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I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Budynek Przychodni

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz
konkretne warunki ich realizacji, które s  niezb dne do okre lenia ich standardu i jako ci.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych i
drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u instalacji
wodoci gowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a tak e niezb dne dla w ciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne”
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cz ci, maj ca na celu usuni cie powietrza zu ytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewn trznego
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja b ca wynikiem dzia ania urz dze  mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzaj cych powietrze w ruch
Instalacja wentylacji
Zestaw urz dze , zespo ów i elementów wentylacyjnych s cych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdzia  powietrza w pomieszczeniu
Rozdzia  powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w celu zagwarantowania
wymaganych warunków - intensywno ci wymiany powietrza, ci nienia, czysto ci, temperatury, wilgotno ci wzgl dnej,
pr dko ci ruchu powietrza, poziomu ha asu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okre lonej obj to ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogó  z
zastosowaniem przewodów
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy u yciu rodków technicznych maj ce na celu zmian  jednej lub kilku wielko ci
charakteryzuj cych stan i jako  powietrza
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego temperatury
Wentylator
Urz dzenie s ce do wprawiania powietrza w ruch
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego zanieczyszcze  sta ych lub ciek ych
Odzyskiwanie ciep a lub/i wilgoci
Wykorzystanie ciep a lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciep o lub/i wilgo  przez instalacj  wentylacyjn
Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewn trzne
Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewn trz
Filtr powietrza
Zespó  oczyszczaj cy powietrze z zanieczyszcze  sta ych i ciek ych
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Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciep a do ogrzewania powietrza
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkni tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi cy obudow  przestrzeni, przez któr  przep ywa
powietrze
Przepustnica
Zespó  samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalaj cy na zamkni cie lub na regulacj
strumienia powietrza przez zmian  oporu przep ywu

umik ha asu
Element wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny maj cy na celu zmniejszenie ha asu przenoszonego drog
powietrzn  wzd  przewodów
Nawiewnik
Element lub zespó , przez który powietrze dop ywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik
Element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa z wentylowanej przestrzeni
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny, centrala wentylacyjna
Urz dzenie sk adaj ce si  z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania mieszaniny powietrza zewn trznego i wewn trznego

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
postanowieniami zawartymi zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wentylacyjnych” wydanych przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, specyfikacj
techniczn  (szczegó ow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót
podano w ST „Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót monta owych instalacji wentylacji mechanicznej
Dokumentacj  robót monta owych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowi :

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n.
zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjtechnicznej (szczegó owej) wykonania
i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urz dze  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8 Instalowanie urz dze  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci  materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne”
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2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y stosowane do monta u instalacji wodoci gowych powinny mie :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”.

2.3. Materia y do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
Materia y, z których wykonywane s  wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada  warunkom
stosowania w instalacjach.
Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz dze  powinien odpowiada  co najmniej w ciwo ciom blachy
stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudów powinny by  g adkie, bez za ama , wgniece , ostrych kraw dzi i uszkodze  pow ok ochronnych.
Szczelno  po cze  urz dze  i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada  wymaganiom szczelno ci
tych przewodów.
Nale y zapewni atwy dost p do urz dze  i elementów wentylacyjnych w celu ich obs ugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie   urz dze    i   elementów   wentylacyjnych   powinno   by    wykonane z uwzgl dnieniem dodatkowych obci
zwi zanych z pracami konserwacyjnymi.
Urz dzenia i elementy wentylacyjne powinny by  zamontowane zgodnie z instrukcj  producenta.
Urz dzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie  dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by  wykonywane z nast puj cych materia ów:
blacha lub ta ma stalowa ocynkowana;
blacha lub ta ma stalowa aluminiowa;
inne materia y dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpo arowymi.

3.  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  robót,
zarówno w miejscach ich wykonania, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
za adunku i wy adunku materia ów. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu
Ze wzgl du na specyficzne cechy kana ów wentylacyjnych i osprz tu nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:

kana y nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m,
podczas transportu kana y powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transportu
jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane kana y powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie
tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu kana y powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz ce przewozu urz dze  wentylacyjnych i osprz tu



STWiOR STI 01.01 – Budynek przychodni 6

Urz dzenia wentylacyjne i osprz t nale y przewozi  pakowan  w sposób zabezpieczaj cy przed zanieczyszczeniem,
zabezpieczaj cy przed wp ywami  czynników atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogóle zasady wykonania robót
Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

5.2. Szczegó owe zasady wykonania robót
5.2.1. Monta  instalacji wentylacji mechanicznej
5.2.1.1.  Wykonanie
Powierzchnie przewodów powinny by  g adkie, bez za ama  i wgniece . Materia  powinien by  jednorodny, bez w erów,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry  ochronnych nie powinny mie  ubytków, p kni  i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostok tnym i ko owym powinny odpowiada  wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-
EN 1506
Szczelno  przewodów wentylacyjnych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-76001
Wykonanie przewodów prostych i kszta tek z blachy powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-03434
Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-76002

5.2.1.2. Monta  przewodów
Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budynków w odleg ci umo liwiaj cej szczelne wykonanie
po cze  poprzecznych. W przypadku po cze  ko nierzowych odleg  ta powinna wynosi  co najmniej 100 mm.
Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa  w otworach, których wymiary s  od 50 do 100 mm
wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów lub przewodów z izolacj . Przewody na ca ej grubo ci przegrody powinny
by  ob one we  mineraln  lub innym materia em elastycznym o podobnych w ciwo ciach.
Przej cia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego powinny by  wykonane w sposób nieobni aj cy
odporno ci ogniowej tych przegród.
Izolacje cieplne przewodów powinny mie  szczelne po czenia wzd ne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by  ponadto zachowana, na ca ej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno  na przenikanie
wilgoci.
Izolacje cieplne niewyposa one przez producenta w warstw  chroni  przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
nara one na dzia anie czynników atmosferycznych powinny mie  odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie os on
na swojej zewn trznej powierzchni.
Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na korozj  w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by  odpowiednia do materia u konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odleg  mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z uwzgl dnieniem ich wytrzyma ci
i wytrzyma ci przewodów tak aby ugi cie sieci przewodów nie wp ywa o na jej szczelno , w ciwo ci aerodynamiczne i
nienaruszalno  konstrukcji.
Zamocowanie   przewodów  do   konstrukcji   budowlanej   powinno   przenosi    obci enia wynikaj ce z ci arów:

przewodów;
materia u izolacyjnego;
elementów   instalacji   niezamocowanych   niezale nie   zamontowanych   w   sieci przewodów, np. t umików,
przepustnic itp.;
elementów sk adowych podpór lub podwiesze ;
osoby lub osób, które b  stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno by  odporne na podwy szon  temperatur  powietrza transportowanego
w sieci przewodów, je li taka wyst puje.
Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa
równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obci enia.
Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.
Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia obliczeniowego obci enia oraz by  takiej
konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich po czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekracza o 0,4 % odleg ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych.
Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów mog y by  zdemontowane lub
wymienione, nale y zapewni  niezale ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddzia ywania si  wywo anych rozszerzalno ci  ciepln  konstrukcja podpór lub podwiesze  powinna
umo liwia  kompensacj  wyd  liniowych.
Podpory i podwieszenia w obr bie maszynowni oraz w odleg ci nie mniejszej ni  15 m od ród a   drga    powinny   by
wykonane   jako   elastyczne   z   zastosowaniem   podk adek z materia ów elastycznych lub wibroizolatorów.
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5.2.1.3. Otwory rewizyjne i mo liwo  czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by  zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demonta  elementu sk adowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umo liwia  oczyszczenie wewn trznych powierzchni
przewodów, a tak e urz dze  i elementów instalacji, je li konstrukcja tych urz dze  i elementów nie umo liwia ich
oczyszczenia w inny sposób.
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obni  wytrzyma ci i szczelno ci przewodów, jak równie  w asno ci
cieplnych, akustycznych i przeciwpo arowych.
Elementy usztywniaj ce i inne elementy wyposa enia przewodów powinny by  tak zamontowane, aby nie utrudnia y
czyszczenia przewodów.
Elementy usztywniaj ce wewn trz przewodów o przekroju prostok tnym powinny mie  op ywowe kszta ty, najlepiej o
przekroju ko owym. Niedopuszczalne jest stosowanie ta m perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.
Nie nale y stosowa  wewn trz przewodów ostro zako czonych rub lub innych elementów, które mog  powodowa
zagro enie dla zdrowia lub uszkodzenie urz dze  czyszcz cych.
Nie dopuszcza si  ostrych kraw dzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urz dze  powinny si atwo otwiera .
W przewodach o przekroju ko owym o rednicy nominalnej mniejszej ni  200 mm nale y stosowa  zdejmowane za lepki lub
trójniki z za lepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o wi kszych rednicach nale y stosowa  trójniki o
minimalnej rednicy 200 mm,
W przewodach o przekroju prostok tnym nale y wykonywa  otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na ko cu przewodu, ich wymiary powinny by  równe wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.
Je eli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s  mniejsze ni  minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okre lone w tablicy 2, to otwór rewizyjny nale y tak wykona , aby jego krótsza kraw  by a równoleg a do krótszej
kraw dzi cianki przewodu, w którym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje si  demonta  elementu instalacji w celu umo liwienia czyszczenia, powsta e w ten sposób
otwory nie powinny by  mniejsze ni  okre lone w tablicach 1 i 2.
Nale y zapewni  dost p do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nale y zapewni  dost p w celu czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych w przewodach urz dze :

przepustnice (z dwóch stron);
klapy po arowe (z jednej strony);
nagrzewnice i ch odnice (z dwóch stron);

umiki ha asu o przekroju ko owym (z jednej strony);
umiki ha asu o przekroju prostok tnym (z dwóch stron);

filtry (z dwóch stron);
wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
urz dzenia do odzyskiwania ciep a (z dwóch stron);
automatycznej regulacji strumienia przep ywu (z dwóch stron).

Powy sze wymaganie nie dotyczy urz dze , które mo na atwo zdemontowa  w celu
oczyszczenia (z wyj tkiem klap po arowych, nagrzewnic i ch odnic).
Je eli projekt nie przewiduje inaczej, mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinny by  zamontowane wi cej ni  dwa kolana
lub uki o k cie wi kszym ni  45 ", a w przewodach poziomych odleg  mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by
wi ksza ni  10 m.

5.2.1.4.  Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, centrale wentylacyjne
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by  wyposa one w elastyczne elementy o d ugo ci L wynosz cej 100 < L < 250
mm zamontowane mi dzy ich kró cami wlotowymi i wylotowymi a sieci  przewodów.
Sposób doprowadzenia powietrza zewn trznego powinien umo liwia  jak najbardziej równomierny w danych warunkach
budowlanych dop yw powietrza do otworu ssawnego aparatu.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysaj ce powietrze zewn trzne powinny by  po stronie ssawnej wyposa one w
przepustnice umo liwiaj ce odci cie dop ywu powietrza zewn trznego po wy czeniu wentylatora.

5.2.1.5. Wymienniki ciep a
Nagrzewnice
Lamele nagrzewnic powinny by  równoleg e do siebie i nie mie  uszkodze  wynikaj cych np. z nieprawid owego transportu
lub sk adowania.
Nagrzewnice powinny by  tak zamontowane, aby by atwy ca kowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciep a oraz ich demonta  w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Sposób przy czenia przewodu doprowadzaj cego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien u atwia  ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilaj cy powinien by  przy czony od do u, a przewód
powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób przy czenia przewodu zasilaj cego i powrotnego powinien
by  odwrotny.
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinaj cej nagrzewnic powinien odpowiada  wymaganym warunkom
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przep ywu czynnika w instalacji. Nale y zapewni  mo liwo atwego demonta u zaworów regulacyjnych bez konieczno ci
spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice nara one na zamarzni cie w wyniku oddzia ywania niskiej temperatury
zewn trznej powinny by  zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamro eniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by  wyposa one w odpowiednie zabezpieczenie pr dowe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uk ad steruj cy powinien zabezpiecza  przed w czeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.
Urz dzenia do odzyskiwania ciep a w centralach wentylacyjnych
Urz dzenia do odzyskiwania ciep a powinny by  wyposa one z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umo liwiaj ce
czyszczenie tych urz dze , o ile ich konstrukcja nie umo liwia ich czyszczenia w inny sposób.
Urz dzenia do odzyskiwania ciep a, w których wyst puje wykraplanie pary wodnej powinny mie  instalacj  do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.
Filtry powietrza
Filtry powinny by  wyposa one we wska niki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizuj ce konieczno  wymiany wk adu
filtracyjnego lub jego regeneracji.
Filtry mog  by :

mocowane w przegrodzie,
zamontowane w sieci przewodów.

Zamocowanie filtra powinno by  trwa e i szczelne. Szczelno  zamocowania filtra powinna odpowiada  wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.
Sposób ukszta towania instalacji powinien zapewnia  równomierny nap yw powietrza na filtr.
Wk ady filtruj ce nale y montowa  po zako czeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza  je przed zabrudzeniem.
Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by  osadzone bez luzów, ale z mo liwo ci  ich przestawienia.
Po enie ustalone powinno by  utrzymywane w sposób trwa y.
Nawiewników nie powinno si  umieszcza  w pobli u przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) maj cych zak ócaj cy wp yw na kszta t i zasi g strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by  po czone z przewodem w sposób trwa y i szczelny.
Przewód cz cy sie  przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nale y prowadzi  jak najkrótsz  tras , bez zb dnych
uków i ostrych zmian kierunków.

W przypadku czenia nawiewników lub wywiewników z sieci  przewodów za pomoc  przewodów elastycznych nie nale y:
zgniata  tych przewodów, stosowa  przewodów d szych ni  4 m.
Je li umo liwiaj  to warunki budowlane:

ugo  (L) prostego odcinka przewodu o rednicy D, doprowadzaj cego powietrze do nawiewnika powinna wynosi : L
> 3D;
przesuni cie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego pod czony jest przewód o
rednicy D, doprowadzaj cy powietrze do nawiewnika powinno wynosi : s < L/8.

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewni  dogodn  obs ug , konserwacj  oraz wymian  jego
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by  zabezpieczone foli  podczas „brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by  zamontowane w pozycji ca kowicie otwartej.

5.2.1.6. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza instalacje wentylacyjne przed wp ywem warunków atmosferycznych
np. przez zastosowanie aluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si  drobnych gryzoni,
ptaków, li ci itp.
Czerpnie   i   wyrzutnie   dachowe   powinny   by    zamocowane   w   sposób   zapewniaj cy wodoszczelno  przej cia przez
dach.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót
Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac jest wykazanie, e w pe ni wykonano wszystkie prace zwi zane z
monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz z obowi zuj cymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce dzia ania:

Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow , zarówno w zakresie materia ów, jak
i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie w ciwo ci i cz ci zamiennych;
Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
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Sprawdzenie dost pno ci dla obs ugi instalacji ze wzgl du na dzia anie, czyszczenie i konserwacj ;
Sprawdzenie czysto ci instalacji;
Sprawdzenie    kompletno ci    dokumentów    niezb dnych    do     eksploatacji    instalacji.
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Wykaz dokumentów inwentarzowych
Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; «    Schematy  instalacji   uwzgl dniaj ce   elementy
wyposa enia   regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawieraj ce schemat po cze  elektrycznych i schemat ruroci gów (schemat
oprzewodowania odbiorników);
Schematy     blokowe     uk adów     regulacji     zawieraj ce     schematy
oprzewodowania odbiorników; «    Dokumenty     dopuszczaj ce     do     stosowania      w     budownictwie
zainstalowanych     urz dze      i     elementów     (w     tym     certyfikaty bezpiecze stwa);
Raport wykonawcy instalacji dotycz cy nadzoru nad monta em (ksi ka budowy).

Dokumenty dotycz ce eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie osób eksploatujących w zakresie obsługi instalacji 
wentylacyjnych w budynku;
Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
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7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne”

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostki i zasady obmiaru robót

Ilo  kana ów wentylacyjnych nale y oblicza  w m2, wyodr bniaj c ilo  kana ów w zale no ci od rodzajów kana ów,
ich rednic i obwodów oraz rodzajów po cze , bez odliczania kszta tek, Do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si

umików, przepustnic, kró ców elastycznych i innych elementów.
Zw ki wlicza si  do kana ów o wi kszej rednicy.
Uzbrojenie kana ów – przepustnice, klapy p.po ., kró ce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc.  oblicza si  w sztukach z
podaniem rodzaju materia u i rednicy (obwodu).
Urz dzenia wentylacyjne – wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. - oblicza si  w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urz dzenia.

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:

projekt techniczny
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budow  i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protoko y wykonanych bada  odbiorczych
dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacj
dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym

8.2.3. Odbiór ko cowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Instalacja   powinna   by    przedstawiona   do   odbioru   ko cowego   po   zako czeniu wszystkich robót monta owych oraz
dokonaniu bada  odbiorczych cz ciowych,  z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru
ko cowego nale y sprawdzi  w szczególno ci:

ycie w ciwych materia ów i elementów urz dze ,
prawid owo  wykonania po cze ,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
prawid owo  wykonania  uchwytów (podpór)  przewodów oraz odleg ci  mi dzy uchwytami (podporami),
prawid owo  zainstalowania uzbrojenia kana ów i urz dze ,
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protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,
protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
zgodno  wykonanej instalacji z dokumentacj  projektow  specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materia ów, przyborów i urz dze .

Z odbioru ko cowego nale y sporz dzi  protokó  odioru technicznego – ko cowego

9. PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

9.2. Szczegó owe zasady dotycz ce podstawy rozliczenia robót i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji mo e by  dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez zamawiaj cego
lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe uwzgl dniaj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
wykonanie robót pomocniczych
monta  kana ów wentylacyjnych, ruroci gów, osprz tu i urz dze ,
wykonanie prób szczelno ci i wydajno ci
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Polskie Normy.
PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzenie i rozdzia  powietrza. Metody pomiaru przep ywu powietrza w przewodzie.
PN-68/B-01411
Wentylacja. Urz dzenia i elementy urz dze  wentylacyjnych. Podzia , nazwa, okre lenie.
PN-67/B-03410
Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.
PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci  publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-03434
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440
Wentylacja mechaniczna. Urz dzenia wentylacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno . Wymagania i badania.
PB-B-76002:1996
Wentylacja. Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek  wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996
Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jako ci.
PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN1505:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki wentylacyjne  z blachy o przekroju  prostok tnym. Wymiary.
PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o przekroju  okr ym. Wymiary.
PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-EN 1751:2001
Wentylacja budynków. Urz dzenia wentylacyjne ko cowe.  Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
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zamykaj cych.
PrPN-EN 12599
Wentylacja  budynków.  Procedury  bada  i  metody  pomiarowe  dotycz ce  odbioru  wykonanych  instalacji  wentylacji     i
klimatyzacji.
PrEN 12236
Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzyma ciowe.

10.2.Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wymaga , jakie
powinny spe nia  natyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.lnne dokumenty
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,




