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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 KLIMATYZACJI OKRĘTOWEJ 3D 
 

 

1. Wprowadzenie 
 

Program edukacyjny SYMULATOR KLIMATYZACJI OKRĘTOWEJ służy do nauczania 

podstawowych zasad działania i obsługi okrętowej instalacji klimatyzacyjnej.  

 

Symulator składa się z następujących elementów: 

 

1. Centrali obróbki powietrza (Air Handling Unit). 

2. Bloku sprężarki klimatyzacyjnej ze skraplaczem (Refrigerating Condensing Unit). 

3. Bloku zaworów parowych (Steam valves block). 

4. Panelu kontrolnego (Control Panel). 

 

 

 

 
Rys.1. Symulator klimatyzacji okrętowej – widok ogólny 
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Rys. 2. Schemat instalacji 

 

Na schemacie przedstawiono najważniejsze elementy instalacji klimatyzacji okrętowej. 

Wyświetlane są na nim stany urządzeń oraz podstawowe parametry powietrza takie jak: 

 

• temperatura [
o
C]; 

• wilgotność absolutna [g/kg]; 

• wilgotność względna [%]. 

 

 

2. Procedury obsługowe 
 

2.1. Uruchomienie instalacji 
1. Otworzyć zawór dolotu wody chłodzącej do skraplacza. 

2. Otworzyć zawór odlotu wody chłodzącej do skraplacza. 

3. Zamknąć zawór by-pass wody chłodzącej skraplacz. 
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4. Otworzyć zawór dolotu pary do nawilżacza powietrza. 

5. Otworzyć zawór dolotu pary do podgrzewaczy powietrza. 

 

 
 

6. Otworzyć zawór odlotu kondensatu. 
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7. Ustawić zawór recyrkulacji powietrza w pozycję 25% otwarcia. 

 

 
 

8. Ustawić wyłącznik główny centrali (AHU) w pozycję ON. 

9. Ustawić wyłącznik główny sprężarki klimatyzacyjnej w pozycję ON. 
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10. Ustawić sprężarkę do pracy automatycznej: 

a) Nacisnąć przycisk COMPR F1 na panelu sterowania. 

b) Nacisnąć przycisk AUTO F3 na panelu sterowania. 

 

 
 

11. Uruchomić centralę klimatyzacyjną: 
a) Nacisnąć przycisk Main na panelu sterowania. 

b) Nacisnąć przycisk AHU F2 na panelu sterowania. 

c) Nacisnąć przycisk START F1 na panelu sterowania. 
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2.2. Zatrzymanie instalacji 
1. Zatrzymać centralę klimatyzacyjną: 

a) Nacisnąć przycisk Main na panelu sterowania. 

b) Nacisnąć przycisk AHU F2 na panelu sterowania. 

c) Nacisnąć przycisk STOP F2 na panelu sterowania. 

 

 

 
 

2. Ustawić wyłącznik główny centrali (AHU) w pozycję OFF. 

3. Ustawić wyłącznik główny sprężarki klimatyzacyjnej w pozycję OFF. 

4. Zamknąć zawór dolotu wody chłodzącej do skraplacza. 
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5. Zamknąć zawór odlotu wody chłodzącej do skraplacza. 

6. Otworzyć zawór by-pass wody chłodzącej skraplacz. 

7. Zamknąć zawór dolotu pary do nawilżacza powietrza. 

8. Zamknąć zawór dolotu pary do podgrzewaczy. 

9. Zamknąć zawór odlotu kondensatu. 
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SYMULATOR WYPAROWNIKA PODCIŚNIENIOWEGO 3D 
 

 

1. Wprowadzenie 
 

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: 

1. Korpus z baterią wrzenia i skraplaczem /typu płytowego/. 

2. Eżektor próżniowo-solankowy. 

3. Pompa eżektorowa. 

4. Pompa skroplinowa. 

5. Panel kontrolny. 

6. Mineralizator. 

 

 
Rys. 1. Wyparownik podciśnieniowy – widok ogólny 
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Rys. 2. Schemat instalacji 

 

Na schemacie przedstawiono najważniejsze elementy instalacji wyparownika 

podciśnieniowego.  Wyświetlane są na nim stany najważniejszych urządzeń oraz 

podstawowe parametry.  
 
 
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. 

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. Optymalna temperatura wody grzewczej na dolocie do 

baterii wrzenia wynosi 75 °C, a na wylocie 60 °C . 
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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 zatrzymania 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 ODOLEJACZA ECOSTREAM 
 

 

1. Wprowadzenie 
 

Program edukacyjny SYMULATOR ODOLEJACZA ECOSTREAM służy do nauczania 

podstawowych zasad działania i obsługi nowoczesnego odolejacza wód zęzowych typu 

ECOSTREAM.  

 

ECOSTREAM spełnia następujące podstawowe funkcje: 

• transport (pompowanie) wód zęzowych; 

• oczyszczanie wstępne; 

• odolejanie wód zęzowych. 

 

Symulator składa się z następujących elementów:  

 

1. Panelu kontrolnego. 

2. Schematu instalacji. 

 

 

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

 

 

2. Procedury obsługowe 
 

2.1. Przed uruchomieniem 
 

1. Sprawdzić poziom oleju w szkle wziernikowym. 

2. Sprawdzić ciśnienie wody sterującej (300 – 600 kPa or 3 – 6 bar). 

3. Sprawdzić położenie zaworów. 
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4. Zwolnić hamulec. 

5. Załączyć zasilanie. 

 

 

2.2. Uruchomienie odolejacza 
 

1. Nacisnąć przycisk ‘START’ na panelu sterowania. 
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2. Nacisnąć przycisk ‘+’ na panelu kontrolnym. 

 

 
 

 

 

3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat ‘Wait.’ do czasu osiągnięcia 

odpowiedniej prędkości obrotowej bębna. Osiągnięcie wymaganej prędkości 

obrotowej zastanie potwierdzone komunikatem ‘Standby’.  

4. Zaczekać na osiągniecie odpowiedniej temperatury wody na dolocie do 

odolejacza ‘TT1’. 

5. Ustawić wartość ciśnienia na tłoczeniu (około 500 kPa or 5 bar). 

6. Nacisnąć przycisk ‘START’ na panelu sterowania. 
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7. Po około 5 minutach od uruchomienia odolejacza nacisnąć przycisk ‘Discharge’.  

 

 
 

2.3. Zatrzymanie odolejacza 
 

1. Nacisnąć przycisk ‘STOP’ na panelu sterowania. 
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2. Zaczekać do czasu zatrzymania urządzenia (komunikat ‘STOP’ na wyświetlaczu 

LCD. 

3. Włączyć hamulec. 

4. Wyłączyć zasilanie. 
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SYMULATOR CHŁODNI PROWIANTOWEJ 3D 

 
1. Wprowadzenie 
 

Program edukacyjny SYMULATOR CHŁODNI PROWIANTOWEJ służy do nauczania 

podstawowych zasad działania i obsługi okrętowej chłodni prowiantowej. Program opiera 

się na instalacji chłodni prowiantowej z czterema komorami chłodniczymi: 

 

• Mięso/ryby o temperaturze  –25 
o
C. 

• Suchy prowiant o temperaturze +10 
o
C. 

• Nabiał o temperaturze +4 
o
C. 

• Warzywa o temperaturze +4 
o
C. 

 

Komory są chłodzone przez dwie sprężarki chłodnicze. Czynnikiem chłodniczym w 

instalacji jest freon R 404A. 

 

W skład systemu chłodni prowiantowej wchodzą: 
 

1. Dwie sprężarki. 

2. Dwa skraplacze. 

3. Panel kontrolny. 

4. Cztery komory chłodnicze. 

 

 

Rys. 1. Widok ogólny na sprężarki oraz panel kontrolny 
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Rys. 2. Sprężarki ze skraplaczami 

 

 

 

 
Rys. 3. Komory chłodnicze – widok ogólny 
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Rys. 4. Komora chłodnicza 

 

 
Rys. 5. Schemat instalacji 
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2. Procedury obsługowe  
 

2.1. Uruchomienie instalacji 
 

1. Otworzyć zawór dolotu wody chłodzącej do skraplacza nr 1. 

2. Otworzyć zawór odlotu wody chłodzącej do skraplacza nr 1. 

3. Otworzyć zawór odpowietrzający skraplacza nr 1. 

4. Zamknąć zawór odpowietrzający skraplacza nr 1. 

5. Otworzyć zawór na tłoczeniu sprężarki chłodniczej nr 1. 

6. Otworzyć zawór powrotu oleju z odolejacza sprężarki chłodniczej nr 1. 

7. Otworzyć zawór dolotu do odwadniacza. 

8. Otworzyć zawór odlotu z odwadniacza. 

9. Otworzyć wszystkie zawory na bloku zaworowym przed komorą chłodniczą 
mięso/ryby. 

10. Otworzyć wszystkie zawory na bloku zaworowym przed komorą chłodniczą suchy 

prowiant. 

11. Otworzyć wszystkie zawory na bloku zaworowym przed komorą chłodniczą nabiał. 

12. Otworzyć wszystkie zawory na bloku zaworowym przed komorą chłodniczą 
warzywa. 

13. Otworzyć zawór na ssaniu sprężarki chłodniczej nr 1. 

 

14. Ustawić przełącznik główny na panelu kontrolnym w pozycję ON. 

15. Ustawić przełącznik podgrzewania uzwojeń stojana silnika sprężarki nr 1 w pozycję 
ON. 

16. Ustawić przełącznik wyboru regulacji wydajności sprężarki nr 1 w pozycję AUTO. 

17. Ustawić przełącznik główny sprężarki nr 1 w pozycję ON. 

18. Otworzyć zawór na odlocie czynnika chłodniczego ze skraplacza nr 1. 

19. Ustawić przełącznik sterujący pracą wentylatora komory chłodniczej mięso/ryby w 

pozycję ON. 

20. Ustawić przełącznik sterujący pracą wentylatora komory chłodniczej suchy prowiant 

w pozycję ON. 

21. Ustawić przełącznik sterujący pracą wentylatora komory chłodniczej nabiał w 

pozycję ON. 

22. Ustawić przełącznik sterujący pracą wentylatora komory chłodniczej warzywa w 

pozycję ON. 
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Uwaga !!! 

W przypadku zatrzymania sprężarki z powodu wysokiego ciśnienia na tłoczeniu, konieczny 

jest ręczny reset presostatu wysokiego ciśnienia.  

 

 
Rys. 6. Reset presostatu wysokiego ciśnienia 

 

2.2. Zatrzymanie instalacji 
 

1. Zamknąć zawór na odlocie czynnika chłodniczego ze skraplacza nr 1. 

2. Zaczekać na automatyczne zatrzymanie sprężarki (poprzez presostat niskiego 

ciśnienia). 

3. Sprężarka może uruchomić się po pewnym czasie, w celu całkowitego odessania 

czynnika z instalacji. 

4. Po ponownym zatrzymaniu sprężarki zamknąć zawór na tłoczeniu sprężarki nr 1. 

5. Zamknąć zawór dolotu do odwadniacza. 

6. Zamknąć zawór wylotu z odwadniacza 

7. Zamknąć wszystkie zawory na bloku zaworowym przed komorą chłodniczą 
mięso/ryby. 

8. Zamknąć wszystkie zawory na bloku zaworowym przed komorą chłodniczą suchy 

prowiant. 

9. Zamknąć wszystkie zawory na bloku zaworowym przed komorą chłodniczą nabiał. 

10. Zamknąć wszystkie zawory na bloku zaworowym przed komorą chłodniczą 
warzywa. 

11. Zamknąć zawór na ssaniu sprężarki nr 1. 

23. Zamknąć zawór dolotu wody chłodzącej do skraplacza nr 1. 

12. Zamknąć zawór odlotu wody chłodzącej do skraplacza nr 1. 

24. Ustawić przełącznik główny sprężarki nr 1 w pozycję OFF. 

25. Ustawić przełącznik podgrzewania oleju w karterze sprężarki nr 1 w pozycję OFF. 

26. Ustawić przełącznik główny na panelu kontrolnym w pozycję OFF. 

 

 

 


