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ISO 9001

MFP14
Pompa porcjowa

Opis
Pompa porcjowa MFP 14 s³u¿y do przet³aczania cieczy nap³ywaj¹cej
grawitacyjnie do jej korpusu. Po nape³nieniu korpusu ciecz jest
wypychana par¹ wodn¹ (lub sprê¿onym powietrzem). Pompa pracuje
w sposób periodyczny (dwie fazy: nape³niania i t³oczenia),
wykorzystuj¹c p³ywak ze stali nierdzewnej do sterowania prac¹
mechanizmu rozrz¹dowego zaworów: zasilaj¹cego i wydechowego.
W pompach porcjowych nie wystêpuje zjawisko kawitacji, dziêki
czemu s¹ one idealne dla przepompowywania gor¹cych cieczy bez
konieczno�ci zapewnienia antykawitacyjnej wysoko�ci zalania lub
specjalnej konstrukcji wirnika. Praca bez wykorzystywania energii
elektrycznej pozwala na bezpieczne stosowanie pomp MFP w
pomieszczeniach nara¿onych na wilgoæ.
Ze wzglêdu na zasadê dzia³ania pompa MFP 14 pracuje, dopóki
czynnik nap³ywa grawitacyjnie do jej korpusu, zatem nie potrzebuje
uk³adu regulacji poziomu w zbiorniku naporowym.
Pompy MFP 14 mog¹ byæ z powodzeniem stosowane do opró¿niania
komór grzejnych, w których zdarza siê sytuacja podci�nieniowa.
Typowym zastosowaniem pompy MFP 14 jest system odwadniania
wymienników ciep³a zasilanych par¹ wodn¹ z regulowan¹ temperatur¹
czynnika w obiegu wtórnym przy zmiennych obci¹¿eniach cieplnych
(tzw. uk³ad pompa porcjowa + odwadniacz).

Wielko�ci i przy³¹cza
DN25, DN40, DN50 i DN80 x 50; ko³nierze DIN PN16

Dopuszczalne parametry
Konstrukcja korpusu PN16
Czynnik zasilaj¹cy: para wodna lub sprê¿one powietrze, ci�nienie
max  13,8 bar m.
Zalecana wysko�æ zalania pompy 0,3m
Minimalna wysoko�æ zalania pompy 0,15m (zmniejszona wydajno�æ)
Gêsto�æ wzglêdna czynnika roboczego 0,8 do 1,0.

Wielko�æ pompy         DN80 x 50 & DN50 DN40 & DN25
Objêto�æ przet³aczana
w jednym cyklu 15 dm3 7 dm3

Zu¿ycie czynnika zasilaj¹cego:
- para wodna 20kg/h max 16kg/h max
- sprê¿one powietrze 5.6 dm3/s max 4.4dm3/s max

Materia³y
Nr Nazwa Materia³
1 Pokrywa ¿eliwo sferoidalne DIN1693, GGG 40.3
2 Uszczelka pokrywy w³ókno syntetyczne
3 �ruby pokrywy stal nierdzewna ISO 3506 Gr A2-70
4 Korpus ¿eliwo sferoidalne DIN 1693, GGG 40.3
5 Wspornik stal nierdzewnal BS 970, 431 S29
6 Popychacz stal nierdzewna BS1449, 304 S11
7 P³ywak z ramieniem stal nierdzewna AISI 304
8 Uchwyt stal BS4278
9 D�wignia mechanizmu stal nierdzewna BS 3146 pt.2 ANC 2
10 Sprê¿yna stal nierdzewna BS 2056, 302 S26 Gr2
11 Korek stal DIN267 Part III Class 5.8
12 Zawory zwrotne stal nierdzewna DIN 17445, WS1.4313
13 Przeciwko³nierze stal BS4504 PN16
14 Wspornik mechanizmu stal nierdzewna BS3146 pt2 ANC 4B
15 �ruby mechanizmu stal nierdzewna BS6105 Gr A2-70
16 Gniazdo zaworu zasilaj¹cegostal nierdzewna BS970, 431 S29
17 Zawór zasilaj¹cy stal nierdzewna ASTM A276 304
18 Uszczelka gniazda

zaworu zasilaj¹cego stal nierdzewna BS1449 304 S11
19 Gniazdo zaworu

wydechowego stal nierdzewna BS970 431 S29
20 Zawór wydechowy stal nierdzewna BS3146 pt2 ANC 2
21 Uszczelka gniazda

zaworu wydechowego stal nierdzewna BS1449 304 S11

Przyk³ad zamówienia
Pompa porcjowa, typ MFP14, ko³nierze DIN PN16, DN50
Zawór zwrotny p³ytkowy, typ DCV2, zabudowa miêdzyko³nierzowa,
DN50 (2 szt.)
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Uwaga !
Czê�æ 13 - przeciwko³nierze - nie wchodzi w zakres dostawy.
Czê�æ 12 - zawory zwrotne (wlotowy i wylotowy) prosimy zamawiaæ

     jako osobne urz¹dzenie (patrz przyk³ad zamówienia).

Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych
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Czê�ci zamienne
Dostêpne czê�ci zamienne pokazano lini¹ ci¹g³¹ na rysunku powy¿ej.

Czê�ci zamienne
Uszczelka pokrywy 2
P³ywak 3
Zawór zwrotny DCV2 (wlotowy / wylotowy) 4
Pokrywa z mechanizmem pompy 1,2,3 (razem)
Zestaw zaworów (zasilaj¹cy i wydechowy, z gniazdami) 5
Zestaw sprê¿yn (komplet 2 szt.)) 6

Sposób zamawiania
Przy zamawianiu czê�ci zamiennych prosimy podawaæ opis zgodny
z powy¿sz¹ tabel¹, oraz typ i wielko�æ pompy.

Wyposa¿enie dodatkowe
Licznik cykli do pomiaru objêto�ci przepompowanej cieczy.
Na pokrywie pompy znajduje siê zakorkowane gniazdo, gwintowane
R 1/2", które mo¿e byæ wykorzystane do przy³¹czenia licznika cykli.
Licznik mo¿na stosowaæ w instalacjach, w których wydech pompy
jest otwarty do atmosfery.

Wydajno�ci
Nominalne wydajno�ci przepompowywania gor¹cego kondensatu (dla
ci�nienia pary napêdowej 8 bar m, oraz podniesienia 1 bar m)
s¹ nastêpuj¹ce:
DN25 1100 kg/h
DN40 1800 kg/h
DN50 3800 kg/h
DN80 x 50 5500 kg/h
Nomoramy do doboru wydajno�ci pomp w ró¿nych warunkach pracy
podaje karta katalogowa TI-P136-05 PL.

Uwaga 1
Przy obliczaniu wymaganego podniesienia nale¿y zsumowaæ trzy
warto�ci sk³adowe:
1. podnoszenie geometryczne
2. ci�nienie w zbiorniku/ruroci¹gu, do którego pompujemy
3. startê ci�nienia na oporach przep³ywu w ruroci¹gu t³ocznym
Pompa porcjowa pracuje periodycznie, w zwi¹zku z tym przy obliczaniu
straty ci�nienia na oporach przep³ywu trzeba uwzglêdniæ chwilowe
natê¿enie przep³ywu! Do obliczeñ prosimy przyjmowaæ mniejsz¹ z
dwóch wielko�ci: 6 x wydajno�æ pompy, albo 30.000dm3/h

W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwo�ci odno�nie doboru wielko�ci
pompy b¹d� konkretnego zastosowania prosimy o kontakt.

Uwaga 2
Dla osi¹gniêcia wydajno�ci podanej materia³ach katalogowych,
niezbêdne jest zainstalowanie pompy z zaworami zwrotnymi DCV
dostarczanymi przez Spirax Sarco. Zastosowanie innych zaworów
zwrotnych mo¿e spowodowaæ niew³a�ciw¹ pracê pompy.

Instalacja
Zgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi (IMI) dostarczan¹ z ka¿dym urz¹dzeniem.
Jako przyk³ad idealnej instalacji pompy wraz ze zbiornikiem naporowym
i towarzysz¹cym osprzêtem mo¿e s³u¿yæ kompletny agregat
pompuj¹cy z pomp¹ MFP 14 (karta katalogowa TI-P136-06 PL).

Wymiary [mm], ciê¿ary [kg]
wielko�æ ciê¿ar [kg]

DN A B C D E F G H J K pompa pompa z zaw. zwrotnymi i przeciwko³n.
25 410 305 498 280 68 68 18 13 480 22 51 58
40 440 305 518 280 81 81 18 13 480 22 54 63
50 557 420 627 321 104 104 18 33 580 22 72 82

80 x 50 573 420 627 321 119 104 18 33 580 22 73 86


