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§ t. W uchwale nr 311 Rady Ministrów z dnia 18 gruq..;· 
nia 1965 r. w sprawie przejęcia niektórych budynków spół
dzielni budownictwa ' mieszkaniowego na 'własność Państwa, 
zasad rozliczeń z tego tytułu oraz uregulowania niektórych 
innych spraw z zakresu spółdzielni budownictwa mieszka
ni owego (Monitor Polski Nr 71, poz. 406) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

l) w § 4, § 6 ust. 1 i 2, § 7 ust. 1, § 10 I § 11 ust. 1 wy
razy"Bank Inwestycyjny" w 'odpowiednim przypadku 
zastępuje się wyrazami , :właściwy bank" w odpowied
nim przypadku; 

, 2) w § 6 dodaje s i ę ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Minister Gospodarki . Terenowej i Ochrony Srodo

wiska może na wniosek . zgłoszony . do dnia ,31 grud
nia 1972 r. zezwalać osobom uprawnionym do od
szkodowania ' w razie osiągnięcia przez nie wieku 
emerytalnego lub w innych uzasadnionych wypad
kach, w szczególności ze względu na ciężką sy tua
cję materialną tych osób, na podejmowanie ze 
specjalnych rachunków spółdzielni , we właściwym 

banku z sumy odszkodowania kwoty 500 zł inie
sięcznie. Kwota ta nie stanowi źródła dochodu po
wodującego zawieszenie prawa do emerytury lub 
renty."; 

3) w r 12: 
a) w ust. 1 wyrazy "właściciele tych lokali mogą w cią

gu dwóch lat od dnia wejścia w ' życie niniejszej 
uchwały" zastępuje się ,wyrazami "właściciele tych 
lokali mogą do dnia 31 grudnia 1973 T.", . 

b) w ust. 2 wyrazy "właściciele przewłaszczonych loka
li mogą w ciągu dwóch Jat od dnia wejścia w życie 
niniejszej uchwały" zastępuje 'się wyrazami "w~aścl-

--------~----------~--------------------~----

ciele przewłaszczonych lokali mogą do dnia 31 grud-
nia 1973 r."; . 

4) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu: 
,,§ . 14a. Przepis § 14 stosuje się również do najemców 

lokali mieszkalnych, o których mowa w tym 
paragrafie, gdy mimo zwrócenia s i ę zarządu 

spółdzielni budownictwa mieszkaniowego do na
jemców przed dniem wejścia w życie uchwały 
n ie złożyli wniosku o przyjęcie na członków 
spółdzielni, a spółdzielcze prawo do lokalu n ;e 
zostało przyznane innej osobie - pod warun
kiem, że wniosek taki złożyli lub złożą do dnia 
31 grudnia 1973 r ."i 

5) w wykazie budynków, w których lo~ale m ogą być prze
właszczone na rzecz spółdzielni, stanowiącym zć1łącznik 

' nr 2 do uchwały, dodaje się pod poz. 9 następujący bu
dynek: 
,,9. Warszawa, ul. Mickiewicza 20. Mieszkaniowe Sto

warzyszenie Spółdzielcze "Zoliborz" i 

6) w wykazie budynków obejmujących lokale; których 
właśc i ciele mogą utworzyć spółdzielnię i przewłaszczyć 
lokaJe na jej rzecz, stanowiącym załącznik nr 3 . do 
"Uchwały; dodaje się pod P9z. 5 następujący budynek: 
,,5. Warszawa, ul. Łęczycka 4, ' Spółdzielnia Mieszkanio-
wo-Budowlana Pracowników Zawodowych". . 

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi · Gospo
darki Terenoweji ' Ochrony Srodowiska, Ministrowi Finan~ 
sów oraz Prezydium Rady Narodowej m. st, Warsza.wy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dnie'm ogłoszehła. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GORNICTWA I ENERGETYKI. 

z dnia 14 czerwca 1972 r. 

w sprawie eksploatacji koll6w pyłowych, . gazowych I olejOWYCh., 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 
1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U . . z 1962 r. 
Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) zarządza się, 
co następuje: 

Rozdział l 

Przepisy wspólne. 

§ 1. t. Zarządzenie określa szczegółowe zasady ekspłoa~ 
tacjoi w jednostkach gospodarkiuspołecznion.ęj, zwanych da
lej "zakł.adami", następujących kotłów parowych o wydaj-

2. Szczegółowe zasady eksploatacji " kotł6w pyłowych, 
gazowych I olejowych stanowią uzupełnienie ogóln'ych ' za
sad eksploatacji, ustalonych zarządzeniem: Ministra Górnictwa 

. i Energetyki z dnia ' l wrieśnla 1967 t, w sprawie 'ógólnych 
zasad eksploatacji urządzeń energetycznych (Monitor Polski 

. Nr 51, poz. 254}. 

§ 2. ' Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o kotle, nalc;~y 
przez to ro'zumieć także związane z ruchem 'kotła następ l,1Jąc~ 
urządzenia: zasilające, c i ągu I podmuchu, przygotowania 
i podawania paliwa, odżużlania, odpopielan ia i odpylania 
oraz rurociągi. 

Rozdzial 2 
. ności 1 t/h (""'" 0,3 kg/s) i większej oraz kotłów wodnych " "" , 3; 

o wydajności 0,5 Gcal/h ("""'0,6 MW) i większej: Przyjmowanie kollów do eksploatacji. 

1) z paleniskami pyłowymi, zwanych dalej , :"kotła'mi pyło- " ." ( ., . . . , 
. wymi", l ' ." §3. ·. KocioŁ nowy· lub: ?-modęfn!~ó\Va:ny .m~żha ~rzy:jąć do 

. ' . :eksploatacji po uruchomieniu urządzeń koniecznych do jego 
. 2) z pałeniskami gazowymi, zwanych dalej "kotłami gdzo- . prawidłowej, bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji (urzą

wymi", 
, '" :\-

3) z paleniskami na paliwa ciekłe, zwanych dalej . .',;Iso~lami 
olejowymi", -, 

dzeń zzaluesu gospodark.i paliwowej, 'ł{odnej .J ściekowej 
oraz och~ony . powietrza atmosferyc:znego) oraz Po żakończe-
ni).!. ;rucnu próJmego. . . 
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~ 4. Koc 101 po remoDt:ie bpiłaloym .anOite hył przyjęty 
do eksploatacji po: . 

1) zakończeniu ructw ~ego. 
:'łl dbk:ononlu !lp:rIOS.zc%ooy~.b pomiarów 'Spr:awnoS:ci. 

~ 5. t. ł{otłyprt'Yjmow~M ao ~k's'P'loa\f.~(:j'i powinny po
:'Slatlat: 

.1) .ur'ląilz.enla do r..egulacJi 8u'loma1yntre]: 
ał jlnśc1 pali.w~ J :powJetrza .dosl.arczanego · do palników, 
bł łe.mperehil..-y [)a,ry porz<eg:r.zanej 'W k,(!)Ua;ch wyposaża

!I.1y-C'h ;IN sclnA·a<lza'C2e :pary. 
(:,~~ri81~f"V wody .. 'kethilch wMnyt:n. 
dl ilości wody za5i1aj!!~j d16k~161W ~ wydajności 

lO' MłI ~- l,S ,k~tsl j Wliększ.ydl l~h ;,5 GaJi h 
i .... Ó .MW~ ~ więb:z-el; 

:21 'tITł!lItil~en,'& ~·m~Z'hw'i'll~ l'I ;;.e1'ft~rw-llTlłl \:-oillt'fGlę: 

. aj poziomu wody (w kotla'cb walczakowych', 

b) pneplywu tw 'kolla:cll :z wymuszonym o'b'i-eyiem 
i prrzep.lywowych), 

. ~l rnn1t'!n. t'elmpe!t'etCS' tlfaZ i~ ~1y ! wt>dy 'z~nillą-
:celi . 

'3.) .:i;Pi!ra1mę pom'i!rtową umoz'iwlają1:ij wyk'!Ynywan'ie po
mIarów pod'czas nac'hu kolla ·oraz ta'ką Hośt; 'k:rllćcói.v 
'i <>'tworilwz8 poslczegMnymi powierzthniami '.ogr:rewal
nymi, przed 1 'la 'Ot'Ipylan'em .1 -za wen'y1altrr-e1ń' 'ciągu, 

:a:b~ .MlN!. b,ł«ll wykom.ać pmm:i.ary o-tiu§ ilemperatur 
., lOTU ę1Ml:Hrys.:pilłl.n; . 

4) 'fl1'e'lbętlnll H~śt wlmw 'wzi-emnt<&'W~ tebe~pa~oo1'l'Ydt 
pf~ .moc:zynllymo!wl eul1uem się, c:uJlCil.ŻLiwiila'Cych: 

al kontrolę cxyslośd 'kumary palepis,kowej l powierzch
m iOgr~W~~4łl'dl. 

b) wzrokową kontrolę procesu spalania, 
c) dostęp do powierzchni ogrzewalnych w celu Ich 

czyszczenia lub usuwania nieszczeln ości; 

5) urządzenia do oczyszczania powierzchni ogrzewalnych 
'od stłóny spalin; . 

6) urządzenia do poboru próbek wody kotłowej oraz w ko
tłach parowych - pary nasyconej i pary przeg-rul11* 

7) u~7ąd7enia umożliwiające dotrz.'imanie właściwej jakości 
wody kot/owej oraz 'w k'O'tl a-ch P'~'fowyctl -paTy~ 

.a) u:r,zodzeD.i~ 'wffiożliwiające odwadnianie komór wejścio
wyc;ł1 .i wyjScłoWycb przegrzewac~y w koHacb parowych. 

l . N-łe:7~~ernjf e itll'd W5Tunłlllw mtaJtlłlych VI 11St. l k:otły 
c 'wV~Iil}D'o$d 50 .l/h I"'" H kg/sa iwięk.nej hlt 25 Gcalvh 
t- 3@ MW) fi w;i'ękse~j :pOWHilłly p0Siił.aat: . 

1) urządzenia do regulacji automatycznej 'c:i'ą'gu ~l!'-owl~na 
'W t:0r,ne:gll\, 

'2~u:rz-ą~z~n;i-e ooro.7J1twi~~ lIcla!01! .reyul'Owlam-e ~ wyma
;C"to.nego s !rs!l'lIQ'Wi'Ska.~ li' ilośCi p'B'I'iw.a I rrowietrt~ tłC1st~a~o tto 'p'al'lliików, 
h) ciągu I powietrza wtórnego, 

c) temperatury parf .pub woE!y - w kotłach wodo,ych), 

dl ilości wody zasilaJącejj 

;3) mządze:nia 'umotliwiające Yaam~ 's~eruwallie: 
a) parowej I wodnej armatury odcinającej kocioł I ar-

ma'turyro'lTuc'howe), . . 

~~.starAj redwkcYJn'O-sc'hlad2ajgcycb W . układaCh bloko-
wvch. . . 

J6. NieM·leha.i.e 00 warunków u:stalo.ny.cb · w ,I .s, koBy 
pyło\\re powinny spełnia~ następujące w<lJ'li.nltl., ' . 

l) uruchamiacie t "'''}' iłłCZI>ll,i.e z rucbu młf.oow, westylato
y-ó·w I pod.aj rd\Ów ~iI'U r,egttlacja ,wydajoo/ścl j tempenł

t1ilr-y tnie.ueoki za młf&em poW1RlOy byt RWz)j-we ·z aD
lnłoeg:o "ł.alllGWls&. • .oprócz m·o.i:1iwllSci .aw-.aryjoeg-o . wy~ 
łila:aBiB'kh napędów ze stacowiskaobsługi, 

'2, pndtlw~'Il:i~ -p-al iwa rl~ młynów · (X)Wtfl.tłO byt:a~t()!rultyC't
nie wslrzymane w 'raz.i e 'Zatrzymania si~młyne 'ub w:en-
t y Jłltora .młyn owego. . . 

3) p.t)d ·awa'l'l;~ pylu wW1oY-'e-gG do pele'fl1'Ska -pewim'lo być 
aułuma~'YcZ'l'l~'e 'Wstnyme1'ie w TI8Z;-e bn'ku Qdpowiednie
go ciągu lub nadmiaru powietrza wkom{)n:e 'Pa'~n.i-sko
wej, 

4} i&lS·ta~.iioCja do prrygotow.-ania pyłu .,ęUlowego p01torjnna 
byt 1\7y'p-Oh;tooa w utta<'!l%3be%piecUl~cy pn~d' skutka
m'i wybwchu, 

5) wydajoosć cieplna ln·slala.cjl ro~pałowej nie .p:li1winna być 
nizs",Dd WUl/) wydajnnki dep1I1~J pale,nls'k,a l powinna 
:zapewnJZ; wlas.cl w'e warunki IOD'udru ł r6WT1omierne 
o~1en;epowieT7c.'hni ognew-alnycb, w za\e'Zności od 
ro-d'lJlJuwęg1.a. spos'obu j.ego $uszenla, mEnim~' nej wy
.daju<osd młynow lslabilnośd pracy palników ~yłowych, 

fi:) powi sfty byl: wyposażone w Zmed1ilaizDws.ne .u.n:ądzenia 
do usuwania popiołu 1 ż~ż1a, . 

7) powinny być wyposażone w takie urz-ądzeni,a de ()dpy
Jam. spalin,. .:by '1:apyłeD1e !tere'mtli _de !lfzeuaczało do
pn~cfam1'ch ~rlln~cl!!5 t a~nnycb .O;G1'i'1 aty w,amL 

§ 7. 1. M-e,zale.znl.e od warunkÓw ustalonych w § 5, 
kotły ga.zowe powln.ny -spełniat O'Bstęp:ojąt:1!! warunki: 

1) na f,luoc.ięgu glJzowym ~as]laJącymkDc1o.ł lub 'Zespół 

lt.<>!łów p,owil1lW1si;ę ;z.o.ajdDwećawaryj;na armatura od
cinająca, zainslalowana w odleg:łości conajmni,ej 20 m 
od budynku kotłowni; 

2) na rurociągu gazowym, przed palnikami; · powinny s i ę 
znajdować zawory odcinające oraz automatyczne zawory 
.s'z'ybkozaIllyk.aj~ce" odcinające dopływ gazu w razie: 
a) nadmiernego wzrostu lub obniżenia ciśnienia gazu 

;przed palnikami, . 

h) nadmiernego wzrostu ciśnienia w palenisku, 
ej .UlJI:zylll<fLniit się wentyla torów ciągu lub podmuchu, 

d) zaniku płomienia w palenisku, 
B j}QnadlD .dla .ImHGw ;o wyd.ajo:ośc:i mniejs.zej od 1{) t/h 
{~ 2.8 k;gM lub .5 Gc.a.l/h .(~ fi MW). 
eB :Epa<lkn P()zj~'IIlU <w.(!}dy (w k-oUa·t:'b walc.;akowyc'hł lub 

przeplywu (w kotłach z wymuszonym obi:egiem, lub .. 
przepływowych) poniżej ustalonego minimum. 

Odcięcie dopływu gallu powinno być poprzedzone sygna~ 
Iizacją, a zawory szybkozamykające powinny posiadać 
blokadę uniemożliwiającą ich otwarcie bez uprzedniego 
przewietrzenia k'CtUa • . 

3) powinny być wyposażone w urządzenia, z'apewniające 
regu'~t:ję ''ClS1'Jłema 'gno pt'r-l!'d!"llltl'i'tt'MIłl; 

.4.) rur.oc.iijgi gazowe powtnny był: wyposazo.ne w 'instalację:
.» 'um~t1iwia!ętc, nsuw;a.a],egaiLl!! z rorociągów Graz na

pełn.ki!i8.i-e 'ruJ',oeiąg6v gawem., 

.b) Gclw·a.dnJ afiłcą;, 

. 5) rurociągi gazowe powinny być wyposa.zone w ,tl'kład za
be.Zpieczajłcy ,prred .sk:.u1kami wybuchu,; 

6) na rurociągu gazowym zasilającym (pkt n j .011 Gopro
wa~-elll.i,ach .do kollów powJnnf był "Lai.nsla.lowane UT.zą

dzenia do ' pomiaru ilości, temperatury I cisnienJa gazu. 
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2. Warunki ok.reślone w ust. i nie dotyczą kotłów gazo
wych opalanych gazem wielkopiecowym. 

§ 8. Niezależnie od warunków ustalonych w § 5, kotły 
olejowe powinny spełniać następujące warunki: 

l) powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające: 
a) dopływ paliwa odwodnionego ł o wymaganej lep

kości, 

b) możliwość przedmuchiwania rurociągów i opróżniania 
kh z paliwa: 

2) powinny byc wyposażone w urządzenia zabezpieczające, 
powodujące Odcięcie dopływ~ paliwa w razie: . 
a) niezapewnienia warunków wymaganego rozpylenia 

paliwa, . 
b) obniżenia ciśnienia paliwa przed palnikami poniżej 

ustalonego· minimum, 
c) zaniku płomienia w palenislw, 
d) nadmiernego 'w"Zrostu ciśnienia w palenisku, ' 
e) zatrzymania się wentylatorów ciągu lub podmuchu, 
a ponadto dla kotłów o wydajności mniejszej pd 10 t/h 
(~2,8 kg/s) lub 5 Gcal/h (~6 MW), 
f) . spadku pózjomu wody (w kotłach walczakowych) lub 

przepływ~ (w kotłach z wymuszonym obiegiem i prze
pływowyćh) pohiżej ustalonego minimum; 

3) odcięcie dopływu paliwa (pkt 2) powinno być poprze
, dzone sygnalizacją. 

Rozdział 3 

Prowadzenie eksploatacji kotłów. 

§ 9. Przed rozpaleniem kotła powinny być przeprowa
dzone zewnętrzne oględziny stanu pos,zczególnych elementów 
kotła i n·iezbędne próby; zakres ich powinna określać in
strukcjao eksploatacji. 

§ lO. Rozpalenie kotła może nastąpić jedynie na polece
nie osoby sprawującej dozór nad eksploatacją kotła. 

§ 11. Bezpośrednio przed rozpaleniem kotła lub w razie 
zgaśnięcia palników i ponownego rozpalenia, komora pale
niskowa I kanały spalinowe powinny być przewietrzone: czas 
przewietrzania powinna określać instrukcja o eksploatacji. 

§ 12. Każde uruchomienie kotłowej instalacji gazowej 
pówirino być 'poprzedzone kontrolą: zakres i sposób kon
troli powinna o~reślać instrukcja o eksploatacji. 

" . ' 

, . § ,13'0 t: Rozpalanie kotła można . rozpocząć po uzyskaniu 
podciśnięnia w komorze paleniskowej. / 

, ., ' . . . } - , 

.. 2ł W razieniestabilnej pracy palników rozpałowych za-
brania . się otwierania wła.zów, a kontrolę płomienia należy 
przeprowadzać przy odpowiednim zabezpieczeniu pracownika. 

3. Pahliki główne wolno włączać wówczas, gdy palniki 
rozpałowe dają stabilny płomień I palenlskó zostało należy
cie nagrzane, Zapalenie palników głównych o olejowych lub 
gazowych dozwotone jest tylkl}' od palnika rozpałowego prze
znaczonego dladanegb palnika głównego. , 

§ 14: Obrotowe podgrzewac'że powietrza powinny być 
uruchomione przed rozpaleniem kotła. 

§ 15. Program uruchamiania kotła i szybkość wzrostu 
parametrów powinna określać instrukcja o eksploatacji . Pod
czas rozruchu należy zabezpi eczyć wlaściwe chłodzenie prze
grzewaczy pary oraz , dbać o równomierne nagrzewanie po
wierzchnI ogrzewalnych przez właściwe. prowadzenie ' spala
nia. 

§ 16, Włączen.ie kotła parowego do sieci powinno nastą
pić po nagrzaniu 1 odwodnieniu głównego · rurociągu paro
wego oraz, po os i ągnięciu znamionowych - parametrów pary 
na wyjściu z przegrzewacza. SposÓb włączania kotła do sieci 
powinien być określony w instrukcji o eksploatacji. . 

§ 17. Zabrania się uruchami~nia kotła, jeżeli: 

1) nie przeprowadzono uprzedniego przewietrzenia kotła, 

2) poziom wody w kotle nie znajduje się na normalnej wy
sokości lub gdy nie ma pewności normalnego zasilania 
kotła I kontroli poziomu wody w kotle (przy czynnym 
tylko jednym z wodowskazów), 

3) nie możn:a skontrolować ciśnienIa wody zasilającej lut> 
n ie możną osiągnąć wymaganej . wartości tego ciśnienia, 

4) nastąpiło uszkodzenie pomp cyrkulacy jnych, 
5) broak jest rezerwowych pomp przewałowychprzy kotłach 

z wymuszonym obiegiem, 
6) nie · można skontrolować temperatury. pary za przegrze-

waczem oraz ciśnienia w ·walczaku, 
7) nie są sprawne zawory bezpieczeństwa, 
8) kocioł nie jest szczelny w części parowo-wodnej, 
9) połączenia kotła z urządzeniami i instalacjami współpra

cującymi są nieszczelne,. 
10) paleniska lub dalsze części drogi spalin są uszkodzone, 
11) , chłodzenie przymusowo chłodzonych elementów !C~t\a lub 

jego wyposażenia jest niedostateczne, . 
12) stan kotła lub jego urządzeń pomocniczych mógłby spo

wodować ; Innych przyczyn powstanie szkód w przy
padkuuruchomienia kotła, 

13) nie jest czynne urządzenie do odpylanfa spalirt: kierow
nik zakładu może 7ezwolić na pracę kotła bez· C::iynnego 
urządzenia do . odpylania spalin ' przez jedną .dobę: na 
przedłużenie . tego okresu do jednego miesiąca może ze" 
zwolić jednoslka 'nadrzędna nad zakładem w porozumie
~il\ z odpowiednim organem Państwowej Inspekcji Sa-
nitarpej. . 

§ 18. Prowadzenie eksploatacji kotła . w , warunka!;b od~ 
biegających od znamionowych wymaga uzgodnienia ·z wy-
twórcą kotła. . . 

§ 19, t. Zakresł częstotliwość: 
l) badań wody zasilaJąceJ I kotłoweJ. · 

2) dokonywania odczytów i zapisów wskazań , aparatury 
pomiarowej i rejestrującej - powinny być określone w 
instrukcji o . eksploalacjiwyrlanej na podstawie wytycz
nychPańslwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo
-Energetycznej w tej sprawie. 

2. Równóc-ześnie ' z zapisami, o których mowa w · ust. 1 
pkt 2, należy prowadzić książki usterek kotła, automatyki 
i przyrządów pomiarowych. 

§ 20, . Działanie zaworów bezpieczeństwa kotła powinno 
być okresowo sprawdzane, a wynik sprawdzenia odnotowy
wany w książce ruchu kotła. 

§ 21. Sposób prowadzenia ruchu kotła, dopuszczalne 
szybkoścl zmian parametrów orąz minimalne, maksymalne 
trwale i chwilowe wydajności kotła powinny być określone 
w instrukcji l) eksp!oatacji. 

§ 22. Kontrolę czystoścl l stanu powierzchni ogrzewal
nychnależy przeprowadzać: 

l) po stronie , spalin - podczas każdego postoju, po 
ostygnięciu kolia, 

2) po stronie wody - co najml)iejpodczas kapitalnych re
montów kotła. 
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. · §23. W kotłach . gazowych . należy . sPf,a~d~ać co naj
mnieJ: 

l) raz na dobę: 
a)szczełność rurociągów gazowych i ' osprzętu, 
bl' st6n odwodnień ruroCiągów gai6wych, 
ej stan zaworów i zamknię·ć wodnych, 
d) stan klap wybuchowychi 

2) , raz na tydzień: . 

a) stan zaworów odpowietrzających, 
b) d~iałanie sygnalizacji oraz urządzeń samoczynnego 

zamyKania doplywugazu. 

§ 24.. W kotłach pyłowych doprowadzenie paliwa do 
czynnych palników powinno odbywać się bez . przerw. Palńiki 

, wyłączone powinny być chlodzone.· 

§ 25. 1. PompyzasHające powinny być uruchamiane, re
gulowanei wylączane- takflł;>y ciśnienie wody w kolek
torze zasilającym było stale. 

2. Obsługa pomp powinna uprzedzać palaczy (op.erato
'. rów):ttlraWlloo planowanychjjak I przymusowych zmianach 
·.w nlchu 'pomp. " . ' 

3. Pompy zasilfljące rezerwowe przewidziane dó natych
miastowego uruchomienia powinny być zatane ,', f , l'iagfzane, 

,8 ich armatura przygotowana do włącz~nia pOlIlP :~O; ruch\l. 
Diiałanie pomp rezerwowych . powinno być okresowo <spraw

.• dzane. c' 

§ 26. lródło wody surowej oraz urządzenia . do przygo
towania wody powinny być w takim stanie, aby zapewn,ić 

pokrycie zapotrzebowania wody dOdatkowej o odpowiedniej 
jak ości. 

, 
§ 27. Energia cieplna zawarta w odsolinach I .odmuli

nach kotłowych, w skroplinach i oparach odprowadzanych 
z odgazowywaczy, w podgrzewanych -czystych wodach. po
mocniczych obiegów chłodzących oraz w ściekach technolo
gicznych, powinna być w miarę możliwości wykorzystana. 

§ 28. L Straty odsalania powinny być utrzymane w eko
n.omicznie uzasadnionych granicach i tylko w szczególnych 
wypadkach ' mogąprzek rJczać SOfo ilości wody zasilającej, 

jeżeli nie zaklóci to normalnej pracy kotła. , 
2. Ilość odmulin powinna być ustalana i korygowana w 

zależności od jakości wody kotłowej. 

§ 29. Kociol powinien być wylączony z ruchu w razie 
stwierdzenia uszkodzeń lub zaklóceńuniemożliwiających nOr- . 
maIną eksploatację. a w szczególności w razie: 

1) widocznego .Iub stwierdzonego słllchowo uszkodzenia 
części ciśnieniowej kotla(wydosta wanie się wody lub 
pary), .. 

2) niemoillwości utrzymania dopuszczalnych temperatur 
pary W poszczególnych stopniach przegrzewacza, 
nagłego spadku temperatury .pary ' przegrzanej nasuwają
cego podejrzenia i,plucia kolia", jeżeli przyczyny nie 

· 3) 

można niezwłocznie ustalić i usunąć, 
4)nieszczelno,ściarmaturY' l rurociągów -kotła; , -, ,~. ' 

5) ' n'iedziałania urządzeńodmulanUf lub o(}safilll1~; ' " 
'6) występowania w cięściachkotła ciśnień" ltib~'tem:peratur 

nieprzewidzianych instilikcJą o ~ksploatacjl, " ' . , 
7) , poV(stańia uszkodzeń w .• urząd~e-nlac;n , podawanią" paliwa, 

8l niemp~n()~cj ustabilizo~ani,a płoH;tjęnia . ;w,kotte, 
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.10) nagłego. wzrostu twardości wodyzasUającęJ .. s,P9:wodową- . 
nego nieszczelnościąskraplflczy turbinjwymiennikÓ}'l 
ciepłowniczych bądź . technologic'znYch, lub w. razię na-

. głego pojawienia się w wod:zie, sz~q:>dliwychsubstancji . . 

§30. Kocioł. należy natychmi.ast wyłączyć z ruchu, je
żeli: 
. 1) ciśnienie pary w kotle wzrośnie powyżej dopuszczalnego, 

a ~awory bezpieczeństwa nie zadziałają, 
2) mimo intensywnego zasilania poziom wody. w kotle 

obniży się poniżej najniż$zego do,puszczalnego . poziomu 
wody oznaczonego na wodowska:cie, 

3) poziom wody wzrośnie powyżej widoczności , w wodo~ 
wskazie, 

4) ulegną uszkodzeniu wodowskazy, 
5) tatrzyma się awaryjnie pomp~zasilająca, a istnieją 'trud.-

ności z uruchomieniem pompy rezerwowej, . , 
6) .stwierdzono niebezpieczne odkształceni~elemeii(ó\V ciś

nieniowych kotła lub nreszczelności w ' obiegu wodnym 
uniemożliwiające utrzymanie·norma1negopoziomu wody, 

7) pr~epł.yw wody w kotłach pr'Z~pływowych k 'w kotłach ' . . 
z wyrlulszonymqbiegiem spadnie. poniie(ustalonegomi
nimum, 

a) ,obmurze lub konstrukcja nośna Wyk'a.zująuszkodzelli~ · 
. bądź zmiany grożąćeawarią, . . 

9) występuje powta~zające się "urywanie" płomienia z pal-

10) 
11) 

12) 

ników, , . 

zapali się podgrzewacz powietrza, 
przestaną ,działać urządzenia do .pomiaru temperatury 
pary za przegrzewaczem lub ciśnienia w walczaku i nie 
nia ' możliwości ich natychmiastowego uruchomienia, 
w innych wypadkach, gdy powstanie zagrożenie bezpie
czeństwa obsługi i otoczenia. 

§ 31. . Każde uruchomienie i wyłączenie kotła z ruchu na
leży odnotowa, ć w książ·ce ruchu kotła z podaniem przyczyn. 

§ 32. Wyłączanie kotła z ruchu powinno być tak prze
pmwadzane, aby straty cieplne były ograniczone do mini
mum. Nie dotyczy to natychmiastowego wyłączenia kotła 

(§ JO). 

§ 33. Kocioł po natychmiasto~ym wylączeni~z fuch u 
(§ 30) podlega dwukrotnym oględzinom: bezpośrednio po wy
łączeniu - w stanie gorącym oraz po ostygnięciu. . 

§ 34. Kocioł po wyłączeniu z ruchu powinien być zasi
lany wodą w sposób określony w instrukcji o eksploatacji. 

§ 35. Studzeniekotla należy przeprowadzać w sposób 
nie zagrażający jego stanowi technicznemu. . 

, § 36. W kotle wyłączonym z ruchu należy zabezJlieczyć 
przed zamarznięciem wszystkie te elementy, w którycnznaj
duje się lub może znajdować się woda. 

§ 37. W razie wyłączenia kotła t ruchu na czas dłuższy 
. powinny być zastosowane środki dla ochrony powierzchni 

'. wewnętrznej przed korozją. ' . 

§ 38. Nie należy dopuszcżać: do tworzenia się zależyn 
.• paliwa stałego w , zasobnikilch. Sposób i częstotliwość , USUW .ą.

nia zależyn powinny by~ ,ustalone w instrukcji o . ekHlloa
tacji. 

Rozdżiął4 

R~onty. 

9) nagIego w-tToStu alkalicznoŚci ' 'Wody'o; kolłowej;,spowodo- . . l 39: Zakres remontu ł;>ieżąc;ego kolia pOWIDlen być 
wanego .zabuf-zeniaml W instalacji doprzygottiwania wo- , 6kreś1ony instrukcją. Zakres ten powinien . obejmować między 
dy dodatkowej, '" 'innymi: " 

r 
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, · 1) . czyszczenieko:łla, a . w sztzególnbśCi 'jegópoWierzchni 

ogtzewalnych, 
2) sprawdzenie szczelności drogi spalii'l F powietrza oraz 

' nsunięcie stwierdzoriych nieszczelnośd, ' ' ,' C' 

3} naprawę I konserwację urządzeń przygO'towania i poda-
wania paliwa, , 

4} naprawę obmurza kutia, 
-5} 

6) 
konserwację aparatury, osprzętu i armatury kotła, 
oględziny kotła " pny ciśn'ieniu ' wodnym równyrn robo
Czetnu r usuniędeewentlralnych uszkodzeń nieszc2cl-
ności, 

'- .,' . 

7) przegląd i naprawę \vEin'tylatorów i pomp, 
8) · naprawę lejów popi%wych i urządzeń odpopielania, 
9) ' sprawdzenie i uzupełni~ni~ iiolacjItermiczn'eJ kolia, 

· 10) trawienie .chemiczne kot/a . bądź Odp?fOWa1nika,' jeżeli 
ilość osadów przekracza , 400' glm2 powierzchni ogrzewal
,n.ej. 

§ 40. 1. Remont kapitalIJV kolla . powiniEiri byc' 'poprze
' . diony uprl;>szczonym-pom iarem, sprawnośó. , 

.... 2: Zakres r~mohthkapitaJnego powinienbyćokr'eślMY 
w i;nstrt,l-kcJi; Zakres len powinien obejmować między innymi 

• pratewyrnienion-ew§ .39, a ponadto: ' 

, , 1) oględziny przed i po ciyśzczeniu dóstępnycb we:wnętrz
nych części Ciśnieniowych kotła, 

2)wydnailie ':odcinków rur .przeznaczony<:hdo badania dla 
ok reślenia .. stopnia skorodowania oraz zanieczyszczenia 
osada;,{lli" 

3) wymianęJub naprawę pos'Zczególnychelementćlw kotła, 
4) sprawdzanie l , naprawę urządzeń pomocniczych kotła. ' 

§ 41. 1. Prace związanez i czyszczeniemkotła , po stronie 
spalin mogą być . wykonywane. tylko . przy utrzYIl1aniu odpo
wiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej; prace. te 
należy organizować zgodnie z obowiązującymi ' przepisami 
z zakresu beżpieczeństwa i big.ieny pra~y. 

2; Prace w komorze paleniskowej 'kotłÓw oleJowych .mo
gą być prowadzone, jeżeli stęźenie ' pięciotteńku wanadu 
.w .powietrzu nie przekra9aO,OOOl mgli Il!b jeżeli prac,ownicy 
wyposa~eni są w specja1lłe maski. 

~ozdział 5 

Przepisy ko6cowe. 

§42. Kotły . zainstalowaneprz-ed , 4niern-wejŚ"ćia wżycie 
~arządzenia 'mogą ibyc .· elCsploatowane ·bez .· · spełnienj ·a •. ·. wa·ru~
ków eksploatacyjnych określonych W .. ' §§5-:-'-fJ . do dnIa 
31 ' gI:udnia :197S l.; o ile :riie , narusza to przepisc)w z zakresu ' . 
bęzpieczeństwai higieny, pq.lcyf ·, ,":'. 

§"43.' 'Zarządzenie wchodzi wżycie z 'dniem' ogłoszenia. 

Minister Górnictwa Energetyki: · w z. E.Porąbka 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SP01YWCZEGO I SKUPU 

z dr;tia 26 czerwca 1972 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych wędlin podczas przechowywania w magazynach l wyda .. 
wania z magazynów. 

Na podstawie art. , 3 us.!. J dekretu z dnia 29 paździer

nika 1952 r. ' o gospodarowaniuartykulami obrotu towarowe
go i zaopatrzenia (Dz, U. z .1952 r , Nr ,44, poz. 301 i 1956 r. 

· Nr 54, po z; 244) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia nr 120 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 października 1963 r. w sprawie 
norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 89, poz, 420) 
zarządza si.ę , co następuje: 

§ l.W załączniku "Normy ubytkÓw naturalnych wędlin 
. podczas przechowywania w magazynach i wydawanią z ma
, g'azynów" do zarządzenia ~fi'nistra Przem y słu SpożY"'-dego 

i Skupu z dn ia 12 października 1964 r. w sprawie norm tlbyt
ków na tura Inych wędJi n podczas przechowywania' w maga
zynach ' i wydawania imaga'lyl1Ów (Monitor 'PoJski ' Nr ' 74; 

' poz;348) wprowadza się następujące zmiany: ' 

I) · w § I dodaje się zdanie: "Normy ubytków naturalnych 
nie dotyczą wędll n przeth\1wywa nych i przekazywanych 
do obrotu w pojemnika<;hplómbowanych"; . 

_ - '-_" '.;-" .-;' -':~ - - . 

, 2} § 3 ,otr.zymuje brzmienie: 
,;§ 3. Jakość i warunk),.jakim powinny odpowJ,adać wę
dliny w momencie' przekazywaAfadQ ,ma,gazynó\'ł'(~Ę-reś
la norma BN-72/8014-05 - Wędliny oraz inne i,gr,zę:pisy 

technologiczno-normalizacyjne wydane przez Dyrektora 
Centrali Przemy!ohr Mięsnego w zakresie wymagań ja
kościowych nowowprowadzanych asortymentów :wę-
dlin."; . 

3) § 10 otrzymuje brzmhmie: 
,,§ 10. 1. Rozliczen ubytków naturalnych dokol1uje-się 
:zgodnie z obowiązującymi .przepisami z zakresu inwen
taryzacji i spisywaniu niedoborów, uwzględniając zasady 
ustalone.. przez Dyrektora ' Centr'ali Prze'mysłu Mięsnego 
.w sprawie ustalania średniego okresu przechowywania 
wędlin dla rozliczania ubytków naturalnych. 

2 Zasady , rozliczania ' ubytków naturalnych w.ędlin po
chod ,~ących z przerzutu . w razIe przechowywania ich 

" . . ew.: ,m(igflzynacłl określają odrębne przepisy" t:>yreJs,,tora 
, ·'\1 16,!fitia,ii PrzęJTIysłu :t1i ęs'l} e;gp;;" ; . . ". , .' . 

4)w ' § ' 13\vtabe'W 7.{ ',;NbrmyuhytkóJ natut~li';ych kieł-
bas ' p6dczaSó r'ptzechowywa'nia wrnaga1'ynb.dh' chlodzo
nycbJ,:w , oJv.ęsi.ę letni)Il izimo.wymoTaz: \\i!Lmagazy nach 
n icehlo<;l riiczy ch . w· okresiezimowym", rubryka 5 (kleł~ 
basy półtrwałe III grupa) otrzymujebramiE!Dfe: 


