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I. Wstęp 

Niniejsza instrukcja opracowana została w celu zapoznania użytkownika z instalowaniem 

i obsługą sprężynowych zaworów bezpieczeństwa typu ZBKk i ZBKP 

 

II. Dane ogólne 

Zawory bezpieczeństwa typu ZBKk i ZBKP przeznaczone są  głównie do lądowych 

i morskich urządzeń chłodniczych. Służą do zabezpieczenia urządzeń przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia. Zawory są przeznaczone wyłącznie do pracy na czynnikach 

w postaci pary nasyconej bez działania przeciwciśnienia to jest po zadziałaniu zaworu 

nadmiar czynnika powinien wyjść do atmosfery. Stosowanie tych zaworów jako zawory 

przelewowe jest niedopuszczalne. 

Zawory typu ZBKP obejmują typoszereg od DN 10 do DN 65. Są to standardowe zawory 

ZBKk wyposażone dodatkowo w wieżyczkę sterowania umożliwiającą ręczne otwieranie 

(kontrolne) zaworu bez konieczności zastosowania przerostu ciśnienia. 

Zawory bezpieczeństwa typu ZBKk tworzą typoszereg ośmiu wielkości w zakresie DN 

10 – 65mm, gdzie DN oznacza nominalną średnicę przelotu w gnieździe zaworu. Zawory 

te wykonane są w zasadzie w wersji kątowej kołnierzowej tylko ZBKk 10 może być 

wykonany z gwintowanym przyłączem wylotu. Konstrukcja zaworu odpowiada 

wymaganiom przepisów PN-EN ISO 4126-1. Korpus wykonany jest jako spawany ze 

stali węglowej. Grzybek, prowadzenie grzybka, gniazdo w miejscu styku z uszczelką 

oraz trzpień wykonane są ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie zamknięcia głównego 

stanowi wkładka grzybka wykonana z teflonu (PTFE). Grzybek zaworu posiada 

ograniczenie skoku za pośrednictwem trzpienia. Zastosowane w zaworach sprężyny 

śrubowe umożliwiają regulację ciśnienia otwarcia zaworów w zakresie 8 – 25 bar.  

W zależności od ciśnienia nastawy stosuje się jedną lub dwie sprężyny. Konstrukcję 

zaworów oraz wymiary przyłączeniowe przedstawiono na załączonych rysunkach.  

Zawory typu ZBKk oraz ZBKP zabezpieczone są przed niekontrolowanym 

zdjęciem pokrywy i ingerencją w jego pracę ołowianymi plombami założonymi 

bezpośredni na pokrywach lub śrubach mocujących pokrywy zaworów. Na plombach 

wyciśnięto znak kontroli technicznej. 

Tabliczka znamionowa jest cechowana trwale na obwodzie kołnierza korpusu 

w miejscu oznaczonym literką B jak na rysunku. Cechowanie obejmuje następujące dane: 

znak wytwórcy,  typ zaworu, materiał obudowy, ciśnienie nastawy, numer normy EN 

ISO 4126-1,  poświadczony współczynnik wypływu dla gazów, powierzchnia przekroju 

kanału przepływowego, minimalny skok grzybka, numer fabryczny,  rok budowy,   znak 

CE i numer jednostki notyfikowanej (CE 1433). 
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1. Dane techniczne  

 

Czynnik roboczy – amoniak R 717, freony: R 502, R 404A, R 407C, R 507,  

R 134a  lub inny czynnik nie działający agresywnie na stal węglową stopy aluminium 

i teflon np. propan – butan, powietrze itp.. 

Zakres temperatur roboczych od –40°C do + 150°C. 

Ciśnienie nastawy wynosi  8 ÷  25 bar. 

Wartość ciśnienia pełnego otwarcia nie przekracza wartości ciśnienia nastawy 

powiększonego o 10%. Wartość ciśnienia szczelnego zamknięcia  nie jest niższa od 

wartości ciśnienia nastawy pomniejszonego o 15%. 

Ciśnienie prób wytrzymałościowo-szczelnościowych korpusu - 42 bar. 

 

III. Instalowanie zaworów 

 

1. Transport i magazynowanie 

 

Otwory wlotowy i wylotowy zaworów powinny być zaślepione a powierzchnie 

przyłączeniowe zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniem. Na czas transportu zawory 

należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się ze względu na możliwość uszkodzenia 

powłok ochronnych. Transport i magazynowanie powinny wykluczać możliwość 

oddziaływania na zawory opadów atmosferycznych i pyłu. 

 

2. Montaż i demontaż zaworów w instalacji chłodniczej 

 

Przed zamontowaniem zaworu do instalacji należy sprawdzić: 

- cechowanie i aktualność zaświadczeń wykonania i zbadania zaworu lub dla wykonań 

morskich metryki zaworu, 

- wartość wymaganego ciśnienia nastawy, 

- stan zaplombowania zaworu przez kontrolę jakości wytwórcy lub instytucję do tego 

upoważnioną, 

- czystość powierzchni przyłącza zaworu. 

 

Zawory bezpieczeństwa typu ZBKk i ZBKP należy montować w położeniu pionowym na 

króćcu z kołnierzem aparatu lub innego zaworu. Z uwagi na zabezpieczenie instalacji 

w czasie wykonywania okresowych przeglądów zaworu zaleca się umieszczać go na 

zaworze trójdrożnym np. typu ZTb lub ZTk. Dla zapewnienia poprawnej pracy zaworu 
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bezpieczeństwa wymagana jest odpowiednia czystość instalacji. Demontaż zaworu 

z urządzenia chłodniczego powinna wykonywać osoba o właściwych kwalifikacjach 

przestrzegając obowiązujących przepisów BHP. 
 

IV. Eksploatacja 
 

1. Sprawdzenie zaworu 
 

Praca zaworów bezpieczeństwa po zamontowaniu ich do instalacji w przypadku 

nadmiernego wzrostu ciśnienia odbywa się automatycznie. Każdy zawór w odstępach 

czasu nie dłuższych od 6 miesięcy dla zaworów pracujących w instalacjach ziębniczych  

i co 12 miesięcy dla zaworów pracującymi z gazami palnymi i innymi, licząc od daty 

ostatniego nastawienia, należy poddać okresowej kontroli (Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków 

dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych, 

§ 36.1 i § 44.1.). Kontrola zaworu typu ZBKk przez użytkownika polega na: 

wymontowaniu zaworu z instalacji i sprawdzeniu prawidłowości jego działania na 

stanowisku próbnym bez zmiany nastawienia zaworu. Natomiast zawory ZBKP można 

sprawdzić nie zdejmując z instalacji, naciskając dźwignię wieżyczki ku dołowi (patrz : 

położenie robocze na rysunkach w dalszej części opracowania). 

 Po zakończeniu operacji ręcznego otwierania zaworów ZBKP 20÷50 dźwignię należy 

przełożyć w przeciwną stronę do oporu (położenie swobodne), patrz rysunek. 

 Jeżeli początek otwarcia i szczelne zamknięcie zaworu nastąpi przy wymaganych 

wartościach ciśnienia podanych w pkt. II.1, zawór działa prawidłowo i może być 

z powrotem zamontowany w instalacji. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli 

wadliwego działania zaworu bezpieczeństwa, należy dokonać jego przeglądu. 

 

2. Przegląd zaworu 

 

Dla przeprowadzenia przeglądu zawór należy zdemontować. W czasie przeglądu 

sprawdza się ogólny stan techniczny części przeprowadza ich ewentualną wymianę oraz 

ponowną regulację nastawy zaworu. Po przeglądzie i dokonaniu regulacji nastawy, 

należy uzyskać zgodę na ponowne dopuszczenie zaworu do eksploatacji przez 

odpowiedni organ  dozoru technicznego. Wykonanie przeglądu zaworu oraz jego 

ponowne nastawienie najlepiej zlecić wytwórcy. 
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ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA  ZBKk 
 

  

       ZBKk 10 - 15         ZBKk 20 - 65 
 

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA ZBKk – wymiary (mm) 
     

Typ i DN L H h A d1 
Współczynnik 

wypływu 
Masa 
[kg] 

B – Miejsce 
cechowania 
 znaku CE 

 ZBKk 10 82 120 2,5 65 9 0,67 2,9 

ZBKk 15 87 144 5,5 64 13 0,80 4,1 

ZBKk 20 95 223 6,0 81 19 0,70 7,8 

ZBKk 25 106 230 7,5 83 23 0,74 10,2 

ZBKk 32 125 285 9,0 110 30 0,67 20,5 

ZBKk 40 142 340 11,0 120 38 0,61 25,8 

ZBKk 50 170 425 13,5 140 48 0,65 42,5 

ZBKk 65 200 512 16,0 180 63 0,67 63,7 
 

Wymiary przyłączeniowe zaworu (mm). 
 

Typ i DN 
DN  
 P1 

K1 M x n w1 x1 f1 
DN  
 P2 

D2 K2 do x  n w2 x2 c2 f2 

ZBKk 10 15 65 M12x4 29 39 4 20 105 75 14x4 36 50 16 4 

ZBKk 15 20 75 M12x4 36 50 4 20 105 75 14x4 36 50 16 4 

ZBKk 20 25 85 M12x4 43 57 4 40 150 110 18x4 61 75 18 4 

ZBKk 25 32 100 M16x4 51 65 4 50 165 125 18x4 73 87 20 4 

ZBKk 32 40 110 M16x4 61 75 4 65 185 145 18x8 95 109 22 4 

ZBKk 40 50 125 M16x4 73 87 4 80 200 160 18x8 106 120 24 4 

ZBKk 50 65 145 M16x8 95 109 4 100 235 190 22x8 129 149 24 4,5 

ZBKk 65 80 160 M16x8 106 120 4 125 270 220 26x8 155 175 26 4,5 
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ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA  ZBKP 
 

 
 

 
       ZBKP 20 - 65        

 
ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA ZBKP – wymiary (mm) 

 

Typ i DN H 
Masa  
[kg] 

ZBKP 20 290 9,3 

ZBKP 25 300 11,6 

ZBKP 32 373 22,2 

ZBKP 40 428 29,9 

ZBKP 50 520 45,9 

ZBKP 65 602 58,5 

 
Pozostałe wymiary jak dla zaworów typu ZBKk. 
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ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA  ZBKP 
 

 
 
 

       ZBKP 10 - 15       ZBKP 20 - 65 
 

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA ZBKP – wymiary (mm) 
 

Typ i DN H 
Masa  
[kg] 

 ZBKP 10 225 3,2 

ZBKP 15 250 4,6 

ZBKP 20 290 9,3 

ZBKP 25 300 11,6 

ZBKP 32 373 22,2 

ZBKP 40 428 29,9 

ZBKP 50 520 45,9 

ZBKP 65 602 58,5 

 
Pozostałe wymiary jak dla zaworów typu ZBKk 
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