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Instalacja 
 
 

1. Uruchomić komputer i zaczekać na uruchomienie systemu operacyjnego Windows. 
 
2. Włożyć dysk instalacyjny do napędu CD. 

 
3. Z menu Start wybrać opcję “Run”. 

 
4. Wpisać  “[CD-ROM drive letter]:\setup.exe” (np. d:\setup.exe), lub wybrać opcję 

‘Browse…’ i zlokalizować plik ‘setup.exe’ na dysku CD-ROM. 
 

5. Potwierdzić przyciskiem “OK”. 
 
6. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
 
7. Włożyć do komputera klucz zabezpieczający. 
 
8. W celu otwarcia elektronicznej wersji instrukcji w postaci pliku pdf należy 

zainstalować program “Adobe Reader”, również zamieszczony na płycie CD. 
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SYMULATOR POMP WIROWYCH 
1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy SYMULATOR POMP WIROWYCH służy do nauczania 
podstawowych zasad obsługi instalacji pompowych, stosowanych w siłowniach okrętowych, 
czy też w stacjach pomp lądowych. 
Program został oparty na instalacji, w której zastosowano dwie pompy wirowe. Pompy mogą 
pracować indywidualnie lub równocześnie (szeregowo lub równolegle). 
 
W skład instalacji wchodzą  / rys. 1/ : 
 
1. Zbiornik dolny  / Zbiornik Nr 1 /. 
2. Zbiornik górny  / Zbiornik Nr 2 /. 
3. Dwie pompy wirowe  / typu samozasysającego /. 
4. Panel kontrolny. 
5. Rurociągi wraz z armaturą. 
 

 
Rys 1. Schemat instalacji 
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Na schemacie zaznaczono kolorem: 
 
• niebieskim – wodę, 
• białym – brak przepływu cieczy w rurociągu oraz powietrze wewnątrz instalacji. 
 
Zawory na schemacie, znajdujące się w prostokątnej ramce, są aktywne - tj. ich zamknięcie 
lub otwarcie dokonuje się poprzez kliknięcie myszą w polu prostokąta. Na tłoczeniu wody do 
zbiornika Nr 2 występuje zawór z regulowanym stopniem otwarcia, który umożliwia 
symulacje zmian charakterystyki rurociągu. 
Kliknięcie myszą w polu górnej strzałki zwiększa stopień otwarcia zaworu, a w polu strzałki 
dolnej zmniejsza. Stopień otwarcia zaworu pokazywany jest w procentach  / 100% - zawór 
całkowicie otwarty, 0% - zawór całkowicie zamknięty /. 
Zbiorniki wody, dolny i górny wyposażone są w czujniki poziomu typu hydrostatycznego. 
 
2. Procedury obsługowe 
 
Sterowanie pracą pomp może odbywać się ręcznie /przyciskami START - zielony, STOP - 
czerwony na panelu kontrolnym/, lub też automatycznie /przyciskiem AUTO - żółty/. 
W przypadku sterowania automatycznego /AUTO/ pompa lub pompy będą się załączać przy 
poziomie dolnym wody w zbiorniku Nr 2  /poziom ten zaznaczony jest kreską, drugą od dołu 
na sondzie czujnika poziomu/ i wyłączać się przy poziomie górnym /poziom ten jest 
zaznaczony kreską, drugą od góry/. Kreski najniższa i najwyższa na sondzie czujnika 
poziomu oznaczają poziomy awaryjne. Osiągnięcie określonego poziomu wody  w zbiorniku 
sygnalizowane jest zapaleniem się lampki na panelu kontrolnym  /w przypadku poziomu 
górnego i dolnego - żółtej, a w przypadku poziomów awaryjnych – czerwonej /. 
W dolnej części zbiornika Nr 2 znajdują się zawory dostarczające wodę do poszczególnych 
odbiorników. Napełnianie zbiornika dolnego  /Nr 1/  odbywa się automatycznie /poprzez 
czujnik poziomu i zawór elektromagnetyczny/. 
 
Uwaga: Rozpoczęcie napełniania zbiornika Nr 1 nastąpi po otwarciu zaworu na rurociągu 

dolotowym. 
 
Na panelu kontrolnym, pod przyciskami sterowania pomp znajdują się trzy ikony. Lewa służy 
do wyjścia z programu, środkowa do obserwacji przebiegów czasowych parametrów  /rys. 2/, 
a ikona prawa umożliwia określenie punktu pracy układu pompowego /rys. 3/. 
Istnieje możliwość obserwacji zmian objętościowego natężenia przepływu Q i ciśnienia 
tłoczenia Pt  /czujniki Q i Pt umieszczone są na rurociągu tłocznym za pompami/. Przebiegi 
czasowe parametrów i charakterystyki pomp można drukować / kliknąć myszą w pole z 
rysunkiem drukarki /. 
 



 
 

6 

 
Rys. 2. Przebiegi czasowe parametrów 

 

 
Rys. 3. Punkt pracy układu 
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SYMULATOR WYPAROWNIKA PODCIŚNIENIOWEGO 
 
1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy SYMULATOR WYPAROWNIKA służy do nauczania 
podstawowych zasad obsługi typowego wyparownika płytowego, stosowanego w siłowniach 
okrętowych. 
Program ten został oparty na wyparowniku typu podciśnieniowego, służącego do produkcji 
wody słodkiej  /destylatu/ z wody morskiej. Źródłem energii, niezbędnej do odparowania 
wody morskiej jest ciepło z układu chłodzenia silnika głównego. 
 
W skład wyparownika wchodzi  /rys.1 /: 

1. Korpus z baterią wrzenia i skraplaczem /typu płytowego/. 
2. Eżektor próżniowo-solankowy. 
3. Pompa eżektorowa. 
4. Pompa skroplinowa. 
5. Panel kontrolny. 
6. Rurociągi wraz z armaturą. 
 

 
Rys. 1. Schemat instalacji wyparownika 

 
Opis stosowanych oznaczeń na schemacie instalacji wyparownika znajduje się w legendzie   
/rys. 2 /. 
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Rys. 2.  Legenda 

 
Na schemacie zaznaczono kolorem: 
 
• zielonym - wodę morską, 
• niebieskim - wodę chłodzącą silnik oraz skropliny  / destylat /, 
• różowym - parę wodną, 
• białym - brak przepływu cieczy w rurociągu oraz powietrze wewnątrz korpusu 

wyparownika  / brak odparowania /. 
 
Zawory na schemacie, znajdujące się w prostokącie, są aktywne - tj. ich zamknięcie lub 
otwarcie dokonuje się poprzez kliknięcie myszą w polu prostokąta. Panel kontrolny 
umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie pomp eżektorowej i skroplinowej oraz załączenie 
bloku kontroli zasolenia skroplin  / destylatu / - solinomierza. W przypadku zadziałania 
alarmu wysokiego zasolenia destylatu, należy go potwierdzić / kliknąć myszą w polu 
Potwierdzenie /. 
 
2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Procedura uruchomienia wyparownika 
 
1.  Otworzyć zawór na ssaniu i tłoczeniu pompy eżektorowej. 
2.  Otworzyć zawór na wylocie z eżektora próżniowo - solankowego  / za burtę /. 
3.  Zamknąć zawór powietrzny w górnej części korpusu wyparownika. 
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4.  Załączyć pompę eżektorową w celu wytworzenia próżni o wartości min. 93%  / przy tym 
ciśnieniu woda morska będzie odparowywać w temperaturze ok. 40 °C /. 

5.  Po osiągnięciu właściwej próżni  /ok. 95 %/, która powinna powstać po maks. 10 min., 
otworzyć zawór dolotowy i wylotowy wody grzewczej  /z układu chłodzenia silnika/. 

6.  Właściwą ilość energii cieplnej, niezbędną do odparowania wody, regulujemy poprzez 
ustawienie zaworu by-passowego  /stopień otwarcia zaworu regulujemy poprzez klikanie 
myszą w polach strzałek góra-dół /. Optymalna temperatura wody grzewczej na dolocie do 
baterii wrzenia wynosi 75 °C, a na wylocie 60 °C . 

 
Uwaga: Niewłaściwe ustawienie zaworu by-passowego może spowodować zbyt 
gwałtowne odparowanie - powodujące wzrost zasolenia /w przypadku zbyt dużego 
zamknięcia by-passu /lub też w skrajnym przypadku, przerwanie odparowania/ wskutek 
zbyt dużego stopnia otwarcia by-passu/. 
 

7.  Włączyć solinomierz  /na panelu kontrolnym/. 
 
Uwaga: W przypadku zadziałania alarmu wysokiego zasolenia destylatu, otwarty  
zostanie zawór elektromagnetyczny i destylat skierowany zostanie do zęz. 
 

8.  Po rozpoczęciu procesu odparowania i powstaniu skroplin załączyć pompę skroplinową.      
W pierwszej fazie uruchomienia wyparownika można otworzyć zawór kierujący destylat 
do zęz  /o ile wykazuje nadmierne zasolenie - tj. powyżej 1,00 ppm/. 

 
 
2.2. Procedura odstawienia wyparownika 
 
1.  Wstrzymać dostarczanie wody grzewczej do baterii wrzenia, poprzez otwarcie /całkowite/ 

zaworu by-passowego, a następnie zamknięcie zaworów dolotowego i wylotowego. 
2.  Wyłączyć pompę skroplinową. 
3.  Wyłączyć solinomierz. 
4.  Wyłączyć pompę eżektorową. 
5.  Otworzyć zawór powietrzny. 
6.  Zamknąć zawory na ssaniu i tłoczeniu pompy eżektorowej. 
7.  Zamknąć zawór wylotu z eżektora za burtę. 
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SYMULATOR ODSALARKI OSMOTYCZNEJ 
 

1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy SYMULATOR ODSALARKI OSMOTYCZNEJ służy do nauczania 
podstawowych zasad obsługi typowej, nowoczesnej odsalarki osmotycznej, stosowanej w 
siłowniach okrętowych. 
Program ten został oparty na odsalarce osmotycznej typu SRC 15m3 SW/S1, służącej do 
produkcji wody słodkiej  /destylatu/ z wody morskiej. Podczas produkcji wody słodkiej w 
urządzeniu jest wykorzystywane zjawisko odwróconej osmozy. 
 
Program składa się z następujących elementów: 

- schematu instalacji odsalarki osmotycznej 
- panelu kontrolnego 

 

 
Rys. 1. Schemat instalacji odsalarki osmotycznej 
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Rys. 2. Panel kontrolny 

 

 
Rys. 3. Opis symboli graficznych 
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2. Procedury obsługowe 
 
2.2. Uruchomienie instalacji 
 

1. Zamknąć wszystkie zawory odwadniające i odpowietrzające. 
2. Otworzyć zawór dolotowy wody morskiej. 
3. Ustawić zawór trójdrożny przed pompą wody zasilającej /feed pump/ w pozycję 

normalnej pracy (powinien łączyć ssanie pompy z dolotem wody morskiej /sea water 
inlet/). 

4. Otworzyć całkowicie zawór wysokiego ciśnienia /back pressure regulator/ (100% 
otwarcia). 

5. Ustawić zawór trójdrożny odlotu solanki w pozycję normalnej pracy (odlot za burtę). 
 

UWAGA: Nieprawidłowe ustawienie zaworów doprowadzających i odprowadzających 

wodę do odsalarki może spowodować uszkodzenie instalacji. 

 
7. Ustawić przełącznik główny /supply/ w pozycję “ON”. 
8. Jeżeli system jest uruchamiany po raz pierwszy lub po zapowietrzeniu należy: 

 a) Otworzyć zawory odpowietrzające na filtrach. 
 b) Ustawić przełącznik trybu pracy pomp w pozycję “MANU”. Pompa 

zasilająca zostanie uruchomiona i nastąpi odpowietrzenie filtrów.  

c) Ustawić przełącznik trybu pracy pomp w pozycję “OFF”. 
 

UWAGA: W pozycji ”Manu” pompa zasilająca /feed pump/ jest sterowana niezależnie od 

pompy wysokiego ciśnienia /high pressure pump/.  W pozycji “Auto” pompa zasilająca jest 

uruchamiana i zatrzymywaia automatycznie jednocześnie z pompą wysokiego ciśnienia.    

 
9. Ustawić przełącznik trybu pracy pomp w pozycję “AUTO”. Pompa zasilająca zostanie 

uruchomiona automatycznie podczas startu systemu. 
10. Nacisnąć przycisk “START” oraz przytrzymać do czasu uzyskania ciśnienia min. 

0.1 MPa. 
 

UWAGA: Jeśli ciśnienie jest niższe od 0.1 MPa presostat niskiego ciśnienia automatycznie 

zatrzyma pompy (przycisk “START” powinien być przytrzymany do czasu uzyskania 

ciśnienia większego od 0.1 MPa).  

 
11. Jeżeli przepływ wody osiągnie wartość 40 l/min, powoli zwiększać ciśnienie w 

systemie za pomocą zaworu regulacji wysokiego ciśnienia /back pressure regulator/ 
do czasu osiągnięcia ciśnienia 4.2 MPa. 

12. Przy ciśnieniu 4.2 MPa, woda słona zaczyna przepływać przez membrany 
osmotyczne  /R.O. membrane element/.  
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13. Kontynuować zwiększanie ciśnienia do wartości 5.2 – 5.6 MPa. System nie powinien 
pracować przy ciśnieniu wyższym od 6 MPa. 

14. Poprawnie przygotowany i uruchomiony system może nie produkować wody słodkiej o 
odpowiednim zasoleniu do 30 minut od czasu uruchomienia.  

 
2.3. Zatrzymanie instalacji 
 

1. Obniżyć ciśnienie w systemie za pomocą zaworu regulacji wysokiego ciśnienia /back 
pressure regulator/ (100% otwarty). 

2. Nacisnąć przycisk “STOP”. Upewnić się, że pompa wysokiego ciśnienia /high 
pressure pump/ i pompa wody zasilającej /feed pump 5/ zatrzymały się. 

3. Natychmiast po zatrzymaniu systemu zamknąć zawór dolotowy wody morskiej 
/seawater inlet valve/.  

4. Ustawić wyłącznik główny w pozycję “OFF”. 

5. Przejść do procedury PŁUKANIE SYSTEMU.  
 

 
 

2.4. Płukanie systemu 
 
KRÓTKI OKRES WYŁĄCZENIA 
 

1. Zamknąć dopływ wody morskiej /seawater inlet valve/. 
2. Ustawić zawór trójdrożny wody zasilającej w pozycję płukania (powinien łączyć 

wlot pompy wody zasilającej ze zbiornikiem wody do płukania). 
3. Ustawić zawór trójdrożny odlotu solanki w pozycję normalnej pracy (z zaworu 

regulacji wysokiego ciśnienia /back pressure regulator valve/ do połączenia odlotu 
solanki /brine discharge connection/).  

4. Całkowicie otworzyć zawór regulacji wysokiego ciśnienia /back pressure regulator 
valve/. 

5. Wypełnić zbiornik wody do płukania /cleaning tank/ całkowicie wodą z hydroforu. 
6. Ustawić przełącznik pompy wody zasilającej w pozycję “AUTO”. 
7. Uruchomić system wciskając przycisk “START”.  
8. Po opróżnieniu zbiornika zatrzymać cykl czyszczenia naciskając przycisk “STOP”. 
9.  Ustawić trójdrożny zawór wody zasilającej /feed source directional control valve/ w 

pozycję normalnej pracy. 
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DŁUGI OKRES WYŁĄCZENIA 
 

1. Zamknąć dopływ wody morskiej. 
2. Ustawić trójdrożny zawór wody zasilającej w pozycję płukania. 
3. Ustawić zawór trójdrożny odlotu solanki na pozycję normalnej pracy. 
4. Otworzyć zawór regulacji wysokiego ciśnienia. 
5. Wypełnić zbiornik wody do płukania całkowicie wodą z hydroforu. 
6. Umieść przełącznik pompy wody zasilającej w pozycję “AUTO”. 
7. Uruchomić system wciskając przycisk “START”.  
8. Po opróżnieniu zbiornika zatrzymać cykl czyszczenia naciskając przycisk “STOP”. 
 
Uwaga: System został oczyszczony świeżą wodą i jest gotowy do płukania roztworem 

chemicznym w obiegu zamkniętym. 

 
10.  Ustawić zawór trójdrożny na odlocie solanki w pozycje powrotu do zbiornika 

wody. 
11. Wypełnić zbiornik świeżą wodą, dodać chemikalia do wody otwierając zawór ze 

zbiornika chemikaliów. 
12. Uruchomić system wciskając przycisk “START”. 
13. Zatrzymać system wciskając przycisk “STOP”. 
14. Ustawić zawór trójdrożny odlotu solanki w pozycję normalną.  
15. Uruchomić system wciskając przycisk “START”. 
16. Kontynuować działanie system do czasu opróżnienia zbiornika. 
17. Zatrzymać system wciskając przycisk “STOP”.  

 
 
2.5. Czyszczenie filtrów 
 

1.  Jeśli system jest uruchomiony należy: 
a. Obniżyć ciśnienie w systemie za pomocą zaworu regulacji wysokiego ciśnienia 

/back pressure regulator/.  

b. Zatrzymać system naciskając przycisk “STOP”.  
2.   Zamknąć dopływ wody morskiej.  
3.  Nacisnąć przycisk “CLEAN” umieszczony poniżej odpowiedniego filtra. 
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SYMULATOR WIRÓWKI TYPU S 
 
 
 
1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy SYMULATOR WIRÓWKI TYPU S służy do nauczania 
podstawowych zasad obsługi wirówek instalowanych na statkach. Symulator oparty jest na 
wirówkach typu S firmy Alfa Laval. 
Wirówki typu S służą do oczyszczania paliwa z zanieczyszczeń stałych i wody. Wirówki te 
umożliwiają w pełni automatyczny nadzór na przebiegiem procesu wirowania. W zależności 
od rozwiązania w skład modułu oprócz samej wirówki oraz panelu kontrolnego może 
wchodzić pompa zasilająca, podgrzewacz parowy oraz regulator przepływu.  

 
 

 
Rys. 1. Panel kontrolny 
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Rys. 2. Schemat systemu 

 
Opis elementów: 

 
1. Pompa zasilająca. 
2. Podgrzewacz paliwa. 
3. Zawór regulacji przepływu. 
4. Czujniki temperatury (TT1, TT2). 
5. Czujnik ciśnienia (PT1). 
6. Zawór pneumatyczny (V1). 
7. Czujnik ciśnienia (PT4). 
8. Czujnik zawartości wody (MT4). 
9. Zawór regulacyjny (RV4). 
10. Pneumatyczny zawór odcinający (V4). 
11. Zawór elektromagnetyczny. 
12. Wirówka. 
13. Czujnik ciśnienia (PT5). 
14. Zawór doprowadzający wodę (V5). 
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Rys. 3. Opis symboli graficznych 
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2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Uruchomienie wirówki 
 

 
Rys. 4. Ustawienie zaworów 

 
 
1. Otworzyć zawór zasilania powietrzem przed kolektorem głównym. Ciśnienie 

powietrza powinno wynosić 0,5-0,7 MPa. 
 
2. Otworzyć zawór zasilania wodą przed kolektorem głównym. 

 
3. Otworzyć wszystkie zawory na linii paliwowej.  

 
4. Otworzyć zawory parowe na dolocie i odlocie podgrzewacza paliwa.  

 
5. Ustawić wyłącznik główny w pozycję ON.  

 
6. Ustawić przełącznik trybu pracy w pozycję MANUAL.  
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7. Uruchomić pompę zasilającą paliwa. Ustawić odpowiedni przepływ zaworem 
regulującym (RV4). 

 
 
8. Nacisnąć przycisk HEATER w celu włączenia podgrzewacz paliwa. 
 
9. Nacisnąć przycisk SEPARATION. 
 
10. Przed uruchomieniem wirówki należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 
 

- "Czy bęben był demontowany?  + = YES, - = NO" 
Jeśli bęben był demontowany nacisnąć przycisk "+". Jeśli nie były wykonywane 
żadne prace nacisnąć przycisk "-".  

 
-  "Czy bęben był złożony zgodnie z instrukcją?  + = YES, - = NO" 
 
- "Czy bęben został oczyszczony?   + = YES, - = NO" 

 
11. Nacisnąć przycisk SEPARATOR w celu uruchomienia wirówki. 
 
12. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnej prędkości obrotowej wirówki oraz 

wiadomość “Wait!”. Po osiągnięciu wymaganej prędkości zostanie wyświetlony napis 
“Standby”. 

 
13. Nacisnąć ponownie przycisk SEPARATION. Rozpoczyna się proces wirowania 

paliwa. 
 

2.2. Zatrzymanie wirówki 
 

1. Nacisnąć przycisk SEPARATION na panelu operatora. 
Zostanie wyświetlony napis "Stop". 
Podgrzewacz paliwa, a następnie pompa zasilająca zostaną wyłączone automatycznie. 
 
Zatrzymanie wirówki trwa około 20 minut i zostaje potwierdzone wyświetleniem napisu 
"Standst." 
 
 
2.3. Rozpoczęcie procesu wirowania w trybie automatycznym 
 
W pierwszej kolejności są uruchamiane: pompa zasilającą, wirówka oraz podgrzewacz 
paliwa. 
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Po osiągnięciu przez wirówkę odpowiedniej prędkości obrotowej oraz temperatury pracy, 
następuje automatyczne odstrzelenie wirówki. Uruchomienie procesu wirowania przebiega 
według następującego schematu: 

 
1. Paliwo jest kierowane przez zawór trójdrożny do linii recyrkulacyjnej. Woda jest 

podawana do bębna wirówki, do czasu osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia na 
wylocie paliwa z wirówki.  

 
2. Czas podawania wody do bębna jest rejestrowany w celu wyliczenia ilości wody 

potrzebnej do odstrzelenia wirówki. 
  
3. Następuje odstrzelenie wirówki. 

 
4. Bęben wirówki ponowie zostaje wypełniony wodą w odpowiedniej ilości.  

 
5. Zawór trójdrożny zostaje przestawiony w pozycję podawania paliwa do bębna 

wirówki.  
 
6. Rozpoczyna się proces wirowania paliwa. 

 
 

2.4. Automatyczne odstrzelenie wirówki 
 

Automatyczne odstrzelenie wirówki jest realizowane zgodnie z zaprogramowanym cyklem 
czasowym. Program oczyszczania wirówki jest realizowany w następującej sekwencji: 
 

1. Zawór trójdrożny jest ustawiany w pozycję recyrkulacji. 
 
2. Otwiera się zawór elektromagnetyczny podający do bębna wodę przepłukującą.  

 
3. Po osiągnięciu obliczonego czasu następuje odstrzelenie wirówki. 

 
4. Bęben jest ponownie napełniany wodą i proces wirowania jest kontynuowany. 
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SYMULATOR KOTŁA  PAROWEGO  KOMBINOWANEGO  
 

 
1. Opis ogólny 
Program komputerowy SYMULATOR KOTŁA  PAROWEGO  KOMBINOWANEGO służy 
do nauczania podstawowych zasad obsługi i eksploatacji typowego kotła parowego 
kombinowanego. Może on pracować jako kocioł pomocniczy opalany lub utylizacyjny. Do 
produkcji pary jest wykorzystywana zarówno energia pochodzącą ze spalania paliwa, jak i 
energia spalin silnika głównego. 
 
Program składa się z następujących elementów: 
 

• Panel kontrolny 
• System parowo-wodny 
• System paliwowy 
• System grzewczy 

 
 

 
Rys. 1. Panel kontrolny 
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Rys. 2. System parowo-wodny 

 

 
Rys. 3. System paliwowy 
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Rys. 4. System grzewczy 

 
 
 

2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Uruchomienie palnika na paliwie lekkim 
 
1. Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku rozchodowym paliwa lekkiego (DO). 
2. Ustawić wyłącznik główny /Main switch/ w pozycję ON.  
3. Ustawić zawór trójdrożny DO/HFO za zbiornikami rozchodowymi w pozycję DO. 
4. Otworzyć zawór odpowietrzający kotła.  
5. Otworzyć zawory na linii wody zasilającej kocioł. 
6. Uruchomić jedną z wodnych pomp zasilających kocioł.  
7. Otworzyć zawory na linii paliwa. 
8. Uruchomić jedną z pomp paliwowych. 
9. Ustawić przełącznik /Control voltage/ w pozycję Reset.  
10. Ustawić przełącznik trybu pracy palnika w pozycję  Nozzle 1 Aut. 
11. Po osiągnięciu ciśnienia 0.1 MPa, zamknąć zawór odpowietrzający kotła. 
12. Po osiągnięciu ciśnienia 0.3 MPa,  otworzyć główny zawór parowy. 
 
2.2. Przejście na paliwo ciężkie 
 

1. Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku rozchodowym paliwa ciężkiego (HFO). 
2. Ustawić przełącznik trybu pracy palnika w pozycję  0. 
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3. Otworzyć zawór ssania ze zbiornika rozchodowego paliwa ciężkiego.   
4. Ustawić zawór trójdrożny DO/HFO za zbiornikami rozchodowymi w pozycję HFO. 
5. Ustawić przełącznik trybu pracy palnika w pozycję Nozzle 1 Aut. 
 
 

2.3. Praca palnika w trybie ręcznym 
 
W przypadku pracy palnika w trybie ręcznym, nie są aktywne zabezpieczenia. Praca w tym 

trybie musi być nadzorowana i kontrolowana przez obsługę.  
 

1. Ustawić przełącznik trybu pracy palnika w pozycję Manual motor (wentylator 
palnika zostanie uruchomiony w celu manualnego przedmuchania paleniska, okres 
wentylowania powinien trwać ok. 1 minutę). 

2. Ustawić przełącznik trybu pracy palnika w pozycję Manual ignition (zapłon nastąpi 
po ok. 30 sekundach). 

3. Ustawić przełącznik trybu pracy palnika w pozycję Nozzle 1 Man.  
 

Podczas pracy palnika w trybie ręcznym następujące funkcje są aktywne: 
• Too low water level 
• Burner swing out 
• High steam pressure 
• High oil pressure in burner return line 
• Overload of burner motor 

 
Podczas pracy palnika w trybie ręcznym następujące funkcje nie są aktywne: 

• Flame Detector 
• Start/stop nozzle 1 
• Start/stop nozzle 2 
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SYMULATOR SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA I 
KONTROLI DLA SILNIKÓW SULZER TYPU RTA  

 
1.   Opis ogólny 
Program komputerowy SYMULATOR SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA I 
KONTROLI DLA SILNIKÓW SULZER TYPU RTA służy do nauczania podstawowych 
zasad obsługi automatycznego systemu zdalnego sterowania i kontroli okrętowych silników 
napędu głównego. Program został oparty na systemie AUTO CHIEF-4.  
 
Program składa się z następujących elementów: 

 
• Telegraf maszynowy na mostku /Engine Telegraph and Bridge Subtelegraph/ 
• Telegraf maszynowy w CMK /Engine Telegraph and Control Room Subtelegraph/ 
• Awaryjny telegraf maszynowy /Engine Telegraph and Emergency Subtelegraph/ 
• Panel kontrolny w CMK /Control Room Unit Panel/ 
• Schemat systemu /Engine Control System Diagram/ 
• Schemat systemu przygotowania powietrza /Air Station Diagram/ 
 

 
Rys.1. Telegraf maszynowy 
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Rys. 2. Telegraf awaryjny 

 
Rys. 3. Panel kontrolny w CMK 
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Rys. 4. Schemat systemu sterowania 
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Rys. 5. Schemat systemu przygotowania powietrza 

 
2.   Procedury obsługowe 
 
2.1 Przygotowanie systemu  
 

1. Otworzyć zawory na butli sprężonego powietrza 9.01.  
2. Nacisnąć przycisk STAND BY  na telegrafie na mostku /Bridge Subtelegraph/. 
3. Nacisnąć przycisk STAND BY  na telegrafie w CMK /Control Room Subtelegraph/. 

 
2.2 Sterowanie z CMK 
 
Przełączenie sterowania do CMK 

 

1. Nacisnąć przycisk ENGINE  ROOM CONTR.  na telegrafie na mostku. 
2. Nacisnąć przycisk ENGINE  ROOM CONTR.  na telegrafie w CMK. 
 

Uwaga: Sterowanie z CMK jest ustawione domyślnie po  uruchomieniu symulatora 
 



 
 

29 

Start silnika w kierunku naprzód /AHEAD/ 

 

Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję DEAD SLOW AHEAD. 
Ustawić dźwignię telegrafu w CMK w pozycję DEAD SLOW AHEAD.  

 
Zatrzymanie silnika 
 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję STOP. 
2. Ustawić dźwignię telegrafu w CMK w pozycję STOP. 

 

Start silnika w kierunku wstecz /ASTERN/ 

 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję DEAD SLOW ASTERN. 
2. Ustawić dźwignię telegrafu w CMK w pozycję DEAD SLOW ASTERN. 

 
Zmiana prędkości obrotowej silnika  

 
1. Ustawić dźwignię telegrafu maszynowego w żądaną pozycję.  

 
2.3 Sterowanie z mostka 
 
Przełączenie sterowania na mostek 

 

1. Nacisnąć przycisk BRIDGE CONTR.  na telegrafie w CMK. 
2. Nacisnąć przycisk BRIDGE CONTR.  na telegrafie na mostku. 

 

Start silnika w kierunku naprzód /AHEAD/ 

 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję DEAD SLOW AHEAD. 
 
Zatrzymanie silnika 
 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję STOP. 
 

Start silnika w kierunku wstecz /ASTERN/ 

 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję DEAD SLOW ASTERN. 
 
Zmiana prędkości obrotowej silnika  

 
1. Ustawić dźwignię telegrafu maszynowego w żądaną pozycję.  
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2.4 Sterowanie lokalne 
 
Sterowanie lokalne może być realizowane w następujących konfiguracjach: 
 

• z regulatorem prędkości obrotowej 
• bez regulatora prędkości obrotowej (regulator uszkodzony) 
 

Sterowanie lokalne z podłączonym regulatorem 
 
Sterowanie lokalne jest aktywowane automatycznie w przypadku zmiany położenia dźwigni 
5.03, 5.07 lub 3.12. Przycisk Local control w CMK służy tylko do potwierdzenia zmiany 
sterowania na lokalne. 
  
Start silnika w kierunku naprzód: 

 
1. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję RUN AHEAD. 
2. Ustawić ciśnienie sterujące prędkością obrotową na 0.2 MPa (za pomocą przycisków 

(+-) przekaźnika 15HA. 
3. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję START AHEAD do czasu uruchomienia silnika. 
4. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję RUN AHEAD. 
5. Powoli zwiększać prędkość obrotową silnika za pomocą przycisku (+). 

 
Start silnika w kierunku wstecz: 

 
1. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję RUN ASTERN. 
2. Ustawić ciśnienie sterujące prędkością obrotową na 0.2 MPa (za pomocą przycisków 

(+-) przekaźnika 15HA. 
3. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję START ASTERN do czasu uruchomienia silnika. 
4. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję RUN ASTERN. 
5. Powoli zwiększać prędkość obrotową silnika za pomocą przycisku (+). 
 

Zatrzymanie silnika: 

 
1. Zredukować prędkość obrotową silnika. 
2. Ustawić dźwignię 5.07 w pozycję STOP. 

 
Awaryjne sterowanie lokalne z odłączonym regulatorem 

 
Uwaga: W tym trybie silnik nie jest zabezpieczony przez regulator prędkości 

obrotowej, w związku z tym może być stosowany tylko w sytuacji awaryjnej 

(uszkodzenie regulatora).  
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W celu odłączenia regulatora prędkości obrotowej, należy ustawić dźwignię 3.12 w pozycję 
EMERGENCY CONTROL. 
 

Start silnika 

 
1. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję RUN AHEAD. 
2. Ustawić dźwignię 3.12 w pozycję 4.  
3. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję START AHEAD.  
4. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję RUN AHEAD. 
6. Powoli zwiększać prędkość obrotową silnika za pomocą przycisku (+). 

 
Stop silnika 
 

1. Ustawić dźwignię 3.12 w pozycję 0.  
2. Ustawić dźwignię 5.07 w pozycję STOP. 
 

Przełączenie sterowania ze stanowiska lokalnego do CMK 
 

1. Ustawić dźwignię 3.12 w pozycję REMOTE. 
2. Ustawić dźwignię 5.03 w pozycję RC.  
3. Ustawić dźwignię 5.07 w pozycję START. 
4. Nacisnąć przycisk REMOTE CONTROL na panelu w CMK. 
5. Nacisnąć przycisk ENGINE  ROOM CONTR.  na telegrafie na mostku. 
6. Nacisnąć przycisk ENGINE  ROOM CONTR.  na telegrafie w CMK. 
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SYMULATOR SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA I 
KONTROLI DLA SILNIKÓW MAN B&W TYPU LMC 

 
1. Opis ogólny 
Program komputerowy SYMULATOR SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA I 
KONTROLI DLA SILNIKÓW MAN B&W typu LMC służy do nauczania podstawowych 
zasad obsługi automatycznego systemu zdalnego sterowania i kontroli okrętowych silników 
napędu głównego. Program został oparty na systemie AUTO CHIEF-4.  
 
Program składa się z następujących elementów: 

 
• Telegraf maszynowy na mostku /Engine Telegraph and Bridge Subtelegraph/ 
• Telegraf maszynowy w CMK /Engine Telegraph and Control Room Subtelegraph/ 
• Awaryjny telegraf maszynowy /Engine Telegraph and Emergency Subtelegraph/ 
• Panel kontrolny w CMK /Control Room Unit Panel/ 
• Schemat systemu /Engine Control System Diagram/ 

 
 

 
Rys. 1. Telegraf maszynowy na mostku 
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Rys. 2. Telegraf maszynowy w CMK 
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Rys. 3. Telegraf awaryjny 
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Rys. 4. Panel kontrolny w CMK 
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Rys. 5. Schemat systemu sterowania 
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2. Procedury obsługowe 
 

2.1 Przygotowanie systemu 
 

1. Otworzyć zawory na butli sprężonego powietrza.  
2. Nacisnąć przycisk STAND BY  na telegrafie na mostku /Bridge Subtelegraph/. 
3. Nacisnąć przycisk STAND BY  na telegrafie w CMK /Control Room Subtelegraph/. 

 
2.2 Sterowanie z CMK 
 
Przełączenie sterowania do CMK 

 

1. Ustawić zawór 100 w pozycję REMOTE. 
2. Nacisnąć przycisk ENGINE  ROOM CONTR.  na telegrafie na mostku. 
3. Nacisnąć przycisk ENGINE  ROOM CONTR.  na telegrafie w CMK. 
4. Ustawić przełącznik CONTROL POS. na panelu w CMK w pozycję Engine Room.  

 

Start silnika w kierunku naprzód /AHEAD/ 

 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję DEAD SLOW AHEAD. 
2. Ustawić dźwignię telegrafu w CMK w pozycję DEAD SLOW AHEAD.  
3. Ustawić dźwignię nastawy paliwa w pozycję START. 
4. Jeśli silnik osiągnie prędkość 20 RPM przestawić dźwignię w pozycję 2. 

 
Zatrzymanie silnika 
 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję STOP. 
2. Ustawić dźwignię telegrafu w CMK w pozycję STOP. 
3. Ustawić dźwignię nastawy paliwa w pozycję STOP. 

 
Start silnika w kierunku wstecz /ASTERN/ 

 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję DEAD SLOW ASTERN. 
2. Ustawić dźwignię telegrafu w CMK w pozycję DEAD SLOW ASTERN.  
3. Ustawić dźwignię nastawy paliwa w pozycję START. 
4. Jeśli silnik osiągnie prędkość 20 RPM przestawić dźwignię w pozycję 2. 

 
2.3 Sterowanie z mostka 
 
Przełączenie sterowania na mostek 

 

1. Ustawić zawór 100 w pozycję REMOTE. 
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2. Nacisnąć przycisk BRIDGE CONTR.  na telegrafie na mostku. 
3. Nacisnąć przycisk BRIDGE CONTR.  na telegrafie w CMK. 
4. Ustawić przełącznik CONTROL POS. na panelu w CMK w pozycję BRIDGE.  
 

Start silnika w kierunku naprzód /AHEAD/ 

 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję DEAD SLOW AHEAD. 
 
Zatrzymanie silnika 
 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję STOP. 
 
Start silnika w kierunku wstecz /ASTERN/ 

 

1. Ustawić dźwignię telegrafu na mostku w pozycję DEAD SLOW ASTERN. 
 
 
2.4 Sterowanie lokalne 
 
Sterowanie lokalne może być realizowane w następujących konfiguracjach: 
 

• z regulatorem prędkości obrotowej 
• bez regulatora prędkości obrotowej (regulator uszkodzony) 

 
Sterowanie lokalne z podłączonym regulatorem 
 
Przełączenie sterowania na stanowisko lokalne 

 

1. Ustawić zawór 100 w pozycję EMERGENCY. 
 
Start silnika w kierunku naprzód 

 
1. Ustawić zawór 105 w pozycję AHEAD. 
2. Nacisnąć przycisk  STOP zaworu 102 do czasu przesterowania pomp paliwowych 

oraz rozdzielacza powietrza. 
3. Ustawić ciśnienie sterujące prędkością obrotową na 0.2 MPa (za pomocą przycisków 

(+-) przekaźnika 16B. 
4. Nacisnąć przycisk START zaworu 101. 
 

Start silnika w kierunku wstecz: 

 
1. Ustawić zawór 105 w pozycję ASTERN. 
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2. Nacisnąć przycisk  STOP zaworu 102 do czasu przesterowania pomp paliwowych 
oraz rozdzielacza powietrza. 

3. Ustawić ciśnienie sterujące prędkością obrotową na 0.2 MPa (za pomocą przycisków 
(+-) przekaźnika 16B. 

4. Nacisnąć przycisk START zaworu 101. 
 
Zatrzymanie silnika: 

 
1. Nacisną przycisk STOP zaworu 102  

 
Awaryjne sterowanie lokalne z odłączonym regulatorem 

 
Uwaga: W tym trybie silnik nie jest zabezpieczony przez regulator prędkości 

obrotowej, w związku z tym może być stosowany tylko w sytuacji awaryjnej 

(uszkodzenie regulatora).  

 
Start silnika 

 
1. Ustawić pokrętło P w pozycję GOV. DISCON. 
2. Ustawić rozruchową dawkę paliwa pokrętłem M (+ -).  
3. Nacisnąć przycisk START zaworu 101. 

 
Stop silnika 

 
1. Nacisnąć przycisk STOP zaworu 102 . 
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SYMULATOR CHŁODNI PROWIANTOWEJ 
 
 

1. Opis ogólny 
 
Program komputerowy SYMULATOR CHŁODNI PROWIANTOWEJ  jest przeznaczony do 
nauczania podstawowych zasad obsługi chłodni prowiantowej. Został on opracowany dla 
dwukomorowej chłodni prowiantowej, w której komora 1 przeznaczona jest do uzyskiwania 
temperatur ujemnych w zakresie od –30 do –15 °C, natomiast komora 2 do temperatur 
dodatnich w zakresie od 0 do + 15°C. Obie komory obsługiwane są przez jedną sprężarkę 
tłokową. Czynnikiem chłodniczym w instalacji jest freon R 22. 
 
Program ten składa się  z trzech części: 

- panelu kontrolnego, 
- schematu instalacji, 
- schematów urządzeń regulacyjnych. 
 

Wybór dwóch pierwszych części programu odbywa się poprzez kliknięcie myszą w polu 
paska w górnej części ekranu, natomiast wybór trzeciej jego części następuje przez kliknięcie 
myszą w polu schematu odpowiedniego elementu regulacyjnego (presostatu minimalnego – 
PNC, presostatu maksymalnego – PWC, presostatu różnicowego – PR, oraz termostatów 
komorowych – TER1 i TER2) umieszczonego na schemacie instalacji (rys. 2). 
 
 
Panel kontrolny (rys. 1). 
 
- blok alarmów: 

a) Wysokiego ciśnienia  / WYŁ. AWAR. WYS. CIŚ. /, 
b) Niskiego ciśnienia oleju smarnego  / WYŁ. AWAR. BRAK SMAR. /. 

 
- blok przełączników wyboru pracy urządzenia: 

a) załączenie/wyłączenie zasilania głównego, 
b) załączenie/wyłączenie pompy wody chłodzącej skraplacz, 
c) załączenie/wyłączenie sprężarki, 
d) nastawy częstotliwości odszraniania chłodnicy powietrza w komorze. 

 
- blok lampek potwierdzenia pracy: 

a) wentylatorów / PRACA /, 
b) zaworów elektromagnetycznych  / PRACA /, 
c) grzałki elektryczne oleju w karterze sprężarki  / GRZAŁKI OLEJU /. 
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- blok lampek potwierdzenia załączania: 

a) zasilania głównego  / ZAŁĄCZ /, 
b) pompy wody chłodzącej skraplacz  / ZAŁĄCZ /, 
c) sprężarki  / ZAŁĄCZ /. 

 
- blok lampek sygnalizujących stan odszraniania: 

a) wejście w cykl odszraniania, 
b) praca grzałek w chłodnicy powietrza komory 1. 

 
- lampki potwierdzenia pracy sprężarki będącej w pogotowiu  / STAND BY /. 
 
- blok przycisków: 

a) załączających ręczne odszranianie  / ODSZR. RĘCZNE /, 
b) potwierdzenia alarmu  / POTWIERDZENIE ALARMU /, 
c) sprawdzających pracę lampek  / TEST LAMP /. 

 

Rys. 1.  Panel kontrolny symulatora chłodni prowiantowej 
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Schemat instalacji chłodniczej (rys. 2). 
 
W skład instalacji chłodniczej chłodni prowiantowej wchodzą: 

- sprężarka tłokowa, 
- odolejacz automatyczny, 
- odwadniacz (dehydrator), 
- skraplacz płaszczowo – rurowy zbiornikowy, 
- dwie komory chłodnicze ( KOMORA 1 – minusowa, KOMORA 2 – plusowa), 
- elementy kontrolno – pomiarowe, regulacyjne oraz zabezpieczające ( presostaty, 

termostaty). 
 

Rys. 2.  Schemat instalacji symulatora chłodni prowiantowej 
 

 
Symbole graficzne stosowane na schemacie  opisane są w legendzie  / LEGENDA / - rys. 3. 
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Rys. 3.  Legenda do symulatora chłodni prowiantowej 
 
Schematy elementów regulacyjnych i zabezpieczających. 
 
- schemat presostatu niskiego ciśnienia / PNC / - rys. 4, 
- schemat presostatu wysokiego ciśnienia  / PWC / - rys. 5, 
- schemat presostatu różnicowego  / PR / - rys. 6, 
- schemat termostatu w KOMORZE 1 / TER1 / - rys.7, 
- schemat termostatu w KOMORZE 2 / TER2 / - rys. 8. 
 
Uwaga: Operowanie przyciskami, przełącznikami oraz zaworami we wszystkich częściach 
programu odbywa się poprzez kliknięcie myszą  w oznaczonym polu. 
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Rys. 4. Schemat presostatu niskiego ciśnienia PNC symulatora chłodni prowiantowej 
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Rys. 5.  Schemat presostatu wysokiego ciśnienia PWC symulatora chłodni prowiantowej 
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Rys. 6.  Schemat presostatu różnicowego PR symulatora chłodni prowiantowej 
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Rys. 7.  Schemat termostatu komorowego TER symulatora chłodni prowiantowej 
Rys. 8.  Schemat zaworu stałego ciśnienia ZSC symulatora chłodni prowiantowej 
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Uruchomienie programu 
 
W momencie uruchomienia programu wszystkie urządzenia znajdują się w stanie wyłączenia, 
a każdy z zaworów występujący na schemacie jest zamknięty. 
 
Parametry w momencie uruchomienia programu: 
- temperatura ssania  ts = 20 °C, 
- temperatura tłoczenia  tt = 20 °C, 
- temperatura skraplania  tk = 20 °C, 
- temperatura wody chłodzącej skraplacz  tw1 i tw2 = 20 °C, 
- temperatura w komorach  t1 i  t2 = 20 °C, 
- ciśnienie ssania  ps = 0,80 MPa, 
- ciśnienie tłoczenia  pt = 0,80 MPa, 
- ciśnienie skraplania  pk = 0,80 MPa. 

 
Sprężarka w momencie załączania startuje bez obciążenia (brak różnicy ciśnień między jej 
stroną ssawną i tłoczną). 
 
Nastawy urządzeń regulacyjnych w stanie początkowym: 
 
- presostat niskiego ciśnienia  / PNC /: 

a) START  0,5 MPa, 
b) różnica DIFF  0,4 MPa. 
 

- presostat wysokiego ciśnienia  / PWC /: 
a) STOP  1,8 MPa 
 

- presostat różnicowy  / PR /: 
a) DIFF  0,003 MPa. 
 

- termostat w KOMORZE 1  / TER 1 /: 
a) NASTAWA  -20 °C, 
b) DIFF  2. 
 

- termostat w KOMORZE 2  / TER 2 /: 
a) NASTAWA  +10 °C, 
b) DIFF  2. 
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Rys. 9. Schemat instalacji chłodniczej symulatora chłodni prowiantowej wraz  
z oznaczeniami poszczególnych elementów instalacji 

 
2. Procedury obsługowe 
 
2.1. Uruchomienie urządzenia 
 

1. Otworzyć zawory 1, 5, 6, 7, 10, 11 (oznaczenia zgodne z rys. 9). 
2. Otworzyć zawór 2 (zawór odcinający na ssaniu sprężarki, który może 

przyjmować sześć pozycji) klikając myszą w polu strzałki w kierunku „o”. 
3. Włączyć zasilanie główne (przełącznik na panelu kontrolnym przestawić w 

pozycję ZAŁ, podświetli się lampka zielona „ZAŁĄCZ”. Gdy temperatura w 
komorach jest wyższa od temperatur zadanych na odpowiednich termostatach, 
wówczas zapalą się lampki zielone „PRACA” wentylatorów i zaworów 
elektromagnetycznych, sygnalizujące działanie tych elementów. 

4. Załączyć pompę wody chłodzącej skraplacz  (przełącznik przestawić w pozycję 
ZAŁ ), podświetli się lampka zielona „ZAŁĄCZ”. 
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5. Załączyć sprężarkę ( przełącznik „SPRĘŻARKA” przestawić w pozycję ZAŁ, 
podświetli się lampka żółta „STAND BY” informująca, że sprężarka jest gotowa 
do pracy oraz zapali się lampka „GRZAŁKA OLEJU”, informująca o 
rozpoczęciu procesu grzania oleju w karterze sprężarki. Sprężarka załączy się 
(podświetli się lampka zielona „ZAŁĄCZ”, zgaśnie lampka „GRZAŁKA 
OLEJU”), gdy ciśnienie ssania ps wyświetlane w okienku wzrośnie powyżej 
wartości ciśnienia nastawionego na presostacie PNC. Sprężarka wyłączy się, gdy 
ciśnienie ssania ps będzie niższe od ciśnienia zatrzymania sprężarki nastawionego 
na PNC (START – DIFF = STOP). 

6. Po załączeniu sprężarki przełącznikiem „ZAŁ” należy otworzyć zawór 3 (rys. 9). 
 
Uwaga:    

 
1. Wydajność sprężarki (wskaźnik obciążenia – zielone pole na schemacie sprężarki) 

jest regulowana automatycznie na poziomie 100 lub 50 % w zależności od ilości 
pracujących komór ( jeżeli pracują dwie komory wydajność sprężarki wynosi 
100%, gdy pracuje jedna komora – 50 %). 

2. W przypadku nie otwarcia zaworu 2 (rys. 9), sprężarka załączy się i będzie 
pracowała, aż do osiągnięcia  spadku ciśnienia ssania ps, do wartości niższej od 
nastawionej na presostacie minimalnym PNC, kiedy to zostanie automatycznie 
wyłączona. Sprężarka załączy się samoczynnie, gdy ciśnienie ssania wzrośnie 
ponad wartość nastawioną na PNC. 

3. W przypadku nie otwarcia zaworu 1 (rys. 9), sprężarka załączy się i będzie 
pracowała aż do momentu, gdy ciśnienie tłoczenia pt będzie wyższe od ciśnienia 
nastawionego na presostacie maksymalnym PWC. W celu ponownego  
uruchomienia sprężarki należy odczekać do chwili obniżenia tego ciśnienia  do 
wartości około 1,4 MPa i wówczas należy wcisnąć przycisk „RESET” 
umieszczony na tym presostacie poprzez kliknięcie myszą. Gdy nastawa ciśnienia 
na PWC będzie wyższa od 2,1 MPa wtedy zadziała zawór bezpieczeństwa „ZB” 
(pole zaworu podświetli się na czerwono) łącząc stronę tłoczną sprężarki ze stroną 
ssawną. Jeżeli ciśnienie tłoczenia pt obniży się do wartości około 1,4 MPa, 
wówczas należy, za pomocą myszy, wcisnąć przycisk „RESET” umieszczony 
nad zaworem bezpieczeństwa „ZB”, w celu jego odblokowania. 

4. W przypadku nie otwarcia zaworu 3 (rys. 9), sprężarka załączy się i będzie 
pracowała, aż do odessania par czynnika z parowników komór i spadku ciśnienia 
ssania ps do wartości niższej od ciśnienia nastawionego na presostacie 
minimalnym PNC. Załączy się ona samoczynnie, gdy ciśnienie ssania wzrośnie 
ponad wartość nastawiona na PNC. 

5. W przypadku nie otwarcia zaworów 5, 6 lub 4 oraz 10 i 11  (rys. 9) wystąpi 
sytuacja analogiczna jak w punkcie 4. 

6. W przypadku nie otwarcia tylko zaworu 10 (rys. 9) sprężarka załączy się, będzie 
pracowała w cyklu automatycznym, natomiast temperatura w komorze 2 ze 
względu na brak zasilania parownika czynnikiem będzie rosła. 
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7. W przypadku nie otwarcia tylko zaworu 11 (rys. 9) sprężarka załączy się, będzie 
pracowała w cyklu automatycznym, natomiast temperatura w komorze 1, ze 
względu na brak zasilania parownika czynnikiem będzie rosła. 

8. W przypadku nie załączenia pompy wody chłodzącej skraplacz (sprężarka załączy 
się i będzie pracowała do momentu wzrostu ciśnienia skraplania pk, a zatem i 
ciśnienia tłoczenia pt do wartości przekraczającej nastawę ciśnienia na presostacie 
maksymalnym PWC) na ekranie pojawi się panel kontrolny, na którym zostanie 
podświetlona lampka alarmu wysokiego ciśnienia tłoczenia „WYŁ. AWAR. 
WYS. CIŚ.” oraz załączy się sygnał dźwiękowy syreny alarmowej. Ponowne 
załączenie sprężarki nastąpi po obniżeniu ciśnienia do wartości około 1,4 MPa 
oraz wciśnięciu przycisku „RESET”. 

9. W przypadku nie otwarcia zaworu 9 (rys. 9) nastąpi wzrost temperatury 
skraplania tk, ciśnienia skraplania pk oraz ciśnienia tłoczenia pt. Jeżeli wzrost ten 
przekroczy wartość ciśnienia nastawionego na presostacie maksymalnym, 
wówczas nastąpi zatrzymanie sprężarki  (na ekranie pojawi się panel kontrolny, 
na którym zostanie podświetlona lampka alarmu wysokiego ciśnienia tłoczenia 
„WYŁ. AWAR. WYS. CIŚ.” oraz załączy się sygnał dźwiękowy syreny 
alarmowej). Ponowne załączenie sprężarki uzyskuje się zgodnie z procedurą 
opisaną w punkcie 3. 

10. W czasie normalnej pracy chłodzenie skraplacza realizowane jest przez  
presostatyczny zawór wodny 8 (rys. 9). Przy ograniczeniu ilości wody 
doprowadzanej do skraplacza, nastąpi wzrost ciśnienia w skraplaczu, powodujący 
maksymalne otwarcie presostatycznego zaworu wodnego 8. Wielkość upustu 
wody chłodzącej skraplacz, regulowana jest za pomocą ręcznego zaworu 
upustowego 7 (rys. 9), który może przyjmować cztery położenia. Kliknięcie 
myszą w polu strzałki w kierunku „o” spowoduje wzrost temperatury skraplania  
tk, ciśnienia skraplania pk oraz temperatury wody chłodzącej na wylocie ze 
skraplacza tw2, natomiast kliknięcie w kierunku „z” spowoduje spadek 
powyższych parametrów. 

11. W przypadku wystąpienia mniejszej różnicy ciśnień w układzie smarowania 
sprężarki od różnicy nastawionej na presostacie różnicowym PR (0,003 MPa), 
nastąpi krótkotrwałe załączenie sprężarki i jej zatrzymanie, po upływie zwłoki 
czasowej sięgającej około 3 sekund (pojawi się alarm braku smarowania na 
panelu kontrolnym „WYŁ. AWAR. BRAK SMAR.” oraz załączy się sygnał 
dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy można skasować wciskając za pomocą myszy 
przycisk „POTWIERDZENIE ALARMU”). 

12. Sprawdzenie poprawności działania  presostatu różnicowego PR odbywa się 
poprzez kliknięcie za pomocą myszy przycisku „TEST” (umieszczonego na 
schemacie ponad presostatem). Nastąpi wówczas krótkotrwałe zatrzymanie 
sprężarki. Start sprężarki nastąpi samoczynnie. 

13. Przycisk „TEST LAMP” służy do sprawdzenia działania wszystkich lampek 
kontrolnych. 
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2.2. Pracy ciągła 
 
Po uruchomieniu chłodni prowiantowej zgodnie z procedurą podaną w punkcie 3, chłodnia 
pracuje w cyklu pracy automatycznej. Temperatury w komorach obniża się, aż do momentu 
osiągnięcia wartości zadanej na odpowiednim termostacie. Wówczas następuje samoczynne 
zamknięcie zaworu elektromagnetycznego (zanika podświetlenie zaworu ZE 1 lub ZE 2) oraz 
wyłączenie wentylatora (wirnik wentylatora w komorze przestaje się obracać). Po okresie 
postoju, gdy temperatura w danej komorze wzrośnie ponad wartość nastawioną na 
odpowiednim termostacie, nastąpi samoczynne załączenie zaworu elektromagnetycznego  
(pojawi się podświetlenie zaworu ZE 1 lub ZE 2) oraz nastąpi ponowne załączenie 
odpowiedniego wentylatora (wirnik wentylatora w komorze zaczyna się obracać). 
Parametry opisujące pracę urządzenia chłodniczego, takie jak: 
- ciśnienie ssania ps, 
- temperatura na ssaniu sprężarki ts, 
- ciśnienie tłoczenia pt, 
- temperatura tłoczenia tt, 
- ciśnienie skraplania pk, 
- temperatura skraplania tk 
ulegają ciągłym zmianom, w zależności od temperatury panującej w komorach oraz od ilości 
pracujących komór (komora pracuje – zawór elektromagnetyczny podświetlony, wentylator 
obraca się). Wartości liczbowe powyższych parametrów wyświetlane są w odpowiednich 
okienkach instalacji (rys. 2). 
 
Uwaga: 

1. W przypadku zamknięcia zaworu 2 (rys.9) po upływie kilku sekund nastąpi 
zatrzymanie sprężarki przez presostat minimalny PNC. Ponowne jej załączenie 
nastąpi samoczynnie, gdy ciśnienie ssania wzrośnie powyżej wartości 
nastawionej na PNC. 

2. Podczas postoju sprężarki w przypadku, gdy temperatura w komorach wzrośnie 
powyżej temperatury zadanej, termostat powoduje otwarcie zaworu 
elektromagnetycznego i włączenie wentylatora. 

3. W przypadku zamknięcia zaworu 1 (rys. 9) po upływie kilku sekund nastąpi 
zatrzymanie sprężarki z powodu wzrostu ciśnienia tłoczenia powyżej wartości 
nastawionej na presostacie maksymalnym PWC ( na ekranie pojawi się panel 
kontrolny, na którym będzie podświetlona lampka alarmu wysokiego ciśnienia 
tłoczenia  „WYŁ. AWAR. WYS. CIŚ.” oraz sygnał dźwiękowy syreny 
alarmowej ). Ponowne załączenie sprężarki nastąpi po obniżeniu się ciśnienia do 
wartości około 1,4 MPa oraz po wciśnięciu przycisku „RESET”. 

4. W przypadku zamknięcia zaworu 3 (rys.9), nastąpi zatrzymanie sprężarki, po 
obniżeniu się ciśnienia ssania poniżej wartości nastawionej na presostacie 
minimalnym PNC. Temperatura w komorach będzie wolno rosła. Uruchomienie 
sprężarki nastąpi samoczynnie, gdy ciśnienie  ssania wzrośnie ponad wartość 
nastawioną na PNC. 
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5. W przypadku zamknięcia zaworu 4 lub 5 i 6 (rys. 9) – patrz punkt 4. 
6. Zawór aktywny 4 (rys. 9) służy do ominięcia odwadniacza, np. w przypadku 

konieczności jego wymiany lub regeneracji. 
7. W przypadku zamknięcia zaworu 10 (rys. 9), sprężarka będzie pracowała przy  

50 % swojej wydajności, wówczas temperatura w komorze 2 będzie wolno rosła 
(wentylator pracuje, zawór elektromagnetyczny pozostaje otwarty, gdy 
temperatura w komorze jest wyższa od temperatury nastawionej na termostacie). 

8. W przypadku zamknięcia zaworu 11 (rys. 9), sprężarka będzie pracowała przy  
50 % swojej wydajności, wówczas temperatura w komorze 1 będzie wolno rosła 
(wentylator pracuje, zawór elektromagnetyczny pozostaje otwarty, gdy 
temperatura w komorze jest wyższa od temperatury nastawionej na termostacie). 

9. W przypadku jednoczesnego zamknięcia zaworów 10 i 11 (rys. 9), nastąpi 
zatrzymanie sprężarki po obniżeniu ciśnienia ssania poniżej wartości nastawionej 
na presostacie minimalnym PNC, wówczas temperatury w obu komorach będą 
rosły (wentylator pracuje, zawory elektromagnetyczne pozostają otwarte, gdy 
temperatury w komorach są wyższe od temperatur nastawionych na 
odpowiednich termostatach). 

10. Zawór stałego ciśnienia ZSC ustawiony jest na stałe, ciśnienie parowania w 
parowniku komory 2 odpowiadające temperaturze w tej komorze na poziomie  
10 °C. 

11. W przypadku zamknięcia zaworu 9 (rys. 9) nastąpi wzrost ciśnienia skraplania 
pk, temperatury skraplania tk, oraz temperatury tłoczenia tt. Jeżeli wartość 
ciśnienia tłoczenia przekroczy jego wielkość nastawioną na presostacie 
maksymalnym PWC, wówczas sprężarka samoczynnie się wyłączy ( na ekranie 
pojawi się panel kontrolny (rys. 1), na którym będzie podświetlona lampka 
alarmu wysokiego ciśnienia tłoczenia „WYŁ. AWAR. WYS. CIŚ.” oraz załączy 
się sygnał dźwiękowy syreny alarmowej). Ponowne załączenie sprężarki nastąpi 
po obniżeniu się tego ciśnienia do wartości około 1,4 MPa oraz wciśnięciu 
przycisku „RESET” . 

12. Presostatyczny zawór wodny 8 (rys. 9) utrzymuje stałe ciśnienie skraplania pk, a 
zatem i odpowiadającą mu temperaturę skraplania. 

 
 
2.3. Zatrzymanie urządzenia 

 
1. Zamknąć zawór 3 znajdujący się na schemacie instalacji (rys. 9). 
2. Odczekać do momentu odessania przez sprężarkę par czynnika z układu i jej 

samoczynnego zatrzymania się, co nastąpi gdy ciśnienie ssania będzie niższe od 
ciśnienia nastawionego na presostacie minimalnym PNC. 

3. Ciśnienie ssania, pomimo zamkniętego zaworu 3 (rys. 9) po pewnym czasie 
wzrośnie do wartości umożliwiającej ponowny start sprężarki. 

4. Sprężarka odessie pozostałości par czynnika z układu i ponownie samoczynnie się 
wyłączy. 
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5. Po zatrzymaniu się sprężarki należy zamknąć zawory 5 i 6 lub 4 oraz zawory 10, 
11 i zawór 2. 

6. Zamknąć zawór 1 na tłoczeniu sprężarki oraz zawór 9 na skraplaczu. 
7. Wyłączyć sprężarkę przełącznikiem „SPRĘŻARKA” na panelu kontrolnym 

(zgaśnie lampka  „STAND BY” oraz lampka  „GRZAŁKA OLEJU”). 
8. Wyłączyć zasilanie główne przełącznikiem „ZASILANIE GŁÓWNE” na panelu 

kontrolnym (zgaśnie lampka „ZAŁĄCZ” oraz lampki „PRACA” wentylatorów 
oraz „PRACA” zaworów elektromagnetycznych). 

 
2.4. Odszranianie chłodnicy w komorze 1 
 
Operacja odszraniania prowadzona w komorze 1 przeznaczonej do uzyskiwania niskich 
temperatur. Odtajanie parownika realizowane jest za pomocą grzałek elektrycznych. Może 
ono być prowadzone w cyklu ręcznym lub automatycznym. Koniec odszraniania jest 
sygnalizowany przez termostat, którego czujnik umieszczony jest najniżej położonej 
wężownicy parownika. Nastawa tego termostatu jest stała – bez możliwości ingerencji z 
zewnątrz. Odszranianie można prowadzić tylko wówczas, gdy temperatura w komorze 1 jest 
ujemna. 
 
 
2.5. Odszranianie automatyczne 
 

1. Na przełączniku nastawy częstotliwości odszraniania (panel kontrolny (rys. 1)) 
nastawić częstotliwość odszraniania. Operacja ta, może być prowadzona co 8 
minut (przełącznik nastawiony na 8), co 16 minut (przełącznik nastawiony na 16) 
lub co 24 minuty (przełącznik nastawiony na 24). 

2. Po czasie 8, 16 lub 24 minut (w zależności od nastawy częstotliwości) zapali się 
żółta lampka „WEJŚCIE W ODRASZANIE”, wówczas zgasną lampki 
„PRACA” zaworu elektromagnetycznego i pracy wentylatora w komorze 1, a 
następnie zapali się lampka „PRACA GRZAŁEK”. 

3. W czasie trwania operacji odszraniania na schemacie instalacji (rys. 2) wskaźnik 
temperatury w komorze 1 podświetli się na czerwono, informując o trwającym 
odszranianiu. 

4. Gdy czas odszraniania dobiegnie końca, wówczas samoczynnie zgaśnie lampka 
„PRACA GRZAŁEK” oraz zapalą się lampki „PRACA” zaworu 
elektromagnetycznego i praca wentylatora w komorze 1. 

5. Podświetlenie wskaźnika temperatury w komorze 1 samoczynnie zmieni kolor z 
czerwonego na niebieski. 
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2.6. Odszranianie ręczne 
 

1. Za pomocą myszy wciskamy przycisk  „ODSZR. RĘCZNE” na panelu 
kontrolnym (rys. 1). 

2. Zapali się żółta lampka „WEJŚCIE W ODSZRANIANIE”, jednocześnie 
zgasną lampki „PRACA” zaworu elektromagnetycznego i praca wentylatora w 
komorze 1, a następnie zapali się lampka „PRACA GRZAŁEK”. 

3. W czasie trwania operacji odszraniania na schemacie instalacji (rys. 2) wskaźnik 
temperatury w komorze 1 podświetli się na czerwono, informując o trwającym 
odszranianiu. 

4. Gdy czas odszraniania dobiegnie końca, wówczas samoczynnie zgaśnie lampka 
„PRACA GRZAŁEK” oraz zapalą się lampki „PRACA” zaworu 
elektromagnetycznego i praca wentylatora w komorze 1. 

5. Podświetlenie wskaźnika temperatury w komorze 1 samoczynnie zmieni kolor z 
czerwonego na niebieski. 

 
Uwaga: 

1. W czasie trwania operacji odszraniania („PRACA GRZAŁEK”) zawór 
elektromagnetyczny parownika komory 1 jest zamknięty (wentylator nie pracuje, 
temperatura w komorze wolno rośnie). 

2. W czasie operacji odszraniania w komorze 1, komora 2 pracuje  normalnie w 
trybie pracy automatycznej. 

 
 
2.7. Ustawianie minimalnego ciśnienia ssania ps 
 
Ciśnienie ssania, przy którym powinno nastąpić wyłączenie sprężarki ustawia się na 
presostacie minimalnym PNC (rys. 4). Na skali z prawej strony presostatu naniesione są 
liczbowe wartości ciśnienia załączenia sprężarki (START). Regulacja tego ciśnienia odbywa 
się poprzez kliknięcie myszą w polu strzałki śruby regulacyjnej (z prawej strony). Na skali po 
lewej stronie presostatu naniesione są wartości różnicy ciśnienia załączania i ciśnienia 
wyłączania sprężarki (DIFF.). Różnicę tą można ustawić klikając myszą w polu strzałki 
pokrętła regulacyjnego (z lewej strony). Ciśnienie wyłączania sprężarki (STOP) jest różnicą 
pomiędzy wartością ciśnienia załączania sprężarki (START) oraz wartością ustawionej 
różnicy na skali presostatu (DIFF.), czyli STOP=START – DIFF. 
Manometr, umieszczony obok presostatu ilustruje zależność temperatury parowania t0 
czynnika chłodniczego R 22, od bieżącego ciśnienia parowania. 
 
Uwaga: 

1. W celu otwarcia schematu presostatu minimalnego PNC należy kliknąć myszą w 
polu symbolu presostatu PNC umieszczonego na schemacie instalacji (rys. 2). Po 
zakończeniu regulacji należy zamknąć powiększenie presostatu. 
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2. Ciśnienie wyłączania sprężarki ustalić w taki sposób, aby istniała możliwość 
uzyskania zadanej temperatury w komorach. W tym celu na presostacie 
minimalnym należy ustawić ciśnienie odpowiadające temperaturze, którą chcemy 
uzyskać w komorze 1 (ujemnej) pomniejszoną o różnicę temperatur niezbędną dla 
procesu wymiany ciepła, np. o 8 °C (jeżeli temperatura parowania czynnika 
odczytana z manometru wynosi –10 °C, wówczas minimalna temperatura jaką 
możemy uzyskać w komorze wynosi  -2 °C). 

 
2.8. Ustawienie dopuszczalnego ciśnienia tłoczenia pt 
 
Dopuszczalną wartość ciśnienia tłoczenia ustawia się na presostacie maksymalnym PWC   
(rys. 5). Na skali tego presostatu umieszczone są wartości liczbowe ciśnienia. Maksymalną 
wartość ciśnienia tłoczenia ustawia się klikając myszą w polu strzałki (obok śruby 
regulacyjnej presostatu). 
 
Uwaga: 

1. Przycisk „RESET” spełni swoją funkcję (odblokuje presostat) wówczas, gdy 
ciśnienie tłoczenia spadnie do wartości około 1,4 MPa. 

2. W stanie początkowym presostat nastawiony jest na wartość ciśnienia tłoczenia 
zalecaną dla czynnika chłodniczego R 22 tj. 1,8 MPa. 

3. W celu otwarcia schematu presostatu maksymalnego PWC  (rys. 5) należy kliknąć 
myszą w polu symbolu presostatu umieszczonego na schemacie instalacji (rys. 2). 
Po zakończeniu procesu regulacji należy zamknąć powiększenie schematu 
presostatu. 

 
2.9. Ustawienie presostatu różnicowego 
 
Różnice ciśnień oleju na tłoczeniu pompy olejowej i ciśnienia ssania sprężarki ustawia się 
klikając myszą w polu strzałki pod skalą presostatu różnicowego PR (rys. 6). 
Poprawność pracy tego presostatu od strony elektrycznej, sprawdza się podczas ruchu 
sprężarki wciskając za pomocą myszy przycisk „TEST”, umieszczony na schemacie instalacji 
(rys. 2) ponad symbolem presostatu różnicowego PR w czasie tej operacji. Sprężarka 
zatrzyma się na chwilę, a po zwolnieniu przycisku „ TEST” samoczynnie się uruchomi. 
 
Uwaga: Gdy wartość nastawionej różnicy ciśnień będzie niższa niż 0,003 MPa, sprężarka 

zatrzyma się samoczynnie po upływie około 3 sekund. 
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2.10. Ustawienie wartości zadanej temperatury w komorach. 
 
Wartość zadanej temperatury w komorach ustawia się na termostatach komorowych. Na skali 
termostatu (rys. 7) naniesione zostały wartości liczbowe temperatur. Wybór żądanej 
temperatury przeprowadza się klikając myszą w polu strzałki. Poniżej skali nastawy 
temperatury znajduje się skala różnicy temperatur – „DIFF” – tj. dopuszczalna odchyłka 
aktualnej temperatury w komorze od temperatury nastawionej. Ustawienie różnicy temperatur 
dokonuje się klikając myszą w polu strzałki znajdującej się pod skalą różnicy temperatur. 
Obok schematu termostatu znajduje się wykres służący do prawidłowego ustawienia różnicy 
temperatur. Po jego lewej stronie znajduje się skala temperatur nastawionych na termostacie, 
natomiast po prawej stronie znajduje się skala uchybu temperatury, tj. wartości liczbowe, o 
jakie może spaść temperatura w komorze poniżej temperatury zadanej. W środku, na linii 
biegnącej pod kątem umieszczone zostały umowne wartości liczbowe tej różnicy. Wartość 
liczbowa wyznaczona z przecięcia linii łączącej skale z linią środkową jest wartością, jaką 
należy ustawić na skali różnicy temperatury – „DIFF” – termostatu. 
 
Przykład: 
Temperatura nastawiona na termostacie wynosi 10 °C. Klikając za pomocą myszy na skali po 
prawej stronie wykresu (rys. 7), pojawia się linia łącząca skalę po lewej stronie, zaczepiona w 
punkcie 10 ze skalą po prawej stronie. Jeżeli decydujemy się na spadek temperatury w 
komorze o 2 °C, od temperatury nastawionej na termostacie, wówczas klikamy myszą w 
punkcie opisanym liczbą 2 na skali po prawej stronie wykresu (temperatura przy której 
wyłącza się wentylator i zawór elektromagnetyczny wyniesi 10 – 2 = 8 °C , natomiast 
temperatura ponownego załączenia wynosi około 10 °C). Wartość liczbową znajdującą się na 
skali w środku wykresu (w opisanym przypadku 4,5), powstałą z przecięcia się środkowej 
skali z linią łączącą liczby 10 i 2 ustawia się na termostacie, na skali różnicy temperatur – 
„DIFF” – za pomocą myszy. 
 
 


