poduszce wodnej (Rys. 4). W tym przypadku trzeba wymieni
kapsuł .
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Wykres wydajno ci
Wykres pokazuje maksymalne wydajno ci gor cego i zimnego kondensatu przy ustawieniach fabrycznych.
Krzywa 1
Temperatura kondensatu o 5 K poni ej temperatury nasycenia.
przy rozruchu instalacji).

Wydajno

Krzywa 2
Zimny kondensat o temperaturze 20 0C (wydajno

Ci nienie ró nicowe
Dla ci nienia ró nicowego < 1 bar stosowa kapsuł typu „0 H 2”
(Maksymalne ci nienie robocze 5 barg).

Demonta odwadniacza i wymiana regulatora 2
1. Odci par , w przypadku przeciwci nienia odci równie ruroci g kondensatu. Odkr ci korek
za lepiaj cy 3.3 o ok. 1 obrót tak, aby odprowadzi par przez otwór odpowietrzaj cy. Schłodzi
odwadniacz do temperatury otoczenia.
2. Odkr ci nakr tk kołpakow 4.7 i nakr tk zabezpieczaj c 4.6. Zdemontowa obie uszczelki 4.5.
3. Odkr ci nakr tki ze rub 4.3 / 4.4 i zdj pokryw korpusu 3.1 z regulatorem. Mie na uwadze to,
e tuleja 4.1 nie wypadnie. Jej deformacja mo e wpływa negatywnie na prac odwadniacza.
4. Wykr ci rub z łbem kołnierzowym 2.5 z pokrywy.
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Wymiana kapsuły termostatycznej
1. Po wymontowaniu regulatora zdj blaszk ustalaj c 2.10.
kapsuły termostatyczne 2.2 z gniazd 2.1.2 (pasowanie wtłaczane – mocowanie na
2. Wyci gn
zatrzask) i sprawdzi j (patrz „Sprawdzanie kapsuły”).
3. Umiejscowi kapsuł termostatyczn 2.2 poziomo na gniazdach dysz 2.1.2 i wcisn
z lekkim
obrotem.
4. Wcisn blaszk ustalaj c 2.10 na kapsuły 2.2 tak, aby uderzyła w talerz wznosz cy 2.7.

Demonta regulatora 2
ruby z łbem sze ciok tnym 2.8. Teraz regulator mo na rozło y na cz ci:
Odkr ci nakr tki 2.9 i wyj
talerz wznosz cy 2.7, grzyb zaworu 2.1, tulej 2.4 talerz prowadz cy 2.6, rub z łbem kołnierzowym 2.5,
uszczelk 2.3.
Sprawdzi czy powierzchnie uszczelniaj ce grzyb zaworu 2.1 i gniazd dysz 2.1.2 nie s uszkodzone, je li
jest to konieczne, wymieni zespół grzyba zaworu 2.1.

Momenty dokr cenia w temperaturze pokojowej
Cz

TK 23

TK24

2.8

32 Nm

32 Nm

3.3

30 Nm

40 Nm

4.3 / 4.4

40 Nm

55 Nm

4.6

30 Nm

30 Nm

4.7

30 Nm

30 Nm

Narz dzia

Klucz płaski do TK 23: 2 x 8 mm, 2 x 19 mm.
Klucz płaski do TK 24: 2 x 8 mm, 2 x 24 mm.
Wkr taki 6 mm i 10 mm.

Monta regulatora 2 i odwadniacza
1.
2.
3.
4.
5.

Wło y zespół grzyba zaworu 2.1 w talerz wznosz cy 2.7.
Sprawdzi uszczelk 2.3, je li jest to niezb dne wymieni j i umie ci na grzybie zaworu 2.1.
Wło y z powrotem po kolei tulej 2.4, rub z łbem kołnierzowym 2.5 i talerz prowadz cy 2.6.
Wło y ruby z łbem sze ciok tnym 2.8. Nakr ci nowe nakr tki 2.9 i dokr ci z momentem 32 Nm.
Wkr ci rub z łbem kołnierzowym 2.5 w pokryw 3.1 do momentu, a regulator prawie e uderzy
w górn powierzchni pokrywy. Uło y uszczelk pokrywy 4.2 i ostro nie poło y pokryw 3.1 z
regulatorem 2 na korpusie 1. Szczególn uwag zwróci na to, aby talerz wznosz cy 2.7 był
poprawnie umiejscowiony w tulei 4.1.
6. Dokr ci nakr tki 4.4 na ruby pokrywy 4.3 równomiernie parami, po przek tnej, z momentem 40
Nm (TK 23) lub 55 Nm (TK 24).
7. Nastawi regulator. Wło y uszczelk 4.5 i nakr ci nakr tk zabezpieczaj c 4.6 z momentem
30 Nm. Wło y drug uszczelk 4.5 i nakr ci nakr tk kołpakow 4.7. Dokr ci nakr tk
kołpakow momentem 30 Nm.
8. Wkr ci korek za lepiaj cy 3.3 z uszczelk 3.2 i dokr ci z momentem 30 Nm (TK 23) lub 40 Nm
(TK 24).
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Lista cz

ci

Nr
cz ci
1

2*
2.1
2.1.2
2.2*
*

2.4
2.5

Nr zamówieniowy

Ilo

Uwagi

-

1

Nie jest cz

-

1

Pasowanie wtłaczane,
nie jest cz ci zamienn

Regulator, zespół z kapsułami „5 H 2”

098110

1

Regulator, zespół z kapsułami „0 H 2”

025180

1

Grzyb zaworu, zespół

098111

1

-

3

Kapsuła „5 H 2” (standardowa)

099511

3

Kapsuła „0 H 2”

085184

3

Uszczelka

370215

1

Tuleja

098114

1

098115

1

Gniazdo

Gniazdo dyszy

ruba z łbem kołnierzowym

ci zamienn

Pasowanie wtłaczane,
nie jest cz ci zamienn

Grafit / CrNi

2.6

Talerz prowadz cy

098116

1

2.7

Talerz wznosz cy

098117

1

011790

3

DIN 931, A2

Nakr tka zabezpieczaj ca V M5

012829

3

DIN 980, A2

2.10

Blaszka ustalaj ca

098118

1

3.1

Pokrywa

-

1

Uszczelka

000992

1

3.3

Korek za lepiaj cy BSP ¼”

085289

1

4.1

Tuleja

096948

1

Uszczelka pokrywy

087509

1

Grafit / CrNi

ruba pokrywy M 12 x 55 do TK 23

011519

4

DIN 931, 8.8

ruba pokrywy M16 x 55 do TK 24

010085

4

DIN 931, 1.7285

Nakr tka sze ciok tna M 12 do TK 23

010490

4

DIN 934, 8

Nakr tka sze ciok tna M 16 do TK 24

000866

4

DIN 934, 1.0501

Uszczelka

013327

2

DIN 7603, 1.4301

Nakr tka zabezpieczaj ca M 12

011130

1

DIN 936, 5

2.8
2.9

3.2

4.2

*

*

*

4.3
4.4
4.5

*

4.6
*

ci

Korpus

1.2

2.3

Opis cz

ruba z łbem sze ciok tnym M 5 x 45

4.7
Nakr tka kołpakowa
cz ci zu ywaj ce si (zaleca si trzymanie tych cz

Nie jest cz

ci zamienn

DIN 7603, 1.4301

001055
1
ci na magazynie)
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Rys. 5: Regulator 2
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Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
a) Odwadniacze: BK 27 N, GK 11, GK 21, TK 23, TK 24, UNA 27h, UNA 39, UNA PN 25, UNA Special.
Odwadniacze stosowa tylko do odprowadzenia kondensatu zgromadzonego w ruroci gach pary.
Dobieraj c odwadniacz nale y bra pod uwag dopuszczalne warto ci ci nienia / temperatury,
specyfikacj techniczn , wła ciwo ci chemiczne i odporno korozyjn .
b) Osadniki: SZ 26 A
Osadnik typu SZ 26 A stosowa tylko do płynów nale cych do grupy 2 (bezpieczne) w celu
usuni cia stałych zanieczyszcze i mniejszych zanieczyszcze z ruroci gów pary i kondensatu.
Dobieraj c osadnik nale y bra pod uwag dopuszczalne warto ci zale no ci ci nienie /
temperatura, specyfikacj techniczn , wła ciwo ci chemiczne i odporno korozyjn .
c) Wziernik: VK 16
Wziernik typu VK 16 stosowa tylko do płynów nale cych do grupy 2 (nie stwarzaj ce zagro enia)
w celu wizualnego odczytywania poziomu kondensatu w ruroci gu pary / kondensatu. Dobieraj c
wziernik nale y bra pod uwag dopuszczalne warto ci zale no ci ci nienie / temperatura,
specyfikacj techniczn , wła ciwo ci chemiczne i odporno korozyjn .
d) Zawory odmulaj ce i odsalaj ce kotły: BA, BAE, MPA, PA
Zawory odmulaj ce i odsalaj ce kotły stosowa tylko do usuwania cz ci wody kotłowej w celu
zredukowania zasolenia lub usuni cia szlamu w ruroci gach spustowych. Dobieraj c zawory
odsalaj ce i odmulaj ce nale y bra pod uwag dopuszczalne warto ci zale no ci ci nienie /
temperatura, specyfikacj techniczn , wła ciwo ci chemiczne i odporno korozyjn .

Odporno

chemiczna

Odporno na zu ycie i korozj urz dzenia musi by sprawdzona dla zastosowania podanego w zapytaniu.
Szczególn uwag nale y zachowa przy zastosowaniu niebezpiecznych materiałów. W przypadku
w tpliwo ci prosimy skontaktowa si z producentem w celu uzyskania specjalnych zalece dotycz cych
przydatno ci chemicznej urz dzenia.

Informacje o bezpiecze stwie
Urz dzenia firmy GESTRA mog by montowane tylko i wył cznie przez wykwalifikowany personel.
Wykwalifikowany personel to ludzie którzy – odbyli odpowiednie szkolenia techniczne w zakresie obsługi i
zastosowania urz dzenia zgodnie z przepisami dotycz cymi systemów pary, pierwszej pomocy i
zapobiegania wypadkom – uzyskali odpowiednie uprawnienia do montowania i uruchamiania urz dzenia.

Niebezpiecze stwo
Podczas pracy zawór jest pod ci nieniem.
W przypadku gdy poł czenia kołnierzowe lub korki za lepiaj ce s poluzowane, to woda, para, płyny
korozyjne lub gazy toksyczne mog si wydobywa . Stwarza to zagro enie ci kimi poparzeniami całego
ciała lub ci kimi przypadkami zatrucia.
Monta i konserwacja mog by przeprowadzane tylko wtedy, gdy ci nienie w instalacji obni one jest do
0 bar.
Podczas pracy zawór staje si gor cy lub niezwykle zimny. Stwarza to zagro enie ci kimi poparzeniami r k
i ramion. Monta i konserwacja mog by przeprowadzane tylko wtedy, gdy urz dzenie zostanie schłodzone
do temperatury pokojowej.
Ostre kraw dzie cz ci wewn trznych stwarzaj niebezpiecze stwo poci cia dłoni. Podczas prac
monta owych i konserwacyjnych trzeba mie zało one r kawice przemysłowe.
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