
Tlakové nádoby s vymeniteľným gumovým vakom

Systémy zvyšovania tlaku

Tlaková nádoba s vymeniteľným gumovým vakom je

zariadenie, ktoré pri montáži do tlakového vodného systému

zabezpečí jeho konštantný tlak.

Jeho najčastejšie použitie je v systémoch, v ktorých je nízky

vstupný tlak a systém je vybavený čerpadlom na zvýšenie tlaku

na potrebnú úroveň. Ak je do systému zaradená tlaková nádoba

tak je možné priviesť do systému ďalšiu vodu, a zvýšiť tak

celkový tlak. Tento proces je čiastočne obmedzený časom,

ktorý potrebuje čerpadlo od štartu po natlakovanie do požado-

vanej úrovne.

Tento proces je dosiahnutý pridaním vopred nabitých častíc

média vzduchového vankúša (zvyčajne vzduch alebo dusík),

na vyšší v plášti nádoby než je atmosférický tlak. Tento

prednabitý vankúš je uložený medzi vakom a vnútorným

povrchom nádrže. Akékoľvek zvýšenie tlaku vody (čerpanie)

spôsobí, že vankúš má byť dodatočne zhustený. Ak sa zvýšia

požiadavky na systém, vzduchový vankúš tlačí vodu z vaku

do systému, a tým udržuje optimálny tlak v systéme.

Ak sa udržaný tlak nakoniec vyčerpá a tlak v systéme klesne,

tlakový spínač zapne čerpadlo, znova natlakuje systém

a tlaková nádoba je pripravená na ďalšie použitie. Týmto

spôsobom tlaková nádoba zabráni, aby sa čerpadlo spustilo

zakaždým, keď klesne množstvo vody v systéme a bude

vyrovnávať tlakovú krivku pri optimálnom tlaku.

Uzatvorené vykurovacie
a chladiace okruhy

Expanzné nádoby sú zariadenia určené na absorbovanie zmeny

objemu vody alebo iných kvapalín, čo umožňuje správnu

prevádzku vykurovacieho zariadenia v priebehu všetkých jeho

operatívnych fázach.

Expanzné nádoby tvorí nádrž z plechu a vak zo syntetického

materiálu, ktorý oddeľuje vykurovací okruhu od komory vopred

natlakovanej vzduchom.

Vlastnosti tlakových nádob

Tlakové nádoby s vymeniteľným vakom sú vyrobené v najvyššej

kvalite UNI štandardného oceľového plechu a zvárané s použitím

certifikovaných materiálov a postupov. Verzie sú v dispozícií

v kapacitách v rozmedzí 8 - 5000L. Všetky modely boli navrhnuté

na použitie pitnej vody a majú určité technické možnosti, aby sa

zabránilo kvapaline prísť do styku s vnútorným povrchom

nádrže.

Expanzné nádoby sú vybavené vakom zo špeciálnej gumy proti

teplu a starnutiu, ktorá je odolná až do 110 ° C, sú natlakované

na 4bar pre ľahké prispôsobenie statickej výšky vodného stĺpca.

Vo výrobnom procese sú všetky modely sú podrobené skúške

hydraulickým tlakom 1,5-krát vyšším ako je navrhnutý.

Rada SM tlakových nádob s vymeniteľným vakom poskytujú

odozvy na problémy s inštaláciou v systémoch s veľkým

objemom, ktoré až do teraz potrebovali buď použitie

štandardných tlakových nádob bez vaku alebo inštaláciu

nádob s malým objemom.

Použitie nádob rady SM výrazne znižuje náklady na inštaláciu

a údržbu.

Rada SM prichádza v modeloch s kapacitou 8-5000 litrov.

Dodáva sa vo verziách 10, 16 a 25 barov. Okrem toho sú

na požiadanie k dispozícii rôzne horizontálne aj vertikálne

verzie.

Charakteristika:
• Robustná konštrukcia v prvotriednej kvalite, dlhá životnosť

ocele.

Kompletné oddelenie medzi vodou a vzduchom;

Žiadny kontakt medzi vodou a vnútorným povrchom nádrže;

Netoxický vymeniteľný vak pre potravinárske použitie.

Pracovná teplota: -10 ° ÷ +110 ° C.

V súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami

smernice 97/23/ES.

Označenie CE.•
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Typ
Objem Priemer Výška Max. pracovný Tlak plynu

L D (mm) H (mm) tlak (bar) z výroby (bar)

SM-V 24 24 280 470 1” 10 4

SM-V 35 35 380 470 1” 10 4

SM 50 50 380 750 1” 10 4

SM 60 60 380 810 1” 10 4

SM 80 80 430 960 1” 10 4

SM 100 100 460 990 1” 10 4

SM 200 200 590 1120 1 1/4” 10 4

SM 300 300 640 1230 1 1/4” 10 4

SM 500 500 740 1550 1 1/4” 10 4

SM 750 750 740 1950 2” 10 4

SM 1000 1000 800 2180 2” 10 4

SM 1500 1500 960 2380 2” 10 4

SM 2000 2000 1100 2520 2” 10 4

SM 3000 3000 1200 2800 2 1/2” 10 4

SM 4000 4000 1450 3100 3” 10 4

SM 5000 5000 1450 3720 3” 10 4

Tlakové nádoby s vymeniteľným gumovým vakom

Pripojenie

Ø  v col (“)

Stojaté nádoby PN10

Ležaté nádoby PN10

Typ
Objem Priemer Výška Max. pracovný Tlak plynu

L D (mm) H (mm) tlak (bar) z výroby (bar)

SMH 24/10 24 280 470 1” 10 1,5

SMH 50/10 50 380 620 1” 10 1,5

SMH 60/10 60 380 670 1” 10 1,5

SMH 80/10 80 430 720 1” 10 1,5

SMH 100/10 100 460 800 1” 10 1,5

Pripojenie

Ø  v col (“)
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Všeobecný vzorec pre výpočet veľkosti gumového vaku v tlakovej nádobe:

Vt = 16,5 x x x
A Ps - Pa Pp

Q max Ps x Pa 1

Vt = celkový objem nádoby [v Litroch]

Qmax = max. prečerpávané množstvo kvapaliny v systéme s nádobou. [L/min.]

A = počet spustení čerpadlá za hodinu (štart-stop) (12 ÷ 15)

Ps = absolútny tlak pri vypnutom čerpadle [bar]

Pa = absolútny tlak pri zapnutom čerpadle [bar]

Pp = absolútny plniaci tlak (Pa - 0.5) [bar]

Tlaková nádoba môžme dimenzovaná následovným spôsobom:

Dimenzovanie tlakovej nádoby podľa schopnosti čerpadla dosiahnúť maximálnu kapacitu.

• Nahradiť Qmax vo vzorci kapacitou výkonu čerpadla.

• Počiatočný tlak čerpadla (Pa) musí byť vyšší ako plniaci tlak (Pp).

• Za účelom optimalizácie pracovnej činnosti tlakovej nádoby musí byť plniaci tlak v nej nižší o 0,5 bar ako je počiatočný tlak

čerpadla.

Tlakové nádoby s vymeniteľným gumovým vakom

Dimenzovanie vaku tlakovej nádoby
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