453-3-3 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z budową i montaŜem instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji związanych z zadaniem p.n: „Przebudowa stadionu miejskiego
w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)
Dział

Grupa

Klasa

Kategoria

45000000-7

Opis
Roboty budowlane

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
i sanitarne
45331200-8

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Podkategorie:
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodniczych
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wentylacji:
− mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach biurowych,
− mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i technicznych
− montaŜ wentylatorów dachowych i kanałowych,
− dostawę materiałów,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
− MontaŜ przewodów wentylacji mechanicznej
− MontaŜ central wentylacyjnych
− MontaŜ czerpni i wyrzutni
− MontaŜ przepustnic i regulatorów stałego i zmiennego wydatku
− MontaŜ czerpni i wyrzutni
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−
−
−

MontaŜ tłumików hałasu
MontaŜ klap ppoŜ
MontaŜ jednostek klimatyzacyjnych

1.5 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16
kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego
źródła są niejednorodne lub niezadowalającej, jakości, Wykonawca powinien zmienić
źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyŜszej
jakości. Winny równieŜ posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości.
W razie braku jakiegokolwiek znaku, jakości, będzie moŜna zaŜądać przeprowadzenia
prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni
badawczych. Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być
gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez wŜerów i wad walcowniczych.
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Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny
leŜeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy i
kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory
usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałoŜeniem powłok antykorozyjnych. Stopień
zabezpieczenia antykorozyjnego, jeŜeli nie są zastrzeŜone wymagania specjalne, jak dla
klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być
nałoŜone równomiernie.
Kanały wentylacyjne naleŜy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej.
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem róŜnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie
mogą uginać się więcej niŜ 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek
naleŜy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm naleŜy wykonać
na zamek blacharski.
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów
niŜ sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz
spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r.
nr 92 poz. 881).
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
2.2.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, przewody naleŜy
zaizolować wełną mineralną grubości 3 cm.
Przewody wentylacyjne okrągłe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien
być jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
W przewodach wykonać otwory rewizyjne, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” – zeszyt nr 5 COBRTI Instal, umoŜliwiające
czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów. Między otworami rewizyjnymi nie
powinny być zamontowane więcej niŜ dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 450, a w
przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa
niŜ 10 m. Otwory rewizyjne nie mogą powodować osłabienia skuteczności izolacji cieplnej
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lub ogniowej. Wymagania dotyczące sztywności i szczelności otworów rewizyjnych do
czyszczenia powinny być takie same jak dla przewodów wentylacyjnych.

2.2.2. Wentylatory kanałowe i osiowe
Wentylatory kanałowe jednofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym. Wentylatory
dachowe naleŜy wyposaŜyć w króćce elastyczne oraz regulatory pozwalające na
moŜliwość zmiany prędkości obrotowej wirnika (regulacja wydajności).
Obudowa wentylatorów łazienkowych wykonana jest z tworzywa sztucznego, a wirniki są
wykonane z tworzywa sztucznego ABS. Wentylatory wyposaŜone są w jednofazowe (220240V, 50Hz) silniki elektryczne, zgodne ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1.
Wentylatory dachowe i łazienkowe powinny spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i
normy.

2.2.3.Centrala wentylacyjna
Centrale wentylacyjne dostarczane w komplecie przez ich producenta powinny być
wykonane zgodnie z normą PN-EN 1886:2001 oraz innymi obowiązującymi przepisami i
normami. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne muszą spełniać wymagania
jakościowe i eksploatacyjne załoŜone w projekcie bud-wykonawczym. Centrale zamawiać
z rozdzielnicą zasilająco-sterującą, kompletem automatyki wraz z okablowaniem. Musi
ponadto spełniać wymagania z zakresu bhp, p.poŜ.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3/W3 z odzyskiem ciepła na wymienniku
krzyŜowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową.
Układ pozostałych central wentylacyjnych nawiewno-wywiewne N1/W1, N2/W2 jest
identyczny, róŜnicą jest chłodnicy.
Dla chłodnic central przyjęto agregat wody freonowej AJYA90LALH z modułem Kit o mocy
28kW na czynnik chłodniczy R410A.
Do central wentylacyjnych (do nagrzewnic) doprowadzona zostanie woda grzewcza o
parametrach 80/60 0 C.
2.2.4.Nawiewniki, dysze, zawory wyciągowe, kratki wentylacyjne
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeń biurowych
systemem kanałów
wentylacyjnych zakończonych nawiewnikami sufitowymi wirowymi oraz zaworami
wyciągowymi.
Dla archiwów przewidziano nawiew za pomocą kratek z montaŜem ukrytym i przepustnicą
szczelinową.

2.2.5. Czerpnia, wyrzutnia
Czerpnie powietrza ścienne wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej i siatki
ciągnionej. Są one przystosowane do zamocowania w przegrodach budowlanych.
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Zabezpieczenie antykorozyjne czerpni powinno wykonane być przez producenta.
Wyrzutnie ścienne wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Zabezpieczenie
antykorozyjne wyrzutni wykonywane jest przez producenta.

2.2.6. Tłumiki hałasu
Tłumiki hałasu składają się z obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz
wytłumienia wykonanego z wełny mineralnej oklejonej tkaniną z włókien szklanych.
Powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

2.2.7. Klapy p.poŜ.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia poŜarowego
(stropy, ściany) naleŜy wyposaŜyć w przeciwpoŜarowe klapy odcinających wyposaŜone są
odporności EIS 120 i EIS60 wyposaŜone w siłownik 230V ze spręŜyną powrotną,
wyzwalacz termiczny, krańcówki, które będą zamykane w przypadku wykrycia poŜaru.
Na klapy sygnał poŜaru podawany będzie z elementu wielowyjściowego umieszczonego
na pętli poŜarowej. TakŜe na rozdzielnice zasilająco-sterujące central wentylacyjnych
będzie podany sygnał o poŜarze poprzez element kontrolno-sterujący znajdujący się na
pętli poŜarowej.
Centrala SAP znajduje się w szatni na parterze.
2.2.8. NawilŜacze parowe
Dla centrali klimatyzacyjnej N3/W3
przyjęto nawilŜanie powietrza w kanałach
wentylacyjnych za pomocą pary. Przyjęto nawilŜacze parowe ES firmy PEGO. Zakłada
się regulację proporcjonalną za pomocą czujnika kanałowego ( na powietrzu
wywiewanym).
Dodatkowo z nawilŜaczem dostarczany jest czujnik stanu maksimum, który wstrzymuje
produkcję pary gdy zostaje osiągnięty poziom 90% wilgotności względnej.
Praca kaŜdego nawilŜacza sterowana będzie z rozdzielnicy zasilająco-sterującej ( razem z
pracą wentylatora nawiewnego ). Lance parowe muszą być zainstalowane w kanałach
wentylacyjnych.
2.2.9. System klimatyzacji
W pomieszczeniu UPS przewidziano klimatyzację za pośrednictwem 2 klimatyzatorów
przysufitowych pracujących w układzie Split np. produkcji Fujitsu System umoŜliwia
chłodzenie w okresie letnim.
W pom. serwerowi przyjęto jeden klimatyzator typu Split. Jednostki zewnętrzne
usytuowano na zewnątrz budynku . Czynnikiem chłodniczym jest R410A.
Rozprowadzenie czynnika chłodniczego przewodami miedzianymi.
Załączanie układu klimatyzacji chłodzącej pilotem przewodowym z poszczególnych
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pomieszczeń. Zaleca się przyjęcie centralnego układu sterowania klimatyzacją.
Od klimatyzatorów naleŜy wykonać
instalację skroplinową i włączyć ją poprzez
zasyfonowanie
do najbliŜszych pionów kanalizacyjnych w pomieszczeniach wc,
odprowadzając do typowej koncówki nad syfonem pod umywalką.
Nad drzwiami zewnętrznymi zaprojektowano kurtynę powietrzną.
2.2.10. Agregat wody lodowej
W celu wytworzenia wody lodowej o parametrach 7/12oC zaprojektowano agregaty
chłodnicze wody lodowej. Przyjęto mieszankę wody z glikolem etylenowym 35%. Przyjęto
agregat wody np. f-my Clint.
Agregat z modułem hydraulicznym wyposaŜony jest we wszystkie mechanizmy operacyjne
i zabezpieczające. Regulacja temperatury wody schłodzonej opiera się na
mikroprocesorowym urządzeniu sterującym dostarczającym danych o temperaturze wody i
czynnika chłodniczego, ciśnieniu czynnika chłodniczego oraz danych diagnostycznych.
Jego montaŜ, okablowanie, konfiguracja i testowanie wykonywane są fabrycznie.
Odpowiada za sterowanie obciąŜeniem, wykrywanie usterek, uruchamianie i
sekwencjonowanie pracy spręŜarek i wentylatorów, diagnostykę oraz czynności
nadzorujące.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku
ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt naleŜący do Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli przewiduje się moŜliwość
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
4. Transport
4.1 Transport materiałów
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
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rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików,
naleŜy zachować szczególną ostroŜność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie
o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport
ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi stanowiącymi wyposaŜenie
wentylatorni podstawowej.
4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją,
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:
- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,
- kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,
aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w
pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagają
przewody z płyt winidurowych i pilśniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry
tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chłodnice, odkraplacze, i kierownice
powietrza, zespoły ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chłodnicze, spręŜarki powietrzne,
klimatyzatory, szafy sterownicze. W magazynach zamkniętych naleŜy składować
następujące urządzenia: zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilŜające, silniki
wentylatorów, mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, reduktory obrotów, dysze wodne i
zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry z tworzyw sztucznych, nagrzewnice elektryczne i
spręŜarki powietrzne.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
5.2 Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych
5.2.1. MontaŜ urządzeń wprowadzających powietrze w ruch
− Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciw
drganiowo przez zastosowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów,
amortyzatorów gumowych lub spręŜynowych, kompensatorów itp.
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Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby ich dostęp nie nastręczał trudności,
ani nie stwarzał zagroŜenia dla obsługi.
Wentylatory promieniowe (z wyjątkiem dachowych) powinny być tak ustawione, aby
wał wirnika miał połoŜenie poziome. W przypadku montaŜu wentylatorów osiowych o
osi pionowej wał wirnika powinien być ściśle pionowy, a łoŜyska przewidziane do
pracy pionowej.
Przy montaŜu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich
uruchomieniem naleŜy wirnik wywaŜyć wirnik statycznie.
Przed i po montaŜu wentylatorów naleŜy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i
stwierdzić, czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a takŜe,
czy szczelina miedzy wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym
obwodzie.
Jeśli istnieje moŜliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa
wentylatora powinna być odwodniona w najniŜszym punkcie, przez zamontowanie
rurki syfonowej.
Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą
elastycznych króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość
elastycznych króćców powinna wynosić 100-150 mm, wymiary i kształt króćców
powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

5.2.2. MontaŜ przewodów wentylacyjnych
MontaŜ przewodów powinien spełniać następujące warunki:
− przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w
odległości umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych,
–
przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać w otworach, których
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach,
–
przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być
wykonane w sposób nie obniŜający odporności ogniowej tych przegród,
–
izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i
poprzeczne,
–
izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie, np. przez
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni,
–
materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na
korozję w miejscu zamontowania,
–
metoda podparcia lub podwieszenia powinna być odpowiednia do materiału
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,
–
odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci
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przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i
nienaruszalność konstrukcji,
zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia
wynikające z cięŜarów:
przewodów,
materiału izolacyjnego,
elementów instalacji nie zamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci
przewodów, np. tłumików, przepustnic,
elementów składowych podpór lub zawieszeń,
osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie
czyszczenia lub konserwacji,
zamocowanie przewodów powinno być odporne na podwyŜszoną temperaturę
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje,
elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 3,0 w stosunku do
obliczeniowego obciąŜenia,
w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia lub elementy w sieci
przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne
ich zamocowanie do konstrukcji budynku,
w przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja
podpór lub podwieszeń powinna umoŜliwiać kompensację wydłuŜeń liniowych,
podpory i podwieszenia w obrębie w odległości nie mniejszej niŜ 15m od źródła
drgań powinny być wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów,

Powinna być zapewniona moŜliwość czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory
rewizyjne, które powinny spełniać następujące wymagania:
− otwory rewizyjne powinny umoŜliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni
przewodów, a takŜe urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń
i elementów nie umoŜliwia ich oczyszczenia w inny sposób,
–
wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniŜać wytrzymałości i szczelności
przewodów, jak równieŜ własności cieplnych, akustycznych i przeciwpoŜarowych,
–
elementy usztywniające i inne elementy wyposaŜenia przewodów powinny być tak
zamocowane aby nie utrudniały czyszczenia przewodów,
–
elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny
mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia,
–
nie naleŜy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych
elementów, które mogą powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urządzeń czyszczących,
–
nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i
drzwiach rewizyjnych,
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pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać,
w przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niŜ 200mm
naleŜy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W
przypadku przewodów o większych średnicach naleŜy stosować trójniki o minimalnej
średnicy 200mm lub otwory rewizyjne,
w przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary
powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,
jeŜeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny być
zamontowane więcej niŜ dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 450, a w
przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być
większa niŜ 10m,

5.2.3. MontaŜ wentylatorów
MontaŜ wentylatorów powinien spełniać następujące wymagania:
–
wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora,
–
odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleŜności od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora,
–
zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotów wentylatora.
5.2.4. MontaŜ nawiewników i wywiewników
− elementy ruchome powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich
przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały,
− elementy nawiewne i wywiewne nie powinno umieszczać się w pobliŜu przeszkód
(takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających
zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza,
− elementy nawiewne i wywiewne powinny być połączone z przewodem w sposób
trwały i szczelny,
− przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków,
− sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewniać dogodną
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów
przegrody,
− elementy nawiewne i wywiewne powinny być zabezpieczone folią podczas
„brudnych” prac budowlanych,
− elementy nawiewne i wywiewne z elementami regulacyjnymi powinny być
zamontowane w pozycji całkowicie otwartej

5.2.5. MontaŜ urządzeń automatycznej regulacji
Do montaŜu urządzeń automatycznej regulacji moŜna przystąpić po wykonaniu wszystkich
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robót budowlanych. MontaŜ urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg
instrukcji producenta.

5.2.6. MontaŜ przepustnic i regulatorów wydatku
− przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, powinny być wyposaŜone w
element umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu.
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji,

–

–

–

–

mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat
w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie
połoŜenia otwartego i zamkniętego,
szczelność przepustnice zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751,
szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
nastawienie regulatorów stałego i zmiennego wydatku zgodnie z załoŜeniami
projektowymi

5.2.7. MontaŜ tłumików
− tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierającym:
–
kierunek przepływu powietrza,
–
wersje usytuowania tłumika w instalacji,
–
sieć przewodów naleŜy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek
przejściowych.
5.2.8. MontaŜ klap ppoŜ
–
Klapy p/poŜ. mogą być montowane w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej
niezaleŜnie od kierunku przepływu, pod warunkiem ze oś przegrody zamykającej
klapy usytuowana jest poziomo i umoŜliwiony jest dostęp do obsługi klapy
–

5.2.9. NawilŜacze parowe
Dla central klimatyzacyjnych N1/W1 – N4/W4 przyjęto nawilŜanie powietrza w
kanałach wentylacyjnych za pomocą pary. Przyjęto nawilŜacze parowe serii LE30D
firmy Vapac. Zakłada się regulację proporcjonalną za pomocą czujnika kanałowego
(na powietrzu wywiewanym). Dodatkowo z nawilŜaczem dostarczany jest czujnik
stanu maksimum, który wstrzymuje produkcję pary gdy zostaje osiągnięty poziom
90% wilgotności względnej. Praca kaŜdego nawilŜacza sterowana będzie z
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rozdzielnicy zasilająco-sterującej ( razem z pracą wentylatora nawiewnego ).Lance
parowe muszą być zainstalowane w kanałach wentylacyjnych.
5.2.10. Wykonanie instalacji wody lodowej
MontaŜ agregatu wody lodowej naleŜy przeprowadzić ściśle wg instrukacji
dostarczonej w urządzeniem. Sposób mocowania powinien zabezpieczyć przed
przenoszeniem drgań. Wokół urządzenia zapewnić miejsce do czynności
serwisowych.
MontaŜ armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienia, temepratury) instalacji,
w któej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej
zaślepienia i ewnetualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do
obslugi i konserwacji.
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierynek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z znaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Zespół pompowo-regulacyjny
MontaŜ w miejscu widocznym i łatwo dostępnym do obsługi i kontroli. Montaz
zespołu ściśle wg instrukcji producenta.
MontaŜ przewodów instalacji wody lodowej
Instalację wody lodowej wykonać z rur stalowych. Armaturę wykonać wg
specyfikacji na schemacie. Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody
o

lodowej naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym 5 / oo w kierunku odbiornika.W
najniŜszych punktach instalacji naleŜy zapewnić moŜliwość spuszczenia wody.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropem itp. powinna
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację
wydłuŜeń cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem samokompenasacji).
Pszczególne obiegi wyregulowane są za pomocą zaworów regulacyjnych
przeznaczonych dla instalacji wody lodowej np. firmy Danfoss typ AB-QM.
Spuszczenie mieszanki wodno-glikolowej z układu przewiduje się do zbiornika, a
napełnianie powrotne za pomocą pompki elektrycznej.
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na izolację termiczną i przeciwroszeniową
instalacji chłodniczej. Oprócz izolacji rur naleŜy stosownie zaizolować armaturę i
kształtki. Rurociągi w.l. izolować termicznie otulinami typu Flexorock produkcji
Rockwool z okładziną aluminiową oraz samoprzylepną zakładką. Odcinek
przewodów prowadzonych na zewnątrz naleŜy zabezpieczyć płaszczem z blachy.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót
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Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy sprawdzić projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane
zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
6.2.1. Ogólne wymagania kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji naleŜy wykonać następujące prace
wstępne:
− próbny ruch całej instalacji w warunkach róŜnych obciąŜeń (72 godziny),
− regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych
warunków eksploatacyjnych,
− nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
−
−
−
−
−

określenie strumienia powietrza na kaŜdym nawiewniku i wywiewniku,
nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających,
nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamroŜeniowego,
nastawienie regulatorów regulacji automatycznej,
nastawienie elementów zasilanie elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi,
− przedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji
wstępnej.

6.2.2 Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa.
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:
− Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.
− Fundamenty pod urządzenia.
− Konstrukcje pod tłumiki.
− Konstrukcja wyrzutni.
− Kraty i kanały nawiewno-wywiewne.
6.2.3. Procedura prac
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Poszczególne części
składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy.
NaleŜy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych
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instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i
innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń
regulacyjnych naleŜy równieŜ obserwować zaleŜność między sygnałem wymuszającym a
działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę
jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez
ten regulator. Jeśli badanie to wykaŜe usterkę, naleŜy sprawdzić sygnał wejściowy
regulatora. NaleŜy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.
W czasie kontroli działania instalacji naleŜy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.
6.2.5. Kontrola działania wentylatorów
− działanie wyłącznika,
− włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic,
− działanie systemu przeciwzamroŜeniowego,
− działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych,
− elementy zabezpieczające silników napędzających.
6.2.5. Kontrola działania centrali wentylacyjnej
Przed rozruchem naleŜy dokładnie oczyścić wnętrze urządzeń i instalację kanałów.
Sprawdzić czy:
− w trakcie prac montaŜowych nie zostały uszkodzone elementy urządzeń i instalacji,
automatyki lub wyposaŜenia automatyki,
− wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane mechaniczne i podłączone do
sieci wentylacyjnej,
− przewody uziemiające łączące centralę z kanałami wentylacyjnymi są
zamontowane,
− instalacja hydrauliczna jest całkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy, a
medium grzewcze jest dostępne podczas rozruchu,
− odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,
− wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane.
Centrala zawsze musi być eksploatowana z zamontowanymi filtrami. Przed zamknięciem
sekcji filtracji naleŜy:
− usunąć folię zabezpieczającą filltry,
− zamocować filtry w prowadnicach w taki sposób aby kieszenie były w pozycji
pionowej,
− sprawdzić stan filtrów i szczelność zamocowania w prowadnicach,
− sprawdzić nastawy presostatów róŜnicowych, (jeśli są zamontowane) określających
dopuszczalną róŜnicę ciśnienia statycznego kwalifikującą filltr do wymiany.
W nagrzewnicach wodnych naleŜy sprawdzić:
− stan lamel nagrzewnicy,
− prawidłowość podłączenia rurociągów zasilającego i odpływowego,
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− czy kapilara termostatu przeciwzamarzaniowego jest trwale przymocowana do
obudowy nagrzewnicy,
− nastawę termostatu przeciwzamarzaniowego (nastawa fabryczna+ 50C),
− czy zawór regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na
jego obudowie oznaczeniami.
W zespole wentylatorowym naleŜy sprawdzić czy:
− w otoczeniu wentylatora nie znajdują się Ŝadne przedmioty, które mogłyby być
wessane do wirnika po jego uruchomieniu,
− wirnik wentylatora obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy,
− silnik jest prawidłowo ustawiony i czy instalacja oraz warunki pracy odpowiadają
danym zapisanym na tabliczce znamionowej (napięcie zasilania, prąd,
częstotliwość, połączenia uzwojeń),
− wirnik silnika obraca się swobodnie bez ocierania o stojan,
− powietrze chłodzące silnik moŜe swobodnie dopływać i wypływać z obudowy silnika,
− połączenia uziemiające i ochronne są właściwie wykonane,
− nie będzie przekroczona projektowa prędkość obrotowa wentylatora,
− wszelkie śruby, elementy przytrzymujące i połączenia elektryczne są mocno
dokręcone,
− przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej są oddalone od
wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami
do przewodów elektrycznych,
− wszystkie przepustnice na sieci kanałów wentylacyjnych ustawione są zgodnie z
projektem,
− kierunek obrotu wirnika jest zgodny ze strzałką umieszczoną na obudowie
wentylatora (włączyć impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku
obrotów naleŜy zamienić ze sobą dowolne dwie fazy w puszce zaciskowej silnika lub
zmienić kierunek obrotów na przemienniku częstotliwości,
− naciąg pasów klinowych i ustawienie kół przekładni pasowej odpowiada
wymaganiom.
Po wykonaniu powyŜszych czynności sprawdzających naleŜy starannie zamknąć
wszystkie panele inspekcyjne urządzenia i moŜna przystąpić do wykonania pierwszego
rozruchu.
Wentylator naleŜy uruchomić ze zmniejszonym obciąŜeniem i doprowadzić do parametrów
zbliŜonych do załoŜonego punktu pracy. W trakcie zwiększania obciąŜenia stale
kontrolować
prąd pobierany przez silnik.
Bezwzględnie naleŜy przestrzegać zasadę, Ŝe dla projektowych parametrów powietrza
natęŜenie prądu zasilającego silnik wentylatora nie moŜe przekraczać wartości
znamionowej.
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Po uruchomieniu naleŜy sprawdzić czy:
− nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych mechanicznych dźwięków,
− nie odczuwalne są drgania centrali, które moŜna uznać za zbyt duŜe.
− Centrala powinna pracować przez około 30min.
Po tym czasie wyłączyć ją i dokonać przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę
naleŜy zwrócić na:
− filtry (czy nie uległy uszkodzeniu),
− zespół wentylatorowy (naciąg pasów, temperaturę łoŜysk wentylatora i silnika).
Po dokonaniu rozruchu naleŜy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne. Uzyskanie
załoŜonych efektów działania centrali wentylacyjnej uzaleŜnione jest między innymi od
przeprowadzenia regulacji i pomiarów kontrolnych.
Przed przystąpieniem do pomiarów i regulacji naleŜy:
− sprawdzić czy przepustnice przy wszystkich kratkach są ustawione zgodnie z
projektem,
− zmierzyć prąd pobierany przez silnik wentylatora. JeŜeli to konieczne zdławić
przepływ przepustnicą główną lub zredukować prędkość obrotową wentylatora.
Wyznaczenie objętościowego strumienia powietrza oparte jest na pomiarze średniej
prędkości przepływu powietrza w przekroju pomiarowym kanału wentylacyjnego.
WaŜnymi czynnikami wpływającymi na dokładność pomiaru są:
− połoŜenie przekroju pomiarowego w stosunku do elementów,
− ilość i połoŜenie punktów pomiarowych w przekroju pomiarowym,
− w miarę ustabilizowany i jak najmniej zakłócony przepływ powietrza.
Szczególnie niewskazana jest lokalizacja przekroju pomiarowego bezpośrednio za:
− elementami sieci wywołującymi deformację pola prędkości (kolana, zwęŜki, trójniki,
przepustnice itp.),
− wentylatorem, gdzie w przekroju mogą występować prędkości o znaku przeciwnym.
Pomiar powinien być wykonany na odcinku kanału o ściankach równoległych
posiadającym proste odcinki o długości przynajmniej 6 średnic lub średnic równowaŜnych
przed punktem pomiarowym i nie mniej niŜ 3 średnice za. W rzeczywistym układzie
wentylacyjnym znalezienie tak długiego, prostego odcinka moŜe być trudne. W takim
wypadku naleŜy wyznaczyć przekrój pomiarowy w miejscu, w którym spodziewane są
najmniejsze zaburzenia przepływu oraz zagęścić siatkę punktów pomiarowych. Mierzoną
wydajność oceniamy jako właściwą, jeŜeli nie róŜni się od zakładanej nie więcej niŜ ±10%.
W przypadku większych dysproporcji wydajność zbliŜoną do projektowej moŜna uzyskać
poprzez:
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zmianę nastawienia przepustnicy głównej,
zmianę prędkości obrotowej wentylatora.
Regulację wydajności nagrzewnicy wodnej dokonuje się po ustaleniu właściwych ilości
powietrza przepływającego przez centralę. Regulacja wydajności nagrzewnicy polega na
sprawdzeniu efektu jej działania od strony powietrza przez pomiary temperatury powietrza
przed i za nagrzewnicą, przy ustalonych zgodnie z projektem temperaturach zasilania i
powrotu oraz ilości przepływającego czynnika grzewczego.
Wydajność nagrzewnicy regulowana jest zmianą temperatury zasilania wody. Uzyskuje się
to poprzez mieszanie w zaworze trójdrogowym wody zasilającej o wysokiej temperaturze,
z wodą o niŜszej temperaturze powracającą z nagrzewnicy. Po zmieszaniu woda
zasilająca nagrzewnicę osiąga odpowiednią temperaturę zaleŜną od stopnia zmieszania.
Sprawdzenie działania termostatu przeciwzamarzaniowego moŜliwe jest tylko wtedy, kiedy
temperatura powietrza napływającego na wymiennik jest niŜsza od nastawy na
termostacie (fabryczna nastawa +5C).
6.2.6. Kontrola działania sieci przewodów
− działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach,
dostępność do sieci przewodów.

6.2.6. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu
powietrza w pomieszczeniu
− wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników,
próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak równieŜ
cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.
6.2.7. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w róŜnych warunkach
eksploatacyjnych przy róŜnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
− wartości zadanej temperatury wewnętrznej,
− wartości zadanej temperatury zewnętrznej,
− działania włącznika rozruchowego,
− działania przeciwzamroŜeniowego,
− działanie regulacji strumienia powietrza,

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
8. Odbiory robót
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8.1.1 Ogólne wymagania odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”,
−
−
−
−
−
−
−

dostępności dla obsługi,
stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza,
rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów,
kompletności oznakowania,
rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,
zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych,
zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów,

− środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
− badania szczelności,
−
−
−
−
−
−

odpowietrzenia,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną i zewnętrzną,
badania oznakowania instalacji ogrzewczej,
badania poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej,
badania dopuszczalnych odchyłek temperatury powietrza w ogrzewanym
pomieszczeniu,

− badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej
− badania armatury.
8.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
− sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób,
− sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych,
− sprawdzenie konstrukcji i właściwości,
−
−
−
−
−
−
−

badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych,
sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów,
sprawdzenie zamocowania silników,
sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie,
sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych,
sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych,
sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

− sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora, sprowadzenie zgodności prędkości
obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.
8.1.3. Badanie czerpni powietrza, wyrzutni
− sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Ŝaluzji zewnętrznych z danymi
projektowymi.
8.1.4. Badanie sieci przewodów
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− badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrolę dotykową,
− sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
8.1.5. Badanie elementów nawiewnych i wywiewnych
− sprawdzenie, czy typ, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
8.1.6. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
− sprawdzenie kompletności kaŜdego obwodu układu regulacji na podstawie
schematu regulacji,
− sprawdzenie rozmieszczenia czujników,
− sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów,
− sprawdzenie siłowników sterujących,
− sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem.
8.2 Odbiory robót
Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia
inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o zakończeniu robót na budowie.
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako
oddzielne składniki inwestycji.

8.2.1. Odbiór częściowy
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane
przed zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem,
-uŜycie właściwych materiałów,
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych,
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.
8.2.2. Odbiór końcowy
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać
komisyjnego odbioru końcowego.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uŜytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały
dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu
końcowego.
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Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem,
-zgodność wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty:
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
-Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów,
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,
-protokoły wykonanych prób i badań,
-świadectwa, jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów
- podlegających odbiorom technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych
w instalacjach.
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje
sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół
końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych
parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół naleŜy
podpisać przez osoby prowadzące budowę.
8.3 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych moŜe być
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
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wartość tych robót obliczona na podstawie:
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe
wentylacji uwzględniają:
− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
−
−
−
−
−
−

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,
wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,
montaŜ przewodów i urządzeń,
usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
− wszelkie roboty dodatkowe wynikające z konieczności prawidłowego wykonania i
działania elementu, wiedzy technicznej oraz zgodności z obowiązującymi przepisami
i normami, umoŜliwiające osiągnięcie załoŜonego projektem efektu.
10. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.
w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności
(Dz.U.98.55-362)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal
– zeszyt 5
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
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Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
- PN-B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uŜyteczności publicznej. Wymagania.
- PN-B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
- PN-B-02020
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
- PN-B-02402
Ogrzewnictwo.
Temperatury
ogrzewanych
pomieszczeń
w budynkach.
- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
Inne normy:
- PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego.
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
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