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Ważne informacje

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

BA 46, BA 47: 
Zawory odsalające BA 46, BA 47 stosować tylko do upustu odsolin z kotłów parowych. Stosować na 
rurociągach w granicach dopuszczalnych wartości granicznych ciśnienia/temperatury, jednocześnie 
biorąc pod uwagę chemiczne i korozyjne oddziaływanie na urządzenie ciśnieniowe.

BAE 46, BAE 46-1, BAE 46-3, BAE 46-3-1, BAE 47, BAE 47-1:
Zawory odsalające BAE 46…, BAE 47… stosować tylko w połączeniu z regulatorami KS 90, LRR 1-40  
lub LRR 1-5 w celu odprowadzenia odsolin z kotłów parowych. Stosować na rurociągach w granicach 
dopuszczalnych wartości znamionowych ciśnienia/temperatury, jednocześnie biorąc pod uwagę 
chemiczne i korozyjne oddziaływanie na urządzenie ciśnieniowe.
Aby zapewnić bezpieczne działanie zaworów BAE 46…, BAE 47…, montować na nich tylko te 
siłowniki, które zostały wyraźnie wskazane przez firmę GESTRA. Wymagane i zatwierdzone siłowniki 
to: ARIS EF 0.7, ARIS EF 0.7-1, ARIS EF 10, ARIS EF 10-1.

Niebezpieczeństwo

Zawór jest pod ciśnieniem podczas pracy. 
W przypadku poluzowania połączeń kołnierzowych, korków zaślepiających lub dławnic, 
może uchodzić para lub woda gorąca.
Zawór staje się gorący podczas pracy. Stwarza to zagrożenie ciężkich poparzeń dłoni i 
ramion. Przed przystąpieniem do obsługi technicznej lub poluzowaniem kołnierzy, złącz 
dławnicy lub korków zaślepiających upewnić się, że wszystkie podłączone rurociągi nie 
są pod ciśnieniem (0 bar) i są schłodzone do temperatury pokojowej (20 °C).
Ostre krawędzie części wewnętrznych stwarzają niebezpieczeństwo pocięcia dłoni.  
Noś zawsze rękawice robocze podczas wymiany uszczelnienia, gniazda zaworu lub 
 grzyba zaworu.
Podczas pracy, poruszające się części wewnętrzne mogą zakleszczyć dłonie lub  palce. 
Nie dotykać części poruszających się! Zawory odsalające BAE 46…, BAE 47… są 
 sterowane zdalnie i mogą otworzyć się lub zamknąć gwałtownie.
Listwy zaciskowe siłownika EF… są pod napięciem podczas pracy.  
Stwarza to zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.  
Odciąć zasilanie przed naprawą lub zdjęciem urządzenia.

Informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie musi być montowane i uruchamiane tylko przez wykwalifikowany oraz kompetentny 
 personel.
Wymiana części zamiennych i konserwacja  musi być wykonywana tylko przez wykwalifikowany 
 personel, który odbył odpowiednie szkolenia oraz uzyskał odpowiednie uprawnienia.

Uwaga

Dane techniczne umieszczone są na tabliczce znamionowej urządzenia. Żadne urządzenie 
bez właściwej tabliczki znamionowej nie może być ani dopuszczone do eksploatacji, ani 
obsługiwane.
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Dyrektywa 97/23/WE „Urządzenia ciśnieniowe“ (PED)

Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE. Urządzenie może być stosowane do płynów z 
grupy 2. Posiada oznakowanie CE, za wyjątkiem urządzeń wykluczonych na podstawie art. 3.3.

Ważne informacje  – kontynuacja –

Dyrektywa ATEX (Strefa zagrożenia wybuchem)

Zawory BA 46, BA 47 mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:  
Płyn roboczy nie może generować nadmiernie wysokiej temperatury. Ładunki elektrostatyczne, które 
mogą wytwarzać się podczas pracy, muszą być rozładowywane. Upewnić się, że dławnica jest szczelna 
i wrzeciono zaworu porusza się gładko. Urządzenie może być stosowane w strefach Ex 1, 2, 21, 22 
(1999/92/WE)  II 2 G/D c X.
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 94/9/WE, zawory BAE 46…, BAE 47… nie mogą być stosowane w 
strefach zagrożonych wybuchem. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy odnieść się do 
naszej deklaracji zgodności ATEX.

Informacja dotycząca deklaracji zgodności/deklaracji producenta   

Szczegoły dotyczące zgodności urządzeń z dyrektywami europejskimi znajdują się w naszej deklaracji 
zgodności lub w naszej deklaracji producenta.

Obowiązująca deklaracja zgodności/deklaracja producenta dostępna jest w internecie pod adresem 
www.gestra.pl/dokumenty lub można ją zamowić w naszej firmie.
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Objaśnienia

Zakres dostawy

BA 46 
1 Zawór odsalający BA 46 
1 Zawór do poboru próbki wody (nie zamontowany) 
1 Uszczelka A17 x 23 x 1,5 
1 Instrukcja montażu GESTRA 
1 Instrukcja montażu zaworu do poboru  
 próbki wody 

BA 47 
1 Zawór odsalający BA 47 
1 Zawór do poboru próbki wody (nie zamontowany) 
1 Uszczelka A17 x 23 x 1,5 
1 Instrukcja montażu GESTRA 
1 Instrukcja montażu zaworu do poboru  
 próbki wody

Zestaw elementów dodatkowych dla  
BA 46, BA 47 
1 siłownik elektryczny EF 0.6, EF 1, EF 1-1 lub  
 EF 1-40 
1 zestaw montażowy sprzęgła /  
 wspornik montażowy 
1 Instrukcja montażu siłowników EF… ARIS

Części zamienne 
1 Zestaw zgodny z listą części zamiennych,  
 strona 38

BAE 46... 
1 Zawór odsalający BAE 46… 
1 Zawór do poboru próbki wody  
 (nie zamontowany) 
1 Uszczelka A17 x 23 x 1,5 
1 Instrukcja montażu GESTRA 
1 Instrukcja montażu zaworu do poboru  
 próbki wody 
1 Instrukcja montażu siłowników EF… ARIS  
1 Deklaracja producenta
BAE 47... 
1 Zawór odsalający BAE 47… 
1 Zawór do poboru próbki wody  
 (nie zamontowany) 
1 Uszczelka A17 x 23 x 1,5 
1 Instrukcja montażu GESTRA 
1 Instrukcja montażu zaworu do poboru  
 próbki wody 
1 Instrukcja montażu siłowników EF… ARIS 
1 Deklaracja producenta
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Opis systemu

Z uwagi na ciągły proces odparowywania wody w kotle parowym wzrasta gęstość, a tym samym ogólna 
ilość rozpuszczonych związków soli w wodzie kotłowej. Gdy zawartość soli przekracza wartość granicz-
ną zdefiniowaną przez producenta kotła, wraz ze wzrastającą gęstością wody kotłowej wytwarza się 
piana, która jest porywana do przegrzewaczy i przewodów parowych.

Wpływa to niekorzystnie na bezpieczeństwo ruchowe kotłów parowych i rurociągów i może doprowadzić 
do poważnych uszkodzeń tych urządzeń. Poprzez stałe i/lub okresowe odprowadzanie określonej ilości 
wody kotłowej i doprowadzanie świeżo uzdatnionej wody zasilającej można utrzymać stężenie soli w do-
puszczalnych granicach. 

Zawory odsalające REAKTOMAT BA... i BAE... są w szczególności przeznaczone do ciągłego odprowa-
dzania wody kotłowej przy bardzo wysokiej różnicy ciśnień. Jest to możliwe dzięki specjalnej geometrii 
odpornej na zużycie iglicy dyszy, która jest koncentryczne wprowadzana w układ składający się z uło-
żonych jedna za drugą komór rozprężnych. Zawory odsalające REAKTOMAT BA... i BAE... nadają się do 
eksploatacji w kotłowniach parowych spełniających normy TRD 604, EN 12952 i EN 12953.

■ BA 46 PN 40, sterowanie ręczne

■ BA 47 PN 63, sterowanie ręczne

■ BAE 46 PN 40, sterowanie siłownikiem elektrycznym EF 101)

■ BAE 46-1 PN 40, sterowanie siłownikiem elektrycznym EF 10-11)

■ BAE 46-3 PN 40, sterowanie siłownikiem elektrycznym EF 0.71)

■ BAE 46-3-1 PN 40, sterowanie siłownikiem elektrycznym EF 0.7-11)

■ BAE 47 PN 63, sterowanie siłownikiem elektrycznym EF 101)

■ BAE 47-1 PN 63, sterowanie siłownikiem elektrycznym EF 10-11)

■ EF 0.7 Siłownik ARIS z dwoma wyłącznikami krańcowymi i jedną krzywką przełączającą  
 dla położeń pośrednich (urządzenie podstawowe)

■ EF 0.7-1  Siłownik ARIS z dwoma wyłącznikami krańcowymi, potencjometrem sprzężenia  
 zwrotnego  
 i jedną krzywką przełączającą dla położeń pośrednich

■ EF 10 Siłownik ARIS z dwoma wyłącznikami krańcowymi i jedną krzywką przełączającą  
 dla położeń pośrednich

■ EF 10-1  Siłownik ARIS z dwoma wyłącznikami krańcowymi, potencjometrem sprzężenia  
 zwrotnego  
 i jedną krzywką przełączającą dla położeń pośrednich

1) Na zamówienie dostępne są siłowniki w wersji przeciwwybuchowej lub siłowniki zasilane prądem stałym lub prądem trójfazowym.

Objaśnienia   – kontynuacja –
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Zawór odsalający REAKTOMAT BA 46, BA 47

Zawór odsalający REAKTOMAT BA 46, BA 47 jest otwierany lub zamykany dźwignią regulującą, a wy-
maganą ilość spuszczanej wody można ustawić za pomocą podziałki. Ilość spuszczanej wody oblicza 
się na podstawie wzoru lub odczytuje z wykresu przepustowości zaworu.

Zawór odsalający REAKTOMAT BAE 46..., BAE 47...

Z uwagi na ciągły proces odparowywania wody wzrasta gęstość, a tym samym przewodność elek-
tryczna wody kotłowej. Przewodność elektryczną – jako miarę łącznego zasolenia – mierzy się za 
pomocą elektrody przewodności LRG 1.-.. lub przekaźnika przewodności LRGT 1.-.. w połączeniu z 
regulatorem przemysłowym KS 90-1 lub regulatorem przewodności LRR 1-... W zależności od ustalo-
nej wartości zadanej regulator przemysłowy KS 90-1 lub regulator przewodności LRR 1-.. wysterowu-
je siłownik elektryczny EF..., powodując otwarcie lub zamknięcie zaworu odsalającego. 

Wprowadzenie siły w kierunku zamykania odbywa się za pomocą sprzęgła z wbudowaną sprężyną 
skrętową. Sprzęgło umożliwia siłownikowi nieco dalsze przejście, gdy iglica dyszy jest wciśnięta 
w gniazdo zaworu.

Jeśli podczas pracy z kotła przez zawór odsalający ma być ciągle odprowadzana określona ilość 
wody, zawór musi być nieco otwarty, aby umożliwić jej odpływ (pozycja zaworu PRACA). Tę pozycję 
roboczą można ustawić na zaworze, a ilość spuszczanej wody obliczyć na podstawie wykresów prze-
pustowości zaworu.
Pozycje zaworu „ZAMKNIĘTY” i „OTWARTY” są ograniczane przez łącznik krzywkowy w siłowniku, 
natomiast POZYCJĘ ROBOCZĄ można ustawiać za pomocą krzywki przełączającej lub potencjometru 
sprzężenia zwrotnego (EF 10-1, EF 0.7-1). Jeśli jednak siłownik EF 10-1 lub EF 0.7-1 jest wystero-
wywany przez regulator przewodności LRR 1-52 lub LRR 1-53, potencjometr sprzężenia zwrotnego 
można wykorzystać do wskazywania pozycji zaworu.

Zasada działania  

Objaśnienia   – kontynuacja –
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Dane techniczne

Rys. 1

Ciśnienie nominalne

Średnica nominalna
Litera „E“

Maksymalna dopuszczalna temperatura

Tabliczka znamionowa / oznakowanie

Aby uzyskać informacje na temat ciśnienia znamionowego i temperatury znamionowej patrz 
 oznaczenie na korpusie zaworu lub dane zamieszczone na tabliczce znamionowej. Dodatkowe 
 informacje szczegółowe są zamieszczone w różnych publikacjach firmy GESTRA takich, jak karty kata-
logowe i informacje techniczne.
Zgodnie z normą EN 19, tabliczka znamionowa lub korpus zaworu wskazują typ i dane konstrukcyjne:
 Producent
 Oznaczenie typu
 Klasa ciśnienia PN lub Class
 Numer materiału
 Maksymalna temperatura
 Maksymalne ciśnienie
 Kierunek przepływu
 Znak wykonany na korpusie zaworu, np.        określa kwartał i rok produkcji  
 (w tym przypadku 4 kwartał 2007).

4
07



11

DN
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Rys. 2

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wymiary BA 46, BA 47

L

20
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Rys. 3

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wymiary BAE 46..., BAE 47...

DN
 1

5-
32

: 1
26

L

20
10

0
DN

 1
5-

32
: 3

85
DN

 4
0,

 5
0:

 4
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0,
 5

0:
 1

32
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Dane techniczne  – kontynuacja –

Wymiary kołnierzy (wypis)

L

DN ASME B16.5 
Class 300

ASME B16.5
Class 600

[cal] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 1 1½ 2
[mm] 15 20 25 32 40 50 25 40 50

D 95,2 117,5 123,8 133,3 155,6 165,1 123,8 155,6 165,1
b 14,3 15,9 17,5 19,0 20,6 22,2 17,5 22,2 25,4
k 66,7 82,5 88,9 98,4 114,3 127 88,9 114,3 127
g 34,9 42,9 50,8 63,5 73,0 92,1 50,8 73,0 92,1
l 15,9 19,0 19,0 19,0 22,2 19,0 19,0 22,2 19,0
n 4 4 4 4 4 4 4 4 4
L 150 150 160 180 230 230 216 216 250

[kg]*) 4,7/8,8 5,3/9,4 5,8/9,9 7,1/11,2 10,7/14,8 12,5/16,6 7,1/11,2 10,7/14,8 12,5/16,6
*) waga BA 4…, / waga BAE 4…
   Inne konstrukcje, specjalne wymiary i materiały końcówek przyłączy na zapytanie.

∅ l

L

DN EN 1092-1 (2001)
PN 40

EN 1092-1 (2001)
PN 63

[cal] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 1 1½ 2
[mm] 15 20 25 32 40 50 25 40 50

D 95 105 115 140 150 165 140 170 180
b 16 18 18 18 18 20 24 26 26
k 65 75 85 100 110 125 100 125 135
g 45 58 68 78 88 102 68 88 102
l 14 14 14 18 18 18 18 22 22
n 4 4 4 4 4 4 4 4 4
L 150 150 160 180 200 230 190 220 250

[kg]*) 4,7/8,8 5,3/9,4 5,8/9,9 7,1/11,2 10,7/14,8 12,5/16,6 7,1/11,2 10,7/14,8 12,5/16,6
*) waga BA 4… / waga BAE 4…

∅ l

L

DN ASME B16.5 
Class 150

[cal] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2
[mm] 15 20 25 32 40 50

D 88,9 98,4 107,9 117,5 127,0 152,4
b 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,0
k 60,3 69,8 79,4 88,9 98,4 120,6
g 34,9 42,9 50,8 63,5 73,0 92,1
l 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 19,0
n 4 4 4 4 4 4
L 150 150 160 180 230 230

[kg]*) 4,7/8,8 5,3/9,4 5,8/9,9 7,1/11,2 10,7/14,8 12,5/16,6
*) waga BA 4… / waga BAE 4…

∅ l
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Dane techniczne  – kontynuacja –

Wymiary końcówek do spawania (wypis)

L

DN DIN 3239-1
DIN 2559-2

DIN 3239-1
DIN 2559-2

[cal] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 1 1½ 2
[mm] 15 20 25 32 40 50 25 40 50

d2 22 28 34 43 49 61 34 49 61
d1 17,3 22,0 28,5 37,0 43,0 54,5 28,5 42,5 54,5

Dla rury 21,3x2,0 26,9x2,3 33,7x2,6 42,4x2,6 48,3x2,6 60,3x2,9 33,7x2,6 48,3x2,9 60,3x2,9
L 200 200 200 200 250 250 200 250 250

[kg]*) 4,1/8,2 4,7/8,8 4,7/8,8 5,4/9,5 8,9/13,0 10,2/14,3 4,7/8,8 8,9/13,0 10,2/14,3
*) waga BA 4…, / waga BAE 4…

L

DN ASME B16.25, Tabela 40
ASME B36.10

ASME B16.25, Tabela 80
ASME B36.10

[cal] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 1 1½ 2
[mm] 15 20 25 32 40 50 25 40 50

d2 22 28 34 43 49 61 34 49 61
d1 15,7 20,9 26,6 35,1 40,9 52,5 24,3 38,1 49,3

Dla rury 21,3x2,8 26,7x2,9 33,4x3,4 42,2x3,6 48,3x3,7 60,3x3,9 33,4x4,5 48,3x5,1 60,3x5,5
L 200 200 200 200 250 250 200 250 250

[kg]*) 4,1/8,2 4,7/8,8 4,7/8,8 5,4/9,5 8,9/13,0 10,2/14,3 4,7/8,8 8,9/13,0 10,2/14,3
*) waga BA 4…, / waga BAE 4… 
   Inne konstrukcje, specjalne wymiary i materiały końcówek przyłączy na zapytanie.

d 1 d 2

b
L

DN DIN EN 12760, ASME B16.11
Class 3000

[cal] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2
[mm] 15 20 25 32 40 50

d2 35 40 45 55 62 75
d1 21,8 27,3 34,1 42,8 48,8 61,3
b 10 13 13 13 13 16

Dla rury 21,3/21,3 26,9/26,7 33,7/33,4 42,4/42,2 48,3/48,3 60,3/60,3
L 200 200 200 200 250 250

[kg]*) 3,7/7,8 3,9/8,0 4,2/8,3 5,1/9,2 8,3/12,4 9,5/13,6
*) waga BA 4…, / waga BAE 4… 
   Inne konstrukcje, specjalne wymiary i materiały końcówek przyłączy na zapytanie.

Wymiary gniazd do spawania (wypis)
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Dane techniczne  – kontynuacja –

Parametry graniczne ciśnienia i temperatury / Przyłącza

BA 4…, BAE 4…-ASME, Kołnierzowe B16.5 Class 150, końcówki do spawania B16.25, gniazda do spawania B16.11, Class 3000

pmaks. (ciśnienie maks.) [bar]g 14

ts (temperatura wrzenia) [°C] 198

pmaks. (ciśnienie maks.) [psi]g 203

ts (temperatura wrzenia) [°F] 388

Obliczone zgodnie z ASME B16.34

BA 4…, BAE 4…-ASME, Kołnierzowe B16.5 Class 300, końcówki do spawania B16.25, gniazda do spawania B16.11, Class 3000

pmaks. (ciśnienie maks.) [bar]g 42

ts (temperatura wrzenia) [°C] 254

pmaks. (ciśnienie maks.) [psi]g 609

ts (temperatura wrzenia) [°F] 489

Obliczone zgodnie z ASME B16.34

BA 4…, BAE 4…-ASME, Kołnierzowe B16.5 Class 600, końcówki do spawania B16.25, gniazda do spawania B16.11, Class 3000

pmaks. (ciśnienie maks.) [bar]g 55

ts (temperatura wrzenia) [°C] 271

pmaks. (ciśnienie maks.) [psi]g 800

ts (temperatura wrzenia) [°F] 520

Obliczone zgodnie z ASME B16.34

BA 46, BAE 46, Kołnierzowe PN 40, PN EN 1092-1 (2001), 1.0460*)

pmaks. (ciśnienie maks.) [bar]g 29

ts (temperatura wrzenia) [°C] 234
Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2     *) Materiał zgodnie z AD-bulletin

BA 46, BAE 46, Kołnierzowe PN 40, PN EN 1092-1 (2001), A 105

pmaks. (ciśnienie maks.) [bar]g 36

ts (temperatura wrzenia) [°C] 246
Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2

BA 47, BAE 47, Kołnierzowe PN 63 / PN 100, PN EN 1092-1 (2001), 1.0460*)

pmaks. (ciśnienie maks.) [bar]g 44

ts (temperatura wrzenia) [°C] 257
Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2     *) Materiał zgodnie z AD-bulletin

BA 47, BAE 47, Kołnierzowe PN 63 / PN 100, PN EN 1092-1 (2001), A 105

pmaks. (ciśnienie maks.) [bar]g 55

ts (temperatura wrzenia) [°C] 271
Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2
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Materiały

Typ BA 4..., BAE 4... BA 4... ASME, BAE 4... ASME

Nazwa DIN / EN ASTM

Korpus 1.0460 A105

Iglica dyszy 1.4021 A276 Grade 420

Tuleje gniazda zaworów i stopniowane 1.4104 430F

Śruba zabezpieczająca A2-70 A192 CL 2B-BB

Śruba zamykająca 1.7225 A193 B7

EF 0.7 (-1) EF 10 (-1)
Wymiary szerokość 86 86

wysokość 133 133

długość 153 153

Napięcie 230 V 230 V

opcjonalnie 24 V DC

120 V 50/60 Hz x x

3Ph 400 V 50/60 Hz

Stopień ochrony IP 65 65

opcjonalnie do

Pobór mocy 4 VA 4 VA

Moment dokręcenia 15 Nm 30 Nm

Temperatura otoczenia –15 / +60°C –15 / +60°C

Możliwa wersja zabezpieczona przed wybuchem tak tak

Sprzężenie 
zwrotne

potencjometr/rozdzielczość w ° 
tylko w przypadku EF..-1

320° 320°

możliwe 4-20 mA tak tak

Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi producenta.

Napęd

Dane techniczne  – kontynuacja –
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Rys. 4

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wykres wydajności dla DN 15, DN 20, DN 32, wszystkie zakresy wydajności 

Ciśnienie różnicowe [bar]

W
yd
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ść
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Położenie dźwigni regulacyjnej
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Rys. 5

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wykres wydajności dla DN 15, DN 20, DN 32, zakres wydajności do 310 kg/h

Ciśnienie różnicowe [bar]
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Położenie dźwigni regulacyjnej
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Rys. 6

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wykres wydajności dla DN 15, DN 20, DN 32, zakres wydajności do 1020 kg/h

Ciśnienie różnicowe [bar]

W
yd

aj
no

ść
 g

or
ąc

ej
 w

od
y 

[k
g/

h]

Położenie dźwigni regulacyjnej
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Rys. 7

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wykres wydajności dla DN 15, DN 20, DN 32, zakres wydajności do 2120 kg/h

Ciśnienie różnicowe [bar]
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Położenie dźwigni regulacyjnej
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Rys. 8

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wykres wydajności dla DN 40 i DN 50, wszystkie zakresy wydajności 

Ciśnienie różnicowe [bar]
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Położenie dźwigni regulacyjnej
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Rys. 9

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wykres wydajności dla DN 40 i DN 50, zakres wydajności do 1340 kg/h

Ciśnienie różnicowe [bar]
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Położenie dźwigni regulacyjnej
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Rys. 10

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wykres wydajności dla DN 40 i DN 50, zakres wydajności do 4500 kg/h

Ciśnienie różnicowe [bar]
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Położenie dźwigni regulacyjnej
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Rys. 11

Dane techniczne  – kontynuacja –

Wykres wydajności dla DN 40 i DN 50, zakres wydajności do 6300 kg/h

Ciśnienie różnicowe [bar]

W
yd
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h]

Położenie dźwigni regulacyjnej
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Budowa

BA 46, BA 47
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Rys. 12
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Budowa  – kontynuacja –

BAE 46..., BAE 47...

Rys. 13

q

p
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n

m

o
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Budowa  – kontynuacja –

1 śruba dławnicy 

2 wskaźnik podziałki

3 pokrywa dławnicy

4 sprężyna talerzowa (3 sztuki)

5 tuleja sprężynująca

6 uszczelnienie z 4 pierścieniami zgarniającymi

7 tuleja prowadząca

8 tuleja wylotowa

9 tuleja stopniowa

0 tuleja gniazda

a korpus zaworu

b tabliczka znamionowa

c oznaczenie ATEX

d uszczelka A 17 x 23 x 1,5

e korek zaślepiający (przyłącze zaworu do poboru próbki wody)

f śruba blokująca

g uszczelka C6 x 10 x 1,5 (DN 15-32) C10 x 16 x 1,5 (DN 40, 50)

h wrzeciono z dyszą stopniowaną

i podziałka

j nakrętka sześciokątna

k dźwignia regulacyjna

l siłownik

m sprężyna dociskowa

n podkładka oporowa

o rowkowany kołek ustalający ISO 8742

p podparcie wspornikowe

q sworzeń ustalający

r śruba z łbem sześciokątnym z podkładką

s sprzęgło

Legenda
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Zawór z końcówkami do spawania

1. Zapewnić poprawną pozycję montażu. Dźwignia regulacyjna k musi poruszać się swobodnie.
2. Zwrócić uwagę na kierunek przepływu. Strzałka przepływu jest na korpusie zaworu.
3. Uwzględnić przestrzeń potrzebną do obsługi technicznej zaworu. Gdy zawór odsalający jest 

 zamontowany, to przestrzeń minimalna, wymagana do zdjęcia urządzenia lub późniejszego montażu 
siłownika, wynosi 180 mm.

4. Zdjąć zaślepki plastikowe. Są one stosowane tylko do ochrony podczas transportu.
5. Wyczyścić końcówki do spawania.
6. Zastosować spawanie łukowe ręczne (proces spawania 111 i 141 wg ISO 4063) lub proces 

 spawania gazowego (proces spawania 3 zgodnie z ISO 4063).

Montaż

BA 46, BA 47, BAE 46..., BAE 47...

Montować zawór odsalaiący, biorąc pod uwagę kierunek strzałki przepływu. Miejsce odprowadzenia 
odsolin musi być umieszczone w kotle parowym poniżej znaku niskiego poziomu i blisko wylotu pary. 
Zawór odsalający może być instalowany na rurociągach poziomych lub pionowych. Zawór odsalający 
dostarczany jest gotowy do instalacji, z siłownikiem zamontowanym lub dostarczonym oddzielnie. 
Przed uruchomieniem przeczytaj dokumentację techniczną dostarczoną przez producenta siłownika i 
przechowaj ją razem z instrukcją obsługi „BA 46, BA 47, BAE 46…, BAE 47…“ w miejscu chronionym 
przed zabrudzeniem. 

Zawór z końcówkami kołnierzowymi

1. Zapewnić poprawną pozycję montażu. Dźwignia regulacyjna k musi poruszać się swobodnie.
2. Zwrócić uwagę na kierunek przepływu. Strzałka przepływu jest na korpusie zaworu.
3. Uwzględnić przestrzeń potrzebną do obsługi technicznej zaworu. Gdy zawór odsalający jest 

 zamontowany, to przestrzeń minimalna, wymagana do zdjęcia urządzenia lub późniejszego montażu 
siłownika, wynosi 180 mm.

4. Zdjąć zaślepki plastikowe. Są one stosowane tylko do ochrony podczas transportu.
5. Wyczyścić powierzchnie przylgowe obu kołnierzy.
6. Zamontować zawór odsalający.

Zawór z gniazdami do spawania

1. Zapewnić poprawną pozycję montażu. Dźwignia regulacyjna k musi poruszać się swobodnie.
2. Zwrócić uwagę na kierunek przepływu. Strzałka przepływu jest na korpusie zaworu.
3. Uwzględnić przestrzeń potrzebną do obsługi technicznej zaworu. Gdy zawór odsalający jest 

 zamontowany, to przestrzeń minimalna, wymagana do zdjęcia urządzenia lub późniejszego montażu 
siłownika, wynosi 180 mm.

4. Zdjąć zaślepki plastikowe. Są one stosowane tylko do ochrony podczas transportu.
5. Wyczyścić gniazda do spawania.
6. Zastosować spawanie łukowe ręczne (proces spawania 111 i 141 wg ISO 4063) lub proces 

 spawania gazowego (proces spawania 3 zgodnie z ISO 4063).

Uwaga

 Zwrócić uwagę na to, że nachylenie siłownika po jego zamontowaniu nie może 
przekroczyć 90° w stosunku do pionu!
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Montaż  – kontynuacja –

Obróbka cieplna spoin

Po spawaniu zaworu odsalającego w żądane miejsce, może wystąpić konieczność  późniejszej obróbki 
cieplnej spoin (proces wyżarzania odprężającego wg DIN EN 10052). Zwróć uwagę na to, że obróbka 
cieplna musi być ograniczona do bliskiego obszaru spoin. Części wewnętrzne zaworu odsalającego nie 
muszą być wyjmowane przed wykonaniem obróbki cieplnej.

Uwaga

 Tylko wykwalifikowani spawacze certyfikowani zgodnie z EN 287-1 mogą spawać 
zawory odsalające w rurociągi ciśnieniowe.

Zmiana położenia dźwigni kontrolnej o 180° (jeśli położenie montażu jest niekorzystne)

Jeżeli położenie montażu jest niekorzystne (przepływ z prawej do lewej), to może wystąpić 
konieczność zmiany położenia dźwigni regulacyjnej o 180° tak, aby wskaźnik podziałki był widoczny.
1. Zwróć uwagę na informacje o niebezpieczeństwie na stronie 5.
2. Wykręcić nakrętkę sześciokątną j i odłączyć dźwignię regulacyjną k z pomocą przyrządu 

wyciągającego.
3. Odkręcić śruby dławnicy 1, wyciągnąć pokrywę dławnicy 3 i wskaźnik podziałki 2. Obrócić 

wskaźnik podziałki o 180° i odłożyć z powrotem na miejsce.
4. Zamontować pokrywę dławnicy 3 i wkręcić śruby dławnicy 1.
5. Wykręcić o pół obrotu wrzeciono z dyszą wielostopniową h i dokręcić śruby dławnicy 1.
6. Obrócić wrzeciono z dyszą wielostopniową h do położenia zamkniętego, stosując moment 

obrotowy 7 Nm. Położyć dźwignię regulacyjną k na miejsce i ustawić w linii podziałkę i ze 
wskaźnikiem podziałki 2 tak, aby znak w kształcie rombu „0“ był w środku wskaźnika podziałki.

7. Wkręcić nakrętkę sześciokątną j na gwint wrzeciona z dyszą wielostopniową h i dokręcić 
trzymając dźwignię regulacyjną.

Prosimy spojrzeć do tabeli „Wymagane momenty obrotowe dokręcenia”.

Montaż zaworu do poboru próbek (jeśli jest wymagany)

1. Odkręcić korek zaślepiający e i wyjąć uszczelkę d.
2. Przeczytać instrukcję montażu zaworu do poboru próbek.
3. Zamontować zawór do poboru próbek, stosując zasady dobrej praktyki.
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Zawory odsalające BAE 46…, BAE 47… z siłownikiem

Dla siłowników EF 0.7.. i EF 10.. oprócz położenia OTWARTY i ZAMKNIĘTY można wybrać POŁOŻENIE 
ROBOCZE. POŁOŻENIE ROBOCZE  pozwala na ciągłe odprowadzanie określonej ilości wody kotłowej. 
POŁOŻENIE ROBOCZE można ustawić w siłowniku za pomocą krzywki wyłączającej. Aby uzyskać więcej 
informacji przeczytaj dołączoną instrukcję obsługi „Siłowniki EF…“. Siłownik EF 10-1 i EF 0.7-1 ma 
potencjometr sprzężenia zwrotnego (0-1000 Ohm) lecz nie ma krzywki wyłączającej do ustawienia 
POŁOŻENIA ROBOCZEGO. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj instrukcję obsługi siłownika EF… 
Połączenia elektryczne siłownika EF… wykonać zgodnie z dołączoną instrukcją montażu  
„Siłowniki EF…“.

Ustawienia fabryczne BAE 46…, BAE 47…

Ustawienia standardowe siłowników EF 0.7 i EF 10: ZAMKNIĘTY (położenie podziałki „0“), POŁOŻENIE 
ROBOCZE (położenie podziałki „1“) i OTWARTY (położenie podziałki „4“), Rys. 4, Rys. 8.
W POŁOŻENIU ROBOCZYM wcześniej określona ilość wody kotłowej jest odprowadzana w sposób 
ciągły. Położenie robocze można ustawić w siłowniku za pomocą krzywki przełączającej. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat  ustawień przeczytaj instrukcję obsługi „Siłowniki EF…“. 
Standardowe ustawienia fabryczne siłowników EF 10-1 i EF0.7-1: ZAMKNIĘTY (położenie podziałki 
„0“) i OTWARTY (położenie podziałki „4“). Standardowe ustawienia fabryczne potencjometru 
sprzężenia zwrotnego to 50 Ω ± 5 Ω dla położenia podziałki „0“ i 940 Ω ± 5 Ω dla położenia podziałki 
„4“.

Połączenia elektryczne

Podczas pracy ruchome części mogą zakleszczyć dłonie lub palce. Nie dotykać 
 ruchomych części! Zawory odsalające BAE 46…, BAE 47… są sterowane zdalnie i 
otwierają się oraz zamykają bardzo gwałtownie.
Listwy zaciskowe siłowników EF… są pod napięciem w trakcie pracy. 
Stwarza to zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 
Trzeba odciąć zasilanie przed naprawą lub zdjęciem urządzenia.

Niebezpieczeństwo



31

Uruchomienie

Dźwignia regulacyjna zaworu odsalającego  i sprzęgło siłownika stają się gorące podczas 
pracy. Stwarza to zagrożenie ciężkich poparzeń dłoni i ramion. Nie obsługuj urządzenia 
dopóki nie masz założonych termicznie izolowanych i odpornych na wysoką temperaturę 
rękawic ochronnych. 

Niebezpieczeństwo

Upewnij się, że przyłącza kołnierzowe BA 46, BA 47, BAE 46…, BAE 47… są dokręcone i szczelne. 
Dokręć pokrywę dławnicy 3, jeśli występuje w  tym obszarze przeciek.

BA 46, BA 47, BAE 46..., BAE 47...

Zawory odsalające BA 46, BA 47 bez siłownika

Ilość odsolin zależną od warunków roboczych można ustawić za pomocą dźwigni regulacyjnej na 
 zaworze odsalającym. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odnieść się do wykresów wydajności na 
stronach 17 do 24.

Uwaga

 Podczas gdy śruby dławnicy są dokręcone, siła odkręcająca i siły tarcia wrzeciona z 
dyszą wielostopniową wzrastają.

 Siła odkręcająca i siły tarcia wrzeciona z dyszą wielostopniową nie mogą przekroczyć 
maksymalnych dopuszczalnych momentów obrotowych siłownika.

 Nadmierne dokręcenie śrub dławnicy pogarsza poprawne działanie zaworu odsalają-
cego i może spowodować zakleszczenie się wrzeciona z dyszą wielostopniową.

 Jeśli wrzeciono z dyszą wielostopniową jest zakleszczone, to zawór odsalający może 
się nie otworzyć, nie regulować lub nie zamknąć.

Obliczenie ilości odsolin 

Przykład: 
Ciśnienie różnicowe: 15 bar
Średnica nominalna zaworu odsalania ciągłego: DN 20
Wydajność kotła: Q = 10 000 kg/h
Przewodność wody zasilającej: S = 100 [μS/cm]
Dopuszczalna przewodność wody kotłowej:  
K = 3000 [μS/cm]
Ilość wody kotłowej, która musi być odprowadzona:  
A ≈ 345 [kg/h]
10 %, które jest okresowo odprowadzane: ≈ 35 [kg/h]
Ilość odsolin odprowadzanych w sposób ciągły:  
A1 ≈ 310 [kg/h]
Ustawić dźwignię regulacyjną zgodnie z podziałką w 
kierunku położenia otwarcia 41 %, rys. 6 

Ilość wody kotłowej, która musi być 
odprowadzona:

A =  Q · S
   K – S
A = ilość odsolin [kg/h]
Q = wydajność kotła [kg/h]
S = przewodność wody zasilającej  
 [μS/cm]
K = dopuszczalna przewodność  
 wody kotłowej [μS/cm]
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Zawory odsalające BAE 46…, BAE 47… z siłownikiem

Za pomocą regulatorów KS 90, LRR 1-40, LRR 1-5 x ustawić wymagany poziom stężenia rozpusz-
czonych związków soli w wodzie kotłowej. Prosimy porównać położenia zaworu (patrz podziałka na 
dźwigni regulacyjnej) z wartościami wskazanymi na wykresach wydajności na stronach od 17 do 24.

Postępowanie awaryjne

BAE 46..., BAE 47...

1. Odciąć źródło zasilania siłownika i podnieść ręcznie sprzęgło s ok. 1 cm. Rys. 13
2. Użyć podziałki i znajdującej się na dźwigni regulacyjnej k do ustawienia żądanej wielkości upustu 

odsolin, Rys. 13

Działanie

Dźwignia regulacyjna zaworu odsalającego  i sprzęgło siłownika stają się gorące podczas 
pracy. Stwarza to zagrożenie ciężkich poparzeń dłoni i ramion. Nie obsługuj urządzenia 
dopóki nie masz założonych termicznie izolowanych i odpornych na wysoką temperaturę 
rękawic ochronnych. 

Niebezpieczeństwo

Upewnij się, że przyłącza kołnierzowe BA 46, BA 47, BAE 46…, BAE 47… są dokręcone i szczelne. 
Dokręć pokrywę dławnicy 3, jeśli występuje w  tym obszarze przeciek.

BA 46, BA 47, BAE 46..., BAE 47...

Uwaga

 Podczas gdy śruby dławnicy są dokręcone, siła odkręcająca i siły tarcia wrzeciona z 
dyszą wielostopniową wzrastają.

 Siła odkręcająca i siły tarcia wrzeciona z dyszą wielostopniową nie mogą przekroczyć 
maksymalnych dopuszczalnych sił roboczych siłownika.

 Nadmierne dokręcenie śrub dławnicy pogarsza poprawne działanie zaworu 
odsalającego i może spowodować zakleszczenie się wrzeciona z dyszą wielostopniową.

 Jeśli wrzeciono z dyszą wielostopniową jest zakleszczone, to zawór odsalający może  
się nie otworzyć, nie regulować lub nie zamknąć.

Raz dziennie otwierać w pełni zawór odsalający na bardzo krótki okres czasu, biorąc pod uwagę 
 ograniczenia związane z pracą instalacji.

Oczyszczanie

Uruchomienie  – kontynuacja –
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 1. Zwróć uwagę na informacje o niebezpieczeństwie na stronie 5.
 2. Wykręcić nakrętkę sześciokątną j i odłączyć dźwignię regulacyjną k z pomocą przyrządu 

wyciągającego.
 3. Odkręcić śruby dławnicy 1, zdjąć pokrywę dławnicy 3, wskaźnik podziałki 2, sprężynę talerzową 

4 i tuleję sprężynującą 5.
 4. Wykręcić wrzeciono z dyszą wielostopniową h i wyciągnąć je z korpusu zaworu.
 5. Wykręcić śrubę blokującą f i zdjąć uszczelkę g.
 6. Wykręcić korek zaślepiający e i zdjąć uszczelkę d.
 7. Użyć mosiężny wybijak d = 14,8 mm do wypchnięcia części wewnętrznych od 6 do 0, Rys. 14.
 8. Wyczyścić i, jeśli jest to konieczne, wymienić korpus zaworu a i części wewnętrzne.
 9. Nanieść klej „Loctite® 620“ na tuleję gniazda 0 i włożyć ją na miejsce. Włożyć tuleję stopniową 9.
10. Ustawić tuleję wylotową 8 w taki sposób, aby rowek był w osi podłużnej śruby blokującej f.
11. Wkręcić śrubę blokującą f razem z uszczelką g i dokręcić ją wtedy, gdy jest zimna.
12. Ustawić i włożyć tuleję prowadzącą 7 w taki sposób, aby rowek na osi podłużnej był na  śrubie 

blokującej f, Rys. 12.
13. Włożyć nowe pierścienie zgarniające i pierścienie uszczelniające 6 jak pokazano, Rys. 12.
14. Nanieść smar (typ WINIX® 2010) na gwint i powierzchnie uszczelniające wrzeciona z dyszą 

wielostopniową.
15. Włożyć wrzeciono z dyszą wielostopniową h i wkręcić dwoma obrotami w tuleję prowadzącą 7.
16. Włożyć tuleję sprężynującą 5 i sprężynę talerzową 4 w pokazanej kolejności.
17. Położyć wskaźnik podziałki 2 i pokrywę dławnicy 3 na miejsce, następnie dokręcić delikatnie 

śruby dławnicy 1.
18. Wykręcić wrzeciono z dyszą wielostopniową h o pół obrotu i dokręcić śruby dławnicy 1.
19. Obrócić wrzeciono z dyszą wielostopniową h do położenia zamkniętego zaworu z momentem ob-

rotowym 7 Nm. Położyć dźwignię regulacyjną k na miejsce i ustawić podziałkę i ze wskaźnikiem 
podziałki 2 tak, aby znak w kształcie rombu „0“ był w środku wskaźnika podziałki.

20. Wkręcić nakrętkę sześciokątną j na część gwintowaną wrzeciona z dyszą stopniową h i 
dokręcić trzymając dźwignię regulacyjną.

21. Wkręcić korek zaślepiający e razem z uszczelką d w korpus zaworu i dokręcić lub wkręcić zawór 
do poboru próbek z uszczelką zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta.

Prosimy spojrzeć do tabeli „Wymagane momenty obrotowe dokręcenia“.

Zawory odsalające BA 46, BA 47, BAE 46…, BAE 47… nie wymagają specjalnej konserwacji. W 
zależności od jakości wody kotłowej może być konieczne serwisowanie zaworów raz lub dwa razy do 
roku.

Konserwacja

Wymiana uszczelnienia i części wewnętrznych BA 46, BA 47

BA 46, BA 47, BAE 46..., BAE 47...

WINIX® 2010 jest zarejestrowanym znakiem towarowym WINIX GmbH, Norderstedt
LOCTITE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym HENKEL KgaA, Dusseldorf
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 1. Zwróć uwagę na informacje o niebezpieczeństwie na stronie 5.
 2. Odciąć źródło zasilania siłownika l.
 3. Odkręcić śruby z łbami sześciokątnymi r, zdjąć siłownik i sprzęgło s.
 4. Odkręcić nakrętkę sześciokątną j i odłączyć dźwignię regulacyjną k z pomocą przyrządu 

wyciągającego.
 5. Odkręcić śruby dławnicy 1, zdjąć dławik dławnicy 3, wskaźnik podziałki 2, sprężynę talerzową 

4 i tuleję sprężynującą 5.
 6. Wykręcić wrzeciono z dyszą wielostopniową h i wyciągnąć z korpusu zaworu.
 7. Wykręcić śrubę blokującą f i zdjąć uszczelkę g.
 8. Wykręcić korek zaślepiający e i zdjąć uszczelkę d.
 9. Użyć mosiężny wybijak d = 14,8 mm do wypchnięcia części wewnętrznych 6 do 0, Rys. 14.
10. Wyczyścić i, jeśli jest to konieczne, wymienić korpus zaworu a i części wewnętrzne.
11. Nanieść klej „Loctite® 620“ na tuleję gniazda 0 i włożyć ją na miejsce. Włożyć tuleję stopniową 9.
12. Ustawić tuleję wylotową 8 w taki sposób, aby rowek był w osi podłużnej śruby blokującej f.
13. Wkręcić śrubę blokującą f razem z uszczelką g i dokręcić ją wtedy, gdy jest zimna.
14. Ustawić i włożyć tuleję prowadzącą 7 w taki sposób, aby rowek na osi podłużnej był na śrubie 

blokującej f, Rys. 12.
15. Włożyć nowe pierścienie zgarniające i pierścienie uszczelniające 6 jak pokazano, Rys. 12.
16. Nanieść smar (typ WINIX® 2010) na gwint i powierzchnie uszczelniające wrzeciona z dyszą 

wielostopniową.
17. Włożyć wrzeciono z dyszą wielostopniową h i wkręcić dwoma obrotami w tuleję prowadzącą 7.
18. Włożyć tuleję sprężynującą 5 i sprężynę talerzową 4 w pokazanej kolejności.
19. Położyć wskaźnik podziałki 2 i pokrywę dławnicy 3 na miejsce i dokręcić delikatnie śruby 

dławnicy 1.
20. Wykręcić wrzeciono z dyszą wielostopniową h o pół obrotu i dokręcić śruby dławnicy 1.
21. Obrócić trzpień z dyszą wielostopniową h do położenia zamkniętego zaworu z momentem obro-

towym 7 Nm. Położyć dźwignię regulacyjną k na miejsce i ustawić podziałkę i ze wskaźnikiem 
podziałki 2 w taki sposób, aby znak w kształcie rombu „0“ był w środku wskaźnika podziałki.

22. Wkręcić nakrętkę sześciokątną j na część gwintowaną wrzeciona z dyszą wielostopniową h i 
dokręcić trzymając dźwignię regulacyjną.

23. Wkręcić korek zaślepiający e razem z uszczelką d w korpus zaworu i dokręcić go lub wkręcić 
zawór do poboru próbek z uszczelką zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta.

24. Położyć sprzęgło s na dźwigni regulacyjnej k, zamocować podparcie wspornikowe p i siłownik 
l na korpusie zaworu za pomocą śrub z łbami sześciokątnymi r. Nastawiać dźwignię regulacyjną 
do momentu, gdy sprzęgło ustali kontakt.

25. Ustawić siłownik upewniając się, że sprzęgło s jest założone na dźwignię regulacyjną. Dokręcić 
śruby z łbami sześciokątnymi r.

26. Nastawić krzywki wyłączające w położeniu OTWARTY, ZAMKNIĘTY i POŁOŻENIE ROBOCZE lub, jeśli 
jest zamontowany, potencjometr sprzężenia zwrotnego zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi 
„Siłowniki EF…“.

27. Ustawić krzywkę wyłączającą w położeniu ZAMKNIĘTY w siłowniku w taki sposób, aby sworzeń 
ustalający q był po prawej stronie lecz nie dotykał otworu sprawdzającego. Moment obrotowy 
zamknięcia w tym położeniu wynosi 10 Nm, Rys.13.

Prosimy spojrzeć do tabeli „Wymagane momenty obrotowe dokręcenia“.

Konserwacja  – kontynuacja –

Wymiana uszczelnienia i części wewnętrznych BAE 46…, BAE 47…

WINIX® 2010 jest zarejestrowanym znakiem towarowym WINIX GmbH, Norderstedt
LOCTITE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym HENKEL KgaA, Dusseldorf
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 Klucz płaski 7 mm, DIN 3113, forma B
 Klucz płaski 10 mm, DIN 3113, forma B
 Klucz płaski 13, DIN 3113, forma B
 Klucz płaski 16, DIN 3113, forma B
 Klucz płaski 17, DIN 3113, forma B
 Klucz dynamometryczny 1 – 12 Nm, ISO 6789
 Klucz dynamometryczny 8 – 40 Nm, ISO 6789
 Klucz dynamometryczny 80 – 400 Nm, ISO 6789
 Punktak 14,8 x 220 CuZn (mosiądz)
 Młotek 300 g, DIN 1041
 Samocentrujące urządzenie wypychające, rozmiar 0

Konserwacja  – kontynuacja –

Narzędzia

Wymagane momenty obrotowe dokręcenia

Pozycja Zawór odsalający

Wymagane momenty obrotowe 
dokręcenia [Nm]

DN 15-32 DN 40, 50

1 BA 46, BA 47, BAE 46..., BAE 47... 7 11

e BA 46, BA 47, BAE 46..., BAE 47... 130

f BA 46, BA 47, BAE 46..., BAE 47... 5 11

h BA 46, BA 47, BAE 46..., BAE 47... 7

j BA 46, BA 47, BAE 46..., BAE 47... 20

r BAE 46..., BAE 47... DIN EN 10052 30

Wszystkie momenty wskazane w tabeli podane są dla temperatury pokojowej 20 °C.
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Konserwacja  – kontynuacja –

Wyjmowanie części wewnętrznych

Rys. 14
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Modernizacja poprzez wprowadzanie nowych elementów 

Montaż siłownika

Zawory odsalające BA 46 i BA 47 firmy GESTRA mogą być modernizowane poprzez montowanie 
siłowników EF… firmy GESTRA (BAE 46…, BAE 47…).

Podczas pracy ruchome części mogą zakleszczyć dłonie lub palce. Nie dotykać rucho-
mych części! Zawory odsalające BAE 46…, BAE 47… są sterowane zdalnie i otwierają 
się oraz zamykają bardzo gwałtownie.
Listwy zaciskowe siłowników EF… są pod napięciem w trakcie pracy. 
Stwarza to zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 
Przed naprawą lub zdjęciem urządzenia trzeba odciąć zasilanie.

Niebezpieczeństwo

1. Przeczytać instrukcję montażu producenta siłownika.
2. Zamocować sprężynę dociskową m, podkładkę oporową n i rowkowany kołek ustalający o do 

siłownika l EF…, Rys. 13.
3. Położyć sprzęgło s na dźwignię regulacyjną k, zamocować podparcie wspornikowe p i siłownik 

l na korpusie zaworu za pomocą śrub z łbami sześciokątnymi r. Nastawiać dźwignię regulacyjną 
do momentu, gdy sprzęgło ustali kontakt.

4. Ustawić siłownik upewniając się, że sprzęgło s jest położone na dźwignię regulacyjną. Dokręcić 
śruby z łbami sześciokątnymi r z momentem obrotowym 30 Nm.

5. Nastawić krzywki wyłączające w położeniu OTWARTY, ZAMKNIĘTY i POŁOŻENIE ROBOCZE lub, jeśli 
jest zamontowany, potencjometr sprzężenia zwrotnego zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi 
„Siłowniki EF…“.

6. Ustawić krzywkę wyłączającą w położeniu ZAMKNIĘTY w siłowniku w taki sposób, aby sworzeń 
ustalający q był po prawej stronie lecz nie dotykał otworu sprawdzającego. Moment obrotowy 
zamknięcia w tym położeniu wynosi 10 Nm, Rys.13.

7. Usunąć oznakowanie ATEX c z korpusu zaworu a. BAE 46…, BAE 47… nie może być stosowane 
w strefach zagrożonych wybuchem.

Wymagane momenty obrotowe dokręcenia

 Klucz płaski 13mm, DIN 3113, forma B
 Klucz dynamometryczny 1 – 12 Nm, ISO 6789
 Młotek 300 g, DIN 1041

Narzędzia

Wszystkie momenty wskazane w tabeli podane są dla temperatury pokojowej 20 °C.

Pozycja Zawory odsalające Moment obrotowy [Nm]

r BAE 46..., BAE 47... 30
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Części zamienne

Lista części zamiennych

Pozycja Oznaczenie

Numer części Numer części

BA 46
BA 47

BAE 46...
BAE 47...

6 d
g 5

Zestaw uszczelnienia / uszczelek, DN 15 do DN 32: 
1 pierścienie uszczelniające 15 x 23 x 8, 
4 pierścienie zgarniające, 
1 uszczelka C 6 x 10 x 1,5,  
1 uszczelka A 17 x 23 x 1,5

335702 335702

6 d
g 5

Zestaw uszczelnienia / uszczelek, DN 40 i DN 50: 
1 pierścienie uszczelniające 18 x 28 x 10, 
4 pierścienie zgarniające, 
1 uszczelka C 10 x 16 x 1,5,  
1 uszczelka A 17 x 23 x 1,5

335704 335704

6 7
8 9
0 d
g h 

Kompletny zestaw części zamiennych, DN 15 do DN 32:
1 wrzeciono z dyszą wielostopniową, 1 tuleja gniazda,  
2 tuleje stopniowe, 1 tuleja wylotowa, 1 tuleja prowadząca, 
1 pierścienie uszczelniające 15 x 23 x 8,
4 pierścienie zgarniające,
1 uszczelka C 6 x 10 x 1,5,  
1 uszczelka A 17 x 23 x 1,5

335703 335703

6 7
8 9
0 d
g h

Kompletny zestaw części zamiennych, DN 40 i DN 50:
1 wrzeciono z dyszą wielostopniową, 1 tuleja gniazda,  
2 tuleje stopniowe, 1 tuleja wylotowa, 1 tuleja prowadząca, 
1 pierścienie uszczelniające 18 x 28 x 10,
4 pierścienie zgarniające,
1 uszczelka C 10 x 16 x 1,5,  
1 uszczelka A 17 x 23 x 1,5

335705 335705

l Siłownik EF 0.7, 230 V, 50/60 Hz (dla BAE 46-3) 336806

l Siłownik EF 0.7-1, 230 V, 50/60 Hz (dla BAE 46-3-1) 336807

l Siłownik EF 10, 230 V, 50/60 Hz (dla BAE 46, BAE 47) 336808

l Siłownik EF 10-1, 230 V, 50/60 Hz (dla BAE 4...-1) 336813

Na specjalne zamówienie są dostępne siłowniki w wersji przeciwwybuchowej, siłowniki zasilane prądem stałym lub prądem trójfazowym są dostępne.
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Wycofanie urządzenia z eksploatacji

Urządzenie podczas pracy staje się gorące.
Występuje niebezpieczeństwo ciężkich poparzeń całego ciała.
Przed poluzowaniem przyłączy kołnierzowych lub korka zaślepiającego upewnij się, 
że wszystkie podłączone rurociągi nie są pod ciśnieniem (0 bar) i są schłodzone do 
 temperatury pokojowej (20 °C). 
Listwy zaciskowe siłowników EF… są pod napięcie w trakcie pracy. 
Stwarza to zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 
Przed naprawą lub zdjęciem urządzenia trzeba odciąć zasilanie.

Niebezpieczeństwo

Elementy modernizujące

Lista elementów modernizujących

Usuwanie odpadów

Zdemontować urządzenie i rozdzielić odpady materiałowe. 
Wycofując urządzenie z eksploatacji należy wziąć pod uwagę przepisy prawne dotyczące usuwania 
odpadów.

Pozycja Oznaczenie
Numer części Numer części

BA 46
BA 47

BAE 46... 
BAE 47...

l
m
n
o
p
r
s

1 siłownik EF 0.7, 230 V, 50/60 Hz 
1 wspornik montażowy, 1 zestaw montażowy sprzęgła 
3 śruby z łbami sześciokątnymi (dla BAE 46-3)

336810

1 siłownik EF 0.7-1, 230 V, 50/60 Hz
1 wspornik montażowy, 1 zestaw montażowy sprzęgła 
3 śruby z łbami sześciokątnymi (dla BAE 46-3-1)

336811

1 siłownik EF 10, 230 V, 50/60 Hz
1 wspornik montażowy, 1 zestaw montażowy sprzęgła
3 śruby z łbami sześciokątnymi (dla BAE 46..., BAE 47...)

336812

1 siłownik EF 10-1, 230 V, 50/60 Hz
1 wspornik montażowy, 1 zestaw montażowy sprzęgła
3 śruby z łbami sześciokątnymi (dla BAE 4…-1)

336813

1 wspornik montażowy, 1 zestaw montażowy sprzęgła
3 śruby z łbami sześciokątnymi (bez siłownika l) 335769



40
818783-02/06-2016csa (808708-05) · GESTRA AG · Bremen · Printed in Germany

GESTRA AG
Münchener Straße 77 
28215 Bremen
Germany
Telefon +49 421 3503-0  
Telefax  +49 421 3503-393
E-mail  info@de.gestra.com
Web www.gestra.de

Autoryzowane agencje na całym świecie:   www.gestra.de


