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1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac :
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ I KLIMATYZACJI
przy wykonaniu robót związanych z REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CENTRUM
DYSPOZYTORSKIEGO.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
• Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej.
• Montaż wentylatorów łazienkowych
• Montaż wentylatorów dachowych
• Montaż central wentylacyjnych
• Montaż akcesoriów wentylacyjnych (kratki, anemostaty)
• Izolacja kanałów
1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.
2.
2.1.

Materiały
Warunki ogólne stosowania materiałów

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości
lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
• Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji
Projektowej.
• 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 urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi,
konserwacji lub wymiany.
• Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Należy wykonać podwójne
podwieszenie central, wentylatorów i przepustnic.
• Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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2.2.

Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.1. Przewody wentylacyjne
• Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien
być jednorodny, bez wżerów, 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-B-76001.
• 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.
• Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych,
posiadać długość nie większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody
budowlane.
• Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego
należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności przegrody. W
przypadku lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału
pomiędzy klapą, a przegrodą należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej
równej odporności przegrody.
• Kanały przechodzące tranzytem przez strefę pożarową, której nie obsługują należy zabezpieczyć klapami pożarowymi lub obudować w klasie odporności ogniowej przegród.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
Prostokątne typu A/I o :
a) obwodzie do 1000 mm
b) obwodzie do 1400 mm
c) obwodzie do 1800 mm
d) obwodzie do 4400 mm
Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych
wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996,
PN-89/H-92125-Blachy i taśmy ocynkowane.
Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na
zimno lub na gorąco.
Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym
stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność
oraz nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w
przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę.
Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały
opór dla przepływu powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć
estetyczny wygląd zewnętrzny.
Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w następujących grupach :
- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości,
- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach ( mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe
proste lub ukośne.
- kolana
- łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kącie
zmiany kierunku
- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków,
- trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego,
przelotu i odgałęzienia, o danej długości korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i
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kącie odgałęzienia.
Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać łatwość ich montażu i konserwacji.
Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane
metodami nieniszczącymi powłoki ochronnej.
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą
uginać się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających.
Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do około 700
mm wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma
szwami kątowymi położonymi na przeciwległych narożnikach, a przy obwodzie większym od 1400
mm - z czterema szwami kątowymi.
Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub
90°. Promie ń krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5
do 2,0 szerokości boku, którego płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu.
Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich
transportu, lecz nie dłuższa niż 2m.
Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń.
Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.
Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian
dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora.
Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą,
aby ułatwić ich kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu.
Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu.
Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie
odcinków instalacji.
2.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej
Kratki wentylacyjne i anemostaty
1. Kratki wentylacyjne nawiewne żaluzjowe z przepustnicą
2. Kratki wentylacyjne wywiewne żaluzjowe z przepustnicą
Kratki wentylacyjne powinny się składać z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana
jest ramka i kierownice, łączników narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów
kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez
luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób
trwały.
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków
i złuszczeń oraz zacieków.
Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki
wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Przepustnice jedno- i wielopłaszczyznowe do przewodów stalowych.
Rysunki nr 1÷4
Przepustnice powinny się składać z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej.
Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta.
Przepustnice należy pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Klapy pożarowe
Klapy pożarowe powinny być w wykonaniu EIS120.
Klapy przeciwpożarowe powinny się składać z:
- korpusu o przekroju prostokątnym wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej,
- ruchomej przegrody odcinającej wykonanej z płyty ognioodpornej,
- uszczelek zapewniających szczelność ogniową i dymoszczelność klapy,
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- mechanizmu sterującego
Stosowane klapy powinny mieć aktualny atest CNBOP.
Czerpnie powietrza
Czerpnie powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej - obudowa, żaluzje, listwy.
Części rozłączne powinny być skręcane śrubami i nakrętkami wg dokumentacji technicznej producenta.
2.2.3. Centrale wentylacyjne
• Centrale wentylacyjne powinny spełniać warunki określone w normie PN-EN 1866:2001
Wstęp
Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych sekcyjnych stojących w wykonaniu zewnętrznym.
Zawiera ona zestawienie podstawowych informacji i zaleceń dotyczących budowy, montażu,
uruchomienia i eksploatacji, których przestrzeganie zapewni prawidłową i bezawaryjną pracę
centrali.
Instrukcja obsługi powinna być łatwo dostępna dla służb serwisowych.
Przeznaczenie
Centrala przeznaczona jest do obróbki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. Wyposażenie
funkcjonalne, wchodzące w skład centrali, zapewnia możliwość realizacji obróbki powietrza nawiewanego: filtracja, ogrzewanie, odzysk ciepła.
Budowa
Obudowę centrali stanowią szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz osłony stałe
i wyjmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej oraz wewnętrznej i wypełnienia z wełny
mineralnej grubości 50mm. Od strony obsługowej znajdują się panele zdejmowane, montowane na
zaciski. Centrale standardowo wyposażone są w skręcaną ramę wykonaną z kształtowników z
blachy ocynkowanej lub kształtowników hutniczych. Rama posiada otwory ułatwiające transport i
zakotwiczenie centrali. Centrale w wykonaniu zewnętrznym wyposażone są dodatkowo w dach
wykonany z blachy lakierowanej.
Wszystkie funkcje obróbki powietrza realizowane przez centralę oznakowane są za pomocą opisów umieszczonych na płytach rewizyjnych i osłonowych od strony obsługowej. Wielopłaszczyznowe przeciwbieżne przepustnice regulacyjno-odcinające montowane są na wlocie central. W
miejscach wlotów i wylotów powietrza montowane są połączenia elastyczne.
Strona wykonania
Centrale produkowane są w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania określa się w zależności od kierunku przepływu powietrza w stosunku do strony obsługi (króćce wymienników itp.).
Dostęp serwisowy realizowany jest przez zdejmowane panele z boku.
Transport i przechowywanie
Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu i rozładunku nie są objęte
gwarancją i roszczenia z tego tytułu należy kierować do spedytora.
Urządzenia należy składować w pomieszczeniach, w których:
- maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80% przy temperaturze 20ºC
- temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od -30ºC do + 40ºC
- do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne
działające korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia.
Podłączenie przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i
okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w
uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach
kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy.
Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na
długość ok. 110 mm.
Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę obudowy centrali z
masą sieci wentylacyjnej.
Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach
wsporczych.
Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej.
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Podłączenia elektryczne
Połączenia elektryczne elementów wyposażenia centrali powinny być wykonane przez osobę o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie.
Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i
zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują
niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych
należy sprawdzić przekroje użytych przewodów.
Automatyka
Kompletna automatyka umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia.
Ze względu na wymaganą bezawaryjność działania centrala wyposażona jest w automatykę fabryczną. Niezbędne dane odnośnie funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych.
2.2.4. Izolacja cieplna i przeciwwilgotnościowa oraz okładzina ogniochronna przewodów wentylacyjnych
• Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być wykonana w sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
• Należy stosować wełnę mineralną na płaszczu z folii aluminiowej zwracając szczególną uwagę
na szczelność połączeń. Kanały muszą być izolowane razem z kołnierzami dla wyeliminowania
powstawania mostków termicznych.
• Okładzina ogniochronna kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewnić odpowiednią klasę odporności ogniowej.
2.2.5. Wentylatory
Wentylatory powinny odpowiadać następującym warunkom:
- charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w
dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą
przekraczać 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może
przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego,
- wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym,
- zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić,
- na wentylatorach dachowych należy zainstalować wyłączniki serwisowe.
Wykonawca powinien:
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót,
- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej
partii materiału, zawierający następujące dane:
a) nazwę i adres producenta
b) datę i numer kolejny badania
c) oznaczenia wg Polskiej Normy
d) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie
3.

Sprzęt

Wymagania dotyczące narzędzi, maszyn i urządzeń podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania
ogólne” w pkt. 3. Do wykonywania robót w zakresie instalacji wentylacyjnej w szczególności Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki kanałów,
• komplet elektronarzędzi,
• komplet narzędzi ślusarskich,
• komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych,
4.

Transport

Wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 4.
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5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie
wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę zapewnienia prawidłowego
użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Kierownik robót instalacyjnych powinien posiadać uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urządzeń powinien być wykonywany przez autoryzowany serwis lub firmę posiadającą autoryzację producenta urządzeń (na
zasadach określonych w warunkach gwarancji).
5.2.

Szczegółowe zasady wykonania robót

5.2.1. Przewody wentylacyjne
• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.
• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać 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 obłożone wełną mineralną lub innym
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane
w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.
• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
• Izolacje cieplne niewyposażone 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 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 przewodów nie wpływało na jej
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające
z ciężarów:
a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np.
tłumików, przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia
lub konserwacji.
• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
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współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
• 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 przekraczało 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 mogły być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.
• Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.
5.2.2. Możliwość czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych
urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaślepki kanałów i trójników.
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane,
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 należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach
urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron);
b) klapy pożarowe (z jednej strony);
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
e) filtry (z dwóch stron);
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia
(z wyjątkiem klap pożarowych).
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w przewodach poziomych odległość
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.
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5.2.3. Centrale wentylacyjne
Podłączenia w centralach wentylacyjnych
a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą
Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i
okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w
uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach
kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy.
Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na
długości ok.110 mm.
Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę budowy centrali z
masa sieci wentylacyjnej.
Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach
wsporczych.
Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu
hałasu w instalacji wentylacyjnej.
b) Podłączenia elektryczne
Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez osobę o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie.
Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują
niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych
należy sprawdzić przekroje użytych przewodów.
c) automatyka
Kompletna automatyka, która powinna być integralną częścią każdej instalacji wentylacyjnej umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia. Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie obróbki powietrza, które spełniają zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez
systemy automatyki.
Cała automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.
Przygotowanie do rozruchu
Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo-rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze.
Przede wszystkim należy sprawdzić czy:
- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej,
- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,
- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane,
a) instalacja elektryczna
Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów
należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń
wszystkich odbiorników energii elektrycznej.
b) filtry
Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy
spadek ciśnienia statycznego max 250Pa.
c) zespół wentylatorowy
Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu
zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne
przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu.
Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podłączenia elektrycznego należy sprawdzić:
- podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika),
- sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego,
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- przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od
wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodów
elektrycznych,
- sprawdzić kierunek obrotów wentylatora - musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki
umieszczonej na obudowie wentylatora.
Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne
urządzenia.
Rozruch
Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych.
Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych
mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt
duże. Centrala powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać
przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy
uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy.
Centrale muszą być uruchomione w trybie symulacji różnych stanów pracy (ogrzewanie, przewietrzanie). Należy sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach.
Należy dokonać regulacji przepływu powietrza na centrali i wprowadzić wartości zadane wydajności
powietrza. Serwis powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia czujników temperatury.
Po wyregulowaniu sieci w trakcie następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić skuteczność działania amortyzatorów.
Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne.
Jakość urządzenia i instalacji wentylacyjnej można jednoznacznie ocenić po starannym wyregulowaniu sieci oraz wówczas, kiedy pomieszczenia przez nie obsługiwane są wyposażone (meble,
urządzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

5.2.4. Filtry powietrza
• Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.
• Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
• Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.
• Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych.
5.2.5. Nawiewniki i wywiewniki
• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
• Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.
• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny.
• 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.
5.2.6. Czerpnie
• Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków
atmosferycznych.
• Otwory wlotowe czerpni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych
gryzoni, ptaków, liści itp.
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5.2.7. Przepustnice
• Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu.
• Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym
zakresie regulacyjnym. 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 powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.
5.2.8. Klapy pożarowe
• Klapy pożarowe powinny być montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pożarowego
tak, aby był dostęp do napędu i otworów rewizyjnych.
• Klapy pożarowe powinny być łączone z przewodami wentylacyjnymi w sposób trwały i zapewniający szczelność
• Mechanizmy napędu klap nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
6.

Kontrola jakości robót

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania kanałów wentylacyjnych.
Poniższe wymagania dotyczą tych elementów instalacji, które w niej występują.
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:
a. Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
b. Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;
c. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków
eksploatacyjnych;
d. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e. Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne,
ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników;
f. Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
g. Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
h. Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
i. Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
j. Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k. Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
l. Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
Procedura prac
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych
instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp. do całych instalacji.
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i
pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie
różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków,
dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji.
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji.
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań,
nastaw i regulacji wstępnej instalacji.
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
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• Kierunek obrotów wentylatorów,
• Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora,
• Działanie wyłącznika,
• Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic,
• Działanie systemu przeciwzamrożeniowego,
• Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych,
• Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych,
• Elementy zabezpieczające silników napędzających.
Kontrola działania sieci przewodów
• Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania powietrza;
• 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 (w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie).
Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych,
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co
najmniej jeden punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone.
Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których
oczekuje się występowania najgorszych warunków. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach
projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartości,
które powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy .
Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów
Parametr
Niepewność *)
Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu
± 20 %
Strumień objętości powietrza w całej instalacji
± 15 %
Temperatura powietrza nawiewanego
± 2 °C
± 15 % wartości mierzonej
Wilgotność względna
wilgotności względnej
Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi
± 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi
± 1,5 °C
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu
± 3 dB A
*)
Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych, jak
również wszystkie błędy pomiarowe.
Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być
one określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów
instalacji wymagają mniejszych niepewności, to należy się do tego stosować. Wszystkie temperatury
i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej podanymi niepewnościami.
Pomiary specjalne
W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości działania instalacji z wystarczającą dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne. Program pomiarów specjalnych, mierzone parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny być uzgodnione
w odrębny sposób. Uzgodnienia powinny także obejmować dopuszczalną niepewność otrzymanych
wyników. Uzgodnienia te powinny być dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji. Praca i
koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z wymaganiami instalacji. Jeśli
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nie, należy o tym poinformować inwestora przed rozpoczęciem pomiarów, z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji. W pewnych przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych
do obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w
czasie pomiarów odpowiadać uzgodnionym warunkom. W przypadku braku możliwości uzyskania
uzgodnionych warunków powinna istnieć możliwość określenia odpowiednich parametrów w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na warunki
projektowe.
Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji
W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać następujące ustalenia:
• Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych
itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany;
• Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokołu z badań;
• Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);
• Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń);
• Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi;
• Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;
• Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań po
naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane (np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletności
instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich
wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne
poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom.
7.

Obmiar robót

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 7.
W szczególności dla robót dot. instalacji wentylacyjnej jednostką obmiarową robót jest:
1m2 dla kanałów i izolacji
1szt. dla akcesoriów i armatury wentylacyjnej
1kpl. dla urządzeń,
który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.
Obmiar robót obejmuje:
Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej.
Montaż wentylatorów łazienkowych, kanałowych i dachowych, central wentylacyjnych, kratek i
anemostatów.
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8.

Odbiór robót

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 8.
W szczególności dla robót dot. instalacji wentylacyjnej odbiór robót powinien spełniać następujące
warunki:
8.1.

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599
Odbiorom podlegają następujące prace:
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów
przewidziane do obudowania, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych,
transportujące powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały – w zakresie
podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą,
- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urządzenia,
- otwory w ścianach, stropach i dachach,
- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,
- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych.
Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:
- dokonać oględzin zewnętrznych,
- sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,
- sprawdzić wymiary główne,
- sprawdzić sztywność konstrukcji,
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem,
nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.
8.2.

Sprawdzenie kompletności wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości
i części zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności należy wykonać następujące badania:
8.2.1. Badania ogólne
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu czystości urządzeń, central wentylacyjnych, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok
ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
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g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
8.2.2. Badanie central wentylacyjnych, wentylatorów i innych centralnych urządzeń
wentylacyjnych
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
j)
k)

Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
Sprawdzenie zamocowania silników;
Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
Sprawdzenia poprawności połączenia wirnika z napędem.
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);
Sprawdzenie zgodności przepływu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej.

8.2.3. Badanie fitrów powietrza w centralach wentylacyjnych
a)
b)
c)
d)

Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości poziomu płynu pomiarowego;
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);
f) Sprawdzenie czystości filtra.
8.2.4. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.
8.2.5. Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne).
8.2.6. Badanie klap pożarowych
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.
8.2.7. Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
8.2.8. Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
8.2.9. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
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c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemienia;
- schematów połączeń w obudowach.
8.2.10.

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
Liczba użytkowników;
Czas działania;
Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);
Inne źródła emisji (jeśli występują);
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;
k) Klasa filtrów
l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);
m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;
n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
o) Wymagana jakość wody zasilającej;
p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.
8.2.11.

Wykaz dokumentów inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów
(schemat oprzewodowania odbiorników);
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).
8.2.12.

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w
zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu
zużyciu w eksploatacji;
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki,
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.
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9.

Podstawa płatności

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w
pkt. 9.
10.

Przepisy związane i standardy

PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
ENV 12097:1997
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
PN-B-01411:1999
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 wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)
PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-67/B-03432
Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania
techniczne
PN-87/B-03433
Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania
PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-89/B-10425
Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996
Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania,
oznaczanie
PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary
PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary
PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości
mechaniczne
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym
do wentylacji ogólnej
PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia
powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002
Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 1806:2002
Kominy. Kształtki ceramiczne do kominów jednopowłokowych. Wymagania i
metody badań
PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badanie
parametrów, znakowanie
PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek
PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 3: Badanie płaskiego
materiału filtracyjnego
PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 4: Określanie przecieku
filtru (metoda przeszukiwania)
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymałościowe
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PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczące przewodów elastycznych
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru
predkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
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1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac :
- INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
przy wykonaniu robót związanych z REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych i
obejmują:
Montaż rurociągów wodnych z armaturą:
a) montaż rurociągów z rur tworzyw sztucznych
b) wykonanie podejść do baterii lub zaworu czerpalnego
c) montaż zaworów mufowych kulowych:
d) montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych
e) wykucie otworu w ścianie betonowej lub stropie z obsadzeniem tulei
f) montaż hydrantów i szafek hydrantowych
Izolacja rurociągów na całej długości otuliną ciepłochronną z pianki polietylenowej PE
Próby i regulacje instalacji:
Próba szczelności instalacji wodociągowej
Rurociągi kanalizacyjne z uzbrojeniem:
a) wykonanie rurociągów z rur PVC ułożonych na ścianach budynku o średnicy 50 mm i 110 mm
b) wykonanie podejść odpływowych z kształek PVC o średnicy 50 mm i 110mm
c) montaż rur wywiewnych o średnicy 110 mm
d) montaż syfonów umywalkowych i zlewozmywakowych z PVC DN50 mm
e) montaż rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110
f) montaż wpustów ściekowych śr. 110 z PVC.
Urządzenia sanitarne:
a) montaż umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem
b) montaż pisuarów z syfonem i zaworem spłukującym
c) montaż brodzików natryskowych,
d) montaż ustępów,
e) montaż zlewozmywaków z blachy stalowej nierdzewnej.
1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST
- 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 2.
2.1.

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające
je do stosowania w budownictwie.
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:
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Przewody instalacji wodociągowej.
Rury i kształtki z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych - instalacja hydrantowa
Rury i kształtki z polipropylenu PP-R, szeregu wymiarowego PN16, ciśn. robocze 16 bar. Łączy się je
poprzez zgrzewanie.
Otuliny izolacyjne.
Izolacja otulinami z pianki.
Zawory przelotowe.
Zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224, Pn=1,0 MPa, tr = do wody zimnej bez
wymagań, do wody ciepłej 60°C
Armatura
- baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z perlatorem, Pn=1,0 MPa
- baterie umywalkowe stojące z perlatorem, Pn=1,0 MPa bezdotykowe na podczerwień
- baterie zlewowe stojące z perlatorem, Pn=1,0 MPa
- baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym, Pn=1,0 MPa
- zawory spłukujące do pisuaru - zestaw instalacyjny do pisuarów z pneumatycznym spłukiwaniem
uruchamianym fotokomórką, wyposażony w serwozawór ∅15 mm
- zawory kątowe do WC, ∅15 mm
2.2.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:
Przewody instalacji kanalizacyjnej z uzbrojeniem
Piony i podejścia kanalizacyjne do urządzeń z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), łączone
na wcisk z uszczelką wargową:
- rury wg PN-80/C-89205, kształtki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203, łączone na wcisk z uszczelką
wargową
- rury wywiewne z PVC Ø110 mm o połączeniu wciskowym z uszczelką wargową
- czyszczaki z PVC Ø110 mm o połączeniu wciskowym z uszczelką wargową
- wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej Ø110 mm z syfonem
2.3.

Montaż przyborów i armatury instalacji wod-kan (biały montaż)

Materiały, elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadać
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające
je do stosowania w budownictwie.
- umywalki fajansowe 400x330 mm z syfonem ∅32 mm z tworzywa i wspornikiem pod umywalkę
(półpostumentem) - kolor biały - pomieszczenia sanitarno-higieniczne, sale łużkowe, pomieszczenia socjalne, gabinety lekarskie itp.
- umywalki fajansowe 400x330 mm z syfonem ∅32 mm ze stali nierdzewnej i wspornikiem pod
umywalkę (półpostumentem) - kolor biały - pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach sanitarno-higienicznych - pokoje przygotowania pacjenta, pokoje przygotowania lekarzy, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe
- umywalki porcelanowe w wersji dla niepełnosprawnych z syfonem ∅32 mm z tworzywa i
wspornikiem pod umywalkę - kolor biały - pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla niepełnosprawnych
- zlewozmywaki 1- i 2-komorowe ze stali nierdzewnej z syfonem ∅50, do zabudowy na blacie
- miski ustępowe wiszące zabudowa na stelażu
- miski ustępowe wiszące w wersji dla niepełnosprawnych zabudowa na stelażu
- pisuary fajansowe w zabudowie na stelażu podtynkowym
- brodziki akrylowe 90x90cm z syfonem ∅50, białe
- kabiny natryskowe 90x90cm z drzwiami uchylnymi, profile chromowane, szkło hartowane 6mm
transparentne

23

3.

Sprzęt

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 3.
4.

Transport

Wymagania ogólne dotyczące transportu i składowania podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania
ogólne” w pkt. 4.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
4.1.

Rury PVC, PP i PE

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie
zachować następujące wymagania:
• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C
• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami
4.2.

Rury stalowe

Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie
4.3.

Armatura i urządzenia

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
5.

Wykonanie robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne”
w pkt. 5.
5.1.

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Instalację rozprowadzającą t.j., główne przewody poziome wodociągowe należy prowadzić z rur
PP-R, piony i przewody rozprowadzające (te które nie są stalowe - czyli nie zasilają hydrantów
p.poż.) również z rur PP-R. Piony wody zimnej należy prowadzić w bruzdach ściennych, gdy jest
to możliwe, w pozostałych przypadkach piony jak również przewody rozprowadzające prowadzić
natynkowo i obudować płytami gipsowo - kartonowymi. Wielkość bruzd należy dostosować do
średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocześnie
umożliwić rozszerzalność termiczną przewodów. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu.
Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach
przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. Przewody należy mocować
za pomocą uchwytów. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne.
5.2.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek PVC. Połączenia rur należy wykonać
przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy
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koniec rury sfazowany pod kątem 15-20°, nale ży wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej,
tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy przejściach pionów przez
fundamenty i przegrody budowlane należy umieścić je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna
być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać
około 2 cm powyżej posadzki. Piony kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych, a piony
których nie można prowadzić w bruzdach zabudować płytą gipsowo - kartonową. Przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem, poprzez osłonięcie większych średnic
otuliną, natomiast mniejsze średnice prowadzić w rurze PESZEL Wielkość bruzd należy dostosować
do średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Piony mocować za pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy przewodem,
a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Mocować należy w dwóch punktach na jednej
kondygnacji:
punkt stały pod stropem
punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji. Odpowietrzenie pionów poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach.
Na pionach należy montować rewizje (czyszczaki) w dolnych częściach pionów.
Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić z minimalnym spadkiem
2-2,5%. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o
kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym mogą wynosić ± 10%.
5.3.

Montaż przyborów i armatury instalacji wod-kan (biały montaż)

Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej naściennej nad przyborem lub podłogą:
Wysokość osi wylotu ściennego
Przybór
podejścia czerpalnego
Wysokość
górnej Nad przyborem
Nazwa
Nad podłogą
krawędzi przedniej
ścianki
nad
podłogą
m
m
m
0,25-0,35 nad
Umywalka
0,75-0,80
1,00-1,15
górną krawędzią
przedniej ścianki
Pisuar
Brodzik natryskowy

od 0,65

1,00-1,50
nad
dnem brodzika
Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie.
Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do
instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację oraz
bezpieczeństwo użytkowników.
6.

Kontrola jakości robót

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania
ogólne” w pkt. 6.
6.1.

Badania w czasie robót

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. Wyniki należy
uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
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6.2.

Badania w czasie odbioru robót

Badania instalacji wewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być przeprowadzane w
sposób podany w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-01707 i powinny umożliwić
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- badanie użytych materiałów poprzez porównanie atestów producentów z wymaganiami określonymi w Polskich Normach
- wykonanie prób i badań
7.

Obmiar robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w
pkt. 7.
Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są:
- [szt, kpl] – ilość zamontowanych urządzeń, armatury, wyposażenia
- [mb] - ilość ułożonego przewodu
Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze .
8.

Odbiór robót

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w
pkt. 8.
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
3) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
4) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić
należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową prowadzoną w bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem . Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:
sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,
sprawdzenie użycia właściwych materiałów,
sprawdzenie prawidłowości zamocowań,
sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", badanie
szczelności instalacji. Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:
przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,
bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz
armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w
przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo
następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.
Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następują-
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cych uwag:
Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego
powyżej 0°C.
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z
innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić
kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury
są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym
równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna
wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i połączeniach.
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku
ciśnienia.
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory końcowe.
W związku z tym, że większość instalacji wody zimnej będzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami podwieszanymi, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru
międzyoperacyjnego.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji.
Należy to wykonać w następujący sposób:
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie
przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej.
Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda
wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników
spłukujących nie przekracza 1 minuty.
Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
czy użyto właściwych materiałów i elementów,
prawidłowość wykonania połączeń,
- wielkość spadków przewodów,
prawidłowość ustawienia armatury,
prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:
dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi
w czasie budowy,
dziennik budowy i książkę obmiarów,
protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",
protokoły wykonanych prób i badań,
świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz
prób.
9.

Podstawa płatności

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania
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ogólne” w pkt. 9.
10.

Przepisy związane

• PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”
• PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
• PN-84/B-01701
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.”
• PN-92/B-01707
„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
• PN-80/C-89205
„Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
• PN-80/C-89203
„Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
• PN-92/B-10735
„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
• „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”
• „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”
• „Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.” –MPWIK, CEWOK, Miastoprojekt.
• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
• Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL –
Zeszyt 7 –„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz.690)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).
• Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

