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STI 02.00  MONTAś INSTALACJI CHŁODNICZEJ 
                                  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 chłodniczej archiwum nr 1, 2 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 agregatów chłodniczych 
• montaŜ układów sterowania i regulacji 
• montaŜ instalacji chłodniczej freonowej 
• montaŜ instalacji odprowadzenia skroplin 
• montaŜ armatury 
• rozruch i regulacja instalacji klimatyzacji 

 
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 

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). 
 
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. 
 
Chłodzenie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na obniŜaniu jego temperatury. 
 
Filtracja powietrza  – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 
stałych lub ciekłych. 
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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 chłodniczej 

• rury stalowe czarne bez szwu przewodowe, z gładkimi końcami ze stali węglowej i 
niskostopowej 

 deklaracja zgodności z PN-80/H-74214 
•    agregaty chodnicze 9,8 kW i 5,4 kW 

świadectwo zgodności z PN-EN 1886:2001 
• rury miedziane 

aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
• łączniki miedziane 

aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
• lut twardy 

wg DIN 8513 
• system rur i kształtek PP o połączeniach zgrzewanych lub klejonych dla instalacji wody 

dopuszczony na podstawie Aprobaty technicznej COBRTI INSTAL 
• zawory kulowe mufowe 

maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 110°C 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

• pompa do wypompowywania skroplin 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

• filtry siatkowe  
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 110°C 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

• zawory regulacyjno - pomiarowe 
maksymalne ciśnienie robocze1,6 MPa 
maksymalna temperatura robocza 150 °C 
deklaracja zgodności 

• odpowietrzniki automatyczne z zaworem 
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa 
maksymalna temperatura robocza 110°C 
deklaracja zgodności 

 
2.2. Składowanie materiałów 

Agregaty, przewody, 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.  
 
Rury do instalacji chłodniczych winny być na końcach szczelnie zamknięte (zaciśnięte lub z 
plastikowymi kapturkami). 

 
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 
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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 agregatów chłodniczych 

MontaŜ naleŜy przeprowadzić ściśle wg instrukcji dostarczanej z urządzeniem. 
Sposób mocowania powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. 
Powierzchnia fundamentu powinna być płaska. 
Wokół urządzenia zapewnić miejsce do czynności serwisowych. 
 
Nie wolno montować urządzenia pod skosem. Wypoziomowanie jednostki naleŜy sprawdzić we 
wszystkich czterech rogach. 
 

5.3.2. MontaŜ przewodów czynnika chłodniczego 

Do montaŜu instalacji uŜywać tylko systemowych trójników i rozdzielaczy. 
Przy podłączaniu rurek do/od urządzeń naleŜy uŜywać klucza dynamometrycznego (moment 
obrotowy dokręcania podaje instrukcja montaŜu dostarczana z urządzeniem). 
W obwodzie chłodniczym nie moŜe być mieszaniny z innymi substancjami, jak powietrze itp. 
 
Instalacje chłodnicze z rur miedzianych 
 
Cięcie rur miedzianych moŜe być wykonywane m. in. przy pomocy drobnozębnych piłek do 
metali. Zalecanym narzędziem jest jednak przecinarka krąŜkowa zapewniająca spełnienie 
podstawowego wymogu – prostopadłości płaszczyzny ciecia do osi rury. 
Bardzo waŜnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są: 

- usunięcie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego 
- kalibrowanie końca rury, zwłaszcza rury miękkiej (w stanie rekrystalizowanym).  

Lutowanie złącz rur ze złączkami i rur między sobą wykonywane jest wyłącznie metodą 
kapilarnego połączenia kielichowego (lutowanie miękkie). Oznacza to, Ŝe szczelina między 
łączonymi elementami musi być równomierna i tak mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym 
lub naczynia włoskowatego. 
Lutowanie miękkie prowadzone jest przy temperaturze poniŜej 450°C przy zastosowaniu spoiw 
(lutów) spełniających nie tylko wymogi wytrzymałości złącza, ale równieŜ wymagania 
higieniczne instalacji wody pitnej. 
Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie mają: 
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- nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu, 
- dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni do metalicznego połysku bezpośrednio 

przed czynnością właściwego lutowania, 
- nakładanie topnika tylko na zewnętrzną powierzchnię bosego końca, 
- kontrolowanie zasysania lutu w szczelinę złącza 
- usunięcie resztek topnika z obszaru złącza natychmiast po czynności właściwego 

lutowania. 
Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub 
instrukcja producenta. 
 

5.3.3. MontaŜ instalacji odprowadzania skroplin 

Prowadzenie instalacji skroplin wykonać od tacy ociekowej jednostki klimatyzacyjnej ze 
spadkiem minimum 1% w kierunku odprowadzania.  
Włączenie do pionu kanalizacji naleŜy wykonać poprzez syfon. 
Podłączenie węŜa odpływowego wykonać ściśle wg instrukcji montaŜu Producenta. 
Rury naleŜy przycinać prostopadle do jej osi. Po przecięciu rury naleŜy z jej krawędzi usunąć 
zadziory i sfazować zewnętrzną krawędź. 
Łączenie rur i łączników wykonać za pomocą systemowych klejów agresywnych (proces 
łączenia polega na przenikaniu materiałów  ścianek łączonych elementów). 
Czyszczenie i klejenie przeprowadzić zgodnie z instrukcja dostawcy systemu. 
Podwieszenia rurociągów montować w odstępach nie większych niŜ 1,0 m. 

   Dopuszcza się wykonanie instalacji za pomocą zgrzewania. 
 

5.3.4. Instalacje z rur stalowych 

Do montaŜu przewodów i armatury w instalacjach mogą być zastosowane następujące 
połączenia: 

- gwintowane 
- spawane 
- kołnierzowe 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz 
przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą pasty uszczelniającej. 
Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się za pomocą 
kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. 
Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm moŜe być 
gazowe lub elektryczne. 
Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej. 

 
5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami i przepisami. 
Przed malowaniem naleŜy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, ŜuŜle i topnik z 
procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
Powierzchnie naleŜy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
Powierzchnie naleŜy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie naleŜy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” naleŜy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
Oczyszczenie powierzchni ręcznie naleŜy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 
lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, naleŜy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. 
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Przed malowaniem naleŜy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 
Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montaŜu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, naleŜy nałoŜyć powłokę ochrony okresowej. 
Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą 
być uŜyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie naleŜy 
stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi 
zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
Wilgotność względna powietrza nie moŜe przekraczać 75%. 
Temperatura powietrza nie moŜe być niŜsza niŜ 5°C. 
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyŜej 40°C. 
Pokrycie nawierzchniowe naleŜy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montaŜu naleŜy poddać renowacji. 
NaleŜy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby 
techniczne malarskie. 
Przed podjęciem robót malarskich naleŜy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na 
co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. 
NaleŜy ustalić grubość i czas schnięcia kaŜdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią 
podstawy do podjęcia prac malarskich. 
Materiały malarskie naleŜy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leŜącą bezpośrednio 
na podłoŜu naleŜy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. 
Malowanie dalszych warstw naleŜy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu 
warstw poprzednich. 
Gotowe pokrycie nie moŜe mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 
Po montaŜu urządzeń i instalacji naleŜy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W 
przypadku gdy przed montaŜem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, naleŜy ją wykonać po 
montaŜu.  
 
 

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 
d) w okresie gwarancyjnym 

 
6.3.2. Kontrola działania instalacji 

Celem kontroli działania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie moŜliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
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); 
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b) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
c) Nastawienie układu regulacji; 
d) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
e) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 

projektowymi;  
f) PrzedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej;  
g) Przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 

• Procedura prac 

Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, 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 urządzeń klimatyzacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji  
e) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

 
Test szczelności i osuszanie próŜniowe 
Szczelność urządzeń jest sprawdzona fabrycznie. 
 
Przed przeprowadzeniem testu ciśnieniowego lub wytworzeniem podciśnienia naleŜy 
sprawdzić, czy zawory są szczelnie zamknięte. 
 
Test szczelności i osuszanie próŜniowe: 

• Test szczelności: NaleŜy stosować azot w stanie gazowym. 
W przewodach cieczowych i gazowych naleŜy wytworzyć ciśnienie 3,2 MPa (nie 
wolno wytwarzać ciśnienia większego niŜ 3,2 MPa). Wynik testu moŜna uznać za 
pomyślny, jeŜeli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 godzin. W razie spadku ciśnienia 
naleŜy sprawdzić, którędy wydobywa się azot. 
1. System przewodów cieczowych i gazowych naleŜy opróŜniać za pomocą 

pompy próŜniowej przez ponad 2 godziny; podciśnienie w układzie powinno 
wynosić – 100,7 kPa. Układ naleŜy pozostawić w takim stanie na ponad  
1 godzinę, a następnie sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia wzrosło, czy nie. 
Jeśli wzrosło, to do układu dostała się wilgoć albo występują nieszczelności. 

2. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe w przewodach pozostała woda (jeśli 
przewody były instalowane przy deszczowej pogodzie lub instalacja trwała 
długo, do przewodów mogła przedostać się woda deszczowa). 
Po trwającym 2 godziny opróŜnianiu układu naleŜy wytworzyć w nim ciśnienie 
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0,05 MPa (przerwanie próŜni), wpuszczając azot w stanie gazowym, a 
następnie ponownie opróŜnić układ, włączając pompę próŜniową na 1 godzinę  
i uzyskując podciśnienie –100,7 kPa (osuszanie próŜniowe). Jeśli w ciągu  
2 godzin nie uda się uzyskać podciśnienia –100,7 kPa, naleŜy powtórzyć 
operację przerywania próŜni i osuszania próŜniowego. 
Następnie, po pozostawieniu układu w stanie podciśnienia na 1 godzinę, naleŜy 
sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia nie wzrosło. 

 

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) Działania włącznika rozruchowego; 
c) 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 
 
 
 

Parametry 
 
 
 
 

Funkcje instalacji P
o

b
ó

r 
prą

d
u

 s
iln

ik
a 

S
tr

u
m

ień
 o

b
ję

to
śc

i 
p

o
w

ie
tr

za
*)  

T
em

p
er

at
u

ra
 

p
o

w
ie

tr
za

**
)  

O
p

ó
r 

p
rz

ep
ły

w
u

 n
a 

fil
tr

ze
 

S
tr

u
m

ień
 o

b
ję

to
śc

i 
p

o
w

ie
tr

za
 

n
aw

ie
w

an
eg

o
 i 

w
yw

ie
w

an
eg

o 

T
em

p
er

at
u

ra
 p

o
w

ie
tr

za
 

n
aw

ie
w

an
eg

o
**) 

i 

te
m

p
er

at
u

ra
 p

o
w

ie
tr

za
 

w
 p

o
m

ie
sz

cz
en

iu
 

W
ilg

o
tn

oś
ć
 p

o
w

ie
tr

za
 

P
o

zi
o

m
 dź

w
ię

ku
 A

 

P
rę

d
ko
ść

 p
o

w
ie

tr
za

 w
 

p
o

m
ie

sz
cz

en
iu

 
(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 
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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 
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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 

 
 

6.3.3. Badania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Oceny przygotowania powierzchni: 
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- ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później 
niŜ po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 

- stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm 
od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym Ŝarówką 
o mocy 100 W, 

- zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów 
barwnych, 

- chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna 
przekraczać 0,1 mm, 

- po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i 
błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej, 

- skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałoŜenie na badaną powierzchnię 2 ÷ 3 
kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada się krąŜek 
bibuły do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. KrąŜek porównuje się z krąŜkiem bibuły 
wzorcowej. Obecność plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu 
powierzchni. 

 
Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 

- pęcherze, 
- odstawanie powłoki, 
- powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 
- miejsca nie pokryte, 
- liczne zacieki i zmarszczenia, 
- liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 

 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

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

• przewody rurowe i kształtki    1 mb 
dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu, do ogólnej 
długości przewodu naleŜy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość 
zwęŜki naleŜy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość 
przewodów przy badaniach instalacji na szczelność powinna stanowić suma długości 
przewodów zasilających i powrotnych 

• agregaty chłodnicze                                                               1 szt. 
• armatura odcinająca                                                               1 szt. 
• zabezpieczenie antykorozyjne                                               1 m2 

 
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 chłodniczej 

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. 
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Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu; 

b) wykonanie sufitów podwieszanych 
 
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 chłodniczej 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji klimatyzacji, 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 chłodniczej 

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  
 
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 
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f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
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 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 instalacji chłodniczej płatne są wg obmiaru  
i obejmują: 

- zakup i transport urządzeń i elementów na teren budowy 
- montaŜ agregatów chłodniczych 
- montaŜ instalacji chłodniczej 
- montaŜ instalacji odprowadzenia skroplin 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- 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-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne. 
 
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. 
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PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
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 
 
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.  
 


