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STI 01.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
                     Kod CPV 45215100-8, 45331200-8 
 
 
1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej parter – rejon holu głownego w Zespole 
Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.Słowackiego 8. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

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

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

• montaŜ central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych  z elementami sterowania i 
regulacji 

• montaŜ wentylatorów kanałowych 
• montaŜ kanałów i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej 
• montaŜ kanałów i kształtek wentylacyjnych w systemie spiro 
• montaŜ kanałów elastycznych 
• montaŜ nawiewników i wywiewników 
• montaŜ klap p.poŜ. 
• montaŜ przepustnic o przekroju okrągłym 
• montaŜ tłumików 
• rozruch i regulacja instalacji wentylacji 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” . 

• Pojęcia ogólne 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca 
na celu usuniecie powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. 
 
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, 
a takŜe nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej 
lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. 
 
Komfort cieplny  – stan zadowolenia człowieka ze środowiska termicznego (PN-85/N-
08013). 
 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza 
zewnętrznego, który ze względów higienicznych naleŜy doprowadzić do osób 
przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza 
wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeŜości powietrza, odprowadzenia zapachów 
ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu i dwutlenku węgla. 
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Krotno ść wymian powietrza, liczba wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności 
wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 
pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w 
klimatyzowanej przestrzeni. 
 
Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne – znajdujące się w 
granicach strefy, w której utrzymuje się parametry wymagane ze względu na przebywanie 
ludzi. 
 
Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii – 
powietrze występujące w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, chronionego przedmiotu lub 
miejsca realizacji procesu technologicznego. 
 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia 
wentylowanego lub klimatyzowanego. 
 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia 
wentylowanego lub klimatyzowanego. 
 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do 
atmosfery. 
 
Powietrze recyrkulacyjne – część powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po 
ewentualnym uzdatnieniu do układu nawiewnego. 
 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w 
pomieszczeniu. 
 
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i 
wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które 
naleŜy przyjmować a 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, na 
stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii, które naleŜy przyjmować 
– w funkcji przeznaczenia i trybu uŜytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze 
urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
 
Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego 
temperatury. 
 
Filtracja powietrza  – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 
stałych lub ciekłych. 
 
Mieszanie powietrza – mieszanie dwóch lub więcej strumieni powietrza mające na celu 
uzyskanie powietrza o określonych parametrach. 
 
Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtórny obieg powietrza – skierowanie części 
powietrza wywiewanego z pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu 
nawiewanym, wyróŜnia się takŜe recyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczenia, będącą 
skutkiem indukcyjnego działania nawiewników. 
 
Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci – wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z 
procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną lub klimatyzacyjną. 



 Zespół Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu 
przy ul.Słowackiego 8 

                                                                                       STI 01.00                
 

Opracowanie: MP-INVEST mgr inŜ.Małgorzata Jarlaczyk 
 

3 

 
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody 
tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez róŜnicę gęstości 
powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
 
Infiltracja powietrza  – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 
przegrodach. 
 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 
 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do 
pomieszczenia. 
 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z 
pomieszczenia. 
 
Wentylacja nadciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia 
powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy której następuje przepływ 
powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach z pomieszczenia na zewnątrz. 
 
Wentylacja podciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia 
powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy której następuje przepływ 
powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach z zewnątrz do pomieszczenia. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiania 

• centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne   
świadectwo zgodności z PN-EN 1886:2001 

• wentylatory kanałowe, wentylatory oddymiające 
certyfikat na znak bezpieczeństwa B 

• kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 
10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa szczelności A wg PN-B-76001:1996 

• kanały i kształtki systemu spiro z blach i taśm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 
10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa szczelności A wg PN-B-76001:1996 

• przewody elastyczne 
 aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
 atest higieniczny PZH 
• nawiewniki, wywiewniki,  przepustnice, klapy p.poŜ. 

deklaracja zgodności 
 

2.2. Składowanie materiałów 

Centrale, przewody, wentylatory naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
Przewody luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu. 
 
Nie naleŜy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych.  
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Nawiewniki, wywiewniki powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w opakowaniach 
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłoŜu.  

 
3.0. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montaŜowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 

4.0. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t  
i skrzyniowym do 5 t. 
 
Przewody i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym 
są przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
 
Materiały przewoŜone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem  
i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŜ instalacji odpowiadają 

załoŜeniom projektowym. 
 

5.3. MontaŜ instalacji 

5.3.1. 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 100 mm. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 
izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub 
innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
 
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, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
 
Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
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Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 
 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia wynikające 
z cięŜarów: 

a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji niezamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) 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 maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 
 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji. 
 
NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń: 

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) jeśli występują; 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( z dwóch stron) jeśli występują; 
f) filtry (z dwóch stron); 
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g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

 
PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które moŜna łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia (z wyjątkiem klap poŜarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
 

5.3.2. Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
 
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.  
 

5.3.3. Wymienniki ciepła 

Nagrzewnice 
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z 
nieprawidłowego transportu lub składowania. 
 
Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i 
odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaŜ w celu okresowego oczyszczenia lub 
wymiany. 
 
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien 
ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający 
powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic 
parowych sposób przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny. 
 
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać 
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. NaleŜy zapewnić moŜliwość łatwego 
demontaŜu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji.  
 
Nagrzewnice naraŜone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw 
zamroŜeniowego. 
 
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposaŜone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe  
i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 
sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 
uruchomienia wentylatora instalacji. 
 

5.3.4. Filtry powietrza 

Filtry powinny być wyposaŜone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Wkłady filtrujące naleŜy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 
zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
 

5.3.5. Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone 
w element umoŜliwiający trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym połoŜeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących 
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
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Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę 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 I wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751. 
 

5.3.6. Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: 

- kierunek przepływu powietrza, 
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ↑). 
 

5.3.7. 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. 
W przypadku łączenia nawiewników, wywiewników  z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie naleŜy: 

- zgniatać tych przewodów 
- stosować przewodów dłuŜszych niŜ 4 m. 

 
Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
 
Nawiewniki, wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 
 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej.  
 

 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” . 
 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację InŜyniera. 
 

6.3. Kontrola jako ści robót 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 

przez przegrody budowlane 
b) przed nałoŜeniem otuliny 
c) po ukończeniu montaŜu oraz dokonaniu regulacji 
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d) w okresie gwarancyjnym 
 

6.3.2. Kontrola działania instalacji 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moŜliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają 
efektywnie. 

• Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji naleŜy wykonać następujące prace 
wstępne:  

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach róŜnych obciąŜeń (72 godziny); 
b) Nastawienie i sprawdzenie klap poŜarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
e) Określenie strumienia powietrza na kaŜdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to 

konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciw-zamroŜeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach 

ogrzewczej, chłodzącej i nawilŜającej, z uwzględnieniem wymaganych 
parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 
projektowymi;  

k) PrzedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 
wstępnej;  

l) Przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 

• Procedura prac 

Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilŜania 
itp.) do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do 
określonych warunków pracy (np. ogrzewanie /chłodzenie, uŜytkowanie/nieuŜytkowanie 
pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.). PowyŜsze powinno 
uwzględniać blokady i współdziałanie róŜnych układów regulacji, jak równieŜ sekwencje 
regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ 
regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 
NaleŜy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych 
instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i 
innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń 
regulacyjnych naleŜy równieŜ obserwować zaleŜność między sygnałem wymuszającym a 
działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu 
kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli 
badanie to wykaŜe usterkę, naleŜy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 
NaleŜy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji naleŜy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.  
 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

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 przeciwzamroŜeniowego; 
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f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 

Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania róŜnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
Kontrola działania klap poŜarowych 

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i połoŜeń granicznych klap i wskaźnika. 

 
Kontrola działania sieci przewodów  

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, 
chłodzenia i nawilŜania powietrza; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 

Kontrola działania komory mieszającej, komory rozpręŜnej itp. 
Działanie regulacyjne i kontrolne. 
 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza 
w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak 

równieŜ cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia  
(w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie). 

 
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w róŜnych 
warunkach eksploatacyjnych przy róŜnych wartościach zadanych regulatorów, a w 
szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamroŜeniowego; 
e) Działania klap poŜarowych.(wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
h) Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpoŜarowej, 

• Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ŝe instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

a) Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zaleŜności od funkcji spełnianych przez 
instalację podano w tablicy  

 
 
 
 
 
 
 

 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
 

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 
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(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
(F) M/D 
(F) MD 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
(F) HM/HD/CM/CD 
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 
(F) HCMD 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli  
* ) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 
** ) w zaleŜności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 
0  -  pomiar nie jest konieczny                      2  -  wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 
1  -  wykonać w kaŜdym przypadku 
(F)  -  filtracja (jeŜeli występuje)                   H  -  ogrzewanie 
C   -  chłodzenie                                            M  -  nawilŜanie  
D   -  osuszanie                                              Z  -  bez Ŝadnego procesu termodynamicznego 

 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” . 
 
Jednostkami obmiaru są: 

• kanały i kształtki wentylacyjne      1 m2  
• centrala wentylacyjna z elementami zasilania i  sterowania   1 kpl. 

dla kaŜdego typu 
• wentylatory, nawiewniki, wywiewniki,                        1 szt. 

dla kaŜdego typu 
 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do 
odbioru końcowego. 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
 

8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacji 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
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a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu; 

 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułoŜonych w stropach podwieszonych, przejść w przepustach oraz przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu odbioru naleŜy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres  
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej; 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym; 

c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montaŜową.  
 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
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h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
j) instrukcję obsługi instalacji 

 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji.  

 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne”. 
 
Roboty związane z montaŜem central nawiewnych i wywiewnych, kanałów i kształtek z blachy 
stalowej płatne są wg obmiaru i obejmują: 

- zakup i transport urządzeń i elementów na teren budowy 
- montaŜ central nawiewnych i wywiewnych z elementami zasilania i sterowania 
- montaŜ elementów prowadzących powietrze: osadzenie podpór, przyklejenie podkładek 

amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, ułoŜenie przewodów na podporach z 
ewentualnym skierowaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy, załoŜenie i dopasowanie 
uszczelek, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych ewentualnie załoŜenie nasuwek wraz z 
uszczelkami gumowymi 

- montaŜ elementów regulujących przepływ powietrza: ustawienie przepustnicy na podporach, 
załoŜenie i dopasowanie uszczelek, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych, sprawdzenie 
działania mechanizmu dźwigni 

- montaŜ kratek wentylacyjnych: dopasowanie i załoŜenie uszczelek, ustawienie ramy w 
przewodzie z wypoziomowaniem, wywiercenie otworów w płaszczu przewodu, przykręcanie 
ramy wkrętami do przewodu 

- montaŜ tłumików akustycznych: osadzenie podpór, ułoŜenie tłumika na podporach, załoŜenie 
i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 

- montaŜ nawiewników i wywiewników stropowych, skrzynek przyłączeniowych wg kalkulacji 
indywidualnej producenta i wykonawcy 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- uporządkowanie miejsca montaŜu instalacji 

 
Roboty związane z montaŜem wentylatorów kanałowych, kanałów elastycznych, płatne są wg 
obmiaru i obejmują: 

- zakup i transport urządzeń i elementów na teren budowy 
- montaŜ wentylatorów z elementami zasilania i sterowania 
- montaŜ elementów prowadzących powietrze: osadzenie podpór, przyklejenie podkładek 

amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, ułoŜenie przewodów z zamocowaniem luźnych 
kołnierzy, załoŜenie i dopasowanie uszczelek, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych 
ewentualnie załoŜenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi 
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- uporządkowanie miejsca montaŜu instalacji 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze 
zmianą PN-83/B-03430/Az3 

 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

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

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 
 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne. 
 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary 

kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. 
 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe 

powietrza zewnętrznego. 
 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe 

powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych 
do stałego przebywania ludzi. 

 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania. 
 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe 

wymagania i badania. 
 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – 

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

Wymagania i badania. 
 
PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 
 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 

 
PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 
 

• Inne dokumenty  

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie 
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Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 – wyd. 
COBRTI INSTAL, wrzesień 2002r.  
 
Wytyczne producenta dotyczące sposobu montaŜu poszczególnych urządzeń . 
 


