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1.1 Podstawa opracowania. 

 

• Zlecenie Inwestora, 

• Dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana; 

• Inwentaryzacja istniejącego budynku i instalacji sanitarnych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 

15.06.2002r.) z późniejszymi zmianami, 

• Projekt technologii – pracowni mikrobiologii i biochemii i pracowni centrum symulacji 

medycznej 

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Katalogi, informacje techniczne producentów urządzeń 

 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem   opracowania    jest    projekt    budowlany    wewnętrznych    instalacji    sanitarnych    

w istniejącym budynku Państwowej Wyższej  Szkoły  Zawodowej  im.  Prof.  Stanisława  

Tarnowskiego zlokalizowanym przy ul. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyszyńskiego 10 

 
Opracowanie zakresem swoim obejmuje: 

➢ instalację wody zimnej, ciepłej zasilaną z istniejącej instalacji 

➢ instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki do istniejącej instalacji; 

➢ instalację centralnego ogrzewania – wymianę grzejników; 

➢ wentylację mechaniczną; 

➢ Instalacje klimatyzacji; 

 
 
 

 
3. Opis rozwiązań projektowych 

 
3.1 Instalacja wentylacji mechanicznej - hybrydowej. 

 

W celu uzyskania wymaganej wydajności wentylacji w pomieszczeniach adaptowanych na 

pracownie Biochemii i Mikrobiologii na parterze budynku PWSZ w Tarnobrzegu zaprojektowano 

system wentylacji mechanicznej wywiewnej realizowanej poprzez dwa wentylatory o łącznej 

wydajności 1270 m3/h . Kompensację wywiewu stanowić będzie nawiew powietrza zapewniany przez 

nawietrzaki ścienne z grzałką i czerpnią powietrza w ilości 7 szt. oraz infiltrację. Wentylacja 

pozostałych pomieszczeń odbywać się będzie w sposób grawitacyjny – 2 w/h. 
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3.1.1 Określenie ilości powietrza wentylacyjnego. 

 

Ilości wywiewanego powietrza przez instalację mechaniczną Pracownia Biochemii: 

 Dla dygestorium Q=600 m3/h 

 Dla okapu Q=670 m3/h 

 
Zgodnie z opracowaniem technologii Pracownia mikrobiologii i biochemii krotność wymian w 

pomieszczeniu przyjęto na poziomie: n = 5 w/h. Ze względu na wymagania producenta dygestorium 

określone w dokumentacji techniczno-ruchowej wywiew powietrza z dygestorium przyjęto na poziomie 

600 m3/h, przepływ wywiewanego powietrza z urządzenia zapewnia krotności wymian większe niż te 

projektowane w opracowaniu technologii. Krotności wymian powietrza w pomieszczeniu określane są 

na podstawie strumienia powietrza wywiewanego, na który składa się praca odciągu z okapu oraz 

praca odciągu z dygestorium. 

 
W przypadku braku pracy dygestorium, okap przejmie przepływ Q=1270 m3/h, w celu zapewnienia 

proj. wymian powietrza. 

 
Nawiew powietrza zostanie wymuszony przez podciśnienie zapewniane przez wentylację 

mechaniczną wyciągową. Nawietrzaki oraz infiltracja w ilości 7 szt. zapewnią nawiew 90% strumienia 

powietrza wywiewanego. 

 
- Przepływ powietrza dla jednego nawietrzaka: Q=163 m3/h przy włączanych wszystkich 

urządzeniach wyciągowych. Dopuszcza się mniejszą wydajność nawietrzaków, ze względu na 

podwyższoną infiltrację. 

 
Wentylacja pracowni symulacji medycznej będzie odbywać się w sposób grawitacyjny za 

pośrednictwem dwóch kanałów grawitacyjnych murowanych znajdujących się w w/w pomieszczeniu. 

Nie zmienia się sposób użytkowania pomieszczenia pracowni, opracowanie architektoniczne 

przewiduje zwiększenie jego kubatury wraz ze zmniejszeniem liczby przebywających osób. W związku 

z powyższymi założeniami nie przewiduję się zmian w sposobie wentylacji pracowni. Do nawiewu 

powietrza należy zamontować nawietrzaki okienne lub ścienne nad grzejnikami. 

 
3.2 Instalacja klimatyzacji 

Chłodzenie wybranych pomieszczeń będzie realizowane przez klimatyzatory ścienne typu SPLIT. 

Wydajność chłodnicza urządzeń została określona na podstawie uproszczonego bilansu zysków 

ciepła w pomieszczeniach. Projektowana maksymalna temperatura w strefie przebywania ludzi przy 

pełnym obłożeniu pomieszczeń to 27 oC dla temperatury zewnętrznej 32 oC. 

 
Strumienie wydzielanego ciepła jawnego: 

 Dla 1 osoby P=100 W 

 Dla 1 komputera P=100 W 

 
Dla dużych pomieszczeń przyjęto zyski ciepła jawnego 80 w/m2 
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3.3 Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji 

 

W pomieszczeniu pracowni biochemii i mikrobiologii instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji 

należy doprowadzić do umywalki i zlewu obok dygestorium oraz zlewu w dygestorium. Instalacje  

wody zimnej do demineralizatora i oczomyjki – wpięcie w/w mediów z istniejącej instalacji.  W 

pracowni symulacji medycznej należy wykonać nowe podejście pod umywalkę z  pomieszczenia 

węzła cieplnego – wpięcie z istniejącej instalacji wg załączonej części rysunkowej. Odpływ ścieków 

należy odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zakres prac uwzględnia również 

przeniesienie umywalki z szafką z pracowni biochemii nr. 122 baterią i syfonem do pomieszczenia 

123. W miejsce przenoszonej umywalki należy zamontować zlew z kamionkowy dwukomorowy oraz 

dwie baterie higieniczne uruchamiane bez dotyku ręki. 

Projektowana instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonana będzie z rur w technologii 

PP-RCT typ4 łączonych przez zgrzewanie Przyjęte rury wzmacniane włóknem bazaltowym w 

środkowej części rury posiadają zwiększoną trwałość i odporność na temperaturę i ciśnienie, obniżone 

opory liniowe i większą wydajność hydrauliczną. Do rur PP-RCT należy stosować systemowe  

kształtki. 

Rozprowadzenie główne na poziomie parteru - instalacje wodne z podejściami do poszczególnych 

przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Średnice i przebieg wg części rysunkowej opracowania. 

Rozmieszczenie białego montażu zgodnie z opracowaniem architektonicznym i technologicznym. 

Baterie stojące, alternatywnie typu ściennego. Do umywalek w pracowniach, zamontować baterie 

uruchamiane bez kontaktu z dłonią. 

Grubość warstwy tynku  przy  układaniu  w  bruzdach  ściennych  powinna  wynosić:  3  cm  

dla średnicy od DN202,8 do DN253,5; 4 cm. Przewody wody należy układać ze spadkiem min. 2 ‰ 

w kierunku pionu zasilającego. 

Instalacje podtynkowe wodne (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) prowadzić w izolacji gr. 6mm z pianki 

PE. 

Źródłem ciepłej wody o temperaturze 60ºC będzie istniejący podgrzewacz c.w.u. stanowiący 

część węzła cieplnego. 

Po wykonaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. 

Automatyka węzła cieplnego zapewnia możliwość termicznej dezynfekcji instalacji 

c.w.u. o temp. min. 70ºC do max. 80ºC. 

Próby ciśnieniowe. 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne (9 bar), odpowiadające 1,5 – krotnej 

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 min. 

wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 min. Po dalszych 30 min. próby, ciśnienie nie może obniżyć się 

o więcej niż 0,6 bara. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas 

próby głównej wynosi 2 godz. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może 

obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. W próbie tej, 

w cyklach co najmniej 5 min., wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy 

poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. Nie 

mogą być żadne nieszczelności. Instalację wody należy poddać płukaniu wodą. 
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3.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 

W pracowni biochemii i mikrobiologii projektowana wewnętrzna kanalizacja składa się z 

czterech podejść ściennych dla następujących urządzeń sanitarnych: 

- umywalka 
 

- zlew dwukomorowy 
 

- dygestorium 
 

- oczomyjka i demineralizator 
 

z odprowadzeniem ścieków do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, rozmieszczenie wg części 

rysunkowej. 

W pracowni symulacji medycznej należy wykonać podejście ścienne pod umywalkę oraz  

nowy pion kanalizacyjny, uwzględniając przebicie przez strop do pomieszczenia węzła cieplnego i 

wpięcie odpływu ścieków do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w w/w pomieszczeniu. W celu 

właściwego napowietrzenia pionu należy zamontować zawór napowietrzający o średnicy rurociągu. 

Podejścia do poszczególnych punktów sanitarnych wykonać z rur PVC łączonych kielichowo. Rury 

należy prowadzić w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian, w zabudowie z płyty gipsowo- 

kartonowej lub w przestrzeni szafek. Wszystkie poziome przewody kanalizacyjne prowadzić ze 

spadkiem 2% w kierunku zgodnym z odpływem ścieków. 

Rozstaw uchwytów dla pionów kanalizacyjnych wynosi 1,5 m., dla poziomów  75 i  50 co 1,0 m. 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w rurach ochronnych. 

Pracownia będzie wykorzystywana tylko w celach dydaktycznych, nie przewiduję się zrzutu ścieków 

chemicznych lub o charakterze agresywnym do kanalizacji. Wszystkie w/w substancje zostaną 

zmagazynowane i przekazane do utylizacji zgodnie z oświadczeniem inwestora. 

 
3.5 Wentylacja pomieszczenia pracowni 

 

Wywiew powietrza z dygestorium w pracowni biochemii i mikrobiologii 

 

Do wywiewu powietrza z dygestorium dobrano wentylator kanałowy w wykonaniu kwasoodpornym. 

Wentylator będzie umiejscowiony w pomieszczeniu pracowni biochemii i mikrobiologii na kanałach 

wywiewnych z dygestorium. 

 
Za regulacje obrotów w/w wentylatora będzie odpowiadał regulator transformatorowy. Sterowanie 

obrotów wentylatora poprzez regulator odbywa się poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik 

wentylatora. Zmiana obrotów następuję w sposób skokowy, punkt pracy wentylatora należy 

wyregulować poprzez dławienie przepływu na przepustnicach. Dopuszcza się również stosowanie 

regulatorów tyrystorowych lub falowników, w zależności od konstrukcji silnika wentylatora który będzie 

współpracował z instalacją wywiewną. 
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Obliczenie punktu pracy wentylatora: 

Założenia: 

- Wymagany wydatek powietrza Q= 600 m3/h 

-Prędkość przepływu w kanale wentylacyjnym w=5,31 m/s 

-Liniowa strata ciśnienia Δpl= 1,6 Pa/m 

-Długość kanałów wentylacyjnych = 13 m 

-Miejscowa strata ciśnienia dla kolana DN200 900 Δpmk= 5 Pa. 

- Współczynnik strat miejscowych dla wyrzutni powietrza ζ=1,35 

- Podciśnienie na wywiewie z dygestorium Δp = 50 Pa 

 

Obliczenie strat miejscowych dla wyrzutni powietrza: 

Δpmw  = ζ .  w2 . ρ/2 

Δpmw  = 1,35 . 5,312   . 1,2/2 

Δpmw  = 22,8 Pa 

Obliczanie strat miejscowych  

Δpm = Δpmw + 5 . Δpmk 

Δpm = 22,8 Pa + 5 . 5 Pa 

Δpm = 47,8 Pa 

 

Obliczanie strat liniowych 

 
 
 

Obliczenie strat całkowitych 

 

Δpl= 1,6 Pa/m . 13 m 

Δpl = 20,8 Pa 

 

Δpc= Δpl + Δpm 

Δpc= 47,8 Pa + 20,8 Pa 

Δpc= 68,6 Pa 

Wyznaczenie punktu pracy wentylatora: 

Q= 600 m3/h 

Ps= Δp + Δpc 

Ps= 68,8 Pa + 50 Pa 

Ps= 118,6 Pa 

 

Parametry dobranego wentylatora: 

 

• Wydajność max: 1040 m3/h 

• Spręż max: 320 Pa 

• Moc max: 0,15 kW 

• Obroty max: 21900 obr/min 

• Zasilanie: 230V 
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Wywiew powietrza będzie się odbywał poprzez system okrągłych kanałów wentylacyjnych 

(klasa szczelności B) z nierdzewnej kwasoodpornej blachy stalowej połączonych z dygestorium. 

Grubość blach na kanały wentylacyjne musi być dobrana w taki sposób aby nie przewody nie 

wykazywały ugięć miedzy podporami oraz odkształceń związanych z występującymi różnicami ciśnień 

podczas pracy instalacji. Dla średnic kanałów od 160 mm do 250 mm minimalna grubość blachy to 0,6 

mm. Połączenie z dygestorium należy wykonać w sposób szczelny, z wykorzystaniem blaszanych 

przewodów wentylacyjnych. Należy stosować kształtki wentylacyjne wyposażone w uszczelki w celu 

uzyskania wysokiej szczelności kanałów. Kanały należy prowadzić pod stropem (trasa wg. 

Dokumentacji rysunkowej) w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych. Wyrzut powietrza do środowiska 

zewnętrznego nastąpi przez wyrzutnie dachową o wyrzucie pionowym, posadowienie na podstawie 

dachowej w wykonaniu kwasoodpornym. 

 
 

Wywiew powietrza z pomieszczenia pracowni biochemii i mikrobiologii 122 przez odciąg z 

okapu 

 
 

Do wywiewu powietrza z pomieszczenia laboratoryjnego dobrano wentylator dachowy DN200. 

Wentylator będzie umiejscowiony na dachu budynku, posadowienie na podstawie cokołowej 

(wykonanie pod kąt dachu+ podstawa dachowa B/C-200. 

 
- Wymagany wydatek powietrza Q= 1270 m3/h 

-Prędkość przepływu w kanale wentylacyjnym w=7,19 m/s 

-Liniowa strata ciśnienia Δpl= 2,1 Pa/m 

-Długość kanałów wentylacyjnych = 12 m 

-Miejscowa strata ciśnienia dla kolana DN250 900 Δpmk= 7,5 Pa. 

- Podciśnienie na wywiewie z okapu Δp = 50 Pa 

 

Obliczanie strat miejscowych  

Δpm = 3 . Δpmk 

Δpm = 3 . 7,5 Pa 

Δpm = 22,5 Pa 

 

Obliczanie strat liniowych  

Δpl= 2,1 Pa/m . 12 m 

Δpl = 25,2 Pa 
 
 

 
Obliczenie strat całkowitych 

 

 
Δpc= Δpl + Δpm 

Δpc= 25,2 Pa + 22,5 Pa 

Δpc= 47,7 Pa 
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Wyznaczenie punktu pracy wentylatora: 

Q= 1270 m3/h 

Ps= Δp + Δpc 

Ps= 47,7 Pa + 50 Pa 

Ps= 97,7 Pa 

 

Parametry urządzenia 

• Wydajność max: 1900 m3/h 

• Spręż max: 220 Pa 

• Moc: 0,18 kW 

• Obroty: 1400 obr/min 

• Zasilanie: 230V 

 
Za     regulacje     obrotów     w/w     wentylatora     będzie     odpowiadał      transformatorowy 

regulator obrotów o parametrach: 

• Prąd maksymalny: 1,5A 

• Napięcie znamionowe: 230 V 

 
Sterowanie obrotów wentylatora poprzez regulator transformatorowy odbywa się poprzez zmianę 

napięcia zasilającego silnik wentylatora. . Dopuszcza się również stosowanie regulatorów 

tyrystorowych lub falowników, w zależności od konstrukcji silnika wentylatora który będzie 

współpracował z instalacją wywiewną. Zmiana obrotów następuję w sposób skokowy, punkt pracy 

wentylatora należy wyregulować poprzez dławienie przepływu na przepustnicach. 

 
W pomieszczeniu należy zamontować okap do odciągu zanieczyszczeń umiejscowienie i 

wymiary wg części rysunkowej . Wywiew powietrza będzie się odbywał poprzez system okrągłych 

kanałów wentylacyjnych „SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej połączonych z okapem o wymiarach: 

1500x800x450. Grubość blach na kanały wentylacyjne musi być dobrana w taki sposób aby nie 

przewody nie wykazywały ugięć miedzy podporami oraz odkształceń związanych z występującymi 

różnicami ciśnień podczas pracy instalacji. Dla średnic kanałów od 160 mm do 250 mm minimalna 

grubość blachy to 0,6 mm. Połączenie z okapami należy wykonać w sposób szczelny, w/w przewodów 

wentylacyjnych. Należy stosować kształtki wentylacyjne wyposażone w uszczelki w celu uzyskania 

wysokiej szczelności kanałów. Kanały należy prowadzić pod stropem (trasa wg. Dokumentacji 

rysunkowej) w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych. 
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Nawiew powietrza do pomieszczenia pracowni mikrobiologii i biochemii 

 

Nawiew świeżego powietrza będzie się odbywał za pomocą nawietrzaków ściennych o 

średnicy DN150 w ilości 7 szt. Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza 

budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną pracę grzałki: jest 

odpowiedzialny za włączenie jej, gdy temperatura napływającego powietrza jest niższa niż ok 3°C i 

wyłączenie, gdy jego temperatura wzrasta powyżej ok 10-15°C. Półprzewodnikowe elementy grzejne 

same automatycznie regulują pobór mocy w zależności od ilości i temperatury przepływającego 

powietrza. Nawietrzak ten wyposażony jest standardowo w anemostat oraz opcjonalnie w stabilizator 

przepływu. Stabilizator przepływu reguluje strumień przepływającego powietrza. Ogranicza nawiew i 

zabezpiecza przed zmianą jego kierunku, który mógłby wystąpić w pewnych warunkach 

atmosferycznych. Do każdego nawietrzaka dołączany jest dodatkowo filtr powietrza (oddzielnie, do 

samodzielnego montażu). Montaż filtra zapewnia skuteczne wychwytywanie kurzu i innych 

zanieczyszczeń przenoszonych przez powietrze. Straty ciepła na wentylacji oraz dogrzanie strumienia 

powietrza nawiewanego do temperatury pokojowej przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

zostaną pokryte przez istniejącą instalację centralnego ogrzewania. Nawietrzaki należy umieścić na 

zewnętrznej ścianie pracowni wg. załączonej części rysunkowej. 

 
3.6 Wentylacja pomieszczeń objętych opracowaniem 

 
Wentylacja mechaniczna została zastosowana w pracowni biochemii i mikrobiologii, w 

pozostałych pomieszczeniach nie przewiduje się zmiany sposobu wentylacji z uwagi na to że nie 

zmienia się sposób ich użytkowania – wymiana powietrza odbywać się będzie w sposób grawitacyjny. 

W pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną należy zamontować nawietrzaki okienne lub ścienne. 

 
 

Tabela 1. Krotności wymian powietrza wentylacyjnego 
 
 

 
Lp 

Numer 

pom. 

 
Lokalizacja 

powierzchnia 

[m2] 

Kubatura 

[m3] 

Krotność 

wymian 

[1/h] 

 
Nawiew 

 
Wywiew 

 

1 

 

122 

 

parter 

 

85,5 

 

256,5 

 

5 

Nawietrzaki 

ścienne z 

grzałką 7 szt + 

infiltracja 

Mechaniczny = odciągi 

miejscowe + wywiew z 

dygestorium 

2 123 parter 49,8 149,4 3 
Infiltracja + 

nawietrzaki 
Grawitacyjny 

3 124 parter 34,2 102,6 2 
Infiltracja + 

nawietrzaki 
Grawitacyjny 

4 124B parter 34,2 102,6 2 
Infiltracja+ 

nawietrzaki 
Grawitacyjny 

5 225 piętro 49,8 149,4 2 
Infiltracja + 

nawietrzaki 
Grawitacyjny 

6 227 piętro 50,3 150,9 2 
Infiltracja + 

nawietrzaki 
Grawitacyjny 
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Uwagi końcowe 

 

W okresie zimowym uzdatnianie powietrza zewnętrznego będzie polegać na jego filtrowaniu 

oraz podgrzewaniu, w okresie letnim do pomieszczeń będzie nawiewane świeże przefiltrowane 

powietrze. Przy montażu nawietrzaków należy pamiętać o zachowaniu wolnej przestrzeni od strony 

anemostatów, celem umożliwienia późniejszego serwisu urządzeń oraz czyszczenia/wymiany filtrów. 

Podczas projektowania instalacji zachowano określone prędkości powietrza w kanałach w celu 

minimalizacji hałasu w pomieszczeniach oraz optymalizacji zużycia energii przez wentylatory. 

Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych należy zastosować zgodnie z normą PN- 

EN12236:2003. Przewody oraz urządzenia wentylacyjne powinny być zamocowane w sposób trwały 

nie przenoszący drgań na inne elementy instalacji. Ciągi wywiewne należy mocować do ścian i stropu 

za pomocą obejm metalowych z gumowymi podkładkami. Należy zachować rozstaw uchwytów co 1.5 

metra. Regulacja przepływu będzie się odbywać poprzez dławienie na wypływie z anemostatu oraz na 

przepustnicach. Zawory nawiewne posiadają element regulacyjny w postaci okrągłego talerza. Dzięki 

obracaniu talerza możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a tym 

samym dokładne wyregulowanie parametrów pracy zaworu. Po zakończeniu regulacji talerz zaworu 

jest blokowany w wybranej pozycji poprzez dokręcenie nakrętki kontrującej. 

Wentylatory wywiewne będą pracować w sposób ciągły strumień powietrza usuwanego z 

pomieszczenia jest kompensowany poprzez nawiew świeżego powietrza z nawietrzaków ściennych. 

W okresie gdy laboratorium nie będzie pracować należy ustawić niższy bieg wentylatora zapewniając 

n=0,5 w/h wymiany powietrza na godzinę. Niższe podciśnienie generowane przez system wywiewny 

zapewni odpowiednio mniejszy nawiew powietrza. W pomieszczeniu z wentylacją mechaniczną nie 

przewiduję się odzysku ciepła z uwagi na to że wywiewane powietrze może zawierać substancje 

niebezpieczne dla zdrowia i należy całkowicie uniemożliwić możliwość mieszania się powietrza 

wywiewanego z nawiewanym. 

Przejścia instalacji wentylacyjnej przez dach oraz zewnętrzne kanały wentylacyjne należy 

wykonać w sposób szczelny, całkowicie zabezpieczony przeciwwodnie ( obróbka papą podstaw 

dachowych) 

UWAGA! 

 

Kanały wentylacji mechanicznej zamówić po sprawdzeniu przebiegu trasy kanałów oraz 

przestrzeni do dyspozycji. W wypadku kolizji z konstrukcją nośną budynku lub innym 

uzbrojeniem, zmianę trasy uzgodnić z Inwestorem oraz projektantem. Po wykonanych  

robotach i wyregulowaniu instalacji wykonawca powinien dostarczyć inwestorowi protokół 

skuteczności wentylacji. Podany w opracowaniu wykaz firm – producentów i urządzeń należy 

traktować jako przykładowy i stanowiący podstawę w oparciu, o którą zaprojektowano 

instalację. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń w uzgodnieniu z 

inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie niższych niż podano w projekcie. Wszystkie 

roboty, urządzenia i materiały użyte do realizacji instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi 

w Polsce normami i przepisami. Wykonawca przy wycenie musi uwzględnić wszystkie 

materiały i prace pomocnicze, pomiary i próby ciśnieniowe instalacji, napisanie instrukcji 

eksploatacji oraz szkolenie obsługi. Instalacja po zakończeniu prac ma być kompletna, 

spełniająca założenia projektowe i gotowa do eksploatacji. 
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Wszystkie kanały wentylacji nawiewnej oraz wyciągowej należy uziemić zgodnie z PN. 

Kanały wywiewne należy zaizolować wełną mineralną na folii gr. 50mm w przestrzeniach 

nieogrzewanych. Przewody wentylacyjne znajdujące się na dachu należy zaizolować warstwą izolacji 

z wełny mineralnej o grubości 50mm oraz dodatkowo oblachować płaszczem z blachy aluminiowej. W 

pomieszczeniach gdzie zastosowano mechaniczną wentylację należy zaślepić istniejące przewody 

wentylacji grawitacyjnej. 

 
3.7 Instalacja klimatyzacji 

 

Zakres opracowania. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie instalacji 

klimatyzacji  w  wybranych   pomieszczeniach   budynku   Państwowa   Wyższa   Szkoła   Zawodowa 

w Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego 10 w Tarnobrzegu. Zakres rzeczowy obejmuje: - montaż 

sześciu jednostek zewnętrznych – agregaty skraplające na ścianie budynku z 6 jednostkami 

klimatyzacyjnymi (wewnętrznymi) ściennymi wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, sterowniczej - 

umiejscowienie jednostek wewnętrznych ( według dokumentacji rysunkowej ), oraz jednostek 

zewnętrznych na ścianach budynku na wspornikach- określenie przebiegu oraz średnic instalacji 

chłodniczej, - określenie przebiegu oraz średnic instalacji skroplin, zastosowanie pompek skroplin dla 

wybranych parowników - wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania. 

 
Rozwiązania projektowe 

 
 

Budynek, w którym ma być wykonana instalacji klimatyzacji jest obiektem istniejącym i 

funkcjonującym. Projekt klimatyzacji obejmuje wybrane pomieszczenia na poziomie parteru i 1 piętra 

budynku. W oparciu o przekazane przez Inwestora wytyczne, instalację klimatyzacyjną należy 

wykonać z zastosowaniem urządzeń typu SPLIT. Zgodnie w wytycznymi Inwestora projektuje się 

system oparty o technologię inwerterową. Dobór wydajności chłodniczej jednostek wewnętrznych oraz 

agregatów skraplających dokonano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na chłód 

każdego z pomieszczeń. Na obiekcie wykonano także wizję lokalną, w trakcie której zwrócono uwagę 

na możliwości techniczne montażu poszczególnych jednostek wewnętrznych oraz instalacji 

towarzyszących. Zastosowano konfigurację podstawową, która pozwala na schładzanie powietrza w 

wybranych pomieszczeniach. Zamontowane urządzenia klimatyzacyjne mają wydajność odpowiednią 

do zapotrzebowania na chłód w rozpatrywanych pomieszczeniach. Informacje montażowe: Jednostki 

zewnętrzne należy zlokalizować na wspornikach na elewacji budynku. Jednostki wewnętrzne 

zlokalizowane będą w pomieszczeniach w miejscach oznaczonych w dokumentacji rysunkowej). 

Lokalizacja wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych została uzgodniona z Inwestorem. 

Umiejscowienie klimatyzatorów oraz rozprowadzenie przewodów zasilających czynnikiem  

chłodniczym oraz odprowadzających skropliny przedstawia część rysunkowa dołączona do 

dokumentacji. Dla pokrycia zapotrzebowania chłodu w rozpatrywanych pomieszczeniach dokonano 

doboru 6 sztuk jednostek wewnętrznych. Jednostki te współpracują z 6 agregatami skraplającymi 
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umieszczonymi na elewacji budynku. W trakcie montażu rury chłodnicze należy prowadzić w korytach 

z tworzywa sztucznego, które to posiadają odpowiedni przekrój niezbędny do prac montażowych. 

Należy zwrócić uwagę na minimalizację wymiarów przejść przez ściany. Konstrukcja zastosowanych 

agregatów skraplających oparta o technologię inwerterową w tym konkretnym przypadku nie wymaga 

wykonywania syfonów na pionowych odcinkach instalacji chłodniczej. Odprowadzenie skroplin z 

jednostek wewnętrznych realizować należy rurami z tworzywa sztucznego oraz gumowymi wężykami 

do kondensatu. Skropliny odprowadzane będą za pomocą pompek skroplin w przypadku większych 

odległości (dopuszcza się grawitacyjny odpływ skroplin) wg dokumentacji rysunkowej , następnie będą 

wyprowadzone na zewnątrz budynku w bezpośrednim sąsiedztwie agregatów skraplających. 

Przewody   odprowadzenia   skroplin    wykonać    z    rur    PVC    o    średnicy    ¾”    łączonych 

przez klejenie lub wężykiem gumowym 6/9 mm. Każdy skraplacz (jednostka zewnętrzna) będzie 

połączona z jednostkami wewnętrznymi za pomocą przewodów chłodniczych, kabli zasilających i 

sterowniczych. Wszystkie przewody chłodnicze rozpatrywanego układu klimatyzacji należy wykonać z 

rur miedzianych, rury łączyć lutem twardym (lutowanie w osłonie gazu obojętnego) jeśli zajdzie taka 

konieczność. Przewody freonowe należy zaizolować paroszczelną izolacją chłodniczą o grubości 

ścianki min. 9 mm. Po montażu należy wykonać 24 – godzinną próbę szczelności instalacji chłodniczej 

pod ciśnieniem maksymalnym określonym przez producenta urządzenia oraz sprawdzić poprawną 

pracę pompek skroplin i szczelność instalacji chłodniczej. Instalację chłodniczą należy prowadzić w 

korytach z tworzywa sztucznego. Wraz z instalacją chłodniczą należy prowadzić przewody sterujące i 

zasilające. Dyspozycje prowadzenia przewodów chłodniczych i odpływu skroplin przedstawia część 

graficzna opracowania. Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych wg oddzielnego opracowania. 
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Obliczenia mocy chłodniczej pomieszczeń, dobór urządzeń 

 
 

Dobór jednostek klimatyzacyjnych wykonano na podstawie opracowania bilansu zapotrzebowania na chłód każdego z pomieszczeń. 

 
 

Tabela 1. Podstawowe dane jednostek klimatyzacyjnych 
 

 

 

 
Lp 

 
 

Numer 

pom. 

 

 
Lokalizacja 

 

 
przeznaczenie 

 
 

powierzchnia 

[m2] 

 

 
Kubatura [m3] 

 
 

Dobrana moc 

chłodnicza [kW] 

 
 

Klimatyzator (jednostka 

wewnętrza / zewnętrzna) 

1 122 parter Pracownia mikrobiol 85,5 256,5 6,6 INVERTER 

2 123 parter 
Pracownia symulacji 

med 
49,8 149,4 3,5 INVERTER 

3 124 parter sala wykładowa 34,2 102,6 3,5 INVERTER 

4 124B parter sala wykładowa 34,2 102,6 3,5 INVERTER 

5 225 piętro sala wykładowa 49,8 149,4 6,6 INVERTER 

6 227 piętro sala wykładowa 50,3 150,9 6,6 INVERTER 
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Izolacja rurociągów miedzianych freonowych 

 
 

Przewody od zewnątrz izolować otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 

0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 9 mm. 

 
Uwagi o montażu i eksploatacji 

Montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej należy zlecić firmie z odpowiednimi kwalifikacjami 

(posiadającej certyfikat F-gazowy), doświadczeniem i autoryzacją dla danego typu urządzeń. 

 
Wymagania i zalecenia 

Wymagania BHP Zaprojektowana instalacja klimatyzacji spełnia warunki obowiązujących 

Wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania. Instalacja chłodnicza 

powinna zostać oczyszczona, należy wykonać próbę szczelności, wytworzyć próżnię i ostatecznie 

napełnić ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A. Ilość czynnika chłodniczego dla każdej 

instalacji zależy od jej długości. 

Wymagania w zakresie użytkowania instalacji. Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i 

spełnienia wymagań stawianych jej jest właściwa eksploatacja, zaleca się wykonywanie regularnych 

przeglądów serwisowych minimum dwa razy w roku. 

Zalecenia eksploatacyjne. Należy pamiętać, iż podczas pracy klimatyzacji okna muszą być 

zamknięte oraz drzwi między pomieszczeniami nieklimatyzowanymi. Regulację kierunku przepływu 

strumienia powietrza umożliwia ustawienie żaluzji za pomocą pilota. Zaleca się ukierunkowanie 

nawiewu powietrza w kierunku górnej strefy pomieszczenia, wzdłuż sufitu, gdzie gromadzi się ciepłe 

powietrze. Przy takim ustawieniu proces mieszania powietrza w pomieszczeniu będzie 

najkorzystniejszy. W okresie długotrwałych podwyższonych temperatur zewnętrznych, które występują 

incydentalnie, można zastosować tzw. nocne chłodzenie, które obniży ilość ciepła zakumulowanego 

przez przegrody pomieszczenia co spowoduje obniżenie szczytowego zapotrzebowania na chłód w 

ciągu dnia. Podczas eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych należy przestrzegać zalecanej różnicy 

temperatur między temperaturą zewnętrzna a temperaturą wewnętrzną 5-7°C, mającej na celu 

zapobiegnięciu szokowi termicznemu organizmu. 

Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz obowiązującymi przepisami 

bhp, p.poż. jak również z wymaganiami dostawców urządzeń i materiałów. 
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3.8 Instalacja C.O. 

 
 

Zakres robót związanych z centralnym ogrzewaniem obejmuje wymianę 2 grzejników w 

pomieszczeniu nr 2.25. Istniejące grzejniki należy zdemontować i przekazać inwestorowi, do 

montażu nowych grzejników typu C22 podłączenie boczne wys.600mm dł. 1400 mm 2 szt. należy 

wykorzystać istniejące podejścia łącznie z armaturą odcinającą/regulacyjną. Po montażu należy 

sprawdzić szczelność połączeń oraz odpowietrzyć grzejniki oraz w razie konieczności 

wyregulować całą instalację. Lokalizacja według dok. rysunkowej. 

 

 
4 WYTYCZNE BRANŻOWE 

 

 
BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA 

Przewody odprowadzenia kondensatu prowadzić z minimalnym 0,5% spadkiem. Na 

przewodach odprowadzających skropliny od jednostek wewnętrznych należy zamontować mini 

pompki do skroplin. Ze względów estetycznych pompki należy montować w obudowie klimatyzatora 

wewnętrznego. Zastosować pompki o wydajności min. 14dm3/min, wysokości podnoszenia min. 10m, 

poziomie hałasu do 21dB(A). Mocowanie przewodów powinno zapewnić ich pewne umocowanie do 

konstrukcji    budowlanej,    a    jednocześnie    umożliwić    swobodny    przesuw    podłużny. 

Przebicia w stropie pod podejścia kanalizacyjne prowadzić w tulejach. Montować baterie uruchamiane 

bez kontaktu z dłonią. 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA – BUDOWLANA 

Wykonać konstrukcję wsporczą pod jednostki zewnętrzne instalacji klimatyzacji. Urządzenie 

zewnętrzne osadzić na gumach antywibracyjnych i przykręcić śrubami z nakrętkami i podkładkami 

antywibracyjnymi. Wymiary i wagę urządzeń załączona do opracowania projektowego. 

Wykonać przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociągów. 

Dla wykonania czynności serwisowych należy zapewnić dostęp do urządzeń i elementów instalacji 

klimatyzacji, tj. wykonać konieczne i wymagane przez producentów urządzeń otwory rewizyjne. 

Wsporniki i mocowanie rur, przewodów i urządzeń wykonać w systemie zapewniającym izolacje wibro-

akustyczną pomiędzy montowaną instalacją a elementem konstrukcyjnym, do którego jest mocowana. 

Przebicia w ścianach dla nawietrzaków wykonać wiertnicą do betonu. Kanały wentylacyjne należy 

zabudować płytami gipsowo-kartonowymi. Otwory po przebiciach dla wszystkich przewodów 

instalacyjnych należy naprawić / odtworzyć do stanu poprzedzającego. Podstawy dachowe 

wentylatorów dachowych należy obrobić papą – utworzyć przejście szczelne przez dach. Podstawy 

dachowe mocować do powierzchni dachu. 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Zasilić energią elektryczną z tablicy rozdzielczej umiejscowionej w przedmiotowym obiekcie. 

Należy wykonać następujące podłączenia elektryczne: 

• zasilenie jednostek wewnętrznych 

• zasilenie jednostek zewnętrznych 

• zasilenie pompek odprowadzenia skroplin 

• zasilenie regulatorów obrotów wentylatorów 

• zasilenie wentylatora dachowego 
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• Zasilenie wentylatora kanałowego 

• zasilanie nawietrzaków ściennych 

• zamontować tablicę rozdzielczą z zabezpieczeniami dla systemu chłodniczego i 

wentylacyjnego 

 
Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz obowiązującymi 

przepisami bhp, p.poż. jak również z wymaganiami dostawców urządzeń i materiałów. 
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5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

 

 
OBIEKT: 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA w TARNOBRZEGU 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ / INSTALACJA 

KLIMATYZACJI / INSTALACJA WOD-KAN / INSTALACJA C.O. 

 
ADRES BUDOWY: 

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyszyńskiego 10 
 

INWESTOR: 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA w TARNOBRZEGU 

39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 50 
 

PROJEKTOWAŁ: 

mgr inż. Robert Sobieraj 

mgr inż. Piotr Jarosz 

 

1. Zakres robót. 

Roboty budowlane związane z montażem: rur instalacji wentylacji mechanicznej, kanałów, 

izolacji, urządzeń w tym wentylatorów, klimatyzatorów i nawietrzaków ściennych, instalacji chłodniczej, 

inslacji wod – kan, instalacji C.O. Próby szczelności, odbiory i rozruch. 

 
2. Istniejące obiekty budowlane. 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych i projektowanych elementów zagospodarowania  zgodnie  

z projektem budowlanym. 

 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

Nie dotyczy 
 

4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do zagrożenia. 

Przewidzieć ogrodzenie miejsca budowy na czas prowadzenia robót montażowych, w celu 

uniemożliwienia dostępu osób postronnych. 

Teren budowy posiada dojazd umożliwiający bezpośredni dostęp dla sił ratowniczych. 
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5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

▪ związane z lutowaniem gazowym, 

▪ związane z robotami na wysokości (wysokość do 15m), 

 
6. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Nie dotyczy 

 
7. Określenie sposobu przechowywania materiałów szczególnie niebezpiecznych. 

Przewidzieć zabezpieczenie gazów technicznych przechowywanych na placu budowy, 

zgodnie z przepisami BHP. 

 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwu. 

Prace prowadzić  zgodnie  z Rozporządzeniem  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa    

i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporządzeniem BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 03.47.401). Należy pamiętać o zachowaniu drożności dróg komunikacyjnych, 

materiały budowlane składować tak, aby nie tarasowały wjazdu i wyjazdu z posesji. Dokonać odbioru 

montażu i prób szczelności w obecności przedstawicieli dostawców przedmiotowych mediów. 

9. Ochrona osobista i instruktaż pracowników. 

Przed  dopuszczeniem  pracownika  do  pracy  należy  zabezpieczyć  pracownika  w  odzież  roboczą  

i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrożenia powinni być 

zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania. 

Kierownik budowy  winien  zapewnić  instruktaż  pracowników  z  zakresie  ogólnych  przepisów  BHP 

i szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych. 

Do zapewniania ochrony zobowiązuje się kierownika budowy i inwestora w/w obiektu. 

 
 
 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Jarosz 



 

 

 

 

       

       

 

    

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

  



 

 

 



 

 

 


