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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH NR 1 
 

 

I. Przedmiot: Węzeł cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
zlokalizowanym  na os. Złotego Wieku bud. nr 5, dz. nr 3/3                                       

obr. 2 Nowa Huta  
 

II. Zamawiający:          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”  
Os. Tysiąclecia 42,    31-610 Kraków 

III. Zakres robót: 
 Przedmiotem opracowania są roboty budowlano montażowe związane z instalacją węzła 

ciepłowniczego w budynku mieszkalnym os. Złotego Wieku 5 w Krakowie. 

IV. Informacje o terenie budowy: 
1. Plac budowy znajduje się na terenie czynnego Domu Mieszkalnego wielorodzinnego, 

w pomieszczeniu piwnicy dostępnego przez główne wejście, dlatego podczas 

realizacji zadania należy stosować szczególne środki ostrożności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia węzła przed dostępem 

osób trzecich, jak również prowadzić roboty w sposób nie utrudniający korzystania ze 

swoich praw przez osoby trzecie. 

3. Wykonawca opracuje Plan BiOZ i będzie prowadzić roboty zgodnie z zasadami i 

przepisami BHP i PPOŻ. 

4. Inwestor nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego 

wykonawca zorganizuje zaplecze techniczno-sanitarne we własnym zakresie. 

5. Węzeł ciepłowniczy będzie zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej obecnie 

istniejącym przyłączem 2 x DN 50 mm i będzie zasilać instalację wewnętrzną c.o.                   

i c.w.u. budynku 

 

 

V. Oznaczenie: Wspólny Słownik Zamówień: 

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

CPV 45232140-5 Lokalne węzły grzewcze 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

VI. Definicje podstawowych terminów: 
Węzeł ciepłowniczy – zespół urządzeń służących do: 

przekazywania ciepła;  

przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego;  

pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego; 

zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury 

Węzeł ciepłowniczy wodny – węzeł ciepłowniczy, w którym czynnikiem grzejnym przed i po 

przetworzeniu parametrów jest woda 

Węzeł ciepłowniczy indywidualny – węzeł ciepłowniczy zasilający bezpośrednio część 

wewnętrzną instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja. 

Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy – węzeł ciepłowniczy, w którym przetwarzanie parametrów 

czynnika grzejnego następuje w przepływowym wymienniku ciepła. 

Woda sieciowa – woda wypełniająca sieć ciepłowniczą dostarczającą dla wody instalacyjnej 

ciepło poprzez przetwarzanie parametrów w węźle ciepłowniczym. 
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VII. Parametry 

1. Parametry pracy sieci ciepłowniczej: 

 Ciśnienie nominalne   PN = 1,6 MPa 

 Temperatura zasilania zima  T = 135
o
 C 

 Temperatura powrotu zima  T =  65
o
 C 

 Temperatura zasilania lato  T = 70
o
 C 

 Temperatura powrotu lato  T =  30
o
 C 

 Ciśnienie dyspozycyjne zima 0,84/0,1 MPa 

 Ciśnienie dyspozycyjne lato  0,75/0,1 MPa 

2. Parametry pracy węzła dla potrzeb centralnego ogrzewania: 

 Temperatura zasilania  T = wg dokumentacji 

 Temperatura powrotu   T = wg dokumentacji 

 Ciśnienie robocze instalacji  P = wg dokumentacji 

3.  Parametry pracy węzła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej 

 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w systemie zasobnikowym.  

 Temperatura wody zimnej  T = 5
o
 C 

 Temperatura wody ciepłej  T = 60
o
 C 

 Ciśnienie robocze instalacji  P = 0,6; 1,0 Mpa 

 

VIII. Wymagania dotyczące materiałów: 
A. Materiały podstawowe: 

1. Materiały muszą odpowiadać aktualnym normom i posiadać odpowiednie certyfikaty. 

- Materiały użyte do budowy węzła muszą być zgodne z projektem. 

2. Wymienniki muszą posiadać podstawę umożliwiającą instalację wymiennika na 

konstrukcji wsporczej węzła cieplnego. 

Minimalna średnica króćców wychodzących z wymiennika nie może być mniejsza niż DN 25, a 

ich rozstaw nie mniejszy niż 60 [mm] 

Na karcie doboru wymienników powinny znajdować się: 

a) szkic wymiennika wraz ze schematem podłączeń wymiennika 

b) wymiary wymiennika 

c) klasa wymiennika zgodna z PED (klasyfikacja wymienników ciepła na kategorie wg. 

Dyrektywy dot. Urządzeń Ciśnieniowych (PED) 97/23/EC). 

Parametry pracy: 

 Max. ciśnienie pracy   PN = 1,6MPa 

 Max. temperatura    T = 135
o
 C. 

 Strata ciśnienia na wymienniku po stronie wysokiej i niskiej nie więcej niż 20 kPa. 

3. Wymienniki muszą posiadać Atest higieniczny wydany przez PZH, Deklarację Zgodności 

zgodną z Aprobatą Techniczną wydaną przez COBRTI INSTAL. 

 

4. Regulator pogodowy i osprzęt 

4.1. Konstrukcja regulatora musi zapewniać: 

a) stopień ochrony IP20 lub wyższy i montaż w skrzynce o IP 54 (rozdzielnie RSW) 

b) dopuszczalna temperatura otoczenia: 0 – 50°C; 

c) dopuszczalna wilgotność względna: 80% 

d) zasilanie: 24V oraz bateria lub inne  podtrzymanie pamięci programów i nastaw 

regulatora w przypadku zaniku napięcia 
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4.2. Obwód regulacji temperatury w instalacji c.w.u. regulatora musi posiadać: 

a) priorytet nad obwodem regulacyjnym c.o. i możliwość redukcji mocy w systemie c.o.;  

b) charakterystykę regulacyjną stałowartościową;  

c) zakres nastaw temperatury c.w.u. co najmniej +35 ÷ +80°C 

d) charakterystykę regulacji PI lub PID w zakresie ww. temperatur 

e) funkcja obniżenia czasowego c.w.u. 

d) regulator musi być przystosowany do sterowania pomp ładujących od jednego lub dwóch 

czujników w zasobnikach do wyboru;  

e) funkcję zamykania zaworu od przekroczenia temperatury c.w.u. (od termostatu) i braku 

napięcia (np. siłownik ze sprężyną) 

f) funkcja podgrzewu przed legionellozą 

g) możliwość aktywacji lub dezaktywacji pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 

h) ograniczenia temperatury powrotu wody do sieci EC, zależne od krzywej zewnętrznej 

temperatury;  

4.3. System automatycznej regulacji temperatury w normalnych warunkach pracy musi 

spełniać następujące wymagania:  

a) maksymalna długotrwała odchyłka od wartości temperatury nastawionej (mierzona w 

okresie nie dłuższym niż 15 min): 2°C  

b) chwilowa maksymalna odchyłka od wartości temperatury:  

w układzie c.o. 5°C, 

w układzie c.w.u. 5°C  

 

6. Pompy. 

6.1 . Pompy cyrkulacyjne w instalacji c.o. 

Wydajność pompy powinna być równa obliczonemu przepływowi poprzez obwód wtórny 

wymiennika ciepła. Wysokość podnoszenia pompy powinna pozwalać na prawidłową pracę z 

uwzględnieniem strat ciśnienia w instalacji c.o. zgodnie z załącznikiem i ze stratami ciśnienia 

w obwodzie wtórnym kompaktowej podstacji cieplnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

prędkość przepływu w króćcach przyłączeniowych pompy aby zapewnić dopuszczalne 

wartości poziomu hałasu. Wymiarowanie pomp powinno być wykonane zgodnie z ISO 5199. 

Wirnik powinien być dobrany w oparciu o optymalne kryteria sprawności hydraulicznej i 

ważny na maksymalną ilość godzin pracy. 

Pompa musi być zamontowana kompakcie dokładnie według instrukcji producenta. 

Warunki techniczne pomp obiegowych do centralnego ogrzewania: 

a) Konstrukcja bez dławicowa, do montażu bezpośrednio na rurociągu. 

b) Przewidziana w standardzie do pracy dla zakresu temperatur  -10
o
C do + 110

 o
C i ciśnień 

roboczych 6 bar przy max. temperaturze otoczenia +40
 o
C. 

c) Napięcie zasilania  1230V, 50Hz, stopień ochrony IP 44, klasa izolacji F. 

d) Wał silnika ze stali nierdzewnej. 

e) Płynna regulacja prędkości obrotowej poprzez zintegrowany z pompą moduł regulacyjny 

z trybami regulacji p-c; p-v; p-T. 

f) Wyświetlacz graficzny parametrów pracy i nastaw na pompie.  

g) Pełne zabezpieczenie silnika ze zintegrowaną elektroniką wyzwalającą. 
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h) Podłączenie króćców: do średnicy DN32 (włącznie): śrubunkowe, od DN 40 wzwyż: 

kołnierzowe. 

i) Pompa powinna być wyposażona w kształtkę izolacji termicznej korpusu. 

j) Max. dopuszczalny poziom hałasu 45 dB(A). 

k) Na każde 30 pomp: 1 szt. urządzenia do zdalnego wprowadzania nastaw i dokonywania 

odczytów oraz ściągania histogramów pracy, historii awarii i zakłóceń 

oraz blokowania wprowadzonych nastaw pompy przez osoby trzecie. 

 

 

6.2 Pompy cyrkulacyjne w instalacji c.w.u. 

Wydajność pomp zgodnie z projektem technicznym. Wymiarowanie pomp powinno być 

wykonane zgodnie z ISO 5199. Wirnik powinien być dobrany w oparciu o optymalne 

kryteria sprawności hydraulicznej i ważny na maksymalną ilość godzin pracy. 

Warunki techniczne pomp cyrkulacyjnych c.w.u.: 

 Konstrukcja bez dławicowa. 

 Przystosowane do pracy z czynnikiem o temp. max 65
o
C, przy ciśnieniu 

roboczym 6 bar lub 10bar przy max. temperaturze otoczenia +40
 o
C. 

 Podłączenie króćców: do średnicy DN30 (włącznie): śrubunkowe, od DN 40 

wzwyż: kołnierzowe. 

 Napięcie zasilania  1230V, 50Hz, lub 3400V, 50Hz;  stopień ochrony IP 42, 

klasa izolacji F. 

 Korpus ze stali nierdzewnej lub brązu. 

 Dopuszczalny poziom hałasu 45 dB(A). 

 

6.6 Normy i standardy. 
ISO 5199 - Specyfikacje techniczne pomp odśrodkowych, klasa II. 

ISO 3555 - Pompy odśrodkowe o mieszanym przepływie i osiowe, kod dla testów akceptacji, 

klasa B. 

ISO 3744 - Akustyka: określenie poziomu mocy dźwięku, źródeł zakłóceń, inżynieryjne metody 

dla warunków wolnostojących w otwartej przestrzeni odbicia. 

ISO 3746 - Akustyka: określenie poziomu mocy dźwięku, źródeł zakłóceń, orientacyjna metoda 

pomiaru hałasu. 

IEC 529 - Stopień ochrony określony załącznikami z kodem IP. 

DIN VDE 0875 -Wpływ interferencji radiowej na urządzenia elektryczne, limity i metody 

pomiaru. 

ISO 7268 - Ciśnienie nominalne, definicja. 

 

 

7. Liczniki ciepła 
Ciepłomierze i ich elementy muszą spełniać wymagania metrologiczne zawarte w rozp.MGPiPS 

z dn 13.02.2004 r oraz ustawy Prawo o miarach z dn.11.05.2001 r wraz z późniejszymi 

zmianami. 

Ciepłomierze i ich elementy muszą posiadać zatwierdzenie typu. 

 Wymagana jest budowa rozłączna ciepłomierzy -  wszystkie elementy składowe     ciepłomierza 

(przelicznik wskazujący, przepływomierz, para czujników temperatury) muszą posiadać 

odrębne zatwierdzenie typu, potwierdzone decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

Wymagane jest przedłożenie kopii decyzji zatwierdzenia typu wszystkich części składowych 

ciepłomierza.   

Ciepłomierz i elementy składowe muszą być zalegalizowane zgodnie z instrukcją zawartą w 

Zarządzeniu nr 2 Prezesa GUM. 

Elementy składowe ciepłomierza winny posiadać czytelne i trwałe oznakowanie. .  
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Ciepłomierz powinien posiadać dokumentację techniczno-ruchową (DTR) i kartę katalogową. 

Wymagania szczegółowe dla przeliczników wskazujących : 

7.1 Przelicznik musi spełniać następujące wymogi : 

 zasilanie bateryjne (zapewniający eksploatację przez 5+1 lat) 

 zakres pomiaru temperatur co najmniej 5-150 
o
C 

 zakres pomiaru różnicy temperatur co najmniej 3-130 
o
C 

 pomiar temperatur  czujnikami typu Pt 500.. 

 stopień ochrony obudowy min. IP 54 

 przechowywać w pamięci dane  z co najmniej 12 ostatnich miesięcy i na koniec m-ca 

dotyczące energii i objętości sumarycznej 

 pomiar wartości szczytowych mocy i przepływu wraz z datą i czasem wystąpienia. 

 posiadać złącze  w postaci gniazda typu jack lub równoważne umożliwiające 

komunikację z urządzeniem odczytującym. 

 możliwość komunikacji co najmniej w systemach M-Bus , Lon Works  

 mieć możliwość odczytów pojedynczych liczników oraz w pętlach licznikowych poprzez 

czytniki  

  możliwość podłączenia 2 wejść  impulsowych dla dodatkowych wodomierzy z funkcją 

wpisania ich wskazań początkowych. 

 informacja o stanach awaryjnych zapamiętywana w trybach pamięci miesięcznych wraz z 

datą i godziną oraz sumarycznego czasu jego wystąpienia  

7.2 Wymagane parametry (dane) dostępne na wyświetlaczu: 

 zużycie energii cieplnej [GJ] 

 objętość wody sieciowej [m3] 

 energia cieplna nadprogowa [GJ] 

 przepływ chwilowy [m3/h] 

 moc chwilowa [kW lub MW] 

 chwilowe wartości temperatury zasilania, powrotu oraz różnicy temperatur [C] 

 kod błędu 

 czas pracy  

 czas trwania błędu [h] 

 wskazania z minimum 2 dodatkowych  wejść wodomierzowych 

7.3 Wymagania szczegółowe dla przetworników przepływu 

 Przetworniki przepływu typu ultradźwiękowego. 

 Klasy metrologicznej B lub wyżej. 

 Ciśnienie nominalne 16 bar lub większe. 

 Maksymalna temp. medium co najmniej 110 C. 

 Długość wbudowania 6xDn przed i 3xDn za przepływomierzem. 

 Zakres pomiarowy : Qmax/Qnom  2 

 

7.4 Wymagania szczegółowe dla czujników temperatury : 

 Czujniki Pt 500 parowane z przyłączem kablowym długości~ 3 m.  

 Pomiar temperatury w zakresie co najmniej   0-135 o C 

 Ciśnienie nom.16 bar. 

 Osłony czujników ze stali kwasoodpornej lub podobne  

 Długość czujnika ~ 85 mm 

8. Zawory bezpieczeństwa 

 Ciśnienie otwarcia   0,4 – 1,0 MPa 

 Max temperatura robocza  120 
o
 C 

 Medium    woda sieciowa 
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 Dopuszczenie UDT 

 Instalacja pionowa 

 Atest higieniczny w przypadku c.w.u. 

 Zabezpieczenia, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa , przed przekroczeniem 

dopuszczalnego ciśnienia jest realizowane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02414 

 

 

9. Rury, łączniki 

 W obiegach wody grzejnej po stronie wysokiego parametru należy stosować rury stalowe 

bez szwu, lub rury stalowe ze szwem przewodowe (PN-H-74219, PN-H_74244) 

 W obiegach ciepłej wody użytkowej należy stosować rury ze stali odpornych na korozję 

lub rury miedziane. W przypadku CWU wszystkie stosowane materiały powinny 

posiadać stosowne atesty higieniczne. 

B. Materiały pozostałe: 

1. Wykonawca dostarcza pozostałe materiały konieczne do realizacji zadania. 

2. Materiały dostarczone przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie atesty i aprobaty 

wymagane odrębnymi przepisami. 

3. Powyższe atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiającemu przed odbiorem robót 

w których materiały te zostały użyte. 

4. Materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztuką budowlaną. 

5. W razie wbudowania lub użycia materiałów gorszych niż zaoferowanych lub 

wymaganych w ofercie, nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub 

wadliwych wykonawca na własny koszt dokona ich wymiany na właściwe. 

6. Stosowane materiały objęte są gwarancją wykonawcy również w czasie gdy gwarancja 

producenta materiału już upłynęła. 

7. Wykonawca ma obowiązek informować Inwestora o odkrytych wadach zastosowanych 

materiałów i ich wymiany, nawet w przypadku gdy zostały już odebrane przez Inwestora. 

8. Materiały zastosowane do odtworzenia terenu lub majątku osób trzecich w zakresie 

realizowanego zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez wykonawcę nie mogą być 

gorszej jakości ani stanu niż istniejące wcześniej. 

9. Stosowane materiały muszą odpowiadać właściwym Polskim i Europejskim Normom 

oraz przepisom ochrony środowiska. 

 

VIII. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, oraz środków transportowych: 
 

Sprzęt i maszyny, oraz środki transportu nazywane dalej sprzętem stosowane w trakcie realizacji 

zadania muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

1. Używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje                   

i dopuszczenia. 

2. Sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów, oraz 

ludzi przy nim pracujących. 

3. Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia  

i przeszkolenia. 

4. Gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być dostosowane 

do specyfiki prowadzonych robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz 

organizację czasu jego pracy. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego, 

lub w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia. I pokrywa z 

własnych środków powstałe w ten sposób roszczenia Inwestora i osób trzecich. 
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IX. Wykonanie węzła ciepłowniczego. 

1 Wymagania ogólne 
1.1 Węzeł ciepłowniczy powinien, zgodnie z art. 5 ust. ustawy [1], zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym go wykonano, możliwość spełnia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
1.2 Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydawanego w drodze 

rozporządzenia [2], zgodnie z art.7 ust.: ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 

ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej 

ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

1.3 W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie 
użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań tego rozporządzenia 
jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej 
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej 
Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do 
przedmiotu tej ekspertyzy. 
1.4 Ponadto zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1], węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany, przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie 
jego prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 
budowlanego tego węzła oraz we właściwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepisów 
techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane [l] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]). 
1.5 Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany w oparciu o uzgodnioną z dostawcą ciepła i 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
1.6 Materiały i urządzenia stosowane w węzłach ciepłej wody użytkowej i mające z nią kontakt 
powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający 
je do kontaktu z wodą pitną. 
1.7 Pomieszczenie węzła ciepłowniczego oraz jego podstawowe wyposażenie powinno 
odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423. Przy stosowaniu węzłów 
prefabrykowanych (kompaktowych) o masie skoncentrowanej na małej powierzchni należy 
uwzględnić dopuszczalne obciążenia jednostkowe ha podłogę pomieszczenia węzła. W 
przypadku ich przekroczenia, dokumentacja węzła powinna uwzględniać szczegółową 
lokalizację fundamentowania węzła kompaktowego. 
1.8 Jeżeli występuje możliwość przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na ciągu 
komunikacyjnym do pomieszczenia węzła w czasie transportu węzła prefabrykowanego, 
dokumentacja techniczna powinna podawać sposób jego wprowadzenia do pomieszczenia 
węzła. 
1.9 Gdy transport węzła kompaktowego, zasobnika wody ciepłej lub innych elementów 
wyposażenia ze względu ma masę lub gabaryty jest niemożliwy istniejącymi ciągami 
komunikacyjnymi, należy przewidzieć w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia węzła 
specjalny luk montażowy. 
1.10 Przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do węzła ciepłowniczego jak 
również doprowadzające czynnik ogrzewany z węzła do instalacji ogrzewczych (centralnego 
ogrzewania, wody ciepłej i ciepła technologicznego) powinny być wyposażone w armaturę 
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odcinającą. 
1.11 Zaleca się, żeby armatura odcinająca węzeł od źródła ciepła i instalacji odbiorczych 
znajdowała się w pomieszczeniu węzła. 
1.12 Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane w węzłach ciepłowniczych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440 
przy ich usytuowaniu: 
a) w bezpośrednich węzłach ciepłowniczych instalacji ogrzewczych wodnych z redukcją 

parametrów temperaturowych i ciśnieniowych (węzły strumienicowe (hydroelewatorowe) i 
zmieszania pompowego) - na przewodzie zasilającym za urządzeniem redukcji parametrów 
czynnika grzejnego, a w węzłach zmieszania pompowego także na przewodzie powrotnym 
węzła, 

b) w wymiennikowych węzłach ciepłowniczych ogrzewczych wodnych, przy zabezpieczeniu 
instalacji odbiorczej naczyniem wzbiorczym przeponowym - na wylocie wody ogrzewanej z 
wymiennika ciepła przed armaturą odcinającą. W przypadku baterii wymienników 
połączonych wspólnym kolektorem lecz wyposażonych indywidualnie w armaturę 
odcinającą, każdy z wymienników powinien być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 
umiejscowionym między armaturą odcinającą wymiennik, 

c) w węzłach ciepłowniczych wody ciepłej zawór bezpieczeństwa powinien być usytuowany 
 na dopływie zimnej wody między wymiennikiem (podgrzewaczem) i zaworem zwrotnym. 
 d) w węzłach z zasobnikiem wody ciepłej należy zastosować: 
 - albo drugi zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody ciepłej, 
 - albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemności układu wody ciepłej, 
umiejscowione obok zaworu bezpieczeństwa na dopływie wody zimnej między podgrzewaczem 
i zaworem zwrotnym. 
1.13 Nastawa zaworów bezpieczeństwa w węźle ciepłowniczym powinna być o 10% wyższa od 
ciśnienia roboczego przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie usytuowania. 
1.14 W przypadku zabezpieczenia instalacji i wymiennika instalacji ogrzewczej naczyniem 
wzbiorczym otwartym, rurociągi: przelewowy i sygnalizacyjny powinny być odprowadzone nad 
zlew w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego. Nad zlew powinny być także odprowadzone 
przewody odpowietrzające z instalacji centralnego ogrzewania odpowietrzanych centralnie. 
1.15 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. 
1.16 Węzeł ciepłowniczy należy wyposażyć w ciepłomierz (układ pomiarowo rozliczeniowy) 
zliczający całkowitą ilość ciepła pobieraną przez węzeł z sieci ciepłowniczej. W węzłach 
wielofunkcyjnych dla rozdziału ilości ciepła na poszczególne funkcje węzła, wyposażenie w 
zakresie ciepłomierzy może być rozszerzone. 
1.17 Jeżeli przepływ wody przez przepływomierz ciepłomierza dopuszczalny jest tylko w 
jednym kierunku, należy za tym elementem zastosować zawór zwrotny. 
1.18 Filtr siatkowy należy także stosować przed przepływomierzem ciepłomierza z 
mechanicznym elementem pomiarowym. 
1.19 Węzeł ciepłowniczy wody ciepłej powinien być wyposażony w wodomierz na dopływie 
wody zimnej do wymiennika wody ciepłej. 
1.20 W węźle ciepłowniczym oprócz wyposażenia w odmulniki zgodnie z normą przedmiotową 
PN-B-02423, na każdym odgałęzieniu węzła na którym znajduje się armatura regulacyjna 
sterowana automatycznie, należy stosować filtry siatkowe o gęstości siatki co najmniej 96 
oczeklcm2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inaczej. 
1.21 Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń węzła ciepłowniczego wykonane ze stali 
nieodpornych na korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie 
powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub 
mechaniczne zgodnie z normą PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg 
normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją 
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przy użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną 
temperaturę zabezpieczanych powierzchni, zgodną z projektem technicznym. Pokrycie 
antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości 
całkowitej 80 - 120 qm. Staranność wykonania powłoki antykorozyjnej powinna 
odpowiadać 2 klasie staranności wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.  
1.22 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 bez naruszania izolacji. 
1.23 Zaleca się stosowanie w węźle ciepłowniczym instalacji ogrzewczej zbiornika 
bezciśnieniowego wody uzdatnionej do uzupełniania zładu tej instalacji. Pojemność zbiornika 
powinna odpowiadać pojemności całkowitej instalacji lub pojemności największej sekcji 
instalacji odcinanej armaturą na głównych rozdzielaczach (kolektorach) usytuowanych w węźle 
ciepłowniczym. 
1.24 Węzeł ciepłowniczy zasilający instalację odbiorczą o odporności termicznej mniejszej 
od maksymalnej temperatury jaka może wystąpić w przypadkach awaryjnych powinien być 
wyposażony w automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadziałanie powinno w sposób 
trwały powodować odcięcie przepływu czynnika grzejnego do czasu interwencji i usunięcia 
przyczyny takiego stanu przez obsługę węzła. 
1.25 W przypadku limitowania. przepływu czynnika grzejnego w rozliczeniach za ciepło, węzeł 
ciepłowniczy powinien być wyposażony w automatyczny układ regulacji przepływu czynnika 
grzejnego z ogranicznikiem przepływu o konstrukcji umożliwiającej założenie plomby po 
zadaniu nastawy obliczeniowej. 
1.26 Węzeł ciepłowniczy instalacji ogrzewczej powinien być wyposażony w układ 
automatycznej regulacji temperatury wody zasilającej instalację ogrzewczą w funkcji 
temperatury zewnętrznej. Konstrukcja układu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z 
siłownikiem) powinna umożliwiać ręczne ustawienie zaworu w dowolnym położeniu w 
przypadku zaniku zasilania lub awarii. 
1.27 Węzeł ciepłowniczy wody ciepłej powinien być wyposażony w układ automatycznej 
regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej (stałowartościowy). Konstrukcja układu 
regulacyjnego powinna być wyposażona w automatyczną funkcję zwrotną w przypadku zaniku 
zasilania lub awarii (automatyczne zamknięcie zaworu). 
2 Materiały 
6.2.1 W węzłach ciepłowniczych należy stosować rurociągi metalowe z tym, że: 
a) w obiegach wody grzejnej należy stosować rury stalowe bez szwu wg przedmiotowej 
 normy PN-H-74219 lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244, 
b) w obiegach wody instalacji ogrzewczej należy stosować rury stalowe bez szwu lub stalowe 
przewodowe ze szwem wg w/w norm. rury miedziane wg normy PN-EN 1057, 
c) w obiegach ciepłej wody użytkowej należy stosować rury stalowe ocynkowane wg 
 PN-H-74200, rury ze stali odpornych na korozję wg PN-H-74242 lub rury miedziane wg 

normy PN-EN 1057. 
2.2 Nie dopuszcza się stosowania w węzłach ciepłowniczych rurociągów z tworzyw sztucznych. 
2.3 W węzłach ciepłowniczych należy stosować wymienniki ciepła ze stali odpornych na 
korozję oraz z miedzi lub jej stopów jeśli parametry robocze na to zezwalają. 
2.4 Dopuszcza się w węzłach instalacji ogrzewczych stosowanie przepływowych wymienników 
ciepła ze stali węgłowych zabezpieczonych przed korozją. 
2.5 Dopuszcza się w węzłach wody ciepłej stosowanie zasobników ciepłej wody oraz 
wymienników ciepła pojemnościowych (podgrzewaczy) wykonanych ze stali węglowych 
zabezpieczonych przed korozją powłokami malarskimi lub emalierskimi, które są dopuszczone 
do kontaktu z wodą pitną. 
2.6 Dobór materiałów dla węzła ciepłowniczego oraz dopuszczalność łączenia i kontaktu ze 
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sobą różnorodnych materiałów w poszczególnych obiegach funkcjonalnych węzła powinien 
uwzględniać kryteria w tym zakresie zawarte w wymaganiach ogólnych niniejszych STWiORB. 
Dla obiegu ciepłej wody należy uwzględniać kryteria w tym zakresie, zawarte w STWiORB 
instalacji wodociągowych [12]. 

3 Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń 
3.1 Podstawowe urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być rozmieszczone w 
pomieszczeniu węzła zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania 
funkcjonalnego węzła dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli 
wiąże się to z optymalizacją, zwartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym 
zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta węzła. 
3.2 Urządzenia węzła ciepłowniczego powinny być ustawione w węźle w położeniu 
wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. 
3.3 Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepła, zawory 
regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny być montowane w węźle z 
uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
3.4 Rurociągi w węźle ciepłowniczym należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie węzła na 
wspornikach umieszczonych w ścianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja ściany lub 
stropu nie pozwala na takie obciążenie, rurociągi należy mocować na konstrukcjach wsporczych 
wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze pomieszczenia węzła. 
Konstrukcje wsporcze powinny zapewniać stałość położenia rurociągów węzła. 
3.5 Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na 

konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze węzła należy 

mocować także urządzenia węzła, jak: wymienniki ciepła, odmulniki, duże pompy bez 

dławicowe i inne, których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montażem 

i demontażem jak również mogą powodować nadmierne obciążenie rurociągów na których są 

zamontowane. Dla zapewnienia prawidłowego działania i zabezpieczenia przed deformacją, 

odpowiednie konstrukcje wsporcze należy także stosować w pobliżu połączeń elastycznych 

elementów czy rurociągów w węźle (kompensatory wydłużeń termicznych, elastyczne 

amortyzatory drgań itp.). 

3.6 Rurociąg powrotny węzła ciepłowniczego powinien znajdować się nie niżej niż 30 cm nad 
podłogą. Odległość między przewodem zasilającym i powrotnym węzła nie powinna być 
mniejsza niż 60 cm. Odległość tych przewodów od ścian nie powinna być mniejsza niż 50 cm. 
3.7 Rurociągi w węzłach ciepłowniczych na których znajduje się strumienica powinny być 
prowadzone poziomo na długości 2,5 + 3,0 m. Wszystkie inne rurociągi powinny być 
prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego punktu gdzie znajduje się armatura spustowa. 
3.8 Wszystkie podstawowe urządzenia węzła powinny być łączone z rurociągami w sposób 
rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez 
konieczności demontażu innych urządzeń. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinającej 
łączonej z rurociągami przez spawanie. 
3.9 Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. 
Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z 
przedmiotową normą PN- B-690 12. 
3.10 Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych 
kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa 
ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. 
3.11 Elementy rurowe węzłów prefabrykowanych (kompaktowych) łączące poszczególne 
urządzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i ogrzewanej do instalacji ogrzewczej 
powinny być wykonywane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych 
przewodowych w których metodą spawania umieszczono wszelkie niezbędne odgałęzienia, 
króćce i kołnierze przyłączeniowe, króćce pomiarowe itp. W obiegach wody ciepłej elementy 
wykonywane w takiej technologii powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze stali 
odpornej na korozję. Jeżeli obiegi wody ciepłej wykonywane są przy użyciu ocynkowanych rur 
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stalowych i gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, należy dążyć do stosowania 
możliwie najmniejszej ilości połączeń gwintowanych. 
3.12 Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna 
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową 
normą PN-M-69775. 
3.13 Rurociągi węzłów ciepłowniczych wykonane z miedzi powinny być łączone zgodnie z 
ogólnymi wymaganiami niniejszych warunków tj. przez lutowanie lub połączeniami 
zaciskowymi. 
3.14 Pompy wirowe fundamentowe powinny być mocowane do fundamentów przy użyciu 
amortyzatorów drgań przystosowanych do typu i wielkości pompy. 
3.15 Pompy powinny być montowane między armaturą odcinającą, a w przypadku równoległego 
łączenia pomp, na przewodzie tłocznym między pompą i armaturą odcinającą należy montować 
zawór zwrotny. 
3.16 Pompy hermetyczne (bezdławicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów 
w osi rurociągu tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka 
przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja 
pompy dopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się 
nad pompą. 
3.17 Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być 
mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. 
3.18 Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane 

przy użyciu elastycznych łączników amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp 

hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym bliźniaczych) 

pracujących cyklicznie (przełączanych automatycznie) zaleca się stosowanie łączników 
amortyzacyjnych także na króćcach ssawnych. 
3.19 Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu 
zgodnym z instrukcją montażu producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi 
nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod 
zaworem). 
3.20 Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami 
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców 
spustowych wody z rurociągów węzła, zaworów bezpieczeństwa itp. 

4 Zasady montażu prefabrykowanego węzła ciepłowniczego (kompaktowego) 
4.1 Przed montażem prefabrykowanego węzła ciepłowniczego (kompaktowego) należy 
przeprowadzić odbiór techniczny - częściowy pomieszczenia węzła. 
4.2 Węzeł ciepłowniczy prefabrykowany (kompaktowy) powinien być dostarczony przez 
producenta z protokółem odbioru częściowego. 
4.3 W przypadku konieczności częściowego demontażu węzła podczas transportu do 
pomieszczenia węzła, po ponownym jego montażu w pomieszczeniu węzła należy wykonać 
częściowy jego odbiór w zakresie szczelności w stanie zimnym. 

5 Zasady montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych 
5.1 Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń 
pomiarowych służących do rozliczeń za ciepło i wodę wodociągową zużyte do przygotowania 
ciepłej wody, powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla 
określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu 
czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów 
przyłączeniowych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane 
przez producenta urządzeń. 
5.2 Pomiar temperatury w węźle ciepłowniczym powinien być prowadzony w następujących 
punktach: 
a) na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do i z węzła, 
b) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego do i z węzła oraz instalacji ogrzewczych, 
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c) na zasobnikach wody ciepłej w 3/4 wysokości zbiornika, 
d) wszędzie tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń węzła następuje zmiana 

parametrów temperaturowych. 
5.3 Pomiar ciśnienia (oraz różnicy ciśnienia) w węźle ciepłowniczym powinien być prowadzony 
w następujących punktach: 
a) na wejściu i wyjściu czynnika grzejnego do węzła, 
b) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego z węzła do instalacji odbiorczych, 
c) na króćcach (kolektorach) ssawnych i tłocznych pomp cyrkulacyjnych, 
d) na zasobnikach ciepła, 
e) wszędzie tam gdzie następuje funkcjonalna zmiana parametrów ciśnieniowych w węźle.  
5.4 Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych węzła należy stosować: 
a ) szklane termometry przemysłowe odpowiadające wymaganiom przedmiotowej normy 
 PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/22 15-01), 
b) termometry bimetaliczne ze skalą kołową i działką elementarną o wartości jednego 
 stopnia Celsjusza, 
c) termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi 
odpowiadające normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820. 

5.5 Do pomiaru ciśnienia w odpowiednich punktach pomiarowych węzła ciepłowniczego należy 

stosować: 

a) ciśnieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dokładności pomiarów < 1,5 

odpowiadające normie przedmiotowej PN-M-423 04. Ciśnieniomierze powinny być wyposażone 

w armaturę odpowietrzająco-spustową (kurki) zgodną z normą przedmiotową PN-M-42303 . 

Króćce przyłączeniowe ciśnieniomierzy w punktach pomiarowych o podwyższonej temperaturze 

powinny być zasyfonowane. 

b) elektryczne (elektroniczne) przetworniki ciśnienia. 

5.6 Zaleca się stosowanie mierników różnicy ciśnienia mechanicznych lub elektrycznych w 

punktach pomiarowych, w których parametr ten jest niezbędny, a określany w oparciu o 

wskazania ciśnieniomierzy jak: króćce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania 

instalacji odbiorczych itp. 

5.7 W przypadku stosowania centralnych pomiarów temperatury i ciśnienia (także różnicy 

ciśnienia) - przy użyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenośnego miernika elektrycznego 

tych parametrów z przełącznikiem odczytu poszczególnych wartości mierzonych - należy oprócz 

pomiarów centralnych stosować stacjonarne termometry i manometry na przewodach 

wejściowych i wyjściowych (do instalacji odbiorczych) węzła ciepłowniczego oraz w punktach 

redukcji ciśnienia. 

5.8 Ciśnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilających instalacje 

ogrzewcze oraz za urządzeniami redukcji ciśnienia (za każdym reduktorem) powinny mieć na 

skali oznaczoną czerwoną kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie 

pomiarowym. 

6 Tuleje ochronne 

6.1 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

6.2 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

6.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 

6.4 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 

cm poniżej tynku na stropie. 



- Strona 13 z 21- 

6.5 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. 

6.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 

ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych 

elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

6.7 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 

poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 

gazoszczelności II i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 

projekcie technicznym. 

6.8 Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 

rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

6.9 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 

7 Montaż armatury 
7.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 
7.2 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
7.4 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
7.5 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 
projektem technicznym. 

8 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych 
elementów węzła ciepłowniczego 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów węzła 
ciepłowniczego wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób 
określony w projekcie technicznym węzła. 

9 Izolacja cieplna 
9.1 Przewody węzła ciepłowniczego powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie 
stosowanie izolacji cieplnej przewodów, jeżeli z projektu technicznego tego węzła wynika 
wymaganie nie izolowania określonych przewodów. 
9.2 Armatura węzła ciepłowniczego powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tego węzła. 
9.3 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. 
9.4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym węzła ciepłowniczego.  
9.5 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
9.6 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. . 
9.7 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
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zawilgoceniem. 
9.8 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 
ognial2. 

10 Oznaczanie 
10.1 Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi węzła 

ciepłowniczego. 

10.2 Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze: urządzeniach. 

10.3 Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i 

obsługą tych elementów instalacji. 
 
11. Wykonanie regulacji węzła ciepłowniczego 
11.1 Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności węzła ciepłowniczego w stanie zimnym. 
11.2 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym węzła ciepłowniczego. 

 

12. Instalacja elektryczna. 

 

Instalacja elektryczna wymiennikowni składa się z: 

 

12.1. Instalacja zasilająca. Instalację należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami 

technicznymi przyłączenia wydanymi przez Zakład Energetyczny Kraków  

Instalacje ogólne wymiennikowi (rozdzielnica TW, oświetlenie, gniazdo 230V i połączenia 

wyrównawcze) uzupełnić zgodnie z projektem. 

12.2 Rozdzielnica RSW. 

Rozdzielnice RSW należy zabudować na ścianie pomieszczenia. Z rozdzielnicy należy 

wyprowadzić lub uzupełnić o następujące obwody:  

- zasilanie pomp, 

- sterowania siłownika, 

- czujników pomiarowych (na kompakcie i temperatury zewnętrznej). 

Rozdzielnie elektryczne winny być wykonane z tworzywa sztucznego o przeszklonych 

drzwiczkach. Powinny posiadać stopień ochrony IP≥54. Wszystkie aparatury elektryczne oraz 

element elektroniki mają być połączone po przez listwy zaciskowe w skrzynkach. Oznaczenie 

zacisków powinno być zunifikowane. Rozmieszczenie aparatury zgodnie z projektem. 

12.3 Przed oddaniem do eksploatacji wymiennikowi ciepła wykonawca robót elektrycznych 

dostarczy do Wydz. Elektrycznego MPEC SA następujące protokoły z pomiarów: 

1. Pomiar rezystancji izolacji. 

2. Pomiar sprawdzający skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

 

X. Instrukcja spawania, rur przewodowych. 

 

A. Wymagania ogólne 

1. Przed rozpoczęciem spawania wykonawca powinien opracować i uzgodnić niezbędne 

procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie 

prowadzenia robót spawalniczych należy postępować zgodnie z zatwierdzonym 

projektem i procedurami spawania. 

2. Spawanie rur przewodowych wykonywać będzie wykonawca mający odpowiednie 

możliwości technologiczne, dysponujący uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-

69900, PN EN 287-1), nadzorem spawalniczym oraz możliwościami kontroli 
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1. procesu spawania. Sprzęt spawalniczy powinien zapewnić możliwość spawania rur 

2. przewodowych zgodnie z dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do 

pracy. Wykonawca powinien zapewnić, że podczas montażu rurociągów utrzymany 

zostanie system zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN 729-3. 

3. Spawanie stalowych rur przewodowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

technologiczną spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowaną przez właściciela sieci. 

4. Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego, a w 

szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie 

argonu), metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie gdy 

przetopienie wykonywane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie 

stalowych rur przewodowych o grubości ścianki poniżej 3 mm można wykonywać 

metodą spawania gazowego, a przy większych grubościach ścianek dla spawania 

gazowego należy uzyskać akceptację właściciela sieci. 

5. Materiały dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny 

być zgodne z dokumentacją i powinny być poddane kontroli przez nadzór spawalniczy w 

zakresie m.in. prawidłowego doboru gatunków, ważności atestów i świadectw jakości. 

Przechowywanie, transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne 

z wytycznymi producenta materiałów. Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi 

elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być 

przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem. 

6. Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 

otoczenia powyżej 5 
o
C, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s, oraz prędkości 

wiatru nie przekraczającej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. 

Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie. 

7. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80 %, w 

czasie występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy 

zabezpieczyć namiotem w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do 

temperatury powyżej 5 
o
C. 

8. Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 

9. przeciwpożarowymi. 

 

B. Wymagania ogólne przed spawaniem 

1. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do 

wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na 

przewidziane do łączenia elementy preizolowane. 

2. Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek 

przewidzianych do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte i 

zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć 

natychmiast po zakończeniu spawania. 

3. Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem 

przy zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do 

wykopu połączenia nie zostaną uszkodzone. 

4. Podczas spawania rury należy ustawiać tak aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. 

Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych nie powinno 

być większe niż 3
o
 dla DN 20 - 250, 2,5

o
 dla DN 300 - 350, 1,5

o
 dla DN 400, 1,1

o
 dla DN 

500, 0,8
o
 dla DN 600. 

5. Przed połączeniem rur spoinami sczepnymi końce rur muszą być dopasowane przy 

zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty 

ewentualnej owalizacji. Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być 

rozłożone równomiernie na całym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, 

większe różnice muszą być zmniejszone przez odpowiednią adaptację końców rur. 
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6. Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 25817 i 

wynosić h < 0,3 t lecz nie więcej niż l mm. Niewspółosiowość ścianek końców rur 

przekraczająca dopuszczalne wartości musi być skorygowana. 

7. Preizolowane rury i kształtki przewidziane do łączenia powinny mieć wymiary zgodne z 

dokumentacją sieci. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do 

metalicznego połysku z rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych 

zanieczyszczeń. Końce rur nie mogą być skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna 

przekroczyć klasy C wg PN ISO 8501-1. 

8. Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości 

ścianki łączonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy różnicy grubości ścianek t' < 1,5tn 

rura o ściance grubszej powinna być przygotowana do spawania przez wewnętrzne 

fazowanie pod katem 15
o
.Przy różnicy większej niż t’ > 1,5tn należy pocienić ściankę do 

grubości drugiej rury na dł. 25 mm, a następnie fazować pod katem 15
o
. 

 

C. Wymagania przy spawaniu 

1. Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających 

odpowiednie uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystąpieniem do 

robót każdy spawacz powinien być poddany próbie spawania przy uwzględnieniu 

przynajmniej części kryteriów odbiorczych dla robót ukończonych wg wymagań PN EN 

25817. 

2. Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane w 

dwu warstwach - ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej 

1. warstwy lica spoiny. . 

2. Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw innych niż 

koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza. 

3. Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami 

punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25 % 

obwodu, a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana 

wytrzymałość rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy 

poddać starannej obróbce, np. przez szlifowanie, tak aby stanowiły one zadowalającą 

część spoiny ostatecznej. Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta 

przez zeszlifowanie i następnie wykonana ponownie. Minimalna długość spoin 

punktowych dla rur o średnicy DN < 150 powinna wynosić 5-krotność grubości ścianki 

rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynosić l5-krotność grubość ścianki rury. Nie 

dopuszcza się wspawywania mostków do 

4. podtrzymywania końców rur. . 

5. Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem 

spawalniczym powinny być naprawione i następnie oszlifowane. 

6. Natychmiast po zakończeniu spawania spawacz powinien w sposób trwały oznakować 

spoinę swoimi znakami; oznakowanie powinno występować obok spoiny. 

7. Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie 

wymuszone. 

8. Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. 

9. Przy spawaniu gazowym zaleca się spawanie w prawo, jednowarstwowo. 

10. Dopuszczalna klasa wadliwości spoin W III lub klasa średnia wg PN-EN 25817. 

11. Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny nie stanowiące bezpośrednio 

części układu ciśnieniowego rury mogą występować dopiero w odległości co najmniej 40 

mm od spoiny głównej. 
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D. Kontrola spawania, odbiory połączeń spawanych 

Kontrola prac spawalniczych powinna być prowadzona w czasie przygotowywania do 

spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiór połączeń spawanych stanowi 

zwykle odbiór częściowy sieci, do odbioru przedstawia się połączenia spawane 

niemalowane i nie izolowane. 

 

E. Naprawa spoin 

1. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te należy usunąć. Wady 

spawalnicze należy usuwać poprzez szlifowanie, po czym należy wykonać nową spoinę. 

Spoiny takie powinny być poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy mogą 

być stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, który powtórnie wykonał 

wadliwą spoinę nie powinien dalej wykonywać prac spawalniczych, do czasu wykonania 

nowej próby 1 spawania zakończonej wynikiem pozytywnym . 

2. Do naprawy spoiny należy stosować technologię spawania, tzn. metodę materiały, 

przygotowanie krawędzi, sposób układania warstw identyczne jak przy pierwotnym 

wykonywaniu spoiny. 

 

XI. Roboty dodatkowe: 

 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych należy: 

1. Wykonawca powiadomi inwestora o wystąpieniu konieczności wykonania robót 

dodatkowych przed rozpoczęciem ich wykonania. 

2. O konieczności wykonania robót dodatkowych decyduje inwestor. 

3. Inwestor w przypadku uznania konieczności wykonania robót dodatkowych zleci je 

wykonawcy, lub innemu wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, lub 

wykona je sam. 

 

XII. Wymagania dotyczące obmiaru robót: 
 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania obmiarów wykonanych robót uwzględniając 

następujące zasady: 

1. Systematyka i jednostki obmiaru należy stosować analogicznie jak w kosztorysie 

ofertowym. 

2. Obmiar musi być sporządzany od razu po zakończeniu wykonywania danej części robót i 

przedstawiony inwestorowi do akceptacji przed jej zakryciem. 

3. Jeśli wykonawca uniemożliwi poprzez zakrycie inwestorowi sprawdzenie obmiaru robót, 

na własny koszt ponownie odkryje wykonane roboty umożliwiając ich weryfikację. 

4. Akceptacja obmiaru robót nie oznacza konieczności zapłaty przez inwestora całości robót 

w nim zawartych, ponieważ część robót może wynikać z winy wykonawcy i on ponosi 

ich koszt. 

5. Obmiar robót jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego. 

 

XIII. Dokumenty odniesienia. 

[1] 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 1 l0/0l poz. l 190, Nr l8/0l poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2] 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) 
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[3] 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) 

[4]' 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) 

[5] 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) 

[6] 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) 

[7] 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) 

[8] 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) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.//.2003 r) 

[9a] 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 r) 

[10] 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) 

[11] 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)" 

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: 
 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 
 
 
PN-EN 1057: 1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do 

wody i gazu w zastosowaniach sanitarnych i grzewczych 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 10242:1999+AI: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 ON (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 
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 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-024 14: 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-I0720: 1999 Wodociągi Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-C-0460 l: 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-97050 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 
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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-53820  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-690 12: 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 
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-7400l  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-66/2215-0l   Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych 

kątowych 900 
 


