
                                                                                                                  Załącznik nr 9 
znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/2/21/UE                                                  

 
 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAWORÓW GRZYBKOWYCH  KOŁNIERZOWYCH                          
 
 

1. Zawór grzybkowy kołnierzowy fig  215 lub fig 218  
2. Ciśnienie nominalne  min PN 25 bar 
3. Temperatura dla pracy ciągłej T  ≥ 150 oC 
4. Czynnik – woda grzewcza  
5. Zawory powinny posiadać  możliwość montażu dowolnym położeniu. 
6. Zawory powinny posiadać  oznaczenie kierunku przepływu. 
7. Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1. 
8. Szczelność – klasa szczelności A wg EN 12266-1  
9. Wymiary i tolerancje połączeń kołnierzowych powinny być zgodne z EN 1092-1. lub EN 1092-2 
10. Armatura powinna posiadać napęd ręczny bezpośredni w formie kółka 
11. Zamykanie armatury powinno następować poprzez obracanie urządzenia zamykającego w prawo. 
12. Armatura ma być odporna na naprężenia eksploatacyjne wywoływane obciążeniami mechanicznymi 

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

13. Armatura ma być odporna na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie sieciowej 
(takie jak piasek, czy produkty korozji)  

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

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

16. Konstrukcja armatury musi pozwalać na sprawne otwieranie elementu odcinającego  przy 
maksymalnej różnicy ciśnień Δp = PN (Mpa)  

17. Siedlisko grzyba, grzyb, trzpień wykonane ze stali nierdzewnej, brązu lub mosiądzu.   
18. Uszczelnienie grafitowe 
19. Armatura ma być wykonana bez dodatkowych elementów odpowietrzających, odwadniających oraz 

odciążających. 
20. Wyrób ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. 
21. Odlewy muszą być wykonane z odpowiednimi normami przedmiotowymi. 
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 lub oznaczenie trwale naniesione na korpus, 

zawierające co najmniej takie informacje jak: ciśnienie, temperatura kierunek przepływu, materiał z 
jakiego jest wykonany zawór, średnica, producent. 

28. Zawory muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ciśnieniowej nr 2014/68/UE. 
 


