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WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAWORÓW KULOWYCH  KOŁNIERZOWYCH 
I Z KOŃCÓWKAMI DO WSPAWANIA 

 
 

1. Zawory należy dobrać dla temperatury t obl  = 1350C przy ciśnieniu pobl = 1,6 MPa. Warunki 
na oba parametry muszą być spełnione równocześnie. Przed wbudowaniem należy dostarczyć 
przedstawicielowi Zamawiającego, kartę katalogową zawierającą wykres zależności 
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia od temperatury p=f(t). 

2. Zawory kulowe powinny posiadać dowolny kierunek przepływu oraz możliwość montażu 
dowolnym położeniu. 

3. Przelot przewężony (zredukowany). 
4. Wymiary i tolerancje króćców do spawania z rurociągiem muszą być zgodne z normą PN-EN 

10220:2005.  
5. Króćce do spawania z rurociągiem muszą być wykonane z niestopowych stali niskowęglowych. 
6. Wymiary i tolerancje połączeń kołnierzowych powinny być zgodne z EN 1092-1:2001. 
7. Armatura powinna posiadać napęd ręczny bezpośredni w formie dźwigni. 
8. Zamykanie armatury powinno następować poprzez obracanie urządzenia zamykającego w prawo. 
9. Obrót trzpienia w zaworach z dźwignią powinien być ograniczony do 900. 
10. Armatura powinna posiadać ogranicznik kąta obrotu, gwarantujący prawidłowe położenie elementu 

odcinającego (kuli) w pozycjach całkowicie otwarty lub całkowicie zamknięty, 
11. Armatura ma być odporna na naprężenia eksploatacyjne wywoływane obciążeniami mechanicznymi 

(ciśnienie, naprężenie wewnętrzne i zewnętrzne, erozja, kawitacja) oraz niemechanicznymi 
(temperatura, korozja), które obniżają bezpieczeństwo i niezawodność oraz trwałość eksploatacyjną 
i zużycie materiałów (potwierdzone procedurą CE). 

12. Armatura ma być odporna na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie sieciowej 
(takie jak piasek, czy produkty korozji) oraz na kawitację i erozję. 

13. Armatura nie może posiadać elementów wymagających okresowej obsługi tj. elementów do 
smarowania czy doszczelniania, dostępnych jedynie po demontażu armatury z rurociągu. 

14. Elementy armatury powinny być odporne na korozyjny charakter wody. Wymagania odnoszące się 
do wody sieciowej określa norma PN-85/C-04601. 

15. Konstrukcja armatury musi pozwalać na sprawne otwieranie elementu odcinającego (kuli) przy 
maksymalnej różnicy ciśnień Δp = pr (Mpa) = 1,6 MPa. 

16. Kula w zaworach osadzona sprężyście za pomocą sprężyn talerzowych, ma być wykonana ze stali 
nierdzewnej (wyklucza się kule powlekane chromem, niklem, itp.), natomiast uszczelka kuli musi 
być wykonana z teflonu z wypełnieniem grafitowym; uszczelnienie to musi gwarantować 
zachowanie kompensacji temperaturowej armatury.  

17. Wysokość tulei prowadzącej trzpień napędowy powinna gwarantować bezkolizyjny i poprawny 
montaż izolacji termicznej. 

18. Uszkodzenia armatury lub jej napędu nie może powodować nagłego zamknięcia powodującego 
uderzenie hydrauliczne, które mogłoby uszkodzić inne elementy systemu ciepłowniczego. 

19. Armatura ma być wykonana bez dodatkowych elementów odpowietrzających, odwadniających oraz 
odciążających. 

20. Odlewy muszą być wykonane z odpowiednimi normami przedmiotowymi. 
21. Wszystkie spoiny powinny być kontrolowane przy zastosowaniu kontroli radiograficznej lub 

ultradźwiękowej. 
22. Chropowatość powierzchni obrobionych i nie obrobionych musi być zgodna z normami  

przedmiotowymi oraz dokumentacją techniczną armatury. 
23. Wszystkie elementy armatury muszą być dopuszczone do montażu po odebraniu przez kontrolę 

jakości i stwierdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji konstrukcyjnej, 
warunkach technicznych i normach. 

24. Armatura musi być wykonana w stanie wolnym od naprężeń termicznych. 
25. Powierzchnia zewnętrzna armatury musi być zabezpieczona przed korozją poprzez naniesienie 

powłok ochronnych, np. przez pomalowanie, uchwyt ze stali konstrukcyjnej, galwanizowany lub 
malowany. 



26. Zawory mają być dostarczone z zabezpieczonymi króćcami. 
27. Każdy z zaworów musi posiadać tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej takie informacje 

jak: ciśnienie, temperatura. Materiał z jakiego jest wykonany zawór, średnica, producent. 
28. Zawory muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ciśnieniowej nr 2014/68/UE. 

 
 

Uwaga: Urządzenia muszą posiadać: 
1. Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE  
2. Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

3. Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia. który 
Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy zawory. 

 


