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1. OPIS ORAZ ZASTOSOWANIE:
Zawór Zabezpieczający Przed Przepełnieniem ZPP-2 przeznaczony jest do
podziemnych oraz naziemnych zbiorników magazynowych substancji płynnych,
w szczególności stacji paliw. Zawór ma na celu automatyczne ograniczenie przepływu
cieczy podczas dostawy paliwa w momencie, kiedy osiągnie ona poziom alarmowy w
zbiorniku magazynowym. Konstrukcja zaworu polega na ograniczeniu przepływu
cieczy do 95% przy maksymalnym zamknięciu. Pozostała przepustowość na poziomie
5% pozwala na spuszczenie nadmiaru paliwa znajdującego się w wężu autocysterny
po wyłączeniu zaworu głównego w autocysternie. ZPP-2 przeznaczony jest do spustu
grawitacyjnego oraz ciśnieniowego.
Zawór ZPP-2 jest zaworem pływakowym. Składa się z czterech głównych
elementów:
 obudowy zaworu w postaci rury o średnicy 4 cale wykonanej ze stali węglowej
lub stali kwasoodpornej
 klapki zaworu ze stali kwasoodpornej
 pływaka wykonanego ze stali kwasoodpornej
 elementów sprzężających ze stali kwasoodpornej
Pływak, będący zewnętrznym elementem zaworu, jest sprzężony z klapką
umieszczoną wewnątrz obudowy zaworu. Poziom paliwa dochodząc do stanu
alarmowego podnosi pływak, który poprzez mechanizm sprzężający odchyla klapkę
zaworu z pozycji pionowej w kierunku poziomu. Odchylenie klapki zaworu od pionu,
ogranicza przepływ cieczy. Różnica w gabarytach powierzchni połówek klapki
doprowadza do zamknięcia zaworu strugą cieczy. Klapka powinna przyjąć pozycję
poziomą nie później, niż w momencie osiągnięcia stanu alarmowego produktu w
zbiorniku, ograniczając przepływ produktu i sygnalizując tym sposobem konieczność
zakończenia spustu produktu do zbiornika. Do momentu osiągnięcia poziomu
alarmowego zbiornika magazynowego klapka pozostaje w pozycji pionowej.
Maksymalny przepływ cieczy pozwalający na poprawne działanie zaworu to 800l/min.
Powyżej tej wartości producent nie gwarantuje poprawnego działania zaworu, gdyż
struga cieczy może zrównoważyć, bądź przeważyć siłę wyporu pływaka.
Wysokość montażu jest ściśle zdeterminowana przez przyjęty poziom alarmowy
produktu w zbiorniku, określony przez producenta zbiornika w którym montowany
jest ZPP-2 (nie więcej niż 95% pojemności zbiornika). Zawór powinien być
zamontowany na wysokości pozwalającej odciąć dopływ paliwa nie wyżej, niż na
poziomie alarmowym danego zbiornika. Sposób montażu zaworu zabezpieczającego
przed przepełnieniem ZPP-2 determinuje dołączona do każdego zaworu instrukcja
producenta oraz paszport zbiornika dostarczony przez producenta zbiornika.
Bezpiecznik spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE oraz został wykonany zgodnie
z normami: PN EN 1127-1:2011 (EN 1127-1:2011),
PN-EN 13463-1:2010
(EN 13463-1:2009) oraz PN-EN 13463-5:2012 (EN 13463-5:2011). Posiadają
Certyfikat Badania Typu WE nr KDB 04ATEX068X Głównego Instytutu Górnictwa
Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”.
ZPP-2 są częścią składową pakietu "Bezpieczny zbiornik”, który został laureatem
pierwszej edycji GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii. Wszystkie produkty
wchodzące w jego skład, przeszły szczegółową analizę przez niezależnych ekspertów,
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zostały zweryfikowane przez Ministra Środowiska, jako najwyższej jakości produkty
ekologiczne i są w pełni wspierane przez Ministerstwo Środowiska.
"Bezpieczny zbiornik" dostał również najbardziej prestiżowe nagrody - "Produkt
Roku 2005" oraz "Grand Prix Prezesa UDT" podczas XII Międzynarodowych Targów
"Stacja Paliw" w 2005r.

2. DANE TECHNICZNE:
DANE OGÓLNE
Numer ATEX
Klasyfikacja urządzenia
Wykonanie według

KDB 04ATEX068X
II 1 G c T6
PN EN 1127-1:2011 (EN 1127-1:2011),
PN-EN 13463-1:2010 (EN 13463-1:2009)
PN-EN 13463-5:2012 (EN 13463-5:2011)
DN100
Gwintowe (GW/GW)

Średnica rury montażowej
Rodzaj przyłącza

PARAMETRY PRACY
Rodzaj spustu
Maksymalna szybkość napełniania
Temperatura pracy
Ciśnienie robocze (absolutne)
Kierunek montażu
Wersja obudowy ze
stali węglowej:
Media
Wersja obudowy ze
stali kwasoodpornej
Otoczenie pracy

Grawitacyjny oraz ciśnieniowy
800l/min
-20oC - +60oC
0,8 – 1,3 bar
Pionowy, zgodny z ruchem pływaka
Wszystkie za wyjątkiem mediów agresywnych
i produktów spożywczych
bez ograniczeń
Zbiorniki bezciśnieniowe,
temperatura atmosferyczna

WYKONANIE
Materiał wykonania obudowy
Materiał wykonania elementów
ruchomych
Materiał wykonania pływaka

Stal węglowa lub kwasoodporna
Stal kwasoodporna
Stal kwasoodporna

3. SPRAWOZDANIE Z OCENY ZAGROŻENIA ZAPŁONEM:
Podczas przeprowadzania powyższej oceny zagrożenia zapłonem, przeanalizowano
zgodnie z normą PN-EN 13463-1:2010 (EN 13463-1:2009) wszystkie możliwe źródła
zapłonu podane w normie PN-EN 1127-1 (EN 1127-1:2011:E). Przeprowadzono
analizę biorąc pod uwagę działanie normalne, spodziewane wadliwe działanie oraz
rzadko występujące wadliwe działanie. W związku z przeprowadzonymi analizami
i oceną, nie stwierdzono żadnych potencjalnych oraz efektywnych źródeł zapłonu.
Jest to urządzenie klasy II 1 G cT6 i może być stosowane w strefie „0”.
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4. WYMIARY ORAZ RYSUNEK:
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5. OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ NA TABLICZCE FABRYCZNEJ:

II 1 – oznakowanie grupy oraz kategorii urządzenia grupa „II” kategoria „1”
oznacza urządzenia przeznaczone do użytku w przestrzeniach, w których atmosfery
wybuchowe mieszanin powietrza z gazami, parami, mgłami lub mieszanin pyłowo
powietrznych, są obecne stale, przez długie okresy.
G – dodatkowe oznaczenie urządzeń grupy II kategorii 1. Oznaczenie oznacza
rozważa się atmosfery wybuchowe gazów, par lub mgieł.
c – dodatkowe oznaczenie odnośnie do bezpieczeństwa konstrukcyjnego –
zabezpieczenie przed wybuchem
T6 – klasa temperaturowa. T6 oznacza maksymalną dopuszczalną temperaturę
powierzchni urządzenia 85oC

6. INSTRUKCJA MONTAŻU:
Zawór montuje się na rurze spustowej podziemnych i naziemnych zbiorników
magazynowych substancji płynnych. Wysokość instalacji zaworu na rurze spustowej
opisana jest w punkcie 2 niniejszej instrukcji.
Przed instalacją należy zapoznać się z dokumentacją zaworu ZPP-2 oraz
z paszportem zbiornika, w którym producent określa poziom alarmowy produktu w
zbiorniku. ZPP-2 należy zamontować na odpowiedniej wysokości rury spustowej,
przestrzegając minimalnych odległości od płaszcza zbiornika, jak podano na rysunku
montażowym w punkcie 2. Zawór wkręcić pomiędzy dwoma odcinkami rury
spustowej, posiadającej odpowiednie do montażu zaworu gwinty zewnętrzne 4”
(dopuszcza się montaż na rurze DN80 po zastosowaniu redukcji gwintowych
odpowiedniego typu). Zawór musi być zamontowany pionowo, bez ograniczeń dla
pływaka w jego pełnym zakresie pracy, pływak powinien swobodnie opadać, a klapka
powinna pozostać w pozycji pionowej Po montażu należy dokonać inspekcji
wzrokowej poprawności dokręcenia zaworu. Następnie należy zamontować tabliczkę
znamionową ZPP-2 na rurze spustowej w studzience nazbiornikowej.
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H – minimalna odległość
montażu ZPP-2 od
płaszcza zbiornika,
warunkująca
poprawną pracę
pływaka w pełnym
zakresie bez
ograniczeń w postaci
kontaktu z płaszczem
zbiornika
PA – wysokość poziomu
alarmowego produktu
A – pozostała wysokość
zbiornika od stanu
martwego produktu,
do jego stanu
alarmowego,
stanowiąca poziom
napełnienia zbiornika
produktem

7. UŻYTKOWANIE ORAZ KONSERWACJA:
Dopuszcza się stosowanie zaworu wyłącznie zgodne z przeznaczeniem
oraz z warunkami określonymi przez producenta. Aby bezpiecznik funkcjonował
w sposób prawidłowy zaleca się jego okresowy przegląd oraz czyszczenie przez
autoryzowany serwis co 6 miesięcy.
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8. DOKUMENTY:
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