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TD 52
Odwadniacz  termodynamiczny

Opis
Odwadniacz termodynamiczny TD 52 nale¿y do odmian
konstrukcyjnych �rozbieralnych�. Stosuje siê go w instalacjach o
wzglêdnie ma³ej przepustowo�ci kondensatu, np przy odwadnianiu
magistral parowych. Wszêdzie tam, gdzie musimy siê liczyæ z
konieczno�ci¹ usuwania z instalacji na rozruchu du¿ych ilo�ci
powietrza, oferujemy odmianê z p³ytk¹ o specjalnej konstrukcji,
zapobiegaj¹cej zamykaniu siê odwadniacza przy intensywnym
przep³ywie powietrza.
Odmiana ta jest oznaczona liter¹ �A� (anti-airbinding).
Odmiana o zredukowanej przepustowo�ci jest natomiast oznaczona
symbolem �LC� (low capacity)

Odmiany, wielko�ci, przy³¹cza
TD 52 gwint rurowy  3/8� , 1/2� , 3/4� , 1�

TD 52 LC gwint rurowy , 1/2�

TD 52 A gwint rurowy  3/8� , 1/2� , 3/4� , 1�

TD 52 LCA gwint rurowy , 1/2�

Parametry graniczne (ISO6552)
Konstrukcja korpusu  PN 63

Dopuszczalne, maksymalne ci�nienie (PMA) 63 bar m

Dopuszczalna, maksymalna temperatura (TMA) 425°C

Dopuszczalna, maksymalna temperatura dla odm. �A� 255°C

Próba hydrauliczna 95 bar m

Maksymalne ci�nienie pracy (PMO) 42 bar m

Maksymalne ci�nienie pracy na odlocie 80% dolotowego

Minimalne ci�nienie ró¿nicowe 0,25 bar

Charakterystyki przepustowo�ci
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Materia³y
poz czê�æ materia³
1 korpus stal nierdzewna AISI 420 F
2 kopu³ka stal nierdzewna AISI 416
3 p³ytka stal nierdzewna BS 1449 420 S45
4 nak³adka izolacyjna aluminium BS 1470 SIC M

(wyposa¿enia opcjonalne)

Przyk³ad zamówienia
Odwadniacz termodynamiczny TD 52 LC, gwint R1/2�

p³ytka dla odmiany �A�
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temperatura dla odmiany �A�

krzywa pary nasyconej
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Wielko�ci, wymiary [mm], ciê¿ary
R A B E H J K L ciê¿¹r
3/8� 37 54 13 41 53 57 38 0.43 kg

1/2� LC 38 65 15 41 55 57 38 0.47 kg

1/2� 39 70 15 41 55 57 38 0.60 kg
3/4� 43 80 20 41 59 57 38 0.90 kg

1� 51 89 23 41 - - - 1.40 kg

Wyposa¿enie opcjonalne
Wszêdzie tam gdzie odwadniacz termodynamiczny wystawiony jest
na dzia³anie  niskich temperatur otoczenia, deszczu, wiatru itp,
mo¿liwe jest opcjonalne wyposa¿enie w nak³adkê izolacyjn¹ (4),
która utrudnia przenikanie ciep³a od g³owicy odwadniacza do
otoczenia, co zmniejsza czêstotliwo�æ cyklu pracy odwadniacza,
tym samym wyd³u¿aj¹c jego ¿ywotno�æ.
Dla wielko�ci 1� nak³adka nie wystêpuje.

Instalacja
Choæ idealnym miejscem zabudowy odwadniacza
termodynamicznego jest poziomy odcinek ruroci¹gu dopuszcza siê
zabudowê w innych pozycjach.
Zwracamy uwagê, i¿ zalecane w szczególnych przypadkach opcjo-
nalne spowolnienie ch³odzenia odwadniacza nak³adk¹ izolacyjn¹ o
specjalnej konstrukcji nie oznacza, i¿  mo¿na go zaizolowaæ wraz z
ruroci¹giem. Zbyt silna izolacja odwadniacza od otoczenia
spowodowa³aby wyd³u¿enie fazy �odwadniacz zamkniêty� i
zawodnienie instalacji.
(inaczej, oddalenie charakterystyki pracy odwadniacza od krzywej
nasycenia na wiêcej ni¿ standardowe 3-4 °C).

Czê�ci zamienne
Podzespo³y dostarczane jako czê�ci zamienne s¹ pokazane na
rysunku obok lini¹ ci¹g³¹.

p³ytka  ( 3 szt. w opakowaniu) poz 3
nak³adka izolacyjna ( niedostêpna dla R1�) poz 4

Przy zamawianiu prosimy u¿ywaæ okre�leñ podanych wy¿ej, a tak¿e
okre�liæ typ i wielko�æ odwadniacza.

Wymiana p³ytki
Odetnij (zamknij w³a�ciwy zawór/y odcinaj¹cy/e ) odwadniacz od
panuj¹cego w instalacji ci�nienia i odpowietrz odciêt¹ czê�æ do
atmosfery.
Poczekaj, a¿ odwadniacz sch³odzi siê do temperatury otoczenia.
Przy pomocy klucza p³askiego odkrêæ kopu³kê (2). (Nie stosuj kluczy
hydraulicznych tzw �ruraków� lub innych, podobnych konstrukcji,
które mog¹ spowodowaæ odkszta³cenie kopu³ki).
Je�li powierzchnie styku p³ytki i gniazda s¹ nieznacznie zu¿yte,
wystarczy obie te powierzchnie zeszlifowaæ, pomag¹j¹c sobie past¹
stosowan¹ do docierania gniazd zaworów.
Je�li natomiast dostrze¿esz  znaczne uszkodzenia powierzchni to
gniazdo odwadniacza powiniene� obrobiæ maszynowo, zdejmuj¹c
nie wiêcej ni¿ 0,25 mm metalu a p³ytkê wymieniæ na now¹.
Pamiêtaj, i¿ przy sk³adaniu odwadniacza p³ytka powinna swoj¹
wy¿³obion¹ stron¹ przylegaæ do gniazda !
Nie potrzeba ¿adnych pok³adek ale odrobina smaru molibdenowego
na gwint nie zaszkodzi.

lub
 poz    wielko�æ N m

mm
2     3/8� 36 180 - 200
2     1/2� 36 180 - 200
2     3/4� 41 180 - 200
2      1� 55 250 - 275

Zalecane momenty skrêcaj¹ce
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