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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej na II piętrze byłego budynku stołówki
przebudowanego z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie. ul.
Mikołaja Reja 3, dz. nr 323, obręb 04 Chojnów, miasto Chojnów

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora).
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montażowe),
- odbiór robot i kontrola jakości.

Opis stanu istniejącego
W chwili obecnej budynek wyposażony jest jedynie w instalację wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej. Cześć pomieszczeń nie posiada dostępu do kanałów wentylacji grawitacyjnej.
W kuchni na parterze budynku zabudowane są dwa okapy wyciągowe, współpracujące z
wentylatorami osiowymi zabudowanym w ścianie budynku. Wentylacja kuchni poza
zakresem opracowania. Przebudowa elementów wentylacji grawitacyjnej wg części
architektonicznej opracowania.

Charakterystyka rozwiązań projektowych
W związku z brakiem możliwości spełnienia wymagań dotyczących wysokości pomieszczeń
w obrębie II piętra budynku, wynikających z §72 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
decyzją Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we
Wrocławiu dla pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie II piętra przedmiotowego budynku
projektuje się układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej zapewnić ma dostarczenie odpowiedniej
ilości świeżego powietrza, wynikającej ze względów sanitarno-higienicznych. Strumienie
oraz krotności wymian powietrza w pomieszczeniu dla poszczególnych pomieszczeń
podano w tabeli w załącznikach. Strumień powietrza wentylującego dla sali przedszkolnej
ustalono na podstawie projektu technologii budynku oraz wymagań PN-83 PN-83/B-03430
„Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
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publicznej. Wymagania.” (zmiany: PN-83/B-03430/Az3:2000), przyjmując 20m3/h na
osobę. Układ wentylacji, pracujący wyłącznie na powietrzu zewnętrznym (bez recyrkulacji),
nie pełni roli ogrzewania powietrznego ani klimatyzacji.
Dla pomieszczeń 3.05 - 3.12 zaprojektowano układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny na
bazie centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym, o łącznej wydajności
Vn=Vw=1320m3/h.
Do usuwania powietrza z węzłów sanitarnych 3.03, 30.4 zaprojektowano odrębne układy
wywiewne obsługiwane przez wentylatory ścienne, zabudowane na istniejących kanałach
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
Powietrze uzdatniane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej typu
KOMPAKT REGO 1600 HE-EC firmy Komfovent, wyposażonej w wentylatory nawiewne i
wywiewne, układ filtracji powietrza, wymiennik obrotowy (wraz z automatycznym by-
pass’em i zabezpieczeniem przed oszronieniem) oraz nagrzewnicę elektryczną o mocy
4,5kW. Zastosowany układy sterowania centrali typu C3 (w zakresie dostawy urządzenia)
pozwala na płynną regulację wydajności wentylatorów i nagrzewnicy.
Powietrze wentylujące będzie dostarczane i usuwane z pomieszczeń siecią kanałów
prowadzonych nad stropem II piętra (strych) oraz pod stropem pomieszczenia 3.11.
Projektuje się wykonanie wszystkich przewodów wentylacyjnych i kształtek z blachy
stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434:1999 w wykonaniu niskociśnieniowym. Zastosowano
kanały prostokątne (wg PN-B-03410:1999) łączone przy pomocy połączeń kołnierzowych
oraz okrągłe typu SPIRO, łączone z użyciem prefabrykowanych kształtek, z uszczelkami
gumowymi EPDM. Zmiany kierunku trasy kanałów, zmiany przekroju, łączenia i rozdział
strumieni należy realizować za pomocą typowych kształtek wentylacyjnych. Kanały należy
podwieszać do elementów konstrukcyjnych budynku. Nie stosować przewodów
elastycznych typu flex. Króćce elastyczne zabudować wyłącznie w miejscu połączenia
instalacji z centralą wentylacyjną. Materiały użyte do budowy projektowanych układów
wentylacyjnych będą niepalne.
Centrala wentylacyjna wyposażona będzie w tłumiki kanałowe po stronie ssawnej i tłocznej
wentylatorów.
Kanały biegnące wewnątrz budynku będą izolowane matami z niepalnej wełny mineralnej o
grubości g=60 mm pod płaszczem z folii aluminiowej. Kanały świeżego powietrza należy
izolować samoprzylepnymi płytami z pianki na bazie spienionego kauczuku syntetycznego
lub pianki PE o grubości ścianki g= 20mm.
Przejścia przewodów wentylacyjnych przez strop pod poddaszem zabezpieczyć należy
klapami p.poż. EIS60 (z wyzwalaczem termicznym), np. typu CX-4S firmy Gryfit.
W okresie zimowym do pomieszczeń nawiewane będzie powietrze o stałej temperaturze

+20°C. Praca nagrzewnicy centrali wentylacyjnej sterowana będzie czujnikiem temperatury
powietrza nawiewanego (element wyposażenia centrali).
Jako elementy rozdziału powietrza zastosowano anemostaty sufitowe z częściową
perforacją, zabudowane w stropie pomieszczeń, typu NSO/CP-100/160/200-P-PP firmy
CWK. Anemostaty wyposażone będą w przepustnice regulacyjne.
Powietrze zewnętrzne pobierane będzie przez czerpnię ścienną typu A, zlokalizowaną na
wschodniej elewacji budynku (ściana szczytowa). Wyrzutnię powietrza zlokalizowano na
dachu budynku. Zaprojektowano wyrzutnię ścienne typu ST-DHV. Wyrzutnię dachową
zabudować należy z użyciem przejścia dachowego (izolowanego termicznie) dla dachów
skośnych krytych papą asfaltową.
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Parametry energetyczne systemu wentylacji
Moc właściwa wentylatorów zastosowanych w instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej spełnia wymogi określone w § 154 ust. 10 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.3. Określenia podstawowe - definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji ST są zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.

Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej
lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.

Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury.
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Nawilżanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.

Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub
ciekłych.

Odzyskiwanie ciepła
Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną.

Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.

Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.

Chłodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Urządzenie do odzyskiwania ciepła
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza
zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień
powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic.
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Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.

Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający
na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.

Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu
zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.

Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

Okap
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem
wydzielania zanieczyszczeń powietrza.

Klapa pożarowa
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy
do drugiej.

Centrala wentylacyjna
Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2. Materiały

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i
uszkodzeń powłok ochronnych.
Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
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Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być
wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami
konserwacyjnymi.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinny być
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1. Przewody wentylacyjne

Materiały
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących
materiałów:
o Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
o Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i

kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
o Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-76001.
o Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-03434.
o Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-76002.

Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności
oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być
w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót
oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy.

Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie
ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
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Wykonanie robót

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434.
Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o
podobnych właściwościach.
Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową
tych przegród.
Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne
połączenia wzdłużne i poprzeczne.
Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, 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 przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby
ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych
- materiału izolacyjnego;
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie
zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obciążenia.
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Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod
wpływem obliczeniowego obciążenia.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

2.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny
być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym
powinny mieć opływowe kształty.
Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w
celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój
kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:
- przepustnice
- klapy pożarowe
- nagrzewnice
- tłumiki hałasu
- filtry
- wentylatory
- urządzenia do odzysku ciepła
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2.3. Wentylatory

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez
stosowanie łączników elastycznych.
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i
kształtem otworów wentylatora.

Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm.
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były
przenoszone na instalacje wentylacji.
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.

2.4. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L

wynoszącej 100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi
a siecią przewodów.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali.

2.5. Wymienniki ciepła

Nagrzewnice
Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód
zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry.
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić
możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania
czynnika grzewczego z instalacji.
Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciw zamrożeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia
prądowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni
grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez
jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.
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Urządzenia do odzysku ciepła
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory
rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń.
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny
mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

2.6. Filtry powietrza

Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące
konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczać je przed zabrudzeniem.

2.7. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z
możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób
trwały.
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia
powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4
m.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji
całkowicie otwartej.
Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP.

2.8. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.
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2.9. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym
położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w
pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia
otwartego i zamkniętego.
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

2.10. Tłumiki hałasu

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przepływu.
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.

3. Kontrola jakości robót.

Kontrola działania

3.1. Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać
następujące prace wstępne:
Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72
godziny);
Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków
eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych
Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne,
ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamrożeniowego;
Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
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3.2. Procedura prac

Wymagania ogólne
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji
wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw
i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno -
klimatyzacyjnych

- Kierunek obrotów wentylatorów;
- Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
- Działanie wyłącznika;
- Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
- Działanie systemu przeciw zamrożeniowego;
- Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
- Elementy zabezpieczające silników napędzających.

Kontrola działania wymienników ciepła
- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
- Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
- Doprowadzenie czynnika do wymienników.

Kontrola działania filtrów powietrza
- Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
- Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

Kontrola działania klap pożarowych
- Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
- Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.

Kontrola działania sieci przewodów
- Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
- Dostępność do sieci przewodów.

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 również

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.
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Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:

- Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
- Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
- Działania włącznika rozruchowego;
- Działania przeciwzamrożeniowego;
- Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
- Działania regulacji strumienia powietrza;
- Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

4. Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja:

- Pobór prądu silnika;
- Strumień objętości powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opór przepływu na filtrze.

Pomieszczenie:
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania

Zakres ilościowy
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a
jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i
doświadczenie.
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartości:

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %;

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C;

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A).
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5. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:
- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3 (metr sześcienny)

6. Odbiór robót

Sprawdzenie kompletności wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na
działanie, czyszczenie i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

Badania ogólne
Dostępność dla obsługi;
Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
Kompletność znakowania;
Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący
przenoszenia drgań;
Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
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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 wirników w obudowie;
Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej.

Badanie wymienników ciepła
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie;
Sprawdzenie czy niema uszkodzeń;
Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik;
Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy;
Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciw zamrożeniowe.

Badanie filtrów powietrza
Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;
Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystości filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pożarowych
Sprawdzenie warunków zainstalowania;
Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.
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Badanie sieci przewodów
Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolę dotykową;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu
regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji i klimatyzacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemiania;
- schematów połączeń w obudowach.

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba użytkowników;
Czas działania;
Obciążenie cieplne pomieszczeń
Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;
Klasa filtrów;
Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
Wymagana jakość wody zasilającej;
Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.
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Wykaz dokumentów inwentarzowych
Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów
(schemat oprzewodowania odbiorników);
Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;
Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w
zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki,
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

7. Podstawa płatności

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w S i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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8. Przepisy związane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);
- 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);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju kołowym – Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i

badania;
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i

badania.
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek

wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe –

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania

wytrzymałościowe.


