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Grażyna Jaworska

Krosno 27.04.2018

Ul. Chopina 71B
38-400 Krosno
Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn. z późn.
zmian.) oświadczam, że projekt wykonawczy

Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie poprawy funkcjonowania
wentylacji mechanicznej w zakresie sceny i widowni oraz holu RCKP
w Krośnie ul. Kolejowa1.
(nazwa inwestycji )
38-400 Krosno ul. Kolejowa
( adres budowy )
wykonany dla GMINA MIASTO KROSNO
(nazwa inwestora)
38-400 Krosno, Ul. Lwowska 28a
( adres inwestora )

jest kompletny i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

.......................................
( podpis projektanta )
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1

Podstawa opracowania

Opracowanie zostało wykonane na podstawie:
- Zlecenie Zamawiającego;
- Ekspertyza technicznej instalacji wentylacji udostępnionej przez Zamawiającego;
- Wizji lokalnej.
- Obowiązujące normy i przepisy

2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy modernizacji oraz poprawa skuteczności instalacji
wentylacji i klimatyzacji w „Regionalne centrum Kultur Pogranicza w Krośnie”.

3

Cel opracowania
Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest zapewnienie

w pomieszczeniach prawidłowej wymiany powietrza oraz utrzymanie w nich optymalnych warunków
klimatycznych.
Ze względu na różne przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń oraz zróżnicowane wymagania
sanitarne projektuje się modernizacje układów nawiewno-wywiewnych obsługiwanych przez trzy
centrale wentylacyjne.
Zmiany obejmują dołożenie kanałów nawiewnych w obszarze sceny, zainstalowanie przepustnic
w nawiewnikach dalekiego zasięgu umiejscowionych na suficie widowni oraz regulatorów VAV
zmiennego wydatku zgodnie z rysunkiem.
W strefie widowni zmianę zasady działania kratek wywiewnych na nawiewne zgodnie
z rysunkiem, dołożenie regulatorów VAV na kanałach wentylacyjnych zasilających układ nawiewny
pod krzesełkami.
Kompleksową wymianę automatyki sterującej - podstawowym działaniem modernizacji będzie
osiągnięcie możliwości płynnej regulacji wydajności.

4

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia:
– sala widowiskowa,
– scena,
– hol,
– pomieszczenia za sceną,
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5

5.1

Opis stanu istniejącego

Wentylacja sali widowiskowej

Sala widowiskowa to widownia o powierzchni 520m2 i kubaturze 5720m3, przeznaczona dla 515+106
(balkon) osób. Przestrzeń wentylowana przez układ NW1 zasilany z centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej
na
dachu.
Dwubiegowa
centrala
nawiewno-wywiewna
z recyrkulacją, nagrzewnicą wodną o mocy 225kW (woda o temp.
90/70°C) i chłodnicą wodną o mocy 160kW (30% wodny roztwór glikolu o temp. 6/12°C).
Całkowity strumień powietrza nawiewanego do przestrzeni to 39.050 m3/h:
a) Nawiewniki pod siedzeniami – 33.050 m3/h;
b) Nawiewniki w suficie nad balkonem – 6.000 m3/h;
Strumień powietrza wywiewanego wynosi 39.000 m3/h i jest w całości wywiewany przez
wywiewne anemostaty wirowe umieszczone w suficie pomieszczenia. Nawiew powietrza realizowany
dwutorowo
przez
nawiewne
anemostaty
wirowe
DQJA-SQ-Z-800
umieszczone
w suficie nad balkonem i nawiewniki schodowe SAR umieszczone pod siedzeniami widowni. Wywiew
powietrza realizowany przez wywiewne anemostaty wirowe DQJA-SQ-A-800 umieszczone w suficie
pomieszczenia. Dodatkowo nad balkonem zastosowano wywiewni ki grawitacyjne.

5.2

Wentylacja sceny

Scena ma powierzchnię 323m2 i kubaturę 6783m3. Przestrzeń wentylowana przez układ NW2
zasilany z centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu. Dwubiegowa centrala nawiewno-wywiewna
z recyrkulacją, nagrzewnicą wodną o mocy 145kW (woda o temp. 90/70°C) i chłodnicą wodną o mocy
163kW (30% wodny roztwór glikolu o temp. 6/12°C).
Całkowity zaprojektowany strumień powietrza nawiewanego do przestrzeni to 34.640 m3/h:
a) Dysze dalekiego zasięgu – 8.000 m3/h;
b) Nawiewniki wyporowe – 6.000 m3/h;
c) Kratki nawiewne – 20.640 m3/h;

Strumień powietrza wywiewanego wynosi 38.010 m3/h i jest w całości wywiewany przez
kratki wywiewne umieszczone pod stropem pomieszczenia. Nawiew powietrza realizowany przez
dysze dalekiego zasięgu WDA-W-SK-200 umieszczone w suficie widowni, nawiewniki wyporowe QV830 i QV-1000 umieszczone w narożnikach pomieszczenia oraz kratki nawiewne TRAG/525x225 i TRAG/825x225 umieszczone na kanałach pod pomostami technicznymi.
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Wywiew powietrza realizowany przez kratki wywiewne TR-AG/1225x325 i TR-AG/1025x325
umieszczone pod stropem pomieszczenia.

5.3

Wentylacja hallu

Hall to przestrzeń składający się z trzech kondygnacji połączonych dwiema otwartymi klatkami
schodowymi i pustką powietrzną. Przestrzeń wentylowana głównie przez układ NW3 zasilany z centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu. Dwubiegowa centrala nawiewno-wywiewna z recyrkulacją
i
odzyskiem
ciepła,
nagrzewnicą
wodną
o
mocy
125kW
(woda
o temp. 90/70°C) i chłodnicą wodną o mocy 97kW (30% wodny roztwór glikolu
o temp. 6/12°C).
Całkowity strumień powietrza nawiewanego do przestrzeni to 21.930 m3/h, w całości
realizowany przez układ NW3:
c) Parter – 4.650 m3/h;
d) Piętro I – 6.820 m3/h;
e) Pietro II – 10.460 m3/h;
Strumień powietrza wywiewanego wynosi 22.530 m3/h:
– układ NW3 – 19.380 m3/h, na poszczególnych kondygnacjach:
a) Parter – 4.200 m3/h;
b) Piętro I – 6.900 m3/h;
c) Pietro II – 8.280 m3/h;
– układ W5 – 250 m3/h,
– układ W14 – 250 m3/h,
– układ W15 – 50 m3/h,
– układ W20 – 200 m3/h,
– układ W21 – 200 m3/h,
– układ W22 – 200 m3/h,
– układ W23 – 200 m3/h,
– układ W24 – 1.800 m3/h.
Nawiew powietrza realizowany dwutorowo przez nawiewne anemostaty wirowe DQJ-SQ/625
w środkowej części poszczególnych kondygnacji oraz przez nawiewniki szczelinowe VSD35 1/1500x123x1, umieszczone w odległości ok. 1,3 m od powierzchni przeszklonych.
Wywiew powietrza realizowany przez wywiewne anemostaty wirowe DQJ-SQ/625
w środkowej części
poszczególnych kondygnacji oraz przez anemostaty wywiewne w toaletach.
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5.4

Wentylacja pomieszczeń za sceną

Bezpośrednio ze sceną są połączone pomieszczenia kieszeni bocznej (82,8m2, 438,8m3)
i zascenia (67,5m2, 475,9m3). Przestrzeń wentylowana przez wspólny ze sceną układ NW2 zasilany
z centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu.
Całkowity strumień powietrza nawiewanego do przestrzeni to 4.000 m3/h:
a) Kratki nawiewne kieszeni bocznej – 2.000 m3/h;
b) Kratki nawiewne zascenia – 2.000 m3/h;
Wywiew przez transfer do pomieszczenia sceny, skąd powietrze usuwane jest przez układ wywiewny
sceny wyposażony w kratki wywiewne umieszczone pod stropem pomieszczenia sceny.
Nawiew powietrza realizowany przez kratki nawiewne TR-AG/525x225 umieszczone
w górnej części pomieszczeń. Wywiew powietrza przez układ wywiewny sceny- NW2.

6

Problemy

Inwestor wskazuje na poniższe niedogodności związane z użytkowaniem instalacji wentylacji
i klimatyzacji w czasie trwania imprez:
– na Sali widowiskowej w pobliżu sceny jest chłodno, a na miejscach siedzących na balkonie jest
gorąco,
– przy włączonym II-stopniu klimatyzacji widowni zwiększa się nawiew zimnego powietrza na nogi,
– na scenie występuje przeciąg tzw. „komin”, na żadnym elemencie instalacji wentylacji nawiewnej nie
osiągnięto zaprojektowanych strumieni powietrza.
– w holu na parterze jest za zimno,
– w holu na II piętrze w słoneczne dni panuje upał,
– w pomieszczeniach za sceną I i II piętra niska skuteczność wentylacji.

7

Analiza techniczna rozwiązań

Centrale NW1, NW2 i NW3 zostały zabudowane jako dwubiegowe, co znacznie zmniejsza
możliwości regulacji poszczególnych strumieni wentylacyjnych. Podstawowym działaniem
modernizacji będzie wymiana automatyki central w celu osiągnięcia możliwości płynnej regulacji
wydajności. Przemienniki częstotliwości należy podłączyć do istniejących wentylatorów.

Typ wentylatorów:
- Centrala wentylacyjna scena
-

Centrala wentylacyjna widownia

N - SG160L-8/4W 3X400V (11,5 kW/21,4A)
W – SG132M-8/4WB 3X400V (6,1 kW/12A)
N - SG160L-8/4W 3X400V (11,5 kW/21,4A)
W - SG132M-8/4WB 3X400V (6,1 kW/12A)
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-

Centrala wentylacyjna HOLL

N - SG180L-8/4W 3X400V (11,5 kW/21,4A)
W - SG160L-8/4W 3X400V (15,8 kW/29,5A)

Do istniejących wentylatorów należy zastosować przemienniki częstotliwości o podanych parametrach

TYP
1

2

TYP
1

2

TYP
1

2

- Centrala wentylacyjna scena
Wentylator
N - SG160L-8/4W
kW/21,4A)
W – SG132M-8/4WB
kW/12A)

3X400V

Przemiennik częstotliwośći
(11,5 Falownik EURA 15kW 3F E800-0150T3 - Prąd 26A
lub inny o nie gorszych parametrach

3X400V

(6,1 Falownik EURA 7,5kW 3F E800-0075T3 - Prąd 14A
lub inny o nie gorszych parametrach

- Centrala wentylacyjna widownia
Wentylator
N - SG160L-8/4W
kW/21,4A)
W – SG132M-8/4WB
kW/12A)

3X400V

Przemiennik częstotliwośći

(11,5 Falownik EURA 15kW 3F E800-0150T3 - Prąd 26A
lub inny o nie gorszych parametrach

3X400V

(6,1 Falownik EURA 7,5kW 3F E800-0075T3 - Prąd 14A
lub inny o nie gorszych parametrach

- Centrala wentylacyjna HOLL
Wentylator
N - SG180L-8/4W
kW/21,4A)

3X400V

W - SG160L-8/4W
kW/29,5A)

3X400V

Przemiennik częstotliwośći
(11,5 Falownik EURA 15kW 3F E800-0150T3 - Prąd 26A
lub inny o nie gorszych parametrach
(15,8 Falownik EURA 18,5kW 3F E800-0185T3 - Prąd 35A
lub inny o nie gorszych parametrach

Nie zmienia się zapotrzebowania na moc dla central wentylacyjnych.
Dzięki zastosowaniu przemienników częstotliwości możliwa będzie płynna regulacja strumieni
wentylacyjnych co znacznie podniesie komfort użytkowania instalacji i osób przebywających w
pomieszczeniach wentylowanych. Ponad to pozwoli oszczędzać chłód, energię cieplną i elektryczną.
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Zmiany obejmują dołożenie kanałów nawiewnych w obszarze sceny, zmianę zasilania dla
nawiewnikach dalekiego zasięgu umiejscowionych na suficie widowni oraz regulatorów VAV
zmiennego wydatku zgodnie z rysunkiem.
W strefie widowni zmianę zasady działania kratek wywiewnych na nawiewne zgodnie
z rysunkiem, dołożenie regulatorów VAV zmiennego wydatku na kanałach wentylacyjnych
zasilających układ nawiewny pod krzesełkami.
Dołożenie klimatyzacji kanałowej pod balkonem widowni.
Kompleksową wymianę automatyki sterującej wraz z okablowaniem - podstawowym działaniem
modernizacji będzie osiągnięcie możliwości płynnej regulacji wydajności trzech central
wentylacyjnych.
Dodatkowo dla automatyki central NW1 oraz NW2 należy zamontować czujniki temperatury na
wysokości 2,5m od posadzki na widowni oraz scenie po obu stronach oraz czujniki CO2 w kanałach
wywiewnych. Systemy wentylacji NW1 oraz NW2 nie powinny ze sobą konkurować.
Należy zastosować sterowniki swobodnie programowalne tak aby indywidualnie każdy tryb pracy
można było skonfigurować.
Automatyka musi mieć możliwość współpracy z regulatorami VAV zmiennego wydatku.

Zaprojektowano regulatory zmiennego wydatku:
Tabela nr 1
LP

1

2

Miejsce montażu
Nawiewy pod krzesełka,
montaż w szachcie.
Rys nr 1 rzut parteru
Między osiami DE/9-13
Nawiewy pod krzesełka,
montaż w szachcie.
Rys nr 1 rzut parteru
Między osiami DE/12-14
Nawiew na widownie
balkon górny.

3

Rys nr 5 rzut III piętra
Między osiami DE/11-10

4

Nawiew na scenę
realizowany przez dysze
dalekiego zasięgu.

Rodzaj regulatora
wraz z tłumikami

Parametry pracy

Rodzaj tłumika

2XVAV RVP-P1000X505 lub inny o
nie gorszych
parametrach

8250m3/h - 3640 m3/h
(parametr pracy dla
jednego urządzenia)

istniejący

2XVAV RVP-P1000X505 lub inny o
nie gorszych
parametrach

8250m3/h - 3640 m3/h
(parametr pracy dla
jednego urządzenia)

istniejący

VAV RVP-P1000X505 lub inny o
nie gorszych
parametrach

7800m3/h - 3640 m3/h

1300/600/L=2000

VAV RVP-P-800X505
lub inny o nie
gorszych
parametrach

8000m3/h - 2900 m3/h

800/500/L=1500
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Rys nr 5 rzut III piętra
Między osiami DF/11-9

5

Nawiew na scenę
realizowany przez kanały
wentylacyjne z boku
sceny.
Rys nr 4 rzut II piętra

VAV RVP-P1000X505 lub inny o
nie gorszych
parametrach

10020m3/h - 3640 m3/h

1150/500/L=1500

VAV RVP-P-800X505
lub inny o nie
gorszych
parametrach

10020m3/h - 3640 m3/h

1000/500/L=1500

2130m3/h – 1160m3/h

400/400/L=1000

Między osiami GH/9-13

6

Nawiew na scenę
realizowany przez kanały
wentylacyjne z boku
sceny.
Rys nr. 4 rzut II piętra
Między osiami DF/8-12

7

8

9

10

Nawiew na HOLL
I piętro
Rys nr 2 rzut I piętra
Między osiami A/14 - 18
Nawiew na HOLL
I piętro
Rys nr 2 rzut I piętra
Między osiami A/9 - 11
Nawiew na HOLL
II piętro
Rys nr 4 rzut II piętra
Między osiami A/9 - 11
Nawiew na HOLL
II piętro
Rys nr 4 rzut II piętra
Między osiami A/14 - 18

VAV RVP-P-400X405
lub inny o nie
gorszych
parametrach
VAV RVP-P-250X305
lub inny o nie
gorszych
parametrach
VAV RVP-P-250X305
lub inny o nie
gorszych
parametrach
VAV RVP-P-400X405
lub inny o nie
gorszych
parametrach

1090m3/h – 450m3/h

950m3/h – 540m3/h

1950m3/h – 1160m3/h

250/300/L=1000

250/300/L=1000

400/400/L=100

Rozmieszczenie i dobór regulatorów zmiennego przepływu jak i tłumików:
- dobór wg tabeli nr1,
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-

rozmieszczenie wg części graficznej.

Funkcje Automatyki:
Układy automatyki central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych spełniają dwie podstawowe funkcje:
sterującą, zabezpieczającą.
-

-

Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznięciem FROST z funkcją wstępnego
wygrzewania nagrzewnicy,
sygnalizowanie stanu awarii,
utrzymanie minimalnej temperatury w pomieszczeniu podczas pracy w okresie czuwania.
kontrola stanu zabrudzenia filtrów
sterowanie kaskadowe z możliwością regulacji temperatury nawiewu
możliwość pracy w różnych trybach
o - spektakl
o - przewietrzanie
o - nocny
o - tylko scena
swobodnie regulowalne parametry pracy w poszczególnych trybach
możliwość połączenia z GSM
w zależności od ustawień zegara, następuje włączenie centrali do pracy i utrzymanie
określonych parametrów lub przejście zespołu w stan czuwania.
kontrola pracy wentylatorów
kontrola pracy regulatorów zmiennego wydatku
dotykowy kolorowy wyświetlacz

Tryb spektakl - powinien zapewnić wentylację bytową widowni jak i sceny (bez zagłuszania spektaklu)
oraz mieć ograniczoną temperaturę nawiewu do min 18C
Tryb przewietrzanie – powinien zapewnić w krótkim czasie szybkie (jeżeli jest potrzeba) schłodzenie
oraz przewietrzenie.
Tryb nocny - centrale pracują z minimalną wydajnością lub są wyłączone.
Tryb tylko scena - zapewnia wentylację bytową sceny w trakcie imprezy zamkniętej
w obszarze sceny

Układy automatyki central wentylacyjnych należy sterować poprzez sterowniki swobodnie
programowalne np:

Kontroler pCO5+
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wszystkie analogowe kanały wejścia mają być konfigurowane jako:
- cyfrowe wejście (beznapięciowe);
- analogowe wyjście (PWM lub od 0 do 10 V);
- szeroki wybór czujników dla różnych zastosowań (NTC, PTC, PT100, PT500, PT1000, 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0
- 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA);

pGDX, wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4,3”,
Połączenia za pomocą portów RS485 oraz Ethernet o standardowych protokołach, może być
zintegrowany ze wszystkimi zastosowaniami HVAC/R.
lub inny o nie gorszych parametrach

7.1

Sala widowiskowa

Zgodnie z przepisami nie wolno stosować wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
z mechaniczną wentylacją nawiewno - wywiewną. W związku z tym należy zastosować przepustnice z
siłownikami na kanałach wentylacji grawitacyjnej, które w czasie pracy wentylacji mechanicznej będą
odcinać wentylacje grawitacyjną, siłowniki te należy powiązać z automatyką centrali wentylacyjnej
widowni.
W strefie widowni (balkon) należy wykonać zmianę zasady działania kratek wywiewnych na
nawiewne zgodnie z rysunkiem. Na kanale nawiewnym doprowadzającym świeże powietrze do
nawiewników nad balkonem należy zabudować regulator VAV regulujący wydatek powietrza
nawiewanego na balkon w zależności od temperatury powietrza wywiewanego znad balkonu.
Dodatkowo na pionach nawiewnych N1 dostarczających powietrze do nawiewników pod krzesłami
należy zabudować regulatory VAV współpracujące z układem VAV balkonu. Dzięki takiemu
rozwiązaniu zwiększony zostanie wydatek powietrza na balkon, a zmniejszony w dolnej części
widowni przez nawiewniki pod krzesełkami. Rozmieszczenie regulatorów wg. części graficznej.
Modernizowany układ automatyki centrali wentylacyjnej NW1 należy powiązać
z czujnikiem stężenia CO2 (Kanałowy czujnik CO2, 22DC-11 Belimo, sygnał wyjściowy 0...5 V/0...10
V DC lub inny o nie gorszych parametrach) zabudowanym na kanale wywiewanym oraz czujnikami
temperatury (Czujnik temperatury pomieszczenia SAMSUNG MWR-TA lub inny o nie gorszych
parametrach) po obu stronach widowni tym samym umożliwiając automatyczne dostosowanie wydatku
Świerzego powietrza w zależności od ilości osób na widowni. Układ automatyki musi umożliwiać
współpracę z regulatorami VAV w zakresie utrzymywania nadciśnienia. Układ ten nie powinien
konkurować z układem wentylacji sceny.
Całkowity strumień powietrza nawiewanego do przestrzeni to 39.050 m3/h:
Należy wyregulować układ wg tabeli:
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a) Nawiewniki pod siedzeniami – 29.405 m3/h;
b) Nawiewniki w suficie nad balkonem – 9.600 m3/h;

NAZWA
POMIESZCZENIA

WYWIEW

NAWIEW

PUNKT

PUNKT
m 3/h

WIDOWNIA

W 1.1
W1.2
W1.3
W1.4
W1.5
W 1.6
W1.7
W1.8
W1.9
W1.10
W 1.11
W1.12
W1.13
W1.14
W1.15
W 1.16
W1.17
W1.18
W1.19
W1.20
W 1.21
W1.22
W1.23
W1.24
W1.25
W 1.26
W1.27
W1.28
W1.29
W1.30

1287
1288
1291
1305
1308
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300

m 3/h
N 1.1
N1.2
N1.3
N1.4
N1.5
N1.6
N 1.1/2
N1.2/2
N1.3/2
N1.4/2
N1.5/2
N1.6/2

N1.7
.
.
.
ᶲ150- 313 SZT
.
.
N1.320

N1.321
.
.
.
ᶲ110- 180 SZT
.
.
N1.500

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

17729

2848
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N1.501
.
.
.
ᶲ60- 784 SZT
.
.
N1.128

7.2

8828

Klimatyzacja pod balkonem
Dodatkowo projektuje się na sali widowni w tylnej części pod balkonem a nad sufitem

podwieszanym zamontowaną w osi balkonu układ klimatyzacji kanałowej (nie mniej niż 12.3kW mocy
chłodniczej/13.5kW mocy grzewczej o wymiarach 1200X874X300mm i wydatku powietrza min.
914m3/h/1457m3/h/1861m3/h), poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 45/47/49 dB(A)),
czynnik chłodniczy R410A/3.65kg, zasilanie 240V/1/50. Projektuje się 4szt kratek wywiewnych po obu
stronach widowni po 2szt nad drzwiami wejściowymi z lewej jak i prawej strony (np. ASN - 445X445).
Oraz nawiew - rozprowadzony kanałami wentylacyjnymi - również ponad sufitem podwieszanym a pod
stropem balonu. Projektuje się 6szt kratek nawiewnych o wymiarach 445X445 (np. ASN – 455X455)
umieszczonych w linii równoległej do krawędzi balkonu. Dodatkowo dla każdej kratki należy
zamontować puszkę rozprężną o wymiarach 500X500X350mm. Jednostkę zewnętrzną projektuje się na
dachu widowni obok centrali wentylacyjnej. Linię freonową jak i przewód komunikacyjny należy
prowadzić szachtem kominowym wg (Rys.3, rzut I piętro między osiami BC/4-5). Należy do
klimatyzacji zastosować tłumiki wg tabeli poniżej.
Klimatyzację należy podłączyć do istniejącej rozdzielni i zabezpieczyć zabezpieczeniem typ
C20. Przewód 3X2,5m2
Nie trzeba zwiększać mocy przyłączeniowej budynku.

Klimatyzator kanałowy
12.3kW mocy
chłodniczej/13.5kW mocy
grzewczej o wymiarach
1200X874X300mm i wydatku
powietrza min
914m3/h/1457m3/h/1861m3/h),

Tłumiki po stronie nawiewu

2szt 300X300/L=600

Tłumiki po stronie wyciągu

2szt 300X300/L=600
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poziom ciśnienia akustycznego
nie więcej niż 45/47/49 dB(A)
Całkowity strumień powietrza nawiewanego do przestrzeni to 1800 m3/h:
Nawiew – 1800m3/h
Wywiew – 1800m3/h

Należy wyregulować strumień przepływu dla każdego elementu oddzielnie wg tabeli:

WYWIEW

NAWIEW

NAZWA
POMIESZCZENIA

Klimatyzacja pod
balkonem

PUNKT

m 3/h

W1.1
W1.2
W1.3
W1.4

450
450
450
450

PUNKT

m 3/h

N1.1
N1.2
N1.3
N1.4
N1.5
N1.6

300
300
300
300
300
300

Automatyka klimatyzacji pod balkonem jest niezależnym systemem i jest włączana
indywidualnie w zależności od potrzeb.
Automatyka klimatyzacji powinna mieć 3 stopniową regulację pracy. Sterownik klimatyzacji
umieścić obok rozdzielni sterującej światłem z tyłu widowni po lewej stronie.
Centralę klimatyzacyjną należy zaizolować akustycznie wełną mineralną gr. Min 10cm.

7.3

Scena

Scena z założenia ma zapewnić pełną funkcjonalność od pokazów kinowych, przez koncerty m.in.
muzyki klasycznej do przedstawień teatralnych. Tak wiele funkcji stawia przed wentylacją wiele
wyzwań. Dla spełnienia oczekiwań z tym związanych należy zapewnić możliwość regulacji każdej
części układ nawiewnego. Projektuje się dołożenie kanałów nawiewnych z obu stron sceny na
wysokości ok. 3,5 metra ponad podłogą według rysunku wg (Rys.4, rzut II piętro Miedzy osiami G/12 9). Należy rozpiąć i zaślepić kanały zasilające dysze dalekiego zasięgu. Rozpięte kanały zasilające
nawiewniki dalekiego zasięgu zasilić z oddzielnego kanału wentylacyjnego z układu wentylacji sceny.
Oddzielnie na nawiew lewej strony sceny, prawej strony sceny oraz na kanał zasilający nawiewniki
dalekiego zasięgu należy zastosować regulatory stałego wydatku. Dodatkowo projektuje się instalację
nawiewu dla pomieszczenia SCENA KIESZEŃ wg rysunku (Rys.4, rzut II piętro Miedzy osiami G/129).
Ilości nawiewanego powietrza (scena)
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Całkowity strumień powietrza nawiewanego do przestrzeni to 34.640 m3/h:
Należy wyregulować strumień przepływu dla każdego elementu oddzielnie wg tabeli:
Dysze dalekiego zasięgu – 8.000 m3/h;
Nawiewniki wyporowe – 7 600 m3/h;
Kratki nawiewne po obu stronach sceny razem – 17 040 m3/h;
Scena kieszeń – 2000m3/h;

WYWIEW
NAZWA
POMIESZCZENIA

PUNKT

NAWIEW

m 3/h

N1.1285
N1.1286
N1.1287
N1.1288
N1.1289
N1.1290
N1.1291
N1.1292
N1.1293
N1.1294

Dysze dalekiego zasięgu

SCENA

PUNKT

W 1.1
W1.2
W1.3
W1.4
W1.5
W 1.6
W1.7
W1.8
W1.9
W1.10
W 1.11
W1.12
W1.13
W1.14
W1.15
W 1.16
W1.17
W1.18
W1.19
W1.20

1945
1988
1991
2002
2008
2023
1981
2003
2015
2022
2035
2013
2008
1978
712
719
707
694
693
706

N 1.1
N1.2
N1.3
N1.4
N1.5
N1.6
N 1.7
N1.8
N1.9
N1.10
N1.11
N1.12
N 1.13
N1.14
N1.15
N1.16
N 1.1/2
N1.2/2
N1.3/2
N1.4/2

m 3/h
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
750
750
750
750
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W 1.21
W1.22
W1.23
W1.24
W1.25
W 1.26
W1.27
W1.28

711
727
724
714
729
721
705
706

W2.1
W2.2
W3.3
W2.4

500
500
500
500

Nawiewniki wyporowe

SCENA KIESZEŃ

N1.5/2
N1.6/2
N 1.7/2
N1.8/2
N1.9/2
N1.10/2
N1.11/2
N1.12/2
N 1.13/2
N1.14/2
N1.15/2
N1.16/2
NW 1
NW 2
N2.1
N2.2
N2.3
N2.4

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
3800
3800
500
500
500
500

Modernizowany układ automatyki centrali wentylacyjnej NW2 należy powiązać z czujnikiem
zabudowanym na kanale wywiewanym, czujnikiem CO2 (Kanałowy czujnik CO2, 22DC-11 Belimo,
sygnał wyjściowy 0...5 V/0...10 V DC lub inny o nie gorszych parametrach) oraz czujnikami
temperatury (Czujnik temperatury pomieszczenia SAMSUNG MWR-TA lub inny o nie gorszych
parametrach) umieszczonymi 2.5 metra nad poziomem podłogi tym samym automatycznie
umożliwiając dostosowanie wydajności centrali w zależności od ilości zysków ciepła. Układ
automatyki musi umożliwiać współpracę z regulatorami VAV zmiennego wydatku w zakresie
utrzymywania nadciśnienia oraz nie powinien konkurować z układem wentylacji widowni.
Dodatkowo, obecnie dysze dalekiego zasięgu są zasilane z głównego kanału wentylacyjnego
N2 (Rys. 5, Piętro III Między osiami F/8 – 9). Należy rozpiąć dysze dalekiego zasięgu od kanału N2
zaślepić wyjścia z kanału i podłączyć dysze do nowo projektowanego kanału (Rys. 5, Piętro III Między
osiami F/8 – 9). Na projektowanym kanale należy zamontować regulator zmiennego przepływu oraz
tłumik – zgodnie z tabelą.
Na kanałach N2 pod pomostem, doprowadzających powietrze do kratek nawiewnych należy
zabudować regulatory zmiennego przepływu oraz tłumik – zgodnie z tabelą . Dzięki temu możliwe
będzie ograniczenie ilości powietrza nawiewanego w tej części przestrzeni w trakcie imprez o mniejszej
ilości zysków ciepła. Projektuje się dołożenie kanałów nawiewnych z obu stron sceny na wysokości ok.
3,5 metra ponad podłogą sceny według rysunku (Rys. 4, Piętro II Między osiami G/9 oraz G/12 – 8).
Projektowane kanały zasilane będą z istniejących kanałów wentylacyjnych umieszczonych na
wysokości ok. 6,5m ponad podłogą sceny. Wszystkie kanały wentylacyjne w obrębie sceny należy
zaizolować akustycznie oraz pomalować na czarno. Wszystkie elementy zawiesi, elementy pomocnicze
jak i kratki w obrębie sceny należy zamontować w kolorze czarnym lub pomalować na czarno.
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7.4

Pomieszczenia za sceną

Należy rozbudować układ wywiewny W2 o pion umożliwiający wywiew z pomieszczeń kieszeni
bocznej i zascenia.
W tym celu należy wykonać poprzez nakładkę włączenie w kanał wywiewny za tłumikiem
akustycznym. Prowadzenie przewodów wg części graficznej (rys 3 Rzut piętra I Między osiami GH/14
– 12). Na kanale nawiewnym jak i wywiewnym w miejscu wskazanym na rysunku należy zamontować
Klapy przeciwpożarowe odcinające oraz podłączyć je do systemu Ppoż budynku.

LP

Miejsce

Rodzaj klapy

1

Nawiew – scena kieszeń

400X300 – SMAY KWP-L z siłownikiem lub inna o nie
gorszych parametrach,

2

Wywiew pomieszczenie za sceną

400X300 – SMAY KWP-L z siłownikiem lub inna o nie
gorszych parametrach,

7.5

Hall – parter

Na kanale nawiewnym N3 należy zamontować kanałową nagrzewnicę elektryczną o mocy 9kW,
podłączyć przewodem 3X4m2 do istniejącej rozdzielni i zabezpieczyć - WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY 1P C 25A.
Nagrzewnica umożliwi podgrzanie powietrza nawiewanego do strefy w okresach chłodnych o ok.
5°C. Nagrzewnica sterowana termostatem pomieszczeniowym.

Należy wyregulować strumień przepływu dla każdego elementu oddzielnie wg tabeli:

WYWIEW
NAZWA
POMIESZCZENIA

FOYER
PARTER

PUNKT

W 1.1
W1.2
W1.3
W1.4
W1.5

NAWIEW

m 3/h
850
850
850
850
850

PUNKT
N 1.1
N1.2
N1.3
N1.4
N1.5
N1.6
N 1.7
N1.8

m 3/h
470
470
470
470
470
470
470
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N1.9
N1.10

7.6

470
470
470

Hall – I i II piętro

Duże różnice pomiędzy zyskami od powierzchni przeszklonych części północnej
i południowo - wschodniej powoduje duże rozbieżności w zapotrzebowaniu na chłód
w obrębie przestrzeni klimatyzowanej. Dla zniwelowania zysków ciepła od przeszkleń od strony
południowo-wschodniej w okresach gorących należy wymienić istniejące nawiewniki szczelinowe na
wydajniejsze - o 3 otworach nawiewnych. Ponad to należy zabudować regulatory zmiennego wydatku
na kanałach nawiewnych N3 doprowadzających powietrze do nawiewników zarówno przy oknach od
strony północnej jaki od strony południowo -wschodniej.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie ograniczenie nawiewu do przestrzeni
w strefie północnej na rzecz strefy południowo-wschodniej w okresach gorących. W okresach
chłodnych ilości nawiewanego powietrza w poszczególnych strefach bez zmian. Rozmieszczenie
regulatorów wg. części graficznej.

Należy wyregulować strumień przepływu dla każdego elementu oddzielnie wg tabeli:

NAZWA
POMIESZCZENIA

WYWIEW

NAWIEW

PUNKT

PUNKT
m 3/h

FOYER
PIĘTRO I

W1.1
W1.2
W1.3
W1.4
W1.5
W1.6
W1.7
W1.8
W1.9

680
680
680
680
680
680
680
680
680

m 3/h

N 1.1
N1.2
N1.3
N1.4
N1.5
N1.6
N1.7
N1.8
N1.9
N1.10
N1.11
N1.12
N1.13
N1.14
N1.15
N1.16
N1.17
N1.18
N1.19

480
480
480
480
480
480
480
480
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
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N1.20
N1.21
N1.22
N1.23
N1.24

120
120
120
120
120

Należy wyregulować strumień przepływu dla każdego elementu oddzielnie wg tabeli:

NAZWA
POMIESZCZENIA

FOYER
PIĘTRO II

WYWIEW

NAWIEW

PUNKT
POMIARU

m 3/h

W1.1
W1.2
W1.3
W1.4
W1.5
W1.6
W1.7
W1.8
W1.9

680
680
680
680
680
680
680
680
680

PUNKT
POMIARU

m 3/h

N1.1
N1.2
N1.3
N1.4
N1.5
N1.6
N1.7
N1.8
N1.9
N1.10
N1.11
N1.12
N1.13
N1.14
N1.15
N1.16
N1.17
N1.18
N1.19
N1.20
N1.21
N1.22
N1.23
N1.24

480
480
480
480
480
480
480
480
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
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8
8.1

Roboty budowlane
Sala widowiskowa

Klimatyzacja pod balkonem.
Należy zdemontować sufit
podwieszany kasetonowy wykonany z paneli akustycznych,
zdemontować oświetlenie, zdemontować SYSTEM zawiesi sufitu oraz przygotować miejsce do
montażu klimatyzacji kanałowej poprzez poukładanie, przeniesienie, posegregowanie czy zmianę
miejsca trasy kablowej tak aby była możliwość zamontowania klimatyzacji wraz
z kanałami wentylacyjnymi, puszkami rozprężnymi i kratkami. Instalację odprowadzenia skroplin
należy poprzez użycie pompki skroplin odprowadzić do istniejącej instalacji (Klimatyzacja
u dźwiękowców). Po zakończeniu praz montażowych związanych z instalacją klimatyzacji należy
zamontować sufi w takiej samej formie, kolorze, bez usterek (jeżeli podczas demontażu paneli
akustycznych ulegną one zniszczeniu należy zamontować nowe panele akustyczne). Inwestor
dopuszcza możliwość zmiany wysokości sufitu.
Zmiana zasady działania kratek wywiewnych na nawiewne, zmiana zasilania dysz
dalekiego zasięgu, montaż regulatora zmiennego wydatku.
Ze względu na to, że nie ma innego dostępu ponad sufit widowni jak przez wyłaz umieszczony
nad rampą przy oświetleniu sceny należy wymienić istniejący wyłaz na min 140X100 z drabinką.
Konstrukcja sufitu nie pozwala na swobodne poruszanie (jest w formie kratownicy) dlatego należy
zabezpieczyć drogi komunikacyjne i miejsca montażowe zarówno przy dyszach dalekiego zasięgu jak
i przy kratkach naw/wyw. Zabezpieczyć deskowaniem podestów o szerokości min 2m w całym ciągu
komunikacyjnym,
dołożyć
barierki
ochronne
o wysokości min 1.1m a w miejscach montażowych dołożyć barierki, podesty z każdej strony min 1m
od miejsca montażu. Wszystkie prace należy wykonywać w ubraniu ochronny, wymagane jest
dodatkowe zabezpieczenie BHP w postaci szelek, kasków, zapięć asekuracyjnych z teleskopem
z aktualnymi atestami. Zabronione jest przebywanie w miejscu montażu tylko jednego montera,
wymagana minimalna ilość monterów to 2 osoby.
Dołożenie regulatorów zmiennego wydatku dla widowni pod krzesełkami.
Prace demontażowe jak i montażowe będą prowadzone w szachcie wentylacyjnym. Regulatory
będą montowane w pionie na kanale wentylacyjnym dlatego należy zdemontować drzwi wejściowe do
szachtu oraz rozebrać ścianę działową dzielącą szacht od korytarza. Prace te bardzo usprawnią prace
demontażowe, montażowe kanałów wentylacyjnych. Wszystkie prace należy wykonywać w ubraniu
ochronny, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie BHP w postaci szelek, kasków, zapięć
asekuracyjnych z teleskopem z aktualnymi atestami. Po zakończeniu prac montażowych należy
odtworzyć ścianę działową wraz z montażem drzwi, odtworzyć do stanu z przed remontu.

8.2

Scena

Wszystkie prace należy wykonywać w ubraniu ochronny, wymagane jest dodatkowe
zabezpieczenie BHP w postaci szelek, kasków, zapięć asekuracyjnych z teleskopem
z aktualnymi atestami. Scenę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zabrudzeniem.
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8.3

Hol

Do wszystkich prac prowadzonych w obrębie holu należy przewidzieć utrudnienia związane
z nietypowym obiektem – wystawy, wernisaże, różne elementy dekoracji, praca
w ruchu obiektu. Należy dołożyć wszelkich starań aby nie uległa zniszczeniu żadna ekspozycja ani
żaden eksponat wystawiony dla oglądających. Demontaże sufitów z KG należy przeprowadzać
z zabezpieczeniem całej przestrzeni wokół prac demontażowych, montażowych. Prace związane
z demontażem, montażem, kanałów wentylacyjnych, regulatorów prowadzić na zabezpieczonej
podłodze tak aby nie uległa zniszczeniu. Po zakończonych pracach związanych z wentylacją należy
odtworzyć sufit w takie formie jak i postaci jaki był przed remontem.

9

Uwagi końcowe
-

-

-

Ze względu na nietypową specyfikę obiektu należy dołożyć wszelkich starań aby
nie uległa zniszczenie żadna ekspozycja, żaden eksponat
Przy pracach na widowni należy dołożyć wszelkich starań aby nie uległ
zniszczeniu sufit ponad sceną, nie uległy zniszczeniu krzesełka oraz wykładzina
widowni. O wszelki rzeczy, które są na widowni (szczególnie te zawiązane
z nagłośnieniem) należy dbać aby nie uległy uszkodzeniu.
Należy dołożyć wszelkich starań aby prace na scenie nie zakłóciły prób, szkoleń
czy tworzeniu nowych dekoracji. Należy pamiętać, że wszelkie dekoracje
umieszczone w obrębie sceny mają nie tylko wartość materialną ale też
sentymentalną czy historyczną z tego powodu należy ze szczególną starannością
dbać o to aby nie uległy zniszczeniu, czy zabrudzeniu.
Ze względu na specyficzny charakter robót w celu dokładnego oszacowanie
wartości i stopnia skomplikowania prac wymaga się wizji lokalnej jako wymóg
konieczny. Biorąc pod uwagę powyższe przedmiar należy traktować jako
pomocniczy przy kalkulacji kosztów.
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SPECYFIKACJA TE CHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie poprawy
funkcjonowania wentylacji mechanicznej w zakresie sceny i widowni oraz holu RCKP w Krośnie
ul. Kolejowa 1.

CPV – 45331210-1

-

Instalacja wentylacji

CPV: 45310000-3

-

Instalacje elektryczne

CPV: 45215500-2

-

Roboty budowlane
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9.1

WSTĘP DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

9.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wentylacją mechaniczną, robót ogólnobudowlanych.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
9.2

przetargowy

i

kontraktowy

przy

zlecaniu

Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót
montażowych
wymienionych
w
punkcie
1.1
w
zakresie
zgodnym
z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze, zabezpieczeniowe
- wymagania dotyczące wyrobów i robót
(roboty montażowe, roboty demontażowe),

stosowanych

w

instalacjach

wentylacyjnych

- odbiór robot i kontrola jakości.
9.3

9.3.1

INSTALACJA WENTYLACJI

Materiały

9.3.2 1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji
1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowiązującymi
przepisami
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi
uszkodzeń powłok ochronnych.
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane
z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinny być zamontowane
zgodnie z instrukcją producenta.
8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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9.3.3 Materiały
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:
- Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelność
PN-B-76001.

przewodów

wentylacyjnych

powinna

odpowiadać

wymaganiom

normy

- Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN -B03434.
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PNB-76002.
9.4

Sprzęt

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 Inspektor nadzoru inwestorskiego.
9.5

Transport

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.
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z zasadami BHP oraz w terminie przewidzianym w przetargu.
9.6

Wykonanie robót

9.6.1 Przewody wentylacyjne
Wykonanie przewodów i kształtek
PN-B-03434.

z

blach

powinno

odpowiadać

wymaganiom

normy

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B76002.
1) 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.
2) 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.
3) Przejścia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych
przegród.
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4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne
połączenia wzdłużne i poprzeczne o grubości minimum 30mm.
5) 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.
6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję
w miejscu zamontowania.
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
8) 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.
9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów wentylacyjnych
- materiału izolacyjnego;
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie
zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obciążenia.
11) 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.
12) 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.
13) 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.
14) 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.
15) 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.
9.7

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego
instalacji
wentylacji
lub
przez
zastosowanie
otworów
rewizyjnych
w przewodach instalacji wentylacji.
2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny
być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.
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3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym
powinny mieć opływowe kształty.
4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urządzeń czyszczących.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
7) 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.
8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych
w przewodach wentylacyjnych urządzeń:
- przepustnice
- nagrzewnice
- tłumiki hałasu
- filtry
- klapy pożarowe
9.8

Centrale wentylacyjne

2.1.A. Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości
L wynoszącej 100 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi
a siecią przewodów.
2.1.B. Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone
w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu
centrali.
9.9

Nawiewniki i kratki
1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z
możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane
w sposób trwały.
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji
budynku,
podwieszane
lampy)
mających
zakłócający
wpływ
na
kształt
i zasięg strumienia powietrza.
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały
i szczelny.
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m.
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych.
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8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane
w pozycji całkowicie otwartej.
9.10 Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.
9.11 Przepustnice
1) 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.
2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w
pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia
otwartego i zamkniętego.
3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.
9.12 Tłumiki hałasu
1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem kierunku przepływu.
2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.

9.13 Montaż przewodów rurowych

1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz
i na stykach starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno
stosować.
2. Dopuszcza się użycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym końcu, po starannym obcięciu
uszkodzeń, płaszczyzna cięcia powinna być prostopadła do osi rury. Zabezpieczenie miejsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.
3. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń
rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić materiałem trwale plastycznym. Wypełnienie
powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego
wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-8mm od grubości ściany
lub stropu.
4. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów,
przy czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3,0m należy zastosować jeden uchwyt w
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połowie wysokości kondygnacji kondygnacji. Z uchwytu tego można zrezygnować jeżeli
przejście przez strop wykonane jest w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma
on co najmniej jeden punkt stały.
5. Przewody poziome długości powyżej 2,0m prowadzone po ścianach budynku należy mocować
do ścian za pomocą haków lub uchwytów.
6. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartości Cu+Ag>99,9%,
0,0155<P<0,040%.
Rury
miedziane
dla
instalacji
wodnych
i grzewczych wykonane
wg. Wymagań normy En-133/20. Przewody układane
w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez owinięcie otuliną.

10 Kontrola jakości robót.
10.1 Prace 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) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków
eksploatacyjnych;
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych
d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne,
ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
f) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
g) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
h) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej
z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
i) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
j) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
k) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

11 Procedura prac
11.1 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.

11.2 Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych
a)
b)
c)
d)
e)

Kierunek obrotów wentylatorów;
Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
Działanie wyłącznika;
Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
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f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających.
i)
11.3 Kontrola działania wymienników ciepła
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników.

11.4 Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

11.5 Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

11.6 Kontrola działania sieci przewodów
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostępność do sieci przewodów.

11.7 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 również cyrkulacji
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.

11.8 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 regulacji strumienia powietrza;
f) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

12 Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
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12.1 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).

12.2 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania
12.3 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.).

12.4 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.
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).

13 Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:
-

kpl. (komplety)

-

szt. (sztuka)

-

kg (kilogram)

-

m3 (metr sześcienny)
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14 Odbiór robót
14.1 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
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji
i klimatyzacji;
14.2 Badania ogólne
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dostępność dla obsługi;
Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
Kompletność znakowania;
Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia
drgań;
Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

14.3 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
Sprawdzenie zamocowania silników;
Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej.
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14.4 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.
14.5 Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
14.6 Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie
i kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

wzrokowe

14.7 Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
14.8 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a)
b)
c)
d)
-

Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
umiejscowienia, dostępu;
rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
systemu zabezpieczeń;
wentylacji;
oznaczenia;
typów kabli;
uziemiania;
schematów połączeń w obudowach.

14.9 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba użytkowników;
Czas działania;
Obciążenie cieplne pomieszczeń
Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
Klasa filtrów;
Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
Wymagana jakość wody zasilającej;
Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.
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14.10 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).
14.11 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.

15 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
15.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej..
15.2 Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej i sterującej w obiekcie.
15.3

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”
15.4 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
15.5 Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
15.6 Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 5.
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16 Określenia podstawowe.
Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw
itp.
Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody.
Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność
z
innymi
instalacjami.
Wskazane
jest
aby
trasa
przewodów
przebiegała
w liniach poziomych i pionowych.
Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między
nimi wynosiły nie mniej niż 5 mm.
16.1 kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”
16.2 Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ.
pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy
od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
16.3 Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegać:
osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe
ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów
instalacja przed załączeniem pod napięciem

16.4 Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć:
aktualną dokumentacje powykonawczą
protokoły prób montażowych
oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji
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Komisja odbioru końcowego:
bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek
bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski
i uwagi bada i akceptuje protokoły prób montażowych
dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie
ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji
spisuje protokół odbiorczy

16.5 Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.

16.6 Przepisy związane

PN/E-05009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-61/E-01002

Przewody elektryczne. Nazwy i określenia

PN-87/E-90050

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-87/E-90060

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
na stałe. Przewody Płaskie.

PN-91/E-06160

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe

PN-88/E-88605

Przekaźniki
i badania

PN-84/E-02033

Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny

elektroenergetyczne.

Izolacja

elektryczna,

wymagania

17 Roboty tynkarskie i malarskie
17.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich
wewnętrznych i elewacyjnych
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17.2 Zakres
Wykonanie okładzin stropu z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie drewn.
Wykonanie tynku wewnętrznego kat III
Ułożenie płytek glazurowanych ściennych
Malowanie wnętrz budynku
17.3 Materiały
Listwy drewniane do rusztu pod płyty g-k, płyty g-k zwykłe 12,5 mm
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek ceramicznych, farby
emulsyjne białe do przemalowań wewnętrznych.
17.4 Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski,
17.5 Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
17.6 Wykonanie robót
Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie okładzin z płyt g-k
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych.
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych
Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna.

17.7 Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych
i
atestów
jakości
materiałów,
protokołów
odbiorów
częściowych
podłoża
i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych
i pomiarów.
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób,
aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich
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sprawdzenie jakości ułożenia glazury

17.7.1 Jednostka obmiaru
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji
17.7.2 Odbiór
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim
17.7.3 Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
17.7.4 Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.

18 Roboty posadzkowe
18.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych.
18.2 Zakres
przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkład betonowy,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty styropianowe
8 cm)
warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm
ułożenie płytek terakotowych 30*30 podłogowych
18.3 Materiały
Piasek zwykły, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa cementowa
M12, płytki terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa.
18.4 Sprzęt
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna
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18.5

Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

18.6 1.8.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie
wykonanych podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
18.7 Jednostka obmiaru
(m2) posadzek i izolacji (m3) podłoży
18.8 Odbiór
Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
1.8.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
18.8.1 Przepisy związane
PN-63/B-10145
Posadzki
z
płytek
kamionkowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

(terakotowych)

klinkierowych
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