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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.03.05.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 
Grupa robót  (Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót (Kod CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 

sanitarne 
Kategoria robót (Kod CPV 45331000-6) Instalowanie urządzeń grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacji mechanicznej dla kanału technicznego w garaŜu budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 

w Chełmie Śląskim przy ul. Stacyjnej 26a. 

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w 

tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 

wykonaniem instalacji wentylacji w obiekcie: 

• układ nawiewnyN1 do obsługi kanału technicznego 

• układ wywiewny grawitacyjny 

 

1.4. Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 

robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.l.     Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Urządzenia 
 
2.2.1. Układ nawiewny , kanałowy okrągły, , wyposaŜone w filtr kasetonowy, nagrzewnicę wodną, 

wentylator kanałowy, tłumik kanałowy, przepustnicę odcinającą z siłownikiem; automatyka wg 
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projektu - wykonana wg doboru producenta, zewnętrzny panel sterujący. Producent Systemair lub 

równowaŜne.  

2.2.2. kanały wiwiewne  układ wentylacji grawitacyjnej przez otwory w ścianie zewnętrznej, 

zabezpieczone kratkami z Ŝaluzjami;  

Instalacja kanałowa  
 
2.2.5 Kanały  prostokątne typu A/I z blachy ocynkowanej o gr. 0,6-1,0 mm 

2.2.6 Kanały z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I 

2.2.7 Izolacja  przewodów– matami z wełny mineralnej gr. 640 mm z powłoką z folii aluminiowej  

Osprz ęt 
 
2.2.8 Kratki i zawory nawiewne i wywiewne  z przepustnicami o parametrach wg dokumentacji - 

montowane na kanałach lub w stropach podwieszanych – prod. Systemiar lub równowaŜne 

2.2.9 Przepustnice  jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe , kołowe i prostokątne – stalowe typ A, B, 

np. Systemair lub równowaŜne.  

2.2.10 Czerpnia ścienna  typ B/II z blachy stalowej ocynkowanej 

2.2.11 Tłumiki akustycze kanałowe prostokątne lub kołowe, np. Systemair lub równowaŜne. 

                                                       

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót instalacyjnych i montaŜu urządzeń Wykonawca robót powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

 do robót montaŜowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, 

 Do montaŜu przewodów wentylacyjnych na wysokości 6-10m – mechaniczne pomosty robocze 

jednomasztowe np. MPR-061 o wysokości masztu do 20 m wyposaŜone w Ŝurawik do transportu 

pionowego materiałów. W trakcie montaŜu ciągu przewodów urządzenie będzie przestawiane co 2 

m. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2.       Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 
 

• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. 

ocynkowania) 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. 
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• 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. 

 
5.3.       Monta Ŝ przewodów wentylacyjnych. 
 

• 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 50 mm. 

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać w otworach, których wymiary są od 

50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 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 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. 

• 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 miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia. 

• Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji. 

• Instalację zaplecza sali na poziomie pomieszczeń uŜytkowych naleŜy pomalować białą farbą 

wodoodporną 

5.4. Wentylatory i centrale. 
 

• Urządzenia winny być montowane zgodnie z instrukcją montaŜu producenta 
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• Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcję budynku (przez montaŜ na ramach nośnych stosowanie  płyt 

amortyzacyjnych, amortyzatorów spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację 

przez stosowanie łączników elastycznych. 

• Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 

otworów wentylatora.  

• Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić mmL 250100 ≤≤ . 

• 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. 

5.5.   Wymienniki ciepła w centralach. 
 

• 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. 

• 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. 

 

5.6.    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. 

• Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 

• Wkłady filtrujące naleŜy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać 

je przed zabrudzeniem. 

 

5.7.    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. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  
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• Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy 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 naleŜy: 

o zgniatać tych przewodów, 

o stosować przewodów dłuŜszych niŜ 5 m. 

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia 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. 

 

5.8.    Przepustnice. 
 

• Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone w 

element umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy 

napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 

hałasu w czasie pracy instalacji. 

• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę 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 

1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

• Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 

w PN-EN 1751 

 

5.9. Monta Ŝ instalacji grzewczej 

• MontaŜ rurociągów prowadzonych po wierzchu z rur stalowych łączonych przez spawanie; 

przewody prowadzone w izolacji w posadzce z rur polietylenowych wielowarstwowych. Próby 

ciśnienia wykonać zgodnie z wytycznymi w branŜy grzewczej. 

• Przed podłączeniem nagrzewnic skontaktować się z dostawcą urządzenia w celu uzyskania 

dokładnych wytycznych montaŜu i podłączenia do instalacji oraz warunków eksploatacji 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-MontaŜowych  cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe , DTR producentów urządzeń i 

systemów oraz z obowiązującymi normami i przepisami 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
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6.3 Badania i pomiary. 

6.4 Raporty z badań. 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje. 

6.7 Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Zasady obmiaru robót. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

8.1 Odbiór cz ęściowy: 

a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich 

zaizolowaniem 

b) Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 

sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  

c) KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.2 Odbiór ko ńcowy: 

8.2.1    Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych;  

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.   

8.2.2 Badanie ogólne: 

a) Dostępności dla obsługi; 

b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 



 7 

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletności znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpoŜarowych (rozmieszczenia klap poŜarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych; 

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań;  

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.2.3    Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 

i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyką są przystosowane 

do pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych przez cały rok. Centrala musi być 

równieŜ wyposaŜona w elementy rozdzielające strumienie powietrza nawiewanego i 

wyrzucanego. 

8.2.4    Badanie wymienników ciepła. 

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych z projektem); 

b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 

d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 

e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 

f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciw zamroŜeniowe na lub w wymienniku 

ciepła. 

8.2.5    Badanie filtrów powietrza. 

a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
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b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

d) Sprawdzenia wskaźnika róŜnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i 

prawidłowości poziomu płynu pomiarowego; 

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 

f) Sprawdzenie czystości filtra. 

8.2.6    Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych. 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieŜne, działanie przeciwbieŜne); 

8.2.8    Badanie sieci przewodów. 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i       

kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

8.2.9    Badanie nawiewników i wywiewników. 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

8.2.10    Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych. 

a) Sprawdzenie kompletności kaŜdego obwodu układu 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; 

- oznaczenia; 

- typów kabli; 

a) uziemienia; 

b) schematów połączeń w obudowach.   

 

   Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 

 protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 

 protokoły pomiaru przepływów powietrza 

 świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 

 dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń 

 przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 

lub innych warunków technicznych, 

 przy odbiorze urządzeń i instalacji naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób  

 naleŜy dostarczyć Zamawiającemu „Instrukcję obsługi urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych” 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 

Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

 

NORMY 
 
PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
 
PN-B-03434:1999  Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
 
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych    
          blaszanych 
 
PN-73/B-03431       Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
 
PN-B-76001             Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
 
PN-ISO-5221:1994   Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia 
 
PN-B-02151-3           Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
 
PN-78/B-10440         Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
   przy odbiorze. 
 
 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.  

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano – MontaŜowych. Tom II. Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 

Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 


