INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
Chlorator C53 na podchloryn sodu
1. Zastosowanie
Chlorator typu C53 s∏u˝y do odka˝ania wód pitnych w ma∏ych wodociàgach, przewa˝nie systemu hydroforowego. Chlorator ten dezynfekuje wod´ za pomocà roztworu podchlotynu sodowego (NaClO), rozcieƒczonego
w wodzie maksymalnie do 3% st´˝enia chloru.
Chlorator typu C53 mo˝e byç równie˝ stosowany do odka˝ania wody p∏ywalnianej, przemys∏owej, ma∏ych iloÊci Êcieków. Mo˝e s∏u˝yç jako
dozownik koagulantów, flokulantów, roztworu nadmanganianu potasu,
p∏ynnych nawozów itp.
2. Charakterystyka techniczna
Charakterystyka pompy membranowej:
gabaryty pompy (wraz z silnikiem) …………… 400 x 380 x 290 mm
wydajnoÊç maksymalna ………………………… 18 l/h
prze∏o˝enie przek∏adni Êlimakowej …………… 1:44
ciÊnienie maksymalne …………………………… 600 kPa
Charakterystyka silnika:
typ silnika ………………………………………… Sle 714 B
moc silnika ………………………………………… 0,37 kW
napi´cie silnika …………………………………… 220/380 V
pràd znamionowy ………………………………… 1,58/0,91 A
iloÊç obrotów ……………………………………… 1400 obr/min.
rodzaj pràdu ……………………………………… zmienny, trójfazowy
Zbiornik na roztwór chlorujàcy:
wymiary zbiornika d x h
……………………… Êrednica 500 x 580 mm
pojemnoÊç zbiornika………………………………50 l
Masa chloratora ……………………………………… 22 kg
3. Opis konstrukcji i dzia∏ania (Rys. 1 i 2)
Chlorator typu C53 sk∏ada si´ z:
– pompy membranowej (1) i silnika elektrycznego (2), zamocowanego
do podstawy (3),
– zbiornika polietylenowego (4) wyposa˝onego w wà˝ igielitowy (5), ∏àczàcy zbiornik z komorà pompy,
– zaworu zwrotnego (6).
Pompa membranowa stanowi podstawowy zespó∏ chloratora typu C53.
Zasysa ona ze zbiornika roztwór podchlorynu sodu przewodem (5) i wt∏acza poprzez zawór zwrotny (6) do rurociàgu (7), doprowadzajàcego wod´
np. do hydroforu wzgl´dnie do zbiornika wody czystej lub wody p∏ywalnianej. Pompa nap´dzana jest silnikiem elektrycznym trójfazowym (2).
4. Zasada dzia∏ania pompy
Nap´d od silnika (2) przenosi si´ na pomp´ membranowà (1) poprzez
sprz´g∏o (8) na Êlimacznic´ (9) i równoczeÊnie na mimoÊród (10) co powoduje przesuwanie do przodu trzpienia, na którym zamocowana jest membrana (11). Ruch powrotny trzpienia powoduje spr´˝yna (12). W pierwszym cyklu dzia∏ania pompy w komorze wytwarza si´ podciÊnienie, które
powoduje zamkni´cie zaworu wylotowego (t∏oczonego) (13) i otwarcie za-
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woru wlotowego (ssàcego) (14) w wyniku czego nast´puje zassanie roztworu podchlorynu sodu do komory
(15). Kolejny cykl dzia∏ania powoduje wytworzenie
w komorze nadciÊnienia wywo∏ujàcego zamkni´cie zaworu wlotowego i wyparcie przez zawór t∏oczny porcji
roztworu do rurociàgu. Skrzyde∏ko (17) zamocowane
przy pomocy wkr´ta do osi Êlimaka powoduje rozbryzg oleju i dobre smarowanie trzpienia membrany,
mimoÊrodu i przek∏adni Êlimak-Êlimacznica. WydajnoÊç pompy reguluje si´ poprzez zmian´ skoku membrany, obrotem pokr´t∏a (16). Skala wydajnoÊci pompy
jest orientacyjna. Faktyczna wielkoÊç dawki uzale˝niona jest od w∏aÊciwoÊci fizyko-chemicznych wody podlegajàcej chlorowaniu. Wszystkie cz´Êci pompy membranowej, z którymi styka si´ bezpoÊrednio roztwór
odka˝ajàcy (zbiornik, komora zaworowa, membrana,
przewody, uszczelki) wykonane sà z materia∏ów chloroodpornych. Obudow´ pompy membranowej zabezpieczono przed agresywnym dzia∏aniem chloru lakierem epoksydowym.
5. Pomieszczenie na chlorator
Chlorator C53 nale˝y instalowaç w pomieszczeniu zaopatrzonym w wentylacj´, co najmniej grawitacyjnà.
Mo˝e to byç pomieszczenie hydroforni lub pompowni.
Chlorator powinien byç usytuowany jak najbli˝ej rurociàgu, do którego ma wt∏aczaç roztwór odka˝ajàcy.
Pomieszczenie powinno posiadaç posadzk´ betonowà ze spustem kanalizacyjnym i byç zaopatrzone
w zlew, kurek czerpalny z koƒcówkà do w´˝a.
6. Zainstalowanie i uruchomienie (Rys. 1 i 2).
Celem zainstalowania chloratora C53 nale˝y:
– pomp´ (1) wraz z silnikiem (2) w postaci agregatu
zamocowaç na konsoli, wzgl´dnie wsporniku, wmurowanym w Êcian´ (lub w inny sposób) na odpowiedniej, dogodnej dla obs∏ugi wysokoÊci, jednak
takiej, ˝eby umocowanie ca∏ego agregatu nad polietylenowym zbiornikiem nie przekroczy∏o 0,8 m,
– zbiornik polietylenowy ustawiç pod pompà i po∏àczyç
go w´˝em igielitowym z dolnà koƒcówkà pompy,
– wykonaç rurà winidurowà o Êrednicy 20 mm po∏àczenie z ruruciàgiem t∏ocznym, poprzez zawór
zwrotny, który powinien byç zamontowany w rurociàgu pionowo od do∏u lub pod kàtem 45º. Przed
dokonaniem tego po∏àczenia nale˝y do rurociàgu
wkr´ciç, wzgl´dnie przyspawaç, korpus (18) i wsunàç do jego wn´trza koƒcówk´ zawotu zwrotnego
z tulejkà dociskowà (19), którà nale˝y wkr´ciç do
korpusu zapewniajàc szczelne po∏àczenie,
– nale˝y zwróciç uwag´ na to, aby rura winidurowa ∏àczàca chlorator C53 z ruruciàgiem wody podlegajàcej chlorowaniu by∏a nale˝ycie chroniona przed
uszkodzeniem,
– w przypadku odka˝ania chloratorem C53 w uk∏adach bezciÊnieniowych nale˝y dla prawid∏owego
dzia∏ania pompy wytworzyç w niej sztuczne ciÊnienie poprzez pionowe usytuowanie tu˝ nad pompà
co najmniej 2-metrowego przewodu pionowego.
Po uruchomieniu silnika pompy chloratora C53 nale˝y
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dla wywo∏ania ssania zalaç komor´ membranowà
pompy (15) wodà poprzez przewód dop∏ywowy (5), po
wyj´ciu jej dolnego koƒca z ∏àcznika (20), przegi´ciu
go do góry i wlewaniu doƒ wodu a˝ do momentu przelewania si´ jej przez w´˝yk (21) odpowietrzania po
uprzednim zluzowaniu jego wkr´tu (22).
Po uzyskaniu równomiernych wtrysków wody przez
w´˝yk (21) szybko ponownie osadziç przewód (5)
wraz z wodà na ∏àczniku (20), po czym dokr´ciç zluzowany wkr´t odpowietrzania (22). Z kolei ustaliç pokr´t∏em regulujàcym (16) potrzebnà wydajnoÊç (wielkoÊç
dawki) pompy membranowej wed∏ug tabeli dozowania
(Rys. 3). Ca∏y przebieg czynnoÊci zwiàzanych z zalaniem komory membranowej dla wywo∏ania w niej ssania, wykonywaç nale˝y przy maksymalnej wydajnoÊci
pompy, tzn. przy po∏o˝eniu pokr´t∏a regulacyjnego
(16) na kresce „16” jego skali.
UWAGA: Przed uruchomieniem chloratora nale˝y wlaç
do pompy ok. 0,25 l oleju maszynowego 32 PN-85/C9607 odkr´cajàc korek (23). Co 6 miesi´cy wymieniaç
w pompie olej. Trójfazowy silnik elektryczny nap´du
chloratora C53 nale˝y pod∏àczyç do sieci pràdu
zmiennego 220/380 V, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami budowy i eksploatacji urzàdzeƒ elektroenergetycznych. JeÊli chlorator ma pracowaç w systemie hydroforowym, nale˝y zsynchronizowaç w∏àczanie
(prac´) chloratora z pracà g∏ównej pompy wodnej,
stosujàc odpowiedni uk∏ad po∏àczeƒ elektrycznych,
w zwiàzku z czym chlorator b´dzie pracowa∏ tylko wtedy, kiedy pompowana jest woda. Dla zapewnienia po-

prawnego rozbryzgu oleju wewnàtrz pompy, silnik musi posiadaç prawe obroty.
7. Stopieƒ chlorowania i zakres dawkowania
Stopieƒ chlorowania zale˝y od dwóch zasadniczych
czynników:
a) od iloÊci wody poddawanej odka˝aniu (chlorowaniu),
b) od iloÊci zanieczyszczeƒ organicznych znajdujàcych si´ w tej˝e wodzie.
Przyjmuje si´ na ogó∏ nast´pujàce dawki czynnego
chloru:
• do wody wodociàgowej (pitnej)
od 0,5 do 1 g Cl2/m 3 wody;
• do wody w basenach kàpielowych
od 1 do 3 g Cl2/m 3 wody;
• do Êcieków biologicznie oczyszczonych
od 3 do 5 g Cl2/m 3 wody;
• do Êcieków mechanicznie oczyszczonych
od 5 do 10 g Cl2/m 3 wody;
Chlorator C53 posiada – w zale˝noÊci od wywo∏anego
w nim przeciwciÊnienia – mo˝liwoÊç dawkowania roztworu podchlorynu sodu w zakresie od oko∏o
400 cm 3/h do 18000 cm 3/h.

rem o oznaczonej zawartoÊci wolnego chloru
w mg lub g/litr wody. IloÊç wolnego chloru w wodzie
pitnej powinna wynosiç w najbli˝szym od stacji pompy
punkcie poboru wody nie mniej ni˝ 0,3 mg/l i nie wi´cej ni˝ 0,5 mg/l (wzgl´dnie byç zgodna z zaleceniem
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej). W zale˝noÊci od
wyników badania nale˝y zwi´kszyç wzgl´dnie zmniejszyç wydajnoÊç pompy dozujàcej roztwór podchlorynu, kr´càc pokr´t∏em w lewo wzgl´dnie w prawo i powtórnie przeprowadziç kontrol´ iloÊci wolnego chloru
w wodzie. Wskazana jest codzienna kontrola szczelnoÊci przewodów, którymi p∏ynie roztwór chlorujàcy,
poniewa˝ ewentualne jego ubytki mogà spowodowaç
niedostateczne odka˝enie wody.
9. Podchloryn sodu i sposób przygotowania jego
roztworu
P r o d u k o w a n y w Po l s c e p r z e z Z a k ∏ a d y A z o t o w e
33-101 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8
podchloryn sodu (NaClO) posiada st´˝enie 14,5% wolnego chloru (1 kg produktu zawiera 145 g wolnego
chloru). Dostarczany jest on w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Ze wzgl´du na stopniowà utrat´ w∏asnoÊci odka˝ajàcych nie powinien byç przechowywany
d∏u˝ej ni˝ 3–4 miesiàce. Pojemniki podchlorynu sodu
powinny
znajdowaç
si´
w
pomieszczeniu
o temperaturze powy˝ej 0 ºC i powinny byç chronione
przed wszelkiego rodzaju Êwiat∏em, a szczególnie promieniami s∏onecznymi. Chlorowanie wody w ma∏ych
stacjach wodociàgowych odbywa si´ przy pomocy roztworu podchlorynu sodu zawierajàcego 1÷3 % wolnego chloru (1 l roztworu zawiera 10 g wolnego chloru).
Roztwór podchlorynu sodu mo˝na przygotowaç w nast´pujàcy sposób:
– wlaç przez górny otwór zbiornika polietylenowego
(po odkr´ceniu nakr´tki) oko∏o 3,5 l podchlorynu
sodu i doprowadzajàc wod´ w´˝em gumowym lub
igielitowym do koƒcówki bocznej zbiornika wlaç
oko∏o 46,5 l (do pe∏nego), otrzymujemy przy tej proporcji 1 % roztwór. Dajàc do zbiornika 7 l podchlorynu sodu i uzupe∏niajàc w ten sam sposób jego zawartoÊç wodà – otrzyma si´ 2 % roztwór,
– wskazane jest wymieszanie od czasu do czasu zawartego w zbiorniku roztworu.
UWAGA: U˝ytkownik zobowiàzany jest do trwa∏ego
oznakowania zbiornika polietylenowego nazwà cieczy
stosowanej
w
chloratorze,
np.
“ROZTWÓR
PODCHLORYNU SODU x %”.
Tabela dozowania
IloÊç chloru (g/h) w 1 % roztworze NaClO
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8. Obs∏uga chloratora
Obs∏uga chloratora typu C53 polega na przygotowaniu roztworu podchlorynu i nastawieniu odpowiedniej
wydajnoÊci pokr´t∏em (16) oraz sprawdzeniu, czy nastawiona wydajnoÊç jest odpowiednia. Sprawdza si´
to poprzez ustalenie iloÊci wolnego chloru w wodzie
chlorowanej. Zaleca si´ tu metod´ kalorymetrycznà,
polegajàcà na pobraniu próbki wody, zabarwieniu jej
ortotolidynà i porównaniu otrzymanego koloru ze wzo-
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10. Konserwacja chloratora
Aby chlorator poprawnie pracowa∏, powinien byç konserwowany, czysty i suchy. Najwa˝niejszym zespo∏em,
od którego zale˝y praca chloratora jest pompa. W zale˝noÊci od czystoÊci roztworu nale˝y co oko∏o 1500
godzin pracy chloratora przeczyÊciç zaworki (ssàcy
i t∏oczny) oraz ich gniazda. Wskazane jest te˝ przep∏ukiwanie co pewien czas rury ssàcej i jej zbiornika czystà wodà – dla usuni´cia zeƒ osadów i zanieczyszczeƒ. Po zdemontowaniu komory z zaworami i powtórnym jej monta˝u nale˝y zwróciç uwag´ na jej pionowe
ustawienie zapewniajàce prawid∏owà prac´ zaworów.
Zaworki sà kulkami szklanymi, które po pewnym czasie
pracy pokrywajà si´ osadem, który mo˝na usunàç
przez zanurzenie kulki w kwasie solnym i dok∏adne jej
wyp∏ukanie w wodzie. Nale˝y przy tym zwróciç uwag´
na ˝ràce w∏aÊciwoÊci kwasu solnego. W przypadku koniecznoÊci wymiany membrany nale˝y wyjàç zespó∏
(24) i wykr´ciç membran´. Nowà membran´ wkr´ciç
w trzpieƒ a˝ do oporu, zwracajàc uwag´ na to, aby
Êci´cie na zderzaku (25) by∏o równoleg∏e do rowka
(26) tulei. Zamontowany zespó∏ nale˝y w∏o˝yç do korpusu pompy tak, aby rowek (26) pokrywa∏ si´ z nadlewkiem (27) na korpusie pompy.
11. Warunki bezpieczeƒstwa i aspekty Êrodowiskowe
11.1. Chlorator jest urzàdzeniem bezpiecznym w u˝ytkowaniu przy zachowaniu wszystkich opisanych w instrukcji zasad eksploatacji. Nale˝y przestrzegaç
warunków zawartych w “Karcie charakterystyki
substancji” w zale˝noÊci od stosowanego Êrodka
chemicznego.
11.2. Przy monta˝u i obs∏udze a tak˝e w eksploatacji
chloratora mogà wyst´powaç nast´pujàce zagro˝enia:
– zagro˝enie mechaniczne wskutek z∏ego wykonania
monta˝u, powodujàce nieszczelnoÊci w instalacji,
– zagro˝enie elektryczne mogàce spowodowaç pora˝enie pràdem przy niew∏aÊciwym pod∏àczeniu
silnika elektrycznego.
12. Post´powanie ze zu˝ytymi wyrobami i opakowaniami

13. Wyposa˝enie
Wyposa˝enie chloratora typu C53 sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:
1. Korpus I (dla rur stalowych) ………………… 1 szt.
2. Korpus II (dla rur ˝eliwnych) ………………… 1 szt.
3. Tulejka dociskowa …………………………… 1 szt.
4. Zawór zwrotny ………………………………… 1 szt.
5. Uszczelka pokrywy …………………………… 1 szt.
6. Uszczelka trzpienia …………………………… 1 szt.
7. ZaÊlepka ………………………………………… 2 szt.
8. PierÊcieƒ uszczelniajàcy ……………………… 2 szt.
9. ¸àcznik p∏aski ………………………………… 1 szt.
10. Nakr´tka ………………………………………… 1 szt.
11. Podk∏adka uszczelniajàca,
Êrednica 24/16/3 ……………………………… 6 szt.
14. Cz´Êci zamienne
Cz´Êci zamienne do chloratora typu C53 zamawiaç nale˝y wed∏ug katalogu cz´Êci zamiennych podajàc:
– nr katalogowy cz´Êci,
– nazw´ cz´Êci,
– iloÊç sztuk.
15. Gwarancja
a) gwarancja obejmuje okres 12 miesi´cy od podanej
w fakturze daty sprzeda˝y chloratora,
b) w przypadku s∏usznej reklamacji Fabryka dokonuje
bezp∏atnej naprawy chloratora w ciàgu 14 dni od
daty jego dostarczenia,
c) Fabryka ponosi koszty przesy∏ki i zwrotu chloratora
w przypadku s∏usznej reklamacji,
d) przyczyny reklamacji powinny byç podane w piÊmie
do∏àczonym do „Âwiadectwa odbioru technicznego
chloratora”.
16. Odbiór przez u˝ytkownika
Odbiorca rozpakowujàc chlorator, powinien sporzàdziç
protokó∏ odbioru, w którym nale˝y stwierdziç:
a) stan opakowania,
b) stan zewn´trzny chloratora.
Uwaga: Przed przystàpieniem do eksploatacji u˝ytkownik powinien dokonaç pomiaru skutecznoÊci zerowania i stanu izolacji.

Wycofane z eksploatacji wyroby mogà byç przekazane
do punktu skupu surowców wtórnych w celu poddania
ich recyklingowi. Opakowanie wyrobu nie zawiera
substancji szkodliwych i nadaje si´ do powtórnego
wykorzystania lub jako surowiec wtórny.
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