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Kompaktní rozdìlovaè páry/sbìraè kondenzátu
typ MSC (manifold)
Návod k montái a údrbì

1. Veobecnì
2. Montá
3. Provoz
4. Údrba
5. Náhradní díly
6. Pøivaøení do potrubí
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IM-P117-03 ST Issue 3

1
© Copyright 1997

1. Veobecnì
Popis

Øada kompaktních rozdìlovaèù páry/sbìraèù
kondenzátu je vyrábìna z kované oceli. V
rozdìlovaèích/sbìraèích jsou pouity pístové
uzavírací ventily. Kompaktní rozdìlovaèe páry
èi sbìraèe kondenzátu se pouívají pro rozvody
páry èi sbìr kondenzátu podle toho, jakým
zpùsobem jsou namontovány. Rozdìlovaèe/
sbìraèe se standardnì se dodávají s certifikátem
3.1B dle EN 10204 (dtto ÈSN EN 10204) pro
tìlo a ventilová víka.

Omezující podmínky

Podmínky pro tìlo: ANSI Class 300 (ISO PN50)
Zkoueno za studena pøetlakem 76 bar.

Oblast pouití
0

100

200

Pøetlak psi g

300

400

500

600

700
700
600
500
400
300
200
100

300
200

Køivka sytosti
páry

100
0

0

10

20

30

Pøetlak bar g

40 41.5*

Teplota °F

Teplota °C

425
400

51

*PMO - Maximální provozní pøetlak
pro sytou páru
Výrobek nesmí být pouit v tmavì
vyznaèené oblasti

2. Montá
Veobecnì

Manifold byl navren pro vertikální instalaci.
Ujistìte se, e po instalaci bude dostatek místa
pro ovládání ruèních koleèek ventilù. Zadní èást
manifoldu je opatøena otvory se závity M12
pro pøipevnìní manifoldu na podpùrnou
konstrukci. Pro usnadnìní izolace se doporuèuje
pøi montái pouít distanèní trubièky, aby mezi
manifoldem a konstrukcí byla vzdálenost
nejménì 50 mm. Na pøání lze dodat montání
sadu (rouby a distanèní trubièky). Pro MSC04
jsou potøeba dva rouby, pro MSC08 max. ètyøi
a pro MSC12 max. est roubù. Po ukonèení
montáe se doporuèuje manifold izolovat, aby
se minimalizovaly tepelné ztrády radiací a riziko
poranìní personálu popálením. Nejvhodnìjí je
pouít typizované izolaèní kabátky IJ-MSC.
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Pouití jako rozdìlovaèe páry

Doporuèená montá je s pøívodem páry v horní
èásti a odvodem kondenzátu ve spodní èásti
rozdìlovaèe. Pro odvod kondenzátu ze spodní
èásti slouí sestava odvadìèe kondenzátu.
Doporuèuje se vracet kondenzát zpìt do sbìrné
nádre kondenzátu. V pøípadech, kdy nelze
vracet kondenzát zpìt a kondenzát se vypoutí
do volné atmosféry se doporuèuje namontovat
na výstup kondenzátu difuzor (sníí vznikající
hluk a usmìrní proud).

Pouití jako sbìraèe kondenzátu

Doporuèená montá je s odvodem kondenzátu
v horní èásti sbìraèe. Na spodní èást sbìraèe
musí být namontován uzavírací ventil, aby bylo
mono odvodnit sbìraè po odstavení z provozu.
Doporuèujeme namontovat na výstup difuzor.
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Varianta pro pøivaøení (koutový
obvodový svar s/w) (Viz kapitola 6)

Univerzální svaøovací postup zahrnující
poadavky rùzných národních a mezinárodních
standardù a montáních postupù je obtíné
poskytnout - hlavnì, co se týèe svaøovací
procedury, technologie svaøování (poèet vrstev,
velikost elektrody, proud, napìtí, polarita),

skladování elektrod, typu a výrobce elektrod.
Z tohoto dùvodu je v tomto návodu uvedeno
pouze doporuèení, zaloené na British Standards.
Toto doporuèení není závazné a má slouit
pouze jako prùvodce základními poadavky pro
pøivaøení potrubních konektorù do potrubí
koutovým obvodovým svarem s/w.

3. Provoz
3.1 Veobecnì

Manifoldy MSC mají zabudované pístové
ventily.
Tìsnost pístového ventilu je zajitìna pístem,
který je ovládán ruèním kolem a vøetenem se
závitem, které se posunuje skrze dva tìsnící
krouky oddìlené vzájemnì ucpávkovým
pouzdrem. Pøi plnì vytaeném pístu (je
pøidrován pouze horním tìsnícím kroukem,
zajiujícím nulový únik média) je ventil otevøen.
Pøi plnì zasunutém pístu (je pøidrován horním
i spodním tìsnícím kroukem, tím je zajitìn
nulový prùtok mezi vstupem a výstupem) je
ventil uzavøen. Ucpávkové pouzdro umoòuje
prùtok ventilem a zároveò oddìluje oba
ucpávkové krouky. Tím je zaruèeno tzv. mìkké
uzavøení ventilu. Kontakt mezi pístem a krouky
je zajitìn svorníky. Krouky jsou vyrobeny ze
speciálního
patentovaného
materiálu
(kompozice laminovaný grafit/nerez ocel)
odolávajícímu zmìnám tlaku a teplot.
Dalí vlastnosti pístového ventilu :
 Dvì cylindrické dosedací plochy (spodní
tìsnící krouek a píst) se dotýkají pouze tehdy,
je-li ventil zcela uzavøen.
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Píst je vdy dren nejménì jedním kroukem,
co zabraòuje vibracím bìhem otevírání a
zavírání.
Kdy je ventil zcela otevøen, píst je chránìn
proti erozivním úèinkùm a usazování cizích
èástic tím, e je zcela vytaen k hornímu
tìsnícímu krouku.

3.2 Provoz

Pístový ventil by mìl být pouze zcela otevøen
nebo zcela uzavøen, nesmí být pouíván jako
krtící ventil. Stoupající vøeteno ukazuje úroveò
otevøení ventilu.
Pøi uzavírání ventilu pomocí ruèního koleèka
píst zajiuje stálé tìsné uzavøení. Z tohoto
dùvodu nikdy bìhem provozu nesundavejte ruèní
koleèko z vøetene. Protoe tìsnící plocha
pístového ventilu je veliká, není potøeba k
tìsnému uzavøení ventilu ádný ventilový klíè.
Pøi otevírání ventilu se píst zastaví, jakmile
je ventil plnì otevøen, protoe jeho vrchol se
zastaví o vnitøní stranu víka.
Pro manipulaci s ruèním koleèkem by vdy
nemìlo být potøeba veliké síly.
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4. Údrba
4.1 Údrba pøi provozu

7

6

10 11 12

Po prvním uvedení manifoldu do provozu nebo
po výmìnì tìsnících kroukù a pøi uzavøeném
ventilu by matice víka (11) mìly být lehce
dotaeny. Bìhem dotahování se ujistìte, e víko
(9) je pøímo posunováno k tìlu. Vyzkouejte
èinnost ventilu opatrným otáèením ruèního
koleèka. Pøi jakékoliv netìsnosti opakujte výe
uvedený postup. Pokud nelze tímto zpùsobem
dosáhnout dokonalého uzavøení, proveïte dále
uvedenou výmìnu tìsnících kroukù.
Malý otvor ve víku pøedevím zabraòuje
pøípadnému natlakování víka pøi prùsaku horním
tìsnícím kroukem a dále slouí k mazání vøetene
(6) pøi uzavøeném ventilu.

4.2 Pøíprava demontáe ventilu

Pøed zapoèetím prací se ubezpeète, e máte k
dispozici vhodné nástroje a zaøízení. Pøed
provádìním jakýchkoliv prací na ventilu je tøeba
konektor odvadìè oddìlit od systému a
odtlakovat. Pokud jsou práce provádìny na
horkém konektoru, pouívejte ochranné pracovní pomùcky.Opatrnì sejmìte izolaci nebo
izolaèní kabátek IJ-MSC, pokud je namontován.

9
Øez ventilovou èástí

3 4

2 5

4.3 Demontá ventilu

 Pomocí koleèka (7) zcela otevøete ventil
 Demontujte matice (11) víka a podloky (12)
ze svorníkù (10).
 Opatrnì otáèejte ruèním koleèkem ve smìru
uzavírání, tím se zvedne víko (9).
 Otoète víkem (9) tak, aby otvory pro rouby
v pøírubì byly mimo osy roubù (10).
 Otáèejte koleèkem ve smìru otevírání, aby se
uvolnil píst (5) z tìsnících kroukù (2,3) a
uvolnila se podsestava pístu a víka z tìla (1).
 Píst (5) je pøipevnìn k vøetenu (6) pomocí
kulièky a pouzdra ve výrobì, proto by nikdy
nemìly být oddìleny.
 Zkontrolujte, zda na pístu (5) nejsou známky
usazenin, koroze ap., které by mohly mít vliv
na dokonalou tìsnost ventilu.
 Zkontrolujte ostatní vnitøní èásti ventilu, zda
nenesou známky opotøebení nebo pokození
a v pøípadì nutnosti je vymìòte.

4.4 Výmìna tìsnících kroukù

Pøípravek pro
demontá tìsnících
kroukù

Demontá tìsnících
kroukù pomocí
pøípravku

 Po demontái ventilu zasuòte pøípravek pro
vyjmutí kroukù do tìsnících kroukù (2,3) a
ucpávkového pouzdra (4).
 Ubezpeète se, e konec pøípravku pronikl a
pod spodní krouek, pootoète pøípravek o
ètvrt otáèky a opatrnì vyjmìte krouky a
pouzdro.
 Dùkladnì vyèistìte vechny vnitøní èásti
vèetnì místa pro umístìní kroukù.
 Umístìte nový spodní krouek, ucpávkové
pouzdro a nový horní krouek, ujistìte se, e
jsou vzájemnì dobøe umístìny (horní a spodní
krouek jsou stejné).
 Potøete tenkou vrstvou vhodné grafitové pasty pouze závity (nikoliv vnitøní èásti a píst).
4
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4.5 Zpìtná montá ventilu

 Uchopte podsestavu pístu a víka a otáèejte
ovládacím koleèkem (7) ve smìru otevírání
a na doraz.
 Zasuòte píst (5) do horního tìsnícího krouku
a zatlaète ho tak, aby bylo moné namontovat
podloky (12) a naroubovat matice (11)
víka na svorníky (10), utáhnìte matice rukou.
 Uzavøete zcela ventil, ujistìte se pøitom, e
se víko pohybuje pøímo smìrem k tìlu,
postupnì utahujte matice (11) víka a do
nejvyího doporuèeného utahovacího
momentu 10 Nm.
 Umístìte zpìt pøípadnou izolaci.

4.6 Likvidace

Manifold je plnì recyklovatelný. Za pøedpokladu pouití vhodné metody likvidace nebo
recyklace manifoldu nehrozí ádné pokození
ivotního prostøedí.

5. Náhradní díly
Náhradní díly

Dodávané náhradní díly jsou uvedeny v tabulce.
Pro snadnou demontá tìsnících kroukù je
Smìr proudìní pøi vhodné pouít pøípravek pro demontá.
pouití MSC jako Popis
Poloka
sbìraèe kondenzátu Sada tìsnících kroukù
2, 3
Sada tìsnících kroukù 2, 3
Sada vnitøních
Ucpávkové pouzdro
4
èástí ventilu,
Píst a vøeteno
5, 6
zahrnující :
Matice ovlád. koleèka
8
5
Podloka
13
2
4 Pøípravek pro vyjmutí tìsnících kroukù
3
Jak objednávat
Pøi objednávání náhradních dílù pouívejte vdy
oznaèení uvedená v odstavci Dodávané náhradní
díly (ND) a uveïte typ a velikost.
Pøíklad : Sada tìsnících kroukù pro pístový
6
ventil kompaktního rozdìlovaèe/sbìraèe
vyrobeného z uhlíkové oceli, typ MSC04, DN15
8
s pøipojením koutovým svarem.

Alternativy
Smìr proudìní pøi
pouití MSC jako
rozdìlovaèe páry

Vyobrazen
typ MSC04
v pøivaøovacím
provedení

12

7

9
11
10

Doporuèené utahovací momenty
nebo
mm

Poloka
1

11
8

14
8

Nm

M5

10
0.1

13
14
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6. Pøivaøení k potrubí
Pøivaøení manifoldù (otvory DN15, DN20, DN40) koutovým obvodovým svarem s/w
(socket weld) k potrubí DN15, DN20 a DN40 Schedule 80 (ètìte kapitolu 2 !!!)

Základní materiál(y)
Popis
Uhlíková ocel s minimální pevností v tahu 430
N/mm2.

Specifikace
ASTM A105N (MSC)
ASTM A106 Gr B (potrubí)
Materiálové skupiny
A1

Rozmìry základního materiálu
DN15
MSC
Potrubí
Tlouka (mm)
8.25
3.73
O/D (mm)
35.50
21.30
Potrubí dle normy BS1600 Schedule 80

MSC
5.50
35.50

DN20
Potrubí
3.91
26.70

MSC
7.0
65.0

DN40
Potrubí
5.0
48.3

Typ spoje ANSI B16.11

Osazení/trubka (socket) dle Class 3000 lb (ekvivalent normy BS 3799)

Zpùsob svaøování

Pøíprava pro svar

Ruènì elektrickým obloukem

Rozmìrový náèrt

Místo svaøování
Na místì instalace

Mezera na obvodu maximálnì 1.0 mm
MSC

t
Potrubí

1.5 mm pøiblinì
Odkaz - norma BS 2633: 1987: Sekce 3.1 a obr. 9

Svaøovací elektrody

Materiál plniva :
Kompozice - C - Mn
Specifikace - BS 639 : 1986 : E43 22 R (11)
Ochranná atmosféra/tavidlo :
Není potøeba
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Postup pøípravy a èitìní
Otvor v manifoldu : oèistit drátìným kartáèem
Potrubí : mechanicky uøíznout a oèistit
drátìným kartáèem.
Dalí informace
1. Pøed svaøováním není nutné demontovat
ventil(y) z manifoldu, avak ventily by mìly
být otevøené. Pokud je potøeba, ovládací
koleèko mùe být demontováno.
2. Nejdøíve pøipevnìte manifold k potrubí
stehovými svary.
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Sled vrstev a celkové
rozmìry svaru

Teplota základního materiálu

Náèrt

Tento roh by nemìl
být zcela odtaven

Tepelná úprava
po svaøovaní
Není vyadována
MSC

1.4t minimálnì

Pøedehøev
Pouze pøi teplotách pod 5°C ohøát na
"dotykovou" teplotu
Interpass teplota
Neaplikuje se

lll

1.4t minimálnì
Potrubí

Odkaz - norma BS 806: 1990: Sekce 4: odst. 4.7.3
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