
ZAWORY NA - I ODPOWIETRZAJ¥CE
typu BEV-G oraz BEV-F 
Jednostopniowe zawory do odpowietrzania, odgazowania 
i napowietrzania ruroci¹gów t³ocznych do œcieków

Zawór typu BEV-G Specjalne zastosowanie tego 
typu zaworów: 

Zawór typu BEV-F Specjalne zastosowanie tego 
typu zaworów:

Zawór na- i odpowietrzaj¹cy typu
BEV-G posiada jedn¹ komorê i jest
stosowany w instalacjach, w których
wystêpuj¹ przep³ywy du¿ych iloœci
powietrza lub gazów.
  

Zasada dzia³ania tego zaworu jest
identyczna jak dla I-go stopnia zaworu
dwustopniowego, opisanego na
odwrotnej stronie karty. W przypadku
„zgrubnego” odpowietrzania nie jest
wymagane dostosowanie ciœnienia
pracy zaworu do ciœnienia roboczego
w instalacji, poniewa¿ pod wp³ywem
ciœnienia w ruroci¹gu pozostaje on
zamkniêty.

Zawór typu BEV-F jest
jednostopniowym zaworem na i
odpowietrzaj¹cym do stosowania
w instalacjach stale pozostaj¹cych pod
ciœnieniem oraz w których wystêpuj¹
nieznaczne iloœci powietrza lub gazów.
  

Zasada dzia³ania tego zaworu jest
identyczna jak dla II-go stopnia zaworu
dwustopniowego, opisanego na
odwrotnej stronie karty.

Napowietrzanie wybranych
odcinków instalacji przy zaniku
ciœnienia w ruroci¹gu.
  

Szybkie odpowietrzanie ruroci¹gu
w najwy¿szym punkcie,
w przypadku krótkiego czasu pracy
pomp. W takiej sytuacji istnieje
mo¿liwoœæ rezygnacji
z odprowadzania ma³ych iloœci
gazów zawartych w medium.
  

Zabezpieczenie przed
podciœnieniem przy ruroci¹gach
t³ocznych u³o¿onych ze zmienn¹
geometri¹ wysokoœci.

Wy¿sze punkty instalacji, które
równie¿ podczas postoju pomp,
w sytuacji dalej wznosz¹cego siê
ruroci¹gu pozostaj¹ pod wp³ywem
ciœnienia hydrostatycznego oraz
gdzie nie wystêpuje potrzeba
odprowadzenia du¿ych iloœci
powietrza.
   

Wy¿sze punkty ruroci¹gów
t³ocznych o niewielkim przep³ywie
medium. Objêtoœæ t³oczonego
medium nie mo¿e byæ wiêksza

od iloœci odprowadzanych gazów.
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ZAWORY NA - I ODPOWIETRZAJ¥CE typu BEV-GF 

Dwustopniowe zawory do odpowietrzania, odgazowania i napowietrzania 
ruroci¹gów t³ocznych do œcieków.

Zawory typu BEV s³u¿¹
zabezpieczeniu ruroci¹gów t³ocznych 
przed skutkami zapowietrzania siê oraz 
powstawania podciœnienia.  

Konstrukcja zaworów, a szczególnie 
mo¿liwoœæ doboru poszczególnych 
elementów decyduj¹cych o wielkoœci
dop³ywu lub wyp³ywu strumienia gazu, 
pozwala optymalnie dostosowaæ
parametry pracy zaworów do 
rzeczywistych potrzeb. Wielkoœci, jak 
równie¿ typ zaworu nie s¹ dobierane 
do œrednicy nominalnej ruroci¹gu,
lecz w oparciu o maksymalne iloœci
przep³ywaj¹cego medium.  

Zawory w wersji GF s¹ dwustopniowe: 
pierwszy stopieñ (G) o du¿ej
wydajnoœci jest skuteczny przy 
nape³nianiu i opró¿nianiu ruroci¹gu, 
drugi stopieñ (F) jest wykorzystywany 
do odprowadzania gazów przy 
wype³nionym ruroci¹gu.

Zawory typu BEV s¹ skonstruowane 
specjalnie dla mediów o zaburzonym 
przep³ywie, zanieczyszczonych 
czêœciami sta³ymi i materia³ami 
blokuj¹cymi. Bardzo prosta,  
pozbawiona pasowañ i przegubów 
budowa daje pewnoœæ dzia³ania oraz 
nie wymaga ci¹g³ego nadzoru. 

Opis dzia³aniaCharakterystyka

Pierwszy stopieñ tzw. „zgrubny” (G), 
s³u¿y do odprowadzenia powietrza 
z pustego ruroci¹gu w czasie jego 
nape³niania przy maksymalnej 
wydajnoœci pompy. Oznacza to, 
¿e pierwszy stopieñ odpowietrzania 
zaworu musi w skrajnych warunkach 
odprowadziæ tyle powietrza, jaka jest 
objêtoœæ wt³aczanej cieczy. 
W przypadku zastosowania zbyt 
ma³ego zaworu przy du¿ej iloœci
odprowadzanego powietrza, osi¹ga 
ono znaczn¹ prêdkoœæ przep³ywu, 
powoduj¹c uniesienie p³ywaka 
i chwilowe zamkniêcie zaworu. 
Podobne zjawiska wystêpuj¹ w sytuacji 
odwrotnej, tzn. podczas gwa³townego 
opró¿niania i potrzebie szybkiego 
napowietrzenia ruroci¹gu.

Drugi stopieñ (F) ma zadanie 
„precyzyjnego” odprowadzenia 
powietrza i gazów, które gromadz¹ siê
w najwy¿szym punkcie wype³nionego 
i pozostaj¹cego pod ciœnieniem  
ruroci¹gu. W tym przypadku zarówno 
ciê¿ar p³ywaka, jak i przekrój dyszy 
musz¹ byæ odpowiednio dobrane 
do wielkoœci ciœnienia roboczego. 
W przypadku ustawienia zbyt ma³ego  

ciœnienia w komorze zaworu, w trakcie 
procesu przesy³u nie spe³nia on ¿adnej 
funkcji odpowietrzania. P³ywak otwiera 
dyszê i umo¿liwia przep³yw gazów 
dopiero z chwil¹ wy³¹czenia pompy 
i zaniku ciœnienia w ruroci¹gu. Z kolei 
przy ustawieniu zbyt du¿ego ciœnienia 
pracy zaworu jego wydajnoœæ jest 
ograniczona, co mo¿e prowadziæ do 
zak³óceñ w funkcjonowaniu systemu.  

W³aœciwe ustawienie zaworu 
odpowiednio do lokalnych warunków 
pracy instalacji, przy za³o¿eniu, 
¿e korpus i ko³nierze odpowiadaj¹
klasie ruroci¹gu t³ocznego, polega na 
prawid³owym doborze wymiennych 
czêœci montowanych wewn¹trz
obudowy. 

Korpusy zaworów typu BEV s¹
wykonywane w nastêpuj¹cych
klasach ciœnienia: 

   Standardowe wykonanie 
(dane techniczne w tabeli) jest 
przeznaczone dla instalacji 
o ciœnieniu roboczym do 6 bar. 
Korpus jest wykonany z ¿eliwa 
sferoidalnego GGG 40. 
Zawór posiada przy³¹cze
ko³nierzowe PN 10. 

   Wykonania specjalne s¹ 
produkowane dla ciœnienia 
roboczego do 10 oraz 16 bar. 
Korpus jest wykonany ze stali 
RST 37.2 jako konstrukcja 
spawana. Posiada przy³¹cze
ko³nierzowe w klasie PN 10 
oraz PN 16. 

Seryjna produkcja zaworów BEV dla 
ciœnienia roboczego do 6 bar wynika 
z faktu, i¿ w wiêkszoœci projektów 
instalacji t³ocznych œcieki s¹
podnoszone do 60 m s³upa wody. 

W przypadku instalowania zaworów 
na- i odpowietrzaj¹cych na d³ugich 
ruroci¹gach w znacznej odleg³oœci od 
przepompowni, nale¿y ka¿dorazowo 
wnikliwie przeanalizowaæ miejscowe 
warunki pracy instalacji, co pozwoli 
prawid³owo dobraæ ich wielkoœæ oraz 
zagwarantowaæ niezak³ócon¹ pracê.



ZAWORY NA - I ODPOWIETRZAJ¥CE typu BEV-GF 
Wymiary i sposób oznakowania

Typ zaworu Wydajnoœæ
m3/h

Ko³nierze      Wymiary w mm      Masa
w kg 

BEV… * I st. II st.** DN/PN L B H1 H2 A 1 2

Klucz znakowania zaworów - przyk³ad:

BEV 450     /     20         G         F    -    80  

Przy³¹cze ko³nierzowe DN 80, PN 10/16

Zawór odpowietrzaj¹cy “dok³adny” (II-gi stopieñ)

Zawór odpowietrzaj¹cy “zgrubny” (I-szy stopieñ)

3Wydajnoœæ zaworu II-go stopnia 20m /h

3Wydajnoœæ zaworu I-go stopnia 450m /h

Typ (symbol) zaworu

Materia³y : 

Korpus GGG 40

P³ywak Tworzywo NCPE

Dysza + iglica Stal nierdzewna
1.4571

Œruby

Ochrona
antykorozyjna

Pow³oka EGD 

Kolor pow³oki
ochronnej

Zielony DB 601

B

H2 H1

L

A

?

 1  Ø  
   2Ø

20-F-50                                   -               20               50/10      240      220       445      445         -            -           50          27
40-2F-80                                 -            2x20               80/10      460      260       460      460       200         -           50          60                    

450-G-50                                450            -                50/10      240      220       415        -            -          70           -            27                         
1000-G-100                     1000            -              100/10      315      275       430        -            -         100          -            60     1) 
2000-G-150                  2000            -              150/10      430      410       535        -            -         125          -            70 1) 

450/20-GF-80                         450           20              80/10      460      260       460       530       200       70         40           65 
1000/20-GF-100                1000           20            100/10      615      370       560       680       260     100       100         130

12000/40-GF-150        )         2000           40            150/10      720      410       665       780       300     125       100         130

*  Wydajnoœæ pompy nie mo¿e przekraczaæ
   wydajnoœci I-szego stopnia zaworu

istnieje mo¿liwoœæ wykonania zaworów
o wiêkszej wydajnoœci oraz wy¿szych
ciœnieñ (do 16 bar) na zamówienie
indywidualne

1)  Korpus spawany St 37

** Wydajnoœæ odpowietrzania przy ciœnieniu
    2 bar w punkcie pracy

                                                   
                                                                                                                              

biuro@ecotech.pl 
www.ecotech.pl

                                                   
                                                                                                                              

EcoTech Sp. z o.o.
Spó³ka komandytowa

ul. S³oneczna 39 A    
83-021 Wiœlina

                                                   
                                            
Tel.: 58 344 83 83
Fax.: 58 344 25 04

Stal nierdzewna
1.4571



ZAWORY NA - I ODPOWIETRZAJ¥CE typu BEV-GF 
Zasada dzia³ania

1. Pompa wt³acza medium do pustego 
ruroci¹gu. W pocz¹tkowej fazie przez otwarty 
zawór powietrze wype³niaj¹ce ruroci¹g
swobodnie wydostaje siê na zewn¹trz.
P³ywaki zainstalowane w komorach zaworu 
s¹ stopniowo unoszone przez dop³ywaj¹ce
medium, a zamontowane na nich iglice 
przes³aniaj¹ umieszczone w gniazdach dysze, 
powoduj¹c ograniczenie wyp³ywu powietrza. 
Z uwagi na ró¿nice wypornoœci p³ywaków
wczeœniej zamyka siê I-szy tzw. „zgrubny” 
(SG) stopieñ odpowietrzania.

3. W korpusie zamkniêtego zaworu ponad 
poziomem p³ywaków gromadz¹ siê zawarte 
w medium gazy, tworz¹c poduszkê powietrzn¹.
Ciœnienie zbieraj¹cych siê gazów wypiera 
wype³niaj¹ce korpus medium, co powoduje 
obni¿enie siê pozycji p³ywaków. Gdy nacisk 
gazów jest dostatecznie du¿y nastêpuje
otwarcie II-go stopnia zaworu i odpowietrzenie 
uk³adu. Gdy ciœnienie gazów ponownie spadnie 
ca³y proces zaczyna siê od nowa. Podczas 
odpowietrzania ruroci¹gów z niewielkich iloœci
gazów I-szy stopieñ pozostaje ca³y czas 
zamkniêty.

2. Po odciêciu I-go stopnia pozosta³e
w ruroci¹gu powietrze oraz gazy wydostaj¹
siê powoli na zewn¹trz przez II-gi tzw. 
„dok³adny” (SF) stopieñ, a¿ do chwili gdy 
zamontowany w nim p³ywak pod wp³ywem 
naporu medium ca³kowicie zamknie zawór. 

4. Z chwil¹ ustania pracy pomp i opró¿nienia
ruroci¹gu z medium, otwieraj¹ siê oba stopnie 
zaworu. Ruroci¹g t³oczny jest napowietrzany. 

SG SF

SG SF

SG SFSG

SF
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