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I. I. I. I.     SPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNASPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1 WSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘP    
1.11.11.11.1 Przedmiot specyfikacji technicznejPrzedmiot specyfikacji technicznejPrzedmiot specyfikacji technicznejPrzedmiot specyfikacji technicznej    
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji i 
urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczenia symulatora zlokalizowanego w budynku 
Akademii Morskiej przy ul. Wały Chrobrego w Szczecinie. 
 
1.21.21.21.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznejZakres stosowania specyfikacji technicznejZakres stosowania specyfikacji technicznejZakres stosowania specyfikacji technicznej    
 Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 
pomieszczenia symulatora zlokalizowanego w budynku Akademii Morskiej przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w 
Szczecinie. 
 
1.31.31.31.3 Zakres robót objętych specyfikacją technicznąZakres robót objętych specyfikacją technicznąZakres robót objętych specyfikacją technicznąZakres robót objętych specyfikacją techniczną    
 Wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru robót, kontroli jakości 
wykonanych robót oraz materiałów użytych do wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji wykonywanych 
dla pomieszczenia symulatora zlokalizowanego w budynku głównym Akademii Morskiej przy ul. Wały 
Chrobrego w Szczecinie. 
1.41.41.41.4 Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca 
na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, 
będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie 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. 
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także nad 
pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba 
zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia. 
Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem 
jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i 
prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród. 
Rozprowadzenie powietrza - doprowadzenie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni. 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który ze 
względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania 
odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, 
odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i 
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dwutlenku węgla. 
Krotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji 
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień 
powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i 
innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w danej miejscowości 
przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i 
prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy przyjmować- w funkcji przeznaczenia i 
trybu Użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu zmianę 
jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury. 
Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 
ciekłych. 
Centrala wentylacyjna - zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji planowanych funkcji 
uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, obecnie najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych 
modułów o jednakowych przekrojach dla danej wielkości centrali. 
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
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 akustyczny - element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
2 MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
2.12.12.12.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacjiWymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacjiWymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacjiWymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji    
1) Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
2) Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej.  
3) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  
4) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych.  
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5) Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów.  
6) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 
lub wymiany.  
7) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  
8) Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.  
9) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
2.22.22.22.2 Wymagania szczegółowe dla materiałówWymagania szczegółowe dla materiałówWymagania szczegółowe dla materiałówWymagania szczegółowe dla materiałów    
Przewody wentylacyjne 
• Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej  
• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  
• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 
1505 i PN-EN 1506.  
• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.  
• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434.  
• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76002.  
• Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami lub 
wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, posiadać długość nie 
większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody budowlane. ST-4 INSTALACJA 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 45331210-1) 4/13  
• Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy 
wyposażyć w klapy p.poż. o odporności ogniowej równej odporności przegrody. W przypadku lokalizacji 
klapy p.poż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a przegrodą należy 
obudować elementami o klasie odporności ogniowej równej odporności przegrody.  
• Kanały przechodzące tranzytem przez strefę pożarową, której nie obsługują należy zabezpieczyć klapami 
pożarowymi lub obudować w klasie odporności ogniowej przegród. 
Kratki wentylacyjne 
Kratki wentylacyjne służą do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia całkowite 
wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego powietrza. Zapewnia to 
uzyskanie symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać że rzeczywista 
charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników 
powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być 
utrzymywane w sposób trwały. Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i 
uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez 
pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków. Powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu w miejscach 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Przepustnice 
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Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła, do przewodów stalowych. Przepustnice składają się z korpusu 
wykonanego z blachy stalowej. Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed 
korozją przez producenta. Przepustnice należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.  
Klapy p.poż. 
Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe, których nie obsługują, należy izolować 
ognioochronnie systemową izolacją pożarową o odpowiedniej odporności pożarowej.  
Izolacja przewodów 
Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być wykonana w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Należy stosować wełnę mineralną na płaszczu z folii aluminiowej 
zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń. Kanały muszą być izolowane razem z kołnierzami dla 
wyeliminowania powstawania mostków termicznych.  
3 SKŁADOWANIE MATERIAŁSKŁADOWANIE MATERIAŁSKŁADOWANIE MATERIAŁSKŁADOWANIE MATERIAŁÓWÓWÓWÓW    
 Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny 
być przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych 
oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w 
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym ( 
temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów. 
4 SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    
 Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien 
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący 
właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 
5 TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny 
być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 
6 WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
6.16.16.16.1 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjnePrzewody wentylacyjne i klimatyzacyjnePrzewody wentylacyjne i klimatyzacyjnePrzewody wentylacyjne i klimatyzacyjne    
- Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom panującym w instalacjach. 
- Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 
lub wymiany. 
- Zamocowanie urządzeń i elementów klimatyzacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
- Urządzenia i elementy klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
- Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
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- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych 
z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
- Przejścia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 
- Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne. 
- Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
- Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych 
nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
- Zamocowania przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- - przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
- - materiału izolacyjnego, 
- - elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych, niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
- - elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
- Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 
- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 
- Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 
- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 
- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
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6.26.26.26.2 Otwory rewizyjneOtwory rewizyjneOtwory rewizyjneOtwory rewizyjne    
- Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji wentylacji. 
- Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
- Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
- Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
- W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego 
wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 
- W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.  
- Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: przepustnice, klapy pożarowe 
6.36.36.36.3 Nawiewniki i wywiewnikiNawiewniki i wywiewnikiNawiewniki i wywiewnikiNawiewniki i wywiewniki    
- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 
podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
- Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 
trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej. 
6.46.46.46.4 PrzepustnicePrzepustnicePrzepustnicePrzepustnice    
- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 
elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu 
przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie 
pracy instalacji. 
- Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym zakresie 
regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
- Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
- Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN-EN 1751. 



ZAŁĄCZNIK nr  11-3 do SIWZ 
 

Modernizacja pomieszczenie nr 308 w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie– instalacje elektryczne i teletechniczne. 

    

Autor opracowania: Łukasz Łukin, tel. 793-484-111; 91-307-8021; INSTAL GROUP Biuro Projektowo-Realizacyjne 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBKONTROLA JAKOŚCI ROBKONTROLA JAKOŚCI ROBKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTÓTÓTÓT    
7.17.17.17.1 Kontrola działaniaKontrola działaniaKontrola działaniaKontrola działania    

7.1.17.1.17.1.17.1.1 PPPPrace wstępnerace wstępnerace wstępnerace wstępne    
 Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące 
prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzględnieniem 
wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

7.1.27.1.27.1.27.1.2 Procedura pracProcedura pracProcedura pracProcedura prac    
 Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania 
instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać 
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
 Kontrola działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
 Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 Kontrola działania przepustnic  
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Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 Kontrola działania klap pożarowych  
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
 
 Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
a) Sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych 
przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
7.27.27.27.2 Pomiary kontPomiary kontPomiary kontPomiary kontrolnerolnerolnerolne    
 Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 
Pobór prądu silnika; 
Strumień objętości powietrza; 
Temperatura powietrza; 
Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 



ZAŁĄCZNIK nr  11-3 do SIWZ 
 

Modernizacja pomieszczenie nr 308 w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie– instalacje elektryczne i teletechniczne. 

    

Autor opracowania: Łukasz Łukin, tel. 793-484-111; 91-307-8021; INSTAL GROUP Biuro Projektowo-Realizacyjne 

Tolerancja mierzonych wartości: 
Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 
Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 
Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 
8 ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    
 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem 
projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i 
części zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
Badanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
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Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 
Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
Badanie sieci przewodów 
a) Badanie szczelności połączeń przewodów. 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
umiejscowienia, dostępu; 
rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
systemu zabezpieczeń; 
wentylacji i klimatyzacji; 
oznaczenia; 
typów kabli; 
uziemiania; 
schematów połączeń w obudowach. 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
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d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 
oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 
certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 
Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 
instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 
sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
9 WARUNKI PŁATNOŚCIWARUNKI PŁATNOŚCIWARUNKI PŁATNOŚCIWARUNKI PŁATNOŚCI    
 
Zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 
prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 
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- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 
 
 
 
 


