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ROZDZIAŁ I
Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla
inwestycji: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM PRZEDSZKOLU NA PRACOWNIE
GASTONOMICZNĄ”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyŜszym punkcie.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej,
cyrkulacyjnej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, a w szczególności:
1) wykonanie harmonogramu robót na wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w w/w budynku,
2) zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieŜą (ubezpieczenie placu budowy),
3) demontaŜ rurociągów stalowych ocynkowanych,
4) demontaŜ rurociągów stalowych czarnych,
5) demontaŜ grzejników Ŝeberkowych,
6) wymiana poziomów biegnących pod stropem w piwnicy w instalacji wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej z rur stalowych ocynkowanych,
7) wymiana poziomów biegnących pod stropem w piwnicy w instalacji centralnego ogrzewania z
rur stalowych czarnych,
8) wykonanie przewodów spustowych (pionów kanalizacyjnych) z rur PVC-U dn110,
9) wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne z rur PVC-U dn110, dn75, dn50,
10) wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej z rur PE-RT/AL/PE-RT
11) wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne w bruzdach ściennych – wew. instalacja ciepłej i
zimnej wody,
12) wykonanie podejść pod grzejniki, wymiana pionów centralnego ogrzewania z rur PE-RT/AL/PERT lub rur stalowych czarnych,
13) montaŜ urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń,
14) montaŜ armatury sanitarnej,
15) montaŜ grzejników płytowych,
16) wykonanie próby szczelności rurociągów,
17) wykonanie płukania i dezynfekcji przewodów wodociągowych,
18) montaŜ izolacji termicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Instalacja wodociągowa wewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się wewnątrz
budynków odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub urządzenia.
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.
Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej słuŜąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze,
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do odprowadzania
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika
Przybór sanitarny – urządzenie słuŜące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych
powstałych w wyniku działalności higieniczno +sanitarnych i gospodarczych,
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Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odpływowym,
Przewód spustowy – przewód słuŜący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien
lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego,
Przewód odpływowy – przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika,
Wpust – urządzenie słuŜące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej,
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowogospodarczych z atmosferą, słuŜący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montaŜowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. Materiały i urządzenia
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne oraz odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami.
2.1. Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji wody
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – firmy Heatpex, Uponor lub równowaŜne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

materiał: rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT,
połączenia: kształtki zaprasowywane, kształtki zaciskane, kształtki skręcane,
maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
maksymalna temperatura pracy: 95°C
czas pracy: 50 lat
dopuszczalna temperatura awarii: 100°C
dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h.
chropowatość bezwzględna: 0,0004 mm
przewodność cieplna: 0,40 W/mK
rozszerzalności termiczna: 130 mm/100m

Dopuszcza się wykonanie instalacji wody z rur innego producenta, pod warunkiem
zastosowania średnic zastępczych do podanych w projekcie. W przypadku zastosowania rur z innego
materiału naleŜy je montować zgodnie z zaleceniami producenta.
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Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych podtynkowo – firmy Thermaflex
lub równowaŜne:
1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewnętrzną folią chroniącą przed
wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi,
2) grubość min. 20 mm,
3
3) gęstość 30-40 kg/m ,
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C,
5) współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej µ ≥ 3500,
6) kategoria poŜarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
7) zakres temperatur -80°C ÷ +95°C.
Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych natynkowo – firmy Thermaflex
lub równowaŜne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

materiał: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej,
grubość min. 20 mm,
gęstość 20 kg/m3 ± 15%,
współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
kategoria poŜarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
maksymalna temperatura pracy +135°C.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
Armatura odcinająca:
1) typowe zawory kulowe odcinające,
Baterie czerpalne umywalkowe – np. firmy Victoria-N firmy Rocca lub równowaŜne:
1)
2)
3)
4)

typ baterii: jednouchwytowa
materiał: chrom
mieszacz ceramiczny
przyłącza G3/8”

2.3. Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne:
1)
2)
3)
4)

materiał: PVC-U
połączenia: kielichowe
uszczelka z elastomeru SBR, twardość 60 +/-5
max. temperatura ścieków: 75°C.

Elementy kanalizacyjne
1) rewizje na pionach dn110,
Przybory sanitarne
1) umywalki ceramiczne 50x42 cm, z otworem i przelewem, chromowany syfon – firmy Koło
Nova Top lub równowaŜne,
2.3. Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
Przewody grzewcze:
1) materiał: stal czarna
2) połączenia: gwintowane
Dopuszcza się wykonanie instalacji wody z rur tworzywowych np. z rur PE-RT/AL/PE-RT,
pod warunkiem zastosowania średnic zastępczych do podanych w projekcie. W przypadku
zastosowania rur z innego materiału naleŜy je montować zgodnie z zaleceniami producenta.
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Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych podtynkowo – firmy Thermaflex
lub równowaŜne:
8) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewnętrzną folią chroniącą przed
wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi,
9) grubość min. 20 mm,
3
10) gęstość 30-40 kg/m ,
11) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C,
12) współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej µ ≥ 3500,
13) kategoria poŜarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
14) zakres temperatur -80°C ÷ +95°C.
Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych natynkowo – firmy Thermaflex
lub równowaŜne:
7)
8)
9)
10)
11)
12)

materiał: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej,
grubość min. 20 mm,
gęstość 20 kg/m3 ± 15%,
współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
kategoria poŜarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
maksymalna temperatura pracy +135°C.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym,
z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposaŜonymi w osłony boczne i
osłonę górną typu grill, wykonane są z blachy ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno,
wyposaŜone we wbudowaną wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną oraz odpowietrznik.
3. Sprzęt
Do przygotowania oraz łączenia rur PE-RT/AL/PE-RT naleŜy stosować narzędzia:
1)
2)
3)
4)
5)

cięcie rur: noŜyce dla rur d14-20mm, obcinak krąŜkowy dla rur d25-63mm,
gięcie rur: spręŜyna wewnętrzna, spręŜyna zewnętrzna, giętarka,
kalibrowanie i fazowanie: urządzenia do fazowania, wiertarka,
połączenia zaprasowywane: zaciskarki (praski) ręczne, elektryczne, akumulatorowe,
szczypce, klucze monterskie, klucze dynamometryczne.

Do przygotowania rur PVC-u naleŜy stosować narzędzia:
1) cięcie rur: piła o drobnych zębach, skrzynka uciosowa,
2) ukosowanie: pilnik.
4. Składowanie
4.1. Rury do wody
1) Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod wiatą.
2) Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym
naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane
lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod
przeładunku.
3) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach
drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie
przekraczać składowania wysokości ok. 1 m.
4) Rury w zwojach składować na płasko na równym podłoŜu na podkładach drewnianych,
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2 m.
5) Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, to
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.

7

6) Zakończenia rur zabezpieczać ochronami (korki, wkładki itp.).
7) Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę moŜliwości przechowywać i transportować w
opakowaniach fabrycznych.
8) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
9) Niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub zwojów po podłoŜu.
10) Zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych,
poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
4.2. Rury do kanalizacji
1) Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się.
2) Warstwy prostek naleŜy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju,
większych od wystających części kołnierza lub kielicha.
3) Rury moŜna przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leŜącej
jedno-, lub wielowarstwowo.
4) Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota,
z podkładów drewnianych.
5) Wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur.
4.3. Kształtki, armatura
1) Kształtki, złączki, armatura i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i
odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w
pomieszczeniach suchych i zamkniętych.
2) Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i
promieniowanie UV, w związku z czym naleŜy chronić je przed:
a) długotrwałą ekspozycją słoneczną,
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
3) Przy składowaniu materiałów i urządzeń naleŜy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.
5. Transport
5.1. Rury i kształtki
1) Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
2) Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi.
3) Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.
4) Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
5) Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności
uniemoŜliwiających uszkodzenie rur.
6) Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
7) Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr.
8) Rury w zwojach powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
9) Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
10) Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich
zanieczyszczenia.
5.2. Izolacja termiczna
1) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
2) Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych
na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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3) Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
5.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze
naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
6. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje.
6.1. Wymagania ogólne
Przewody wodociągowe naleŜy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montaŜowych. Cz. II. Instalacje sanitarne
i przemysłowe.
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy z Dokumentacją
Projektową. RóŜnice rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie mogą w Ŝadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm.
6.2. Roboty przygotowawcze
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed układaniem przewodów naleŜy przebić otwory w przegrodach pionowych i poziomych
oraz wykuć bruzdy po trasie przewodów.
Przed zamontowaniem elementów instalacji wodnej lub kanalizacyjnej naleŜy sprawdzić, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury naleŜy wyznaczyć
w budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny.
6.3. MontaŜ rurociągów wody zimnej, ciepłej
Rurociągi wody ciepłej i zimnej z PE-RT/AL/PE-RT naleŜy łączyć za pomocą kształtek do
zaprasowywania, zaciskania i skręcania.
Rurociągi p.poŜ. stalowe ocynkowane naleŜy łączyć za pomocą kształtek gwintowanych.
Kolejność wykonywania robót:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń,
wykonanie próby szczelności,
załoŜenie izolacji termicznej.

Prowadzenie rurociągów:
1) W przypadku krzyŜowania się rurociągów nie wolno dopuścić do bezpośredniego styku rur z
ciepłą wodą z rurami z zimną wodą.
2) Nie wolno dopuszczać do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi mogącymi
powodować uszkodzenia rury.
3) NaleŜy zachować: właściwy odstęp pomiędzy instalacją wodną, a elektryczną.
4) W przypadku prowadzenia rur wodociągowych w bruzdach ściennych lub podłogowych naleŜy
wykonać połączenie nierozłączne typu zaprasowywanego.
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5) Przewody prowadzone w piwnicy naleŜy usytuować pod stropem z zachowaniem odległości
potrzebnej do wykonania połączeń do poszczególnych pionów. Przewody wody zimnej,
ciepłej, cyrkulacyjnej oraz przewody c.o. naleŜy obudować płytą GK.
6) W przypadku prowadzenia rur w bruzdach ściennych płytszych niŜ 50 mm naleŜy tak
prowadzić instalację, aby nie naraŜać jej na uszkodzenie w późniejszym czasie, np. poprzez
przebicie rury gwoździem. Z tego powodu zaleca się, prowadzić instalacje trasami pionowymi
lub poziomymi w pasie 150 mm od naroŜa wewnętrznego.
7) W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych
połączeń.
8) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 do 8 mm od grubości
ściany lub stropu. Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o
około 2 cm z kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm
powyŜej posadzki i około 1 cm poniŜej tynku na stropie. W tulei ochronnej nie powinno
znajdować się Ŝadne połączenie rury przewodu.
9) Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy
uszczelnić masą ogniochronną dla średnic do dn32 oraz kołnierzem ogniochronnym dla
średnic od dn32.
10) Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy
pomocy odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Minimalny promień gięcia ręcznego dla
średnic od 14x2mm do 32x3,0mm wynosi 5xDz, a przy uŜyciu spręŜyny 4xDz.
11) Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
12) Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
- dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,
- dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm,
- dla przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm,
- dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm.
13) Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle.
14) Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło 1 cm na kondygnację.
6.4. MontaŜ przewodów kanalizacyjnych
1) Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 „Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno być
zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu”.
2) Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do
przepływu ścieków.
3) Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej 0ºC.
4) Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku powinny być prowadzone po ścianach
wewnętrznych lub w bruzdach ścian wewnętrznych.
5) Zabrania się prowadzenia przewodów kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.
6) Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1
m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy
zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną naleŜy wykonać równieŜ wtedy, gdy
działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki
przewodu powyŜej +45ºC.
7) W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy
ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna
przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
8) Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) wykonywać za pomocą trójników o kącie
rozwarcia nie większym niŜ 45º.
9) Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych moŜna łączyć dla kilku
przyborów pod warunkiem zastosowania szczelnych zamknięć wodnych.
10) Dla miski ustępowej naleŜy stosować oddzielne podejście.
11) Spadki podejść powinny wynosić minimum 2%.
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12) Piony spustowe kanalizacyjne na całej długości części odpływowej powinny mieć jednakową
średnicę, która nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia.
13) Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako
przewody wentylacyjne ponad dach, a takŜe powyŜej górnej krawędzi okien i drzwi
znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niŜ 4 m od wylotów rur.
14) Dopuszcza się nie wyprowadzanie pionów ponad dach w przypadku braku takiej moŜliwości,
pod następującymi warunkami:
- zastosowania na pionach kanalizacyjnych nie wyprowadzonych ponad dach urządzeń
napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do
pomieszczeń,
- wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:
a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na kaŜdym przewodzie
odpływowym,
b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.
- dla pojedynczego przyboru zlokalizowanego w piwnicy, pod warunkiem wykonania pionu o
średnicy o jeden stopień większej od wymaganej dla danego przyboru.
6.5. MontaŜ izolacji termicznej
1) Rurociągi wody ciepłej izolować termicznie otulina ciepłochronną. Minimalna grubość izolacji
20mm.
2) Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót
protokołem odbioru.
3) Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich
styków elementów warstwy dolnej.
4) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu
konwencjonalnych narzędzi.
6.6. MontaŜ armatury
1) Połączenia rurociągów z armaturą i osprzętem naleŜy wykonać za pomocą złączek
mosięŜnych gwintowanych oraz innych patentowych wg instrukcji producenta. Uszczelnienie
tych połączeń wykonać za pomocą uszczelek z kauczuku etylenowo-propylenowego lub
innych zalecanych przez producenta.
2) Kolejność wykonywania robót:
- sprawdzenie działania zaworów,
- zamontowanie złączek,
- wykonanie połączenia.
3) Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której
jest zainstalowana.
4) Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
5) Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była
dostępna do obsługi i konserwacji.
6) Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe,
pisuary, itp. JeŜeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub
urządzeniach umoŜliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę
wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów
czerpania), naleŜy zainstalować odpowiednie wyposaŜenie uniemoŜliwiające przepływ
zwrotny.
7) Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
8) Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim połoŜeniu aby w czasie
rozbioru wody napływała ona „pod grzybek".
9) Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych
przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.
10) Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji oraz na
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu),
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dla umoŜliwienia opróŜniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę
do węŜa w sposób umoŜliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
11) Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu,
by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez
oś przewodu.
12) Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-911B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w
najwyŜszych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy
zamontować zawór kulowy.
6.7. MontaŜ armatury czerpalnej i przyborów sanitarnych
1) Połączenia rurociągów z armaturą czerpalną naleŜy wykonać za pomocą złączek mosięŜnych
gwintowanych oraz innych patentowych wg instrukcji producenta. Uszczelnienie tych
połączeń wykonać za pomocą uszczelek z kauczuku etylenowo-propylenowego lub innych
zalecanych przez producenta.
2) Armaturę czerpalną naleŜy zamontować na odpowiedniej wysokości, tj.:
- bateria umywalkowa – 1,00m-1,15m nad podłogą
3) Przybory sanitarne naleŜy zamontować na odpowiedniej wysokości, tj. (wysokość górnej
krawędzi przyboru nad podłogą):
- umywalka – 0,80m-0,85m (dla osób niepełnosprawnych - 0,80m)
6.8. MontaŜ elementów kanalizacyjnych
Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej naleŜy umieszczać:
1) na przewodach spustowych (pionach) przed przejściem ich do przewodów odpływowych,
2) na podejściach o długości większej niŜ 5m,
3) przed uskokiem (kaskadą) przewodu odpływowego,
4) na prostych odcinkach przewodów odpływowych w zaleŜności od średnicy:
5) co 15 m dla d = 0,10 ÷ 0,15m
6) co 25 m dla d = 0,20 ÷ 0,30m
7) na przewodzie odpływowym przy wyjściu z budynku gdy brak moŜliwości zlokalizowania
studzienki.
Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, naleŜy wyposaŜyć w indywidualne
zamknięcia wodne (syfony).
Na przewodzie odpływowym przed wpustami podłogowymi oraz przed wyjściem naleŜy
zamontować zawory zwrotne przeciwzalewowe.
6.9. MontaŜ grzejników
•

•
–
–
–
–

•

•

Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110
mm.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
zawieszenie grzejnika,
podłączenie grzejnika.
Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać,
grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero
po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu
złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

6.10. MontaŜ punktów stałych i przesuwnych
1) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór stałych powinny umoŜliwić łatwy i trwały montaŜ
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.
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2) Przewody układane w bruzdach naleŜy zamocować za pomocą obejm plastikowych PP. W
miejscach, gdzie będzie zakładana obejma naleŜy zwrócić uwagę, czy nie występuje
uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnętrznej rury. Obejmy naleŜy zakładać w
miejscach, pomiędzy mufami lub innymi kształtkami, zapewniającymi stały opór. Obejmy stałe
naleŜy zamontować w następujących miejscach:
- zmianach trasy przewodu
- odgałęzieniach przewodu
- punktach czerpalnych
- przed i za armaturą lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.
3) Pomiędzy punktami stałymi naleŜy zamontować obejmy przesuwne, w celu umoŜliwienia
kompensacji wydłuŜenia termicznego.
6.11. Płukanie i próba szczelności instalacji
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji naleŜy poddać próbie szczelności. Próba szczelności
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniŜej wartości
ciśnienia próbnego.
Przed hydrauliczną próba szczelności przewód naleŜy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania
powinien być umoŜliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron . Końcówki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem,
a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu.
Ciśnienie próbne odcinka przewodu naleŜy przyjąć jako 1,5 najwyŜszego występującego w badanym
odcinku przewodu ciśnienia roboczego.
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą
techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.
Ciśnienie próbne całego przewodu niezaleŜnie od średnicy naleŜy przyjąć równe
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności naleŜy dokonać
jego płukania, uŜywając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód moŜna
uznać za dostatecznie wypłukany, jeŜeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.
6.12. Podłączenie instalacji – źródło ciepłej wody
Instalacja ciepłej wody zasilana będzie z węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego.
7. Kontrola jakości robót
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie
z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlanomontaŜowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
NaleŜy przeprowadzić następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową:
1) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
2) ułoŜenia przewodów:
3) ułoŜenia przewodu na podłoŜu,
4) odchylenia osi przewodu,
5) zmiany kierunków przewodów,
6) zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
7) kontrola połączeń przewodów,
8) płukanie sieci,
9) badanie jakości wody po wykonaniu sieci,
10) układania przewodu w rurach ochronnych,
11) szczelności przewodu,
12) wykonanie izolacji termicznej rur.
Wykonawca powinien przedłoŜyć inŜynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
8. Odbiór robót
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Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odb. częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
9. Podstawa płatności
Płatność za zakres robót zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez InŜyniera oraz dokonaniu sprawdzenia
zamontowanych elementów, armatury lub urządzeń i przedłoŜeniu przez wykonawcę atestów
wbudowanych materiałów i urządzeń .
Cena wykonania robót obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
instalacji i miejsca usytuowania urządzeń i armatury, dostarczenie materiałów, przygotowanie
podłoŜa, ułoŜenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoŜa, montaŜ armatury, zaworów,
manometrów itp., wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, przeprowadzenie próby szczelności rurociągu,
przeprowadzenie płukania instalacji, oznaczenie rurociągów, włączenie instalacji do źródeł zasilania,
oznakowanie uzbrojenia. Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe.
10. Przepisy związane
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemysłowe.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
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Rozdział II
WENTYLACJA MECHANICZNA

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM
PRZEDSZKOLU NA PRACOWNIE GASTONOMICZNĄ”
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. W zakres tych robót wchodzą:
• roboty montaŜowe instalacji,
• kontrola jakości.

2.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE - DEFINICJE
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu
usunięcie powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzających powietrze w ruch
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków intensywności wymiany 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 uŜyciu środków technicznych mające na celu
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego temperatury.
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniŜaniu jego temperatury
NawilŜanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci
Wentylator - urządzenie słuŜące do wprawiania powietrza w ruch
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych
lub/i ciekłych
Odzyskiwanie ciepła lub wilgoci - wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebo-wania na
ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, 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 lub/i wilgoci - urządzenie przeznaczone do przekazy-wania ciepła
lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuŜytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub
odwrotnie
NawilŜacz powietrza - urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu
Osuszacz powietrza - urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu

16

Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień
powietrza z nawilŜacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny
pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuŜ 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 umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania
zanieczyszczeń powietrza
Klapa poŜarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami
poŜarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewnętrznego i wewnętrznego

3.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
3.1.

Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia, zastosowane do wykonania systemów
wentylacji, powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym oraz powinny
odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST).
Obowiązkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów
zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem
bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, Ŝe zastosowane urządzenia posiadają aktualne
certyfikaty zgodności lub atesty i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, a takŜe jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości
zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie
Przetargowym urządzenia nie są juŜ produkowane), naleŜy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę
typu (producenta) urządzenia.
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do
Projektu Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których
typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montaŜowe)
muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość
montaŜu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
3.2.

Wymagania dotyczące składowania i przechowywania materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót w zakresie instalacji sanitarnych powinna nastąpić po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny takŜe zabezpieczać materiały od
zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umoŜliwiać utrzymanie wewnątrz
odpowiedniej temperatury i wilgotności.
Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiega-jących
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek
wpływów atmosferycznych lub czynników fizyko-chemicznych. NaleŜy zachować wymagania
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wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego.
3.3.

Wymagania dotyczące transportu

Urządzenia oraz materiały naleŜy dostarczać na plac budowy transportem samo-chodowym. Podczas
rozładunku elementów instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, elementy tłumików,
naleŜy zachować szczególną ostroŜność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie
o zachowaniu wszelkich wymagań BHP.
Zaleca się dostarczanie urządzeń i materiałów na stanowiska montaŜu bezpośrednio przed
montaŜem.
3.4.

Wymagania dotyczące kontroli jakości dostarczonych materiałów

Przyjęcie materiałów i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych
materiałów. Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów,
części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. NaleŜy równieŜ wyrywkowo sprawdzić jakość
wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją.
3.5.

Przewody wentylacyjne

Materiały
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
b) blacha lub taśma stalowa aluminiowa;
Wykonanie
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym
powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów
wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001 (klasa szczelności A).
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76002.
MontaŜ przewodów
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta
powinna wynosić co najmniej 100mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy
wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych
przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone
matą izolacyjną ze spienionego sieciowego polietylenu z powłoka lub bez w kolorze szarym odporną
na działanie promieniowania słonecznego UV
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w
sposób nie obniŜający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć
szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne.
Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naraŜone 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 korozje 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 obciąŜenia wynikające z cięŜarów:
a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
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c) elementów instalacji nie zamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci przewodów, np.
tłumików, przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
c) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyŜszoną temperaturę
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania podpór
lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciąŜenia.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego
obciąŜenia 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 obciąŜenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane lub wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub
podwieszeń powinna umoŜliwiać kompensację wydłuŜeń liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrębie wentylatorowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od źródła
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych
lub wibroizolatorów.
Otwory rewizyjne i moŜliwość czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umoŜliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a takŜe urządzeń i elementów
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umoŜliwia ich oczyszczenia w inny sposób.
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniŜać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak
równieŜ własności cieplnych, akustycznych i przeciwpoŜarowych.
Elementy usztywniające i inne elementy wyposaŜenia przewodów powinny być tak 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 naleŜy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza
się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy
otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niŜ 200 mm naleŜy stosować
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych
średnicach naleŜy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach:
100 x 300 dla średnic d>200 mm
200 x 400 dla średnic 200 mm<d <500 mm
400 x 500 dla średnic d>500 mm
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
JeŜeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niŜ minimalne wymiary
otworu rewizyjnego określone powyŜej, to otwór rewizyjny naleŜy tak wykonać, aby jego krótsza
krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. Otwory
rewizyjne naleŜy wykonywać na odcinkach poziomych w ten sposób by odległość pomiędzy otworami
nie była większa niŜ 10 m, dodatkowo pomiędzy otworami nie powinno być zamontowane więcej niŜ
dwa łuki lub kolana o kącie większym niŜ 45st.. Otworów nie naleŜy wykonywać w pomieszczeniach o
podwyŜszonych wymaganiach higienicznych..
NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach
urządzeń:
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a) przepustnice (z dwóch stron);
b) klapy poŜarowe (z jednej strony);
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);
f) filtry (z dwóch stron);
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);
PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które moŜna łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z
wyjątkiem klap poŜarowych, nagrzewnic i chłodnic).
3.6.

Wentylatory

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcję budynku (przez zastosowanie fundamentów, wibriozolatorów, płyt amortyzacyjnych,
amortyzatorów spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
łączników elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator naleŜy rozmieszczać w taki sposób, aby środek cięŜkości wentylatora
znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem
otworów wentylatora.
Długość łączników elastycznych (L) 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 instalację.
Podczas montaŜu wentylatora naleŜy zapewnić: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleŜności od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi
silnika; ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w
przypadku wentylatorów z przekładnią pasową).
3.7.

Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością
ich przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie
powinno się umieszczać w pobliŜu 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 trwały i szczelny. Przewód łączący sieć
przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych
łuków i ostrych zmian kierunków.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien 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.
Zaprojektowane zawory nawiewne i wywiewne przeznaczone są do montaŜu w suficie, ścianie lub
bezpośrednio na kanale za pomocą specjalnej ramki montaŜowej RM. Zawór posiada płynną
regulację nawiewanego i wywiewanego powietrza za pomocą obrotowego środkowego dysku.
Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki blokującej. Specjalne wykonanie konstrukcji
zaworu gwarantuje niski poziom hałasu oraz szybki i łatwy montaŜ. Wykonanie z blachy stalowej
malowanej proszkowo.
3.8.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie Ŝaluzji, 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.
3.9.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone w
element umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu
w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę
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połoŜenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie
połoŜenia otwartego i zamkniętego. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej
powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751. Szczelność obudowy
przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751.
Przepustnice central standardowo wyposaŜone w dwa oddzielne trzpienie, powinny być napędzane
dwoma siłownikami. Napędzanie w/w przepustnic pojedynczym siłownikiem (niezaleŜnie od wartości
jego momentu obrotowego) moŜe być przyczyną nieprawidłowej pracy przepustnicy.
W przypadku central wyposaŜonych w wodne wymienniki ciepła (nagrzewnice, chłodnice) siłowniki
przepustnic central nawiewnych powinny być wyposaŜone w spręŜynę powrotną, gwarantującą
samoistne jej zamknięcie w przypadku zaniku napięcia zasilającego.

4.

SPRZĘT

4.1.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót z załoŜoną
jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy.
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wszystkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jeśli wymagają tego przepisy, posiadające uprawnienia. Prace montaŜowe przy
wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymaganie BHP i P.POś.

5.

TRANSPORT

5.1.

Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.

WYKONIE ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Podstawę do wykonania instalacji wentylacyjnych moŜe stanowić Projekt Wykonawczy. W zakres prac
Wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich systemów wentylacyjnych wymienionych w
Projekcie Wykonawczym (Przetargowym) oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z
obowiązującymi normami, przepisami, wymaganiami Projektu oraz sztuką budowlaną. Instalacje
naleŜy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji naleŜy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych Wykonawcy
dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych
prac i w Ŝadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.
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6.2.

Szczegółowe wymagania wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności:
- inwentaryzacja i komisyjne przekazanie terenu budowy przed wejściem wykonawcy systemów
wentylacji na budowę;
- dostarczenie na miejsce budowy wszystkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji);
- zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiałów i urządzeń zgodnie z Projektem
Wykonawczym;
- podłączenie do wszystkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej
regulacji;
- przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokoły
odbiorów, wpisy do dziennika budowy);
- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia
wymaganych parametrów pracy);
- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów
Inwestorowi (pomiary przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności)
- przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje;
- dostarczenie wymaganych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, wszystkich materiałów i urządzeń;
- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót;
- wykonanie uszczelnień przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane zgodnie z
Projektem Wykonawczym i sztuką budowlaną;
- montaŜ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań
spowodowanych pracą instalacji;
- kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze;
- udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych;
- uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branŜ
w fazie przygotowania i realizacji budowy;
- przeprowadzenie szkolenia personelu uŜytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie;
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz
z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji;
- oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu
w przewodach;
- przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów)
urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych;
- gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym
okresie gwarancyjnym;
- określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie
otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych)
naleŜy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. NaleŜy dopilnować,
aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować
i przechować do czasu ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku naleŜy w czasie robót na bieŜąco sprawdzać
w naturze.
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7.

KONTRALA JAKOŚCI ROBÓT

7.1.

Kontrola jakości, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu kontroli i pomiarów na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z rysunkami oraz
wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie pomiarów. Po wykonaniu pomiarów Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
7.2.

Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów a takŜe wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
7.3.

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopa-trzenie i
wszystkie niezbędne urządzenia do wykonywania pomiarów. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Po zakończeniu robót montaŜowych naleŜy przeprowadzić kontrole odbiory.
Konieczne jest przeprowadzenie kontroli następujących rodzajów robót:
- sposób wykonania przejść przewodów przez przegrody budowlane (ściany i stropy),
- sposób wykonania konstrukcji pod tłumiki,
- sposób posadowienia i podwieszenia urządzeń wentylacyjnych,
- sposób zamontowania czerpni i wyrzutni,
- sposób zamontowania wentylatorów dachowych,
- sposób zamontowania kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń nawiewnych i wywiewnych.,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją wykonawczą.
7.4.

Raporty z kontroli i odbiorów

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami kontroli i
pomiarów, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
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badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7.5.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99198),
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją
określoną w poprzednim punkcie i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny jej cechy.

8.

Obmiar robót

8.1.

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dołączone do
dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
8.2.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
8.3.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
8.4.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
jeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać waŜne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

9.

Odbiór robót budowlanych

9.1.

Rodzaje odbiorów robót.

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Iinspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niŜ w 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
9.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
9.4.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego):
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

10.

Rozliczanie robót

10.1.

Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących

Roboty tymczasowe i towarzyszące naleŜy rozliczać na podstawie umowy, obmiaru i obowiązujących
lub ustalonych w umowie stawek jednostkowych.

11.

Dokumenty odniesienia
Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. Do
dokumentów odniesienia zalicza się w szczególności:
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11.1.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót.
11.2.

KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w ST.
11.3.

.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiarów Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.
11.4.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 10.1.-10.3. następujące
dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
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- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
11.5.

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
inspektora nadzoru i przed stawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

12.

Normy i dokumenty związane

12.1.

Dokumenty

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów
słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt5
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
12.2.

Polskie Normy

PN-EN 814-3:2000- Klimatyzatory i pompy ciepła ze spręŜarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja
ziębienia. Wymagania
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 1751:2002- Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
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-EN 12236:2003- Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymałościowe
PN-EN 12238:2002 (U)- Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego 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 13182:2002 (U)- Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru
prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
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PN-ISO 5221:1994- Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia
powietrza w przewodzie
PN-ISO 6242-2:1999- Budownictwo. WyraŜanie wymagań uŜytkownika. Wymagania dotyczące
czystości powietrza
PN-B-01411:1999- Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-76/B-03420- Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-83/B-03430- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności
publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uŜyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)
PN-73/B-03431- Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-03434:1999- Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996- Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996- Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
PN-92/M-52030- Urządzenia do oczyszczania powietrza i innych gazów. Terminologia
Dz.U. Nr 75- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 109, poz. 1156 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004r . zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 2003 r. Nr 207- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.Nr 13 z 10.04.1972 r. - Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia
23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych
INSTAL wrzesień 2002 - COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
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