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     SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
            MODERNIZAVJA WĘZŁA CIEPLNEGO 

SST - S.3. 
 

 
1. WSTĘP 
 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SS T/. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie węzła cieplnego dla projektu  
pt. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOW BUDYNKU BIUROWEGO RZESZOWSKIEJ 
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. na działce  NR 1336/3 OBR.207 W 
RZESZOWIE” 

 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technic znej.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
wykonanie węzła cieplnego dla potrzeb grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania 
c.w.u. w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
 
* demontaż urządzeń, armatury i rurociągów istniejącego węzła cieplnego, 
* montaż rurociągów węzła wymiennikowego, 
* montaż armatury węzła wymiennikowego, 
* montaż urządzeń węzła wymiennikowego, 
* badania węzła wymiennikowego, 
* wykonanie izolacji antykorozyjnych, 
* wykonanie izolacji termicznych, 
* regulacja działania węzła wymiennikowego. 
* wykonanie kanału nawiewnego do pomieszczenia węzła cieplnego 

 Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskie 
oraz zgodnie         z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 /z 
późniejszymi zmianami/; RMI z dn. 12.04.2004 /z późniejszymi zmianami/ w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych" -WTWiO- 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003; normą przedmiotową PN-B-02423:1999 „Węzły 
ciepłownicze. Wymagania           i badania przy odbiorze”. 
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożności ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i element 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.  
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2. MATERIAŁY. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
stosować wyroby budowlane,  które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych -   w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych  i  
stosowanych według    tradycyjnie    uznanych    zasad    sztuki    budowlanej,    będącym    
załącznikiem do rozporządzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/, 
4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano  oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru  Polskich  Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone   do   jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   są   wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie  
z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy 
Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - 
inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
ww. oświadczenia, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
 

Przewody. 

W węźle ciepłowniczym należy stosować rurociągi: 
1) w obiegach wody grzejnej należy stosować rury stalowe bez szwu walcowane na 
gorąco wg. przedmiotowej normy PN-H-74219, 
2) w obiegach ciepłej wody użytkowej należy stosować rury stalowe ocynkowane wg PN-
H-74200 – woda zimna, woda ciepła i cyrkulacja wg. TWT-2. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego przez 
Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych. 
 
Armatura i osprz ęt 

W węźle wymiennikowym projektuje się w armaturę regulacyjną, pomiarową i 
odcinającą /wg. specyfikacji w dokumentacji projektowej/ o następujących parametrach 
pracy: 
- wysokie parametry: temperatura pracy 150°C, PN 16, 
- niskie parametry: temperatura pracy 100 °C, PN 10, 
typ zaworów odcinających: kulowe /gwintowane, kołnierzowe, do wspawania/. 
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Urządzenia i elementy w ęzła cieplnego 

 
Wymiennik płytowy, lutowany firmy Alfa Laval CB76-30M (B23,B23), 
/c.o./ 
Wymiennik płytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CBH18-50H 
/c.w.u./ 
Stabilizator -zasobnik ciepłej wody stojący bez wężownicy typ np. 
HSU500 o pojemności 500 dm3. CIBET. 
Zawór bezpieczeństwa, membranowy typ 1915 firmy SYR o średnicy 
przyłącza 1 1/4" gwintowany o przekroju siedliska d0 =27 mm, ciśnienie 
początku otwarcia 4 bar, 
Zawór bezpieczeństwa, membranowy typ 2115 firmy SYR o średnicy 
przyłącza 1” gwintowany o przekroju siedliska d0 = 20 mm, ciśnienie 
początku otwarcia 6 bar, 
Naczynie wzbiorcze przeponowe typ 640E. Reflex - istniejące 
Regulator różnicy ciśnień i przepływu AVPB, Dn32, kvs=12,5 m3/h, tmax 
150 C, PN 25, ciśnienie 0.3-2 bar, przepływ 0,4-10 m3/h. Danfoss,  
/dostawa MPEC/. 
Regulator różnicy ciśnień typ AVPB, Dn25, kvs=8,0 m3/h, tmax 150 C,  
PN 25, ciśnienie 0.3-2 bar, przepływ 0,2-4,5 m3/h. Danfoss, montaż na 
powrocie /dostawa MPEC/.  
Zawór regulacyjny VM2, Dn20, kvs=4 m3/h, tmax 150 C,  
PN 25; z siłownikiem AMV23, z funkcją bezpieczeństwa. Danfoss 
Zawór regulacyjny VM2, Dn20, kvs=4m3/h, tmax 150 C,  
PN 25; z siłownikiem AMV33, z funkcją bezpieczeństwa.. Danfoss 
Licznik ciepła składający się z przelicznika LEC, pary czujników 
temperatury TOP 145 i wodomierza wielostrumieniowego MTH, 
tmax150C, PN 16. GWF KFAP /istniej ący - własno ść MPEC/ 
Licznik ciepła Multical 601 (f-my Kamstrup)z ultradźwiękowym 
przetwornikiem przepływu typu Ultraflow 54 dn 25 o przepływie 
nominalnym 6m3/h montowany na zasilaniu. Zasilanie bateryjne. 
 /dostawa MPEC/  
Magnetoodmulacz Nr1 OISm 200/50, tmax 150 C, PN16. Spawtest 
Filtr siatkowy kołnierzowy FS-1, dn 80  
Odpowietrznik ZKAMA dn 25 gwintowany fig 918 
Pompa obiegowa c.o. i c.t.- Magna UPE 32-120 U= 230 V p= 0,3 kW 
Złącze samoodcinające SU R1x1. Reflex 
Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DE 40. Reflex 
Rozdzielacze instalacyjne Dn100, l=1,0 m,  
Wodomierz skrzydełkowy JS1.5, Dn20. Powogaz (dostawa MPEC)  
Filtr siatkowy FS dn20 
Zawór równoważący STAD Dn 25 TA 
Filtr siatkowy gwintowany do ciepłej wody Dn25 
Pompa cyrkulacyjna  UPS 32-50F B serii 100, U= 230V p= 0,2 kW 
 
Wodomierz skrzydełkowy WS 6 dn 32 gn= 6m3/h 
Filtr siatkowy gwintowany do wody Dn 32 

Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn 65 
/dostawa MPEC- istn/   
Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn50 

Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn32 

Zawór zwrotny c.o., T 100 C, PN 6, Dn20 

Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn20 

Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 150 C, PN 16, Dn15 

Zawór kulowy odcinający, do wspawania, T 100 C, PN 16, Dn80 

Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn50 

Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn65 

Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn25 

Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn20 
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Zawór kulowy odcinający c.o., gwintowany, T 100 C, PN 6, Dn15 

Zawór zwrotny c.o., T 100 C, PN 6, Dn50 

Zawór zwrotny c.o., T 100 C, PN 6, Dn65 

Zawór kulowy odcinający wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 32 

Zawór kulowy odcinający wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 25 

Zawór kulowy odcinający wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 20 

Zawór kulowy odcinający wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 15 

Zawór zwrotny wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 25 

Zawór zwrotny wodociągowy, T 100 C, PN 6, Dn 32 

Termometry o zakresie pomiarowym do 150 st.C 

Termometry o zakresie pomiarowym do 100 st.C 

Manometry o zakresie pomiarowym do 16 bar /sieć/ 

Manometry o zakresie pomiarowym do 6 bar 

Rury stalowe wg PN-74/H-74200 obustronnie ocynkowana-woda 

Rura stalowa wg PN-80/H-74219 bez szwu- instalacja grzewcza 

                                                        

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągów i urządzeń węzła należy je 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zastosowanie odpowiednich powłok malarskich wg 
następujących kart katalogowych: 
- RMP 01/86 - 6.6.01.-rurociągi na parametry 135/70°C, 
- RMP 01/86 - 6.4.01.-rurociągi na parametry 80/60°C. 
Powłoki malarskie należy wykonać po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych. 
Podłoże pod powłoki powinno być oczyszczone do 2-go stopnia czystości wg normy 
PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051. 

Izolacja termiczna 

Przewody należy izolować po wyschnięciu powłok malarskich. Izolacja cieplna powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-85/B-02421.  
Rurociągi sieci cieplnej wysokoparametrowej, instalacji c. o. i c.w.u. należy zaizolować 
otuliną 
7300 z wełny szklanej z zewnętrznym pokryciem folią aluminiową /Gullfiber/ natomiast 
rurociągi instalacji c.o. i cwu (po stronie niskich parametrów) izolować otulinami 
Thermaflex FRZ. 
Grubość izolacji: 
- na rurociągach sieci cieplnej zasilających 50 mm, na rurociągach powrotnych 30 mm. 
dla rur do ø25   -     gr 20 mm  
dla rur  ø 25 - ø40  -     gr 30 mm  
dla rur  ø 40– ø100  -     gr= średnicy wewnętrznej rury  
 
Wymienniki płytowe należy zaizolować otulinami prefabrykowanymi, które wchodzą 
w zakres dostawy. 
Rurociągi należy oznaczyć umownie wg PN-70/N-01270 w zależności od 
przepływającego czynnika. 
Wymienniki   płytowe   należy   zaizolować   otulinami   prefabrykowanymi,   które   
wchodzą 
w zakres dostawy. 
Rurociągi należy oznaczyć umownie wg PN-70/N-01270 w zależności od 
przepływającego czynnika. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.  
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej  
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego  
z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia 
na wiązce. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać  
ich zanieczyszczenia. 

Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy składować w magazynach 
zamkniętych. Urządzenia oraz armatura specjalna /np. zawory regulacyjne/ winna być 
dostarczana na budowę w opakowaniach oryginalnych producenta. 

4.3  Izolacje termiczne. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych. 

4.4  Urządzenia 

Urządzenia wchodzące w skład wyposażenia węzła należy transportować i składować zgodnie z 
zasadami określonymi przez ich producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Monta ż ruroci ągów. 

Rurociągi łączone będą na spaw a z armatura na gwint lub kołnierze -instalacja 
grzewcza; na gwint -instalacja wodociągowa. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).  
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabez-
pieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Przestrzeń  między  rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
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Wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu.  
Rurociągi spustowe od zaworów bezpieczeństwa oraz od zaworów spustowych 
należy wyprowadzić nad podłogową kratkę ściekową, specjalną studzienkę lub zlew 
jeśli jest on umiejscowiony poniżej poziomu tych rurociągów. 

Monta ż armatury i osprz ętu. 
 

- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta            
i dostawcy.  
- Materiały i urządzenia stosowane w węźle i mające kontakt z ciepłą wodą użytkową   
powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający 
je do kontaktu z wodą pitną. 
- Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; 
PN-B-02440. 

- Nastawa zaworów bezpieczeństwa w węźle ciepłowniczym powinna być o 10% wyższa 
od ciśnienia roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie 
usytuowania. 

- Węzeł   ciepłowniczy   należy   wyposażyć   w   ciepłomierze   (układy   pomiarowo         
rozliczeniowe). 
- Węzeł  ciepłowniczy  wody  ciepłej   powinien  być wyposażony  w  wodomierz  na 
dopływie wody zimnej do wymiennika wody ciepłej. 

Wykonanie regulacji w ęzła ciepłowniczego 

- Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności węzła ciepłowniczego w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji   montażowej   armatury   regulacyjnej   należy   wykonać   zgodnie     
z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym węzła ciepłowniczego. 

 Badania i uruchomienie instalacji  

-  Instalacja przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
- Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 

Roboty antykorozyjne 

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
poprzez zastosowanie odpowiednich powłok malarskich wg następujących kart 
katalogowych: 
- RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociągi na parametry 70/55°C. 
Powłoki malarskie należy wykonać po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych. 
Podłoże pod powłoki powinno być oczyszczone do 2-go stopnia czystości wg normy 

PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

- Rurociągi   i   urządzenia   węzła   ciepłowniczego   o   podwyższonej    temperaturze 
powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w obrębie węzła powinny być izolowane 
cieplnie. 
Izolacja  cieplna  powinna  być  zgodna  z  projektem  technicznym  węzła  i   
odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacją cieplną nie 
należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych urządzeń węzła na których 
znajduje się firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne 
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bez naruszania izolacji. 

- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i armatury, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpo-
wiednich styków elementów warstwy dolnej. 
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Badania odbiorcze węzła ciepłowniczego powinny przebiegać wg metodyki badań 
określonej przedmiotową normą PN-B-02423 uwzględniającej ich podział na badania przy 
odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym. 
Metodyka    niektórych    badań    odbiorczych    określonych    przedmiotową   normą 
PN-B-02423, a które nie zostały w niej sprecyzowane: 
 
1) Badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych 

i zaślepionych   głównych   zaworach   odcinających   węzeł   od   sieci   ciepłowniczej   lub 
kotłowni oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez węzeł. 

2) Badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzać oddzielnie dla każdego 
wydzielonego   obiegu   funkcjonalnego.   W   przypadku   gdy   dwa   obiegi   funkcjonalne 
oddzielone  są od  siebie  urządzeniami  o  dopuszczalnej  różnicy ciśnienia  mniejszej  niż 
ciśnienie próbne, badanie szczelności należy przeprowadzić dla tych obiegów jednocześnie 
tak, aby dopuszczalna różnica ciśnienia dla tych urządzeń nie została przekroczona. 

3) Po stronie wody sieciowej, próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla 
wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego: 

 
a) 1,25 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż ciśnienie robocze + 3 bary dla ciśnienia 
roboczego większego od 5 barów, 
b) 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 2 bary, dla ciśnienia roboczego do 5 barów. 
 
4) Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego 
powinno się odbywać jednostajnie z prędkością nie większą niż 1 bar/min. Podczas próby 
szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania 
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 
5) Po stronie czynnika ogrzewanego zasilającego instalacje odbiorcze, próba szczelności na 
zimno  powinna być  przeprowadzona  przy  ciśnieniu  próbnym wymaganym dla tych 
instalacji. 
6) Jeżeli w układach węzła ciepłowniczego zamontowane są urządzenia, których ciśnienie 
robocze odpowiada ciśnieniu roboczemu w określonym układzie węzła, natomiast  
obliczeniowe ciśnienie próbne dla tych urządzeń jest niższe, na czas badania szczelności 
węzła urządzenia te powinny być odcięte od badanego obiegu węzła. Jeżeli nie ma możli- 
wości odcięcia tych urządzeń na czas badania szczelności, należy badanie to 
przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego najsłabszemu 
urządzeniu w układzie, lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego tego obiegu węzła.  
7) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny 
wzrost ciśnienia wody powyżej wartości dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania     i 
obserwację manometru związanego z badanym zaworem. Zadziałanie zaworu 
bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 
10%. 
 
Badania w stanie gor ącym oraz w czasie ruchu próbnego. 
1) Badania zgodności  przepływu  czynnika grzejnego przez  poszczególne  obiegi 
funkcjonalne węzła powinny być przeprowadzone przy wykorzystaniu przepływomierza 
licznika ciepła a polegają na odczycie oraz rejestracji przepływów czynnika grzejnego 
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kolejno   przez   obiegi   grzejne   poszczególnych   funkcji   węzła     i porównaniu   ich   z 
wartościami  obliczeniowymi.  Pomiary takie  należy  powtórzyć  dla  całego  węzła po 
uruchomieniu wszystkich obiegów funkcjonalnych. 
2) Badania wymienników ciepła w czasie trwania ruchu próbnego  powinny obejmować 
kontrolę   i   rejestrację  temperatury   czynnika   grzejnego   i   ogrzewanego   wpływającego i 
opuszczającego wymienniki w poszczególnych układach funkcjonalnych przy ustalonym 
nominalnym   przepływie   czynnika   grzejnego   i   ogrzewanego.   Wyniki   tych   pomiarów 
powinny być porównane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła.     W przypadku baterii 
wymienników łączonych równolegle, celem określenia obciążeń cieplnych poszczególnych 
wymienników pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego należy wykonać dla całej 
baterii oraz dla poszczególnych wymienników wchodzących w jej skład. W przypadku braku  
opomiarowania w tym zakresie każdego wymiennika,  pomiary te  powinny być 
wykonywane na króćcach przyłącznych wymienników przy użyciu przenośnych mierników 
temperatury z czujnikami przylgowymi. 
 
Badania sprawno ści działania urz ądzeń zabezpieczaj ących powinny obejmowa ć: 
1) badanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie 
wzrostu ciśnienia   w   poszczególnych   obiegach   zabezpieczanych   przez   zawory  i   
odczyt  na manometrze ciśnienia przy którym nastąpiło zadziałanie zaworu. Zawory 
bezpieczeństwa powinny zachować nastawę dokonaną na zimno, 
2) kontrolę   działania   zabezpieczeń   termicznych   instalacji   o   ograniczonej   odporności 
termicznej   poprzez   spowodowanie   kontrolowanego   wzrostu   temperatury   czynnika 
grzejnego   wychodzącego   do   instalacji   odbiorczej   powyżej   temperatury   nastawy i 
obserwację zadziałania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego. 
 
Badania szczelno ści w stanie gor ącym nale ży prowadzi ć przez obserwacj ę wszystkich 
połączeń węzła w trakcie ogrzewania i ochładzania układu w ęzła. 
Badanie działania urz ądzeń regulacji automatycznej i r ęcznej powinny obejmowa ć: 
 
1) badanie   regulatorów   różnicy   ciśnienia   poprzez   odczyt   ciśnienia   na   manometrach 
zainstalowanych w pobliżu króćców czujnikowych regulatorów i porównanie wyników badań        z 
wartością wymaganą w  projekcie technicznym.  Dopuszczalna  odchyłka  od wartości 
zadanych nie powinna przekraczać deklarowanej przez producenta dokładności regulacji. Do 
badań tych  należy używać manometrów o  klasie pomiarowej  < 1,0  lub manometrów 
różnicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie pomiarowym, 
2) badanie    regulatora    i    ogranicznika    przepływu    poprzez    cykliczne    odczyty    na 
przepływomierzu    licznika   ciepła   i    rejestrację   przepływów   chwilowych   podczas 
stopniowego   otwierania   do   pełnego   otwarcia,   a   następnie   zamknięcia   zaworów 
regulacyjnych wszystkich obiegów funkcjonalnych wody grzejnej węzła. Wynik badania 
należy uznać za pomyślny jeżeli maksymalny przepływ czynnika grzejnego przez węzeł 
nie przekroczył wartości obliczeniowej (nastawionej) o więcej niż 5%, 
3) badanie zaworów redukcyjnych przez wymuszanie zmian przepływu czynnika grzejnego 
do urządzeń odbiorczych i cykliczne odczyty ciśnienia za zaworem redukcyjnym (za 
każdym zaworem redukcyjnym przy redukcji wielostopniowej) i porównanie odczytów      
z nastawą określoną w projekcie technicznym, 
4) badanie działania urządzeń automatycznej  regulacji węzła wody ciepłej  (temperatury 
ciepłej wody) powinno być wykonane przez odczyty i rejestrację w określonym przedziale 
czasowym  temperatury wyjściowej  wody  ciepłej  do  instalacji  odbiorczej.   Odczyty  i 
rejestrację należy przeprowadzić zarówno przy braku rozbiorów wody ciepłej jak i przy 
czynnych punktach poboru ciepłej wody. Ocena wyników badania powinna uwzględniać 
utrzymywanie temperatury wody ciepłej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru 
jak też amplitudę wahań temperatury wody ciepłej w zależności od wielkości rozbiorów 
statystycznych, 
5) badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła instalacji ogrzewczej powinno 
być wykonane przez cykliczny odczyt i rejestrację parametrów temperaturowych czynnika 
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zasilającego   instalacje   odbiorcze.   Ocena   wyników   badania   powinna   uwzględniać 
zgodność wyników badań z nastawą regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika 
grzejnego  dostarczanego  do  instalacji  odbiorczych  w  funkcji  temperatury powietrza 
zewnętrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła, 
6) zaleca   się   wykonywanie  badania  i   oceny   działania  automatycznej   regulacji  węzła 
ciepłowniczego w oparciu o rejestrację ciągłą parametrów temperaturowych będących 
miernikiem skuteczności działania regulacji węzła przez okres 12^-24h w czasie ruchu 
próbnego.   Zapisy  tych  parametrów  powinny być  załącznikiem  do  protokółu  badań 
odbiorczych węzła. 
7) badanie  działania  regulacji  ręcznej   węzła  polega  na  kontroli  ręcznego  zamknięcia, 
otwarcia lub stałej nastawy w dowolnym położeniu zaworów regulacyjnych z siłownikami 
elektrycznymi    wyposażonymi    w    taką    funkcję    wykorzystywaną    w przypadkach 
awaryjnych. 
 
Do końcowego protokółu odbioru w ęzła ciepłowniczego powinny by ć załączone: 
1) wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich 
oceną, 
2) wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz 
z ich oceną, 
3) potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

A. Odbiór techniczny - cz ęściowy w ęzła ciepłowniczego. 
Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego obejmuje pomieszczenie oraz 
elementy i urządzenia, których badania nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym - 
końcowym (tzw. prace zanikające). 
Odbiór techniczny - częściowy węzła ciepłowniczego należy dokonywać szczególnie, 
jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory    międzyoperacyjne   należy   przeprowadzać,    przykładowo    w    stosunku 
do następujących rodzajów robót: 
 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i 
wymiary otworu, 

b) wykonanie  studzienek rewizyjnych  i komór - wymiary wewnętrzne,  wykonanie 
dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

 
Po dokonaniu odbioru technicznego - częściowego węzła ciepłowniczego należy 
sporządzić   protokół   stwierdzający   jakość   wykonania   robót   oraz   potwierdzający   ich 
przydatność   do   prawidłowego   wykonania  węzła   ciepłowniczego.   W   protokóle   należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania węzła ciepłowniczego, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru technicznego - częściowego węzła ciepłowniczego. 

B. Odbiór techniczny - ko ńcowy w ęzła ciepłowniczego. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego  - końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono   wszystkie   roboty   montażowe   przy   węźle   ciepłowniczym,   łącznie    
z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie węzła ciepłowniczego obejmujące w szczególności 

regulację 
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montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło 
ciepła 
bezpośrednio zasilające węzeł ciepłowniczy zapewniało uzyskanie założonych 
parametrów 
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) dokonano ruchu próbnego węzła ciepłowniczego. 
 
Przy odbiorze technicznym - końcowym węzła ciepłowniczego należy przedstawić 
następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy węzła ciepłowniczego (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie  zgodności  wykonania węzła  ciepłowniczego  z  projektem  technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów technicznych częściowych (patrz załącznik 2), 
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz załącznik 1), 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano węzeł ciepłowniczy, 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego,  
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
j) instrukcję obsługi węzła ciepłowniczego. 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy węzeł ciepłowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
b) sprawdzić   zgodność  wykonania   odbieranego  węzła   ciepłowniczego   z  wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić      
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e) uruchomić instalację węzła ciepłowniczego, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór   techniczny   -   końcowy   kończy    się   protokolarnym   przejęciem   węzła 
ciepłowniczego   do użytkowania  lub   protokolarnym   stwierdzeniem  braku   przygotowania 
węzła ciepłowniczego do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół  odbioru  technicznego   -   końcowego   nie  powinien   zawierać  postanowień 
warunkowych.    W przypadku   zakończenia    odbioru    protokolarnym    stwierdzeniem   braku 
przygotowania    węzła    ciepłowniczego    do użytkowania,    po    usunięciu    przyczyn    takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór węzła. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy węzła nie uległy destrukcji 
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego, robót objętych realizacją przedmiotowej 
inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi  wg zaakceptowanej ryczałtowej ceny 
umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji. 
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10. PRZEPISY  
 
Przepisy zwi ązane 

 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych". COBRTI Instal, 
Warszawa 2003. 

Ustawy. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718)  

 
Rozporz ądzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 sierpnia 1999 
r. w  sprawie  warunków  technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz.U. Nr 
74/99 poz. 836), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.   w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.   w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.   w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,  
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa                   
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie          
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 
r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
(wchodzi w życie od dnia 10.11.2003), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000  
r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 
r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 
140/98 poz. 906). 
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Normy 
 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór  
PN-EN 10242:1999+A1:2002       Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 
PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne 

masy na jednostkę długości 
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy   rurociągów.    Definicje   i   dobór   DN   (wymiaru 

nominalnego) 
PN-ISO 7-1:1995      . Gwinty    rurowe    połączeń    ze    szczelnością    uzyskiwaną 

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995             Gwinty  rurowe   połączeń  ze   szczelnością nie  uzyskiwaną 

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 6761:1996 Rury   stalowe.   Przegotowanie   końców   rur   i   kształtek   do 

spawania 
PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo.        Instalacje        centralnego        ogrzewania. 

 Terminologia 
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń                 
 w budynkach.   Dopuszczalne   wartości   poziomu   dźwięku   
 w pomieszczeniach 
 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach.  Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz    izolacyjność    akustyczna    elementów    budowlanych. 
Wymagania 
 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 
 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   ogrzewań 
wodnych   systemu   zamkniętego   z   naczyniami   wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania 
 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo    i   ciepłownictwo.    Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do 
sieci cieplnych. Wymagania 
 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewań    wodnych     i wodnych     zamkniętych     systemów 
ciepłowniczych.  Badania 
 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania 
 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
  

PN-B-02423:1999+Apl:2000    Ciepłownictwo.   Węzły  ciepłownicze.   Wymagania  i  badania 
przy odbiorze 
 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-B-10720:1999 Wodociągi.  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instala- 

cjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 
wody    dla    kotłów    wodnych    i    zamkniętych    obiegów 
ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993 Woda   w   instalacjach   ogrzewania.   Wymagania   i   badania 
jakości wody 
 

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 
Wymagania i badania 
 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219  Rury   stalowe  bez   szwu  walcowane  na  gorąco    

ogólnego zastosowania 
PN-85/H-74242  Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na 

korozję i żaroodpornej 
 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-70/H-97051 Ochrona   przed   korozją.   Przygotowanie   powierzchni   stali, 

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
 

PN-70/H-970.50 Ochrona   przed   korozją.    Wzorce   jakości   przygotowania 
powierzchni stali do malowania 
 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją.  Ocena przygotowania powierzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania 
 

PN-71/H-97053 Ochrona  przed  korozją.   Malowanie  konstrukcji   stalowych. 
Ogólne wytyczne 
 

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 
 
PN-77/M-34030  Izolacja   cieplna   urządzeń   energetycznych.   Wymagania   

i badania 
 
PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
 
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 
 
PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze     wskaźnikowe     zwykłe     z     elementami 

Sprężystymi 
 

PN-85/M-5382O Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 
PN-83/M-53850 Termometry         elektryczne.         Czujniki         termometrów 

termoelektrycznych. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M-53852 Termometry    elektryczne.    Charakterystyki    termometryczne 

oporników (rezystorów) termometrycznych 
 

PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień.  Kształty złączy 
spawanych 
 

PN-65/M-69013 Spawanie  gazowe  stali  niskowęglowych  i  niskostopowych. 
Rowki do spawania 
  

PN-75/M-69014 Spawanie   łukowe elektrodami   otulonymi   stali   węglowych  
  i niskostopowych 
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PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo.  Wadliwość   złączy   spawanych.    Oznaczenia 

klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
 
PN-70/N-01270.01 .    Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 

dla przesyłanych czynników 
 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
 
BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych  szklanych prostych i 

kątowych 90° 
 

UWAGA! 
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wska zane pochodzenie materiałów  
( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz ądzeń) dopuszcza si ę oferowanie urz ądzeń  
i materiałów równowa żnych o takich samych parametrach techniczno- funkcj onalnych, które 
zagwarantuj ą realizacj ę robót w zgodzie oraz zapewni ą uzyskanie parametrów technicznych  
i eksploatacyjnych nie gorszych od zało żonych w dokumentacji projektowej. Ka żda zamiana 
wymaga uzgodnienia z inwestorem oraz dostawc ą energii cieplnej tj MPEC Rzeszów  

 
Opracowała; inż. Maria Kluzek 




