Aniger Sp. z o.o.
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Nowa 10a

Seria 1201

Standardowa dokumentacja

Dane Techniczne
Œrednica nominalna

2’’

Rodzaj p³ynu

wêglowodory

Nominalne natê¿enie przep³ywu (m?/h)

30 70 120 280

(prêdkoœæ przep³ywu 4,5m/s) (l/min)

500 1200 2000 4700

Max natê¿enie przep³ywu (m?/h)

38

(prêdkoœæ przep³ywu 5,3m/s) (l/min)

635 1400 2500 5200

Temperatura robocza

-15°C / +65°C

Waga (wymiary standardowe) (kg)

3”

100 119 151 325

82

4”

5’’

150 310

Ciœnienie robocze

10 bar

Ciœnienie testowe

15 bar

Akcesoria

tel. 62 738 51 33
www.aniger.pl

Ka¿de ramiê za³adowcze serii 1201 posiada w³asny numer seryjny
oraz za³¹czone dokumenty:
Rysunek techniczny ramienia za³adowczego.
Deklaracja zgodnoœci materia³owej oraz dokument testów roboczych.
Deklaracja ATEX 94/9/CE – zgodnoœæ z Dyrektyw¹.
Deklaracja PED 97/23/CE – zgodnoœæ z Dyrektyw¹.
Instrukcja u¿ytkownika.
Kody zestawów serwisowych ramienia za³adowczego.
Dokumentacja dostarczana na ¿yczenie
Na ¿yczenie klienta, po przyjêciu oferty, do ramienia za³adowczego 1405
mo¿e zostaæ do³¹czona nastêpuj¹ca dokumentacja:
Mapa spawania (WM) wraz ze specyfikacj¹ spawania (WPS)
oraz ograniczeniami spawania (WQ).
Mapa specyfikacji materia³ów ramienia (MIM)
wraz z certyfikacj¹ 3.1 EN 10204 dla stali
oraz certyfikacj¹ 2.2 EN 10204 dla aluminium i materia³ów gumowych.
Certyfikat radiograficznego badania spoin (RX).

Aniger Sp. z o.o.
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Nowa 10a
tel. 62 738 51 33

Celem poprawy bezpieczeñstwa i komfortu u¿ytkowania ramienia za³adowczego serii 1201, firma Silea S.p.A.
zaleca stosowanie nastêpuj¹cych akcesoriów:
Zawór zwrotny, wykonany z aluminium, z ko³nierzem TTMA, seria 3050.
Przerywacz pró¿ni, ?”, seria 3130.
Mikroprze³¹cznik wskazuj¹cy otwarty / zamkniêty zawór, seria 3160.
Blokada mechaniczna w pozycji roboczej, seria 3190.
Mikroprze³¹cznik wskazuj¹cy pozycjê pionow¹, seria 3193.
Blokada mechaniczna w pozycji spoczynkowej, seria 3195.
Mechaniczny ogranicznik obrotu, seria 3195.
Mikroprze³¹cznik wskazuj¹cy pozycjê poziom¹, seria 3195.
Czujnik przepe³nienia, seria 3021.
Wziernik z pleksiglasu do kontroli przep³ywu, seria 0517.
Zewnêtrzny kabel przewodnictwa elektrycznego, seria 3186.
Malowanie na kolor niestandardowy.

RAMIÊ NALEWCZE
odgórn
órnego
ego tankowania

Seria 1201

Seria 1201
Wymiary g³ówne

Ramiona za³adowcze serii 1201 wykorzystywane s¹ w zak³adach oraz instalacjach, gdzie wymagane jest u¿ycie
d³u¿szego ramienia do za³adunku cystern drogowych i kolejowych od góry. Ramiona Silea 1201 s¹ odpowiednio
wywa¿one i posiadaj¹ regulowan¹ sprê¿ynê skrêtn¹. Wywa¿enie ramienia umo¿liwia jego pochylenie w osi poziomej w
zakresie 55° - 60° w górê oraz 20° - 30° w dó³.

Opis podzespo³ów
Rura wysiêgnika, seria 3108 / 3118, wykonana ze stali wêglowej, typ 40, z podstaw¹ wzmacniaj¹c¹ lub bez. Rura
przed³u¿a ramiê za³adowcze i dziêki temu umo¿liwia utrzymanie rury zrzutowej w pozycji pionowej, u³atwiaj¹c tym
samym korzystanie z dodatkowych akcesoriów, takich jak sto¿ek odzysku oparów lub czujnik przepe³nienia.
Podwójne z³¹cze obrotowe, seria 0864, wykonane z ¿eliwa kulkowego, typ F50. Zdolne do obrotu w
p³aszczyŸnie poziomej i pionowej. Sk³ada siê z dwóch z³¹czy obrotowych z podwójnym rzêdem ³o¿ysk kulkowych z
uszczelkami Viton ®. Ka¿de ³o¿ysko kulkowe wyposa¿one jest
w smarowniczkê i odpowiedni zawór spustowy. Ko³nierz ³¹cz¹cy z uk³adem rurowym spe³nia wymogi ANSI 150#.
Zespó³ wywa¿aj¹cy ze sprê¿yn¹ skrêtn¹, seria 3000, wykonany z ¿eliwa kulkowego. Jego zadaniem jest
wywa¿enie wystaj¹cej czêœci ramienia za³adowczego. Posiada regulowany górny i dolny k¹t roboczy. Pomiêdzy trzon
regulacji górnego ³¹cznika krañcowego a blokad¹ znajduje siê amortyzator sprê¿yny. Gdy po³o¿enie ramienia jest
ponad osi¹ poziom¹, zespó³ wywa¿aj¹cy wyci¹ga ramiê w górê, a gdy po³o¿enie ramienia jest pod osi¹ poziom¹, zespó³
wywa¿aj¹cy ci¹gnie ramiê do do³u, przeciwdzia³aj¹c w ten sposób reakcji hydrostatycznej wywo³anej przez przep³yw
p³ynu. Zespó³ wywa¿aj¹cy chroniony jest plastikow¹ obudow¹ i przymocowany jest bezpoœrednio do podwójnego
z³¹cza obrotowego.
Zawór za³adowczy, seria 0560, wykonany ze stopu aluminium, typu „pozostaje otwarty”. Zawór dzieli liniê
za³adunkow¹. Zawór otwiera siê dwufazowo i posiada regulacjê prêdkoœci otwarcia, przez co dopasowuje siê do
ciœnienia oraz stopnia lepkoœci ³adowanego produktu p³ynnego. W zaworze znajduj¹ siê uszczelki Viton ®.
Rura g³ówna, seria 3115, wykonana ze stopu aluminium.
Urz¹dzenie zdalnego sterowania zaworem, seria 3170, u³atwia prowadzenie operacji za³adunku. Jest
przymocowane do z³¹cza
obrotowego na terminalu.
Z³¹cze obrotowe rury zrzutowej, seria 0874, wykonane ze stopu aluminium, typ F40. Obraca siê w p³aszczyŸnie
pionowej i utrzymuje rurê zrzutow¹ w pionie. Jest wyposa¿one w uchwyt, który u³atwia przesuwanie ramienia i posiada
uszczelki Viton ®.
Rura zrzutowa, seria 3110, wykonana ze stopu aluminium.
Okapnik z kleszczami, seria 3125, wykonany z aluminium. Bezpoœrednie z³¹cza ko³nierzowe s¹ zgodne z
normami TTMA.

Dokumentacja dostarczana na ¿yczenie
Na ¿yczenie klienta, za dodatkow¹ op³at¹, do ramienia za³adowczego 1201 mo¿e zostaæ do³¹czona nastêpuj¹ca
dokumentacja:
- Mapa spawania (WM) wraz ze specyfikacj¹ spawania (WPS) oraz ograniczeniami spawania (WQ).
- Mapa specyfikacji materia³ów ramienia (MIM) wraz z certyfikacj¹ 3.1 EN 10204 dla stali oraz certyfikacj¹ 2.2 EN
10204 dla aluminium i materia³ów gumowych.
- Certyfikat radiograficznego badania spoin (RX).

Standardowe d³ugoœci oraz zasiêg roboczy podano na rysunkach. Wymiary oraz materia³y wykonania Górnych
Ramion Za³adowczych Silea mog¹ byæ modyfikowane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów.

Standardowa dokumentacja
Ka¿de ramiê za³adowcze serii 1201 posiada w³asny numer seryjny oraz za³¹czone dokumenty:
Rysunek techniczny.
Deklaracja zgodnoœci materia³owej oraz dokument testów roboczych.
Deklaracja ATEX 94/9/CE.
Deklaracja PED 97/23/CE.
Instrukcja u¿ytkownika.
Kody zestawów serwisowych ramienia za³adowczego.

Wersje zmodyfikowane
Na ¿yczenie klienta, po przyjêciu oferty Silea, ramiê za³adowcze 1201 mo¿e zostaæ wykonane z wprowadzeniem
nastêpuj¹cych modyfikacji wersji standardowej:
Podwójne z³¹cze obrotowe ze stali wêglowej, seria 0865.
Ramiê 2”, wykonane ze stali wêglowej lub stali nierdzewnej.
Materia³ do wykonania ramienia: stal wêglowa, stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316. Wszystkie wyposa¿one
w zawór kulowy.
3-czêœciowe z³¹cze obrotowe, seria NFT879. U³atwia prowadzenie prac serwisowych.
Cylinder t³oka sprê¿yny wywa¿aj¹cej, ze sprê¿yn¹ naciskow¹.
Zawór za³adunkowy typu „pozostaje otwarty”, zwany inaczej czuwakiem, zamykaj¹cy siê automatycznie po
zwolnieniu dŸwigni.
Nadziemny nalew produktu (na nalewie ramienia).
Uszczelki teflonowe (PTFE) na z³¹czu i zaworze za³adunkowym.
Ramiê lewe.
Specjalny zawór za³adunkowy, dla paliw do silników odrzutowych.
Sto¿ek z pow³ok¹ Vulkollan do w³azu 20”.
Wylot trójnikowy, wykonany z aluminium, seria 3111.
Wylot z przegrod¹, wykonany z aluminium, seria 3112.
W¹¿ zrzutowy z szybkim z³¹czem, 3” lub 4”, seria 3113.

Wymogi prawne
Wszystkie dostarczone produkty spe³niaj¹ wszelkie wymogi prawne w zakresie górnego za³adunku produktów
ropopochodnych, obowi¹zuj¹ce w danej chwili.
Produkt jest zgodny z nastêpuj¹cymi Dyrektywami:
- Dyrektywa 97/23/CE, znana równie¿ jako PED.
- Dyrektywa 94/9/CE, znana równie¿ jako ATEX. Dostarczone produkty spe³niaj¹ nastêpuj¹ce normy: API / ASTM /
ANSI / TTMA w zakresie rur, ko³nierzy, ³uków oraz innych ³¹czników.

Obr
óbka powierzchni
Obróbka
Podwójne z³¹cze obrotowe oraz rury aluminiowe chronione s¹ malowaniem szarym Proszkiem Poliestrowym RAL
7035,spieczonym z powierzchni¹. Ramiê za³adowcze oraz z³¹cze rury zrzutowej zosta³y poddane procesowi utleniania
anodowego. Zespó³ wywa¿aj¹cy z ¿eliwa oraz œruby pokrywa DACROMET ®, pow³oka sk³adaj¹ca siê g³ównie z
p³ytkowego Cynku oraz Aluminium z mineralnym spoiwem na bazie tlenku chromu.

