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1. WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacja - wymagania ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla zestawu
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach wykonania instalacji klimatyzacyjnej.
1.1 Zakres robót objętych
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
 Instalacja klimatyzacyjna.
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
- Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający po zawarciu umowy przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dokumentację Projektową i ST.
- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
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1.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest włączony
w cenę ofertową.
1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- moŜliwością powstania poŜarów.
1.6 Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.8 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.
1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.
1.11 Materiały
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany .
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
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1.12 Przechowywanie i składowanie materiałów STO.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez InŜyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
1.13 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem
organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym ofertą.
1.14 Transport.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie
materiałów i sprzętu na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2. INSTALACJA KLIMATYZACJI
2.1 WSTĘP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montaŜem instalacji klimatyzacyjnej.
2.2. MATERIAŁY, ELEMENTY, URZĄDZENIA
Materiały, elementy i urządzenia uŜyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiadać
Polskim Normom i Normom BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je
do stosowania w budownictwie.
Przewody i armatura klimatyzacyjna:
- przewody z rur miedzianych o średnicy 6,35 mm,
- przewody z rur miedzianych o średnicy 9,52 mm,
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-

przewody z rur miedzianych o średnicy 12,7 mm,
przewody z rur miedzianych o średnicy 15,88 mm,
przewody z rur miedzianych o średnicy 19,05 mm,
przewody z rur PE o średnicy 20 mm do skroplin,
przewody z rur PE o średnicy 25 mm do skroplin,
przewody z rur PE o średnicy 32 mm do skroplin,
jednostki zewnętrzne typu AO54F prod np. Fujitsu,
klimatyzatory ścienne typu AS-7 prod np. Fujitsu,
klimatyzatory ścienne typu AS-9 prod np. Fujitsu,
jednostki zewnętrzne typu AOYR07 prod np. Fujitsu,
klimatyzatory ścienne typu ASYA07 prod np. Fujitsu,
jednostka zewnętrzna typu AOY12 prod np. Fujitsu,
klimatyzatory ścienne typu ASY12 prod np. Fujitsu,
zawory rozpręŜne typu UTR-EV2 prod np. Fujitsu
trójniki typu UTR-BP54U prod np. Fujitsu
pompki skroplin prod np. Fujitsu

2.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAśOWE.
Wytyczne projektowania przewidują wykonanie rurociągów instalacji chłodniczych z rur miedzianych
ciągnionych gatunku Cu99,9R z cechą M1R, lub Cu 99,7 z cechą M2R, z miedzi odtlenionej wg
normy PN-88/H-82120. Zaleca się stosowanie norm Unii Europejskiej PN-EN 737
Zgodnie z tymi przepisami do wyrobu takich rur stosuje się wyłącznie miedź beztlenową o zawartości
miedzi minimum 99,90% wag. Oraz dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 0,040% wag.
Zgodnie z normą ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawartość pozostałości
środków ciągnących (oznaczana jako ilość pozostałego węgla) wynosi 0,2mg/dm². Powierzchnia
wewnętrzna rur musi być lśniąca – a więc bez jakichkolwiek pokryć. Rury muszą być zabezpieczone
na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie składowania i
transportu.
Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie moŜe
być mniejsza niŜ 10 cm. Dopuszczalne jest krzyŜowanie przewodów z instalacją elektryczną. W tych
miejscach naleŜy zachować minimalny prześwit 10 mm lub zastosować tuleję ochronną z PCV.
Odległość rurociągów instalacji chłodniczych od rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie
moŜe być mniejsza niŜ 25 cm. Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla
uniemoŜliwienia ich ugięcia lub odkształcenia.
Podpory rurociągów muszą być odizolowane oraz wykonane z materiałów odpornych na korozję.
Rurociągi powinny być zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany moŜliwie jak najbliŜej miejsca,
w którym rurociąg wchodzi do budynku. Nie powinno się wykorzystywać rurociągów do uziemiania
wyposaŜenia elektrycznego.
Połączenia nierozłączne rurociągów powinny być wykonane lutem twardym IS-45 przy uŜyciu
odpowiednich złączek lub kształtek. Zaleca się łączenie rurociągów o średnicach mniejszych niŜ
15x1mm poprzez roztłaczanie końcówek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), trójników, a łuki
wykonać przez gięcie. Dopuszcza się łączenie rurociągów przez zastosowanie typowych złączek
(prostych, trójników i kolanek). Rurociągi o średnicach równych lub większych od 15x1mm naleŜy
łączyć przy uŜyciu typowych złączek, trójników i kolanek.
Przewody izolować otuliną zimnochronną ze spienionego kauczuku typu EPDM Aeroflex gr. 15 mm.
Dla powstającego podczas procesu chłodzenia powietrza kondensatu naleŜy wykonać instalację
odprowadzającą grawitacyjnie powstający kondensat z rur polietylenowych PE o średnicy 25–50 mm.
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W miejscach przejść przewodów, a takŜe w miejscach osadzania lub przeprowadzania urządzeń
klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, naleŜy wykuć otwory, które powinny być większe o 50
mm od wymiarów danego kanału lub urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być
gładkie i otynkowane. Otwory powinny być tak wykonane, aby obciąŜenia ścian nie były przenoszone
na przewody i elementy urządzenia.
Urządzenia klimatyzacyjne naleŜy wyposaŜyć w system pracy całorocznej.
Dokładne opisy technologii wykonywania rurociągów z poszczególnych materiałów zostaną podane
przez producentów lub dostawców materiałów.
2.4 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów, elementów i urządzeń.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i
sposób stosowania.
Przy odbiorze urządzeń i elementów naleŜy:
- dokonać oględzin zewnętrznych,
- sprawdzić wymiary główne,
- sprawdzić sztywność konstrukcji,
- sprawdzić działanie mechanizmów,
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń.
Badania.
Próby po zakończeniu montaŜu instalacji rurociągowych i wyposaŜeniu ich w co najmniej we
wszystkie korpusy punktów poboru lecz przed ich uŜyciem.
Powinno się wykonać następujące próby i czynności kontrolne:
a) próba wytrzymałości mechanicznej
b) próba szczelności
c) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spełniają wymagania
techniczne określone w projekcie
Przed przystąpieniem do badań urządzeń klimatyzacyjnych naleŜy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.
W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy kontrolować:
- prawidłowość pracy urządzeń,
- prawidłowość pracy aparatury regulacyjnej.
W czasie próbnego ruchu naleŜy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń
klimatyzacyjnych powinna obejmować:
- pomiary wstępne przed regulacją,
- regulację sieci oraz elementów zakańczających,
- regulację układów regulacyjnych,
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- sprawdzenie osiąganego natęŜenia hałasu w pomieszczeniach.
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń klimatyzacyjnych naleŜy wykonać sprawozdanie z
pomiarów i regulacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i
inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru
technicznego urządzeń.
Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:
- odcinki przewodów, dla których wymagana jest próba szczelności,
- otwory w ścianach, stropach i dachach,
Z odbioru międzyoperacyjnego naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montaŜu; protokół podpisuje kierownik
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

Odbiory końcowe.
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montaŜu, przeprowadzeniu
prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do
eksploatacji i osiąga zakładane parametry.
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć:
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi
w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów,
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",
- protokoły wykonanych prób i badań,
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom
technicznym, a takŜe niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z kaŜdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz
prób.
2.5 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikację techniczną opracowano na podstawie:
- Dokumentacji projektowej,
- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe"
- Normy Polskie:
• PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
• PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
• PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

