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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz spr��onego powietrza 

i gazów technicznych dla projektowanego budynku Laboratorium Badawczego dla 

Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Pozna�skiej w Rzeszowie 

1. Podstawa opracowania 

1.1.Zlecenie Inwestora 

1.2.Podkłady architektoniczne  

1.3.Obowi�zuj�ce normy i przepisy. 

2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

2.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji - parter 

W pomieszczeniach laboratorium na parterze oraz pomieszczeniach towarzysz�cych 

zaprojektowano wentylacj� mechaniczn� z chłodzeniem. Realizowana ona b�dzie poprzez 

urz�dzenie dachowe Rooftop typu Balic 1×BAH 035 SNM produkcji Lennox*. Dobrano 

Rooftop* z odzyskiem ciepła i chłodu na wymienniku krzy�owym o wydajno�ci 6100m3/h. 

Urz�dzenie b�dzie zlokalizowane na dachu nad pi�trem. W �cianie obok serwerowi 

zaprojektowano zej�cie kanałami nawiewnym oraz wywiewnym z dachu do pomieszcze� na 

parterze. Czynnikiem grzewczym w Rooftopie* b�dzie woda o parametrach 80/60°C 

dostarczana z w�zła cieplnego. Rooftop* jest urz�dzeniem kompaktowym, wyposa�onym jest 

w czerpni�, wyrzutni� wywiewn�, podstaw� dachow�, przepustnic� ekonomizera, filtry typu 

G4 i F7, nagrzewnic� wodn�, chłodnic� na czynnik R410A wraz ze zintegrowanymi 

spr��arkami, dwubiegowe wentylatory na nawiewie i wywiewie oraz moduł odzysku ciepła  

i chłodu. Kanały prowadzone na dachu nale�y wykona� z blachy stalowej ocynkowanej, 

zaizolowanej wełn� mineraln� gr.80 mm oraz zabezpieczy� płaszczem z blachy stalowej 

ocynkowanej.. 

Sie� kanałów rozprowadzaj�cych wykona� jako prostok�tne z płyt CLIMAVER A2 PLUS* gr. 

25mm dodatkowo zaizolowa� 20mm wełny mineralnej (ł�czna grubo�� izolacji 40mm). 

Nawiew oraz wywiew realizowane b�d� ci�gami prostok�tnych przewodów oraz kratek 

nawiewnych i wywiewnych typu STW z przepustnic� GS firmy Smay*. Kanały nale�y 
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prowadzi� pod stropem parteru, w pomieszczeniu holu oraz nad zapleczem sanitarnym -  

w przestrzeni stropu podwieszonego. Powietrze b�dzie dostarczane w ilo�ci V=6100 m3/h  

i temperaturze nawiewu – tn=200C i wywiewane w tej samej ilo�ci. Wymiary przewodów 

rozdzielczych rosn� wraz ze zwi�kszaj�cym si� strumieniem przepływu powietrza. W celu 

umo�liwienia regulacji przepływu, na rozpływach powietrza nawiewanego oraz wywiewanego 

nale�y przewidzie� przepustnice wielopłaszczyznowe. 

W pracowni materiałów polimerowych LMKiP 2 wydzielona została komora maszyny 

wytrzymało�ciowej, w której nale�y utrzyma� temperatur� 23°C (±2). W komorze, poza 

wentylacj� mechaniczn�, zaprojektowano dodatkowo klimatyzator na�cienny. Dobrano 

klimatyzator firmy Lennox typu Relax GHM9NLA* o wydajno�ci chłodniczej Q=2,6kW. 

Jednostk� zewn�trzn� do klimatyzatora umie�ci� na dachu budynku. 

2.1.1. Wentylacja wyci�gowa znad stanowisk wskazanych przez technologa - parter 

W pomieszczeniu pracowni materiałów kompozytowych LMKiP 3 zaprojektowano wentylacj�

wyci�gow� zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Powietrze b�dzie wyci�gane znad 

wskazanych stanowisk i wyrzucane na zewn�trz na pomoc� odci�gów miejscowych. Instalacja 

zaprojektowana jest jako dwa układy wyci�gowe do których podł�czone s� okapy  

o wymiarach dł.×szer. 1000×1000. Układy zako�czone b�d� wentylatorami dachowymi 

WDEx-16-1380 z firmy Juwent *, posadowionymi na dachu, na podstawie dachowej typu 

PWD-16-B/I firmy Juwent.* 

Instalacj� odci�gu z dwóch dygestoriów zaprojektowano jako dwa wyci�gi poł�czone w jeden 

wspólny kanał wyprowadzony nad dach i zako�czony wentylatorem dachowym WDE-20-J-

1380-K* w wykonaniu kwasoodpornym. Wentylator posadowiony b�dzie na podstawie 

dachowej PWD-20-B/I z firmy Juwent.* 

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi (ze wzgl�du na ppo�.) w pomieszczeniu pracowni 

materiałów kompozytowych LMKiP 3 zaprojektowano wentylacj� wyci�gow� awaryjn�. 

Wentylacja awaryjna zapewnia 2700m3/h powietrza tj. 10 wymian/h. Wyci�g awaryjny b�dzie 

uruchamiany automatycznie, detektorem LPG DEX 15/N firmy Gazex*, po przekroczeniu 

dopuszczalnych st��e� gazu w pomieszczeniu. Układ wyci�gowy zako�czony b�dzie 

wentylatorem dachowym typu WDEx-40-700 firmy Juwent*, posadowiony na podstawie 

dachowej typu PWD-40-B/I firmy Juwent.* 

W pomieszczeniach pracowni materiałów polimerowych LMKiP 2 i pracowni auksetyków 

LMKiP 1 zaprojektowano wentylacj� wyci�gow� miejscow� znad stanowisk wskazanych 

przez technologa.  
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Dla stanowiska reometru obrotowego (nr 5) w pomieszczeniu LMKiP 2 przewidziano okap  

o wymiarach 1200×1000 mm Dora Metal*, za� znad linii do wytłaczania włókien 

auksetycznych (stanowisko nr 10) w pomieszczeniu LMKiP 1 przewidziano okap o wymiarach 

dł.×szer. 2500×1500mm Dora Metal*. Instalacja zaprojektowana jest jako dwa układy 

wyci�gowe do których podł�czone s� okapy. Instalacja prowadzona jest w szachcie 

wentylacyjnym, nast�pnie na I pi�trze w stropie podwieszonym i wyprowadzona nad dach. 

Układy zako�czone s� wentylatorami dachowymi typu WD 20-J-900 firmy Juwent *, 

posadowionymi na podstawach dachowych typu PWD-20-B/I firmy Juwent.* 

W pomieszczeniu pracowni bada� silników tłokowych LKWP 2 zgodnie z wytycznymi 

technologicznymi zaprojektowano wentylacj� awaryjn� w ilo�ci 730 m3/h powietrza, 

uruchamian� czujnikiem alarmowym nadmiernego st��enia oparów benzyny typu DEX 31 K 

firmy Gazex*. Zaprojektowano wyci�g powietrza z dwóch poziomów – jedn� kratk�

umieszczon� pod sufitem, drug� usytuowan� ok. 0,5m nad posadzk�. Wyci�g awaryjny 

zako�czony jest wentylatorem dachowym typu WDEx-16-1380 z firmy Juwent*, 

posadowionym na podstawie dachowej typu PWD-16-B/II firmy Juwent*. W pomieszczeniu 

LKWP 2 na �cianie bocznej, obok stanowiska badawczego b�dzie zainstalowany odci�g spalin 

z rury wydechowej badanego silnika. Przewidziano odci�g spalin firmy Nederman typu NTP-

B* z w��em 4˝ oraz wentylatorem N16*. Wyrzut spalin przewidziano nad dach budynku. Rur�

wywiewn� stalow� na dachu nale�y zako�czy� U-rurk�, zabezpieczaj�c� przed przedostaniem 

si� wody deszczowej przez odci�g do pomieszczenia. 

2.2. Instalacja klimatyzacji - pi�tro 

W pomieszczeniach laboratorium na pi�trze oraz pomieszczeniach towarzysz�cych 

zaprojektowano klimatyzacj�. Realizowana ona b�dzie przez centrale dachow� Rooftop typu 

BALTIC 1×BAH 035 SNM produkcji Lennox* z odzyskiem ciepła i chłodu na wymienniku 

krzy�owym o wydajno�ci 6600m3/h. Urz�dzenie b�dzie zlokalizowane na dachu nad pi�trem. 

Czynnikiem grzewczym w centrali b�dzie woda o parametrach 80/60°C dostarczana z w�zła 

cieplnego. Rooftop* jest urz�dzeniem kompaktowym, wyposa�ony w czerpni�, wyrzutni�

wywiewn�, podstaw� dachow�, przepustnic� ekonomizera, filtry typu G4 i F7, nagrzewnic�

wodn�, chłodnic� na czynnik R410A wraz ze zintegrowanymi spr��arkami, dwubiegowe 

wentylatory na nawiewie i wywiewie oraz moduł odzysku ciepła i chłodu. Kanały prowadzone 

na dachu nale�y wykona� z blachy stalowej ocynkowanej, zaizolowanej wełn� mineraln� gr.80 

mm oraz zabezpieczy� płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. 
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Sie� kanałów rozprowadzaj�cych powietrze w ilo�ci V=6600 m3/h i temperaturze nawiewu – 

tn=200C (zima) oraz tn=180C (lato) i wywiewane w tej samej ilo�ci, wykona� jako prostok�tne 

z płyt CLIMAVER A2 PLUS* gr. 25mm dodatkowo zaizolowa� 20mm wełny mineralnej 

(ł�czna grubo�� izolacji 40mm). Nawiew oraz wywiew realizowane b�d� ci�gami 

prostok�tnych przewodów oraz kratek nawiewnych i wywiewnych typu STW z przepustnic�

GS firmy Smay*. Kanały nale�y prowadzi� w przestrzeni stropu podwieszonego pi�tra. 

Wymiary przewodów rozdzielczych rosn� wraz ze zwi�kszaj�cym si� strumieniem przepływu 

powietrza. W celu umo�liwienia regulacji przepływu powietrza nawiewanego oraz 

wywiewanego nale�y przewidzie� przepustnice wielopłaszczyznowe. 

Ze wzgl�du na konieczno�� utrzymania w pokoju pomiarowym LMKiP 6 temperatury 23°C 

(±2) i wilgotno�ci 55% (±5) zaprojektowano dodatkowo klimatyzator kasetonowy oraz 

nawil�acz parowy. Dobrano klimatyzator firmy Lennox typu DHM 12N* o wydajno�ci 

chłodniczej Q=3,5kW. Jednostk� zewn�trzn� klimatyzatora umie�ci� na dachu nad pokojem 

pomiarowym. W celu utrzymania 55% wilgotno�ci powietrza w pomieszczeniu 

zaprojektowano nawil�acz parowy Lennox serii HumiSTEAM UE005HL000 * o wydajno�ci 

5kg/h, z wentylatorowym dystrybutorem pary. Praca nawil�acza sterowana b�dzie poprzez 

na�cienny czujnik wilgotno�ci typu ASWH 100000*. 

2.3. Instalacja klimatyzacji - serwerownia 

W pomieszczeniu serwerowi na pi�trze zaprojektowano 2 klimatyzatory na�cienne firmy 

Lennox typu Relax GHM 18NLA* o wydajno�ci chłodniczej Q=5,28 kW ka�dy, 

przystosowane do pracy zimowej. Jednostki zewn�trzne do klimatyzatorów umie�ci� na dachu 

nad pomieszczeniem serwerowi. Klimatyzatory b�d� działa� naprzemiennie. 

2.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji – pomieszczenie techniczne PT 6 

W pomieszczeniu PT 6 zlokalizowane b�dzie urz�dzenie OxyReduct* chroni�ce serwerownie  

w przypadku po�aru. Dlatego dla prawidłowej pracy urz�dzenia, w pomieszczeniu 

zaprojektowano wentylacj� nawiewn� i wyci�gow� oraz klimatyzator na�cienny firmy Lennox 

typ Relax GHM 18NLA* o wydajno�ci chłodniczej Q=5,28 kW. 

2.4. Instalacja zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych 

Instalacj� zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wykona� z rur stalowych czarnych ze szwem, 

spawanych o �rednicach jak na rysunkach rzutów i schemacie zaizolowane izolacj� typu 
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Thermacompact* gr. jak poni�ej wg. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. 

U.08.201.1238. 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo�� izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1  �rednica wewn�trzna do 22 mm  20 mm 
2  �rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  �rednica wewn�trzna od 35 do 100 mm  równa �rednicy wewn�trznej rury 
4  �rednica wewn�trzna ponad 100 mm  100 mm 
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz�ce przez 

�ciany lub stropy, skrzy�owania przewodów 
1/2 wymaga� z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewa� centralnych wg poz. 1 -4, uło�one 
w komponentach budowlanych mi�dzy ogrzewanymi 
pomieszczeniami ró�nych u�ytkowników 

1/2 wymaga� z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze  6 mm 
8  Przewody ogrzewania powietrznego (uło�one 

wewn�trz izolacji cieplnej budynku)  
 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (uło�one na 
zewn�trz izolacji cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewn�trz budynku2)

 50 % wymaga� z poz. 1-4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewn�trz budynku2)

 100 % wymaga� z poz. 1-4 

Ciepło do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych b�dzie dostarczane z w�zła cieplnego. 

Nagrzewnice b�d� zasilane wod� o parametrach 80/60°C. Na schemacie zasilania nagrzewnic 

wentylacyjnych podano równie� dobran� armatur�. Zawory regulacyjne z firmy Tour 

Anderson* przy nagrzewnicach b�d� współpracowały z zaworem regulacyjnym w w��le 

ciepłowniczym. Zawory trójdrogowe b�d� dostarczane wraz z centralami typu Rooftop*.  

W najwy�szych punktach instalacji, przy nagrzewnicach zlokalizowanych w centralach na 

dachu budynku zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki ∅15mm. 

2.5. Instalacja chłodzenia 

Instalacj� chłodnicz� nale�y wykona� z rur miedzianych. Na całej długo�ci ruroci�gi nale�y 

izolowa� oddzielnie otulin� zimnochronn� z pianki polietylenowo-kauczukowej typ 

Thermaflex AC*. Współczynnik przewodzenia ciepła otuliny 0,034 W/mK. Temperatura pracy 

-80°C do +95 °C. Wszystkie poł�czenia odcinków izolacji nale�y skleja� doczołowo. 
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Stosowa� nale�y klej Thermaglue*. Miejsca poł�cze� dodatkowo zabezpieczy� ta�m�

Thermatape AC*. 

2.6. Instalacja odprowadzania skroplin 

Z jednostek wewn�trznych klimatyzatorów nale�y odprowadzi� skropliny (tryb chłodzenia). 

Jako przewodów nale�y u�y� rurek twardych PCV, ze spadkiem 2÷5%. �rednice rurek zgodne 

z cz��ci� graficzna opracowania. Przewody nale�y wł�czy� do istniej�cej kanalizacji sanitarnej 

(nale�y zastosowa� syfony oraz przerwy powietrzne). 

3. Instalacja spr��onego powietrza i gazów technicznych 

W pracowni materiałów kompozytowych LMKiP 3 na parterze, zaprojektowano instalacje 

gazów technicznych tj. tlen O2, azot N2 oraz LPG. Gazy te, zgodnie z wytycznymi 

technologicznymi, nale�y doprowadzi� do mikrokalorymetru sto�kowego oraz przyrz�du do 

badania odporno�ci tworzyw sztucznych na płomie�. (stanowisko 2 i 3). Gazy techniczne do 

punktów odbioru nale�y doprowadzi� z butli gazowych zlokalizowanych w szafach 

bezpiecze�stwa na zewn�trz budynku. Instalacje prowadzi� po �cianie pomieszczenia, pod 

stropem. Zej�cia w miejsca odbioru zako�czy� ok. 1,2m nad posadzk�, wyposa�y� w punkty 

poboru gazu jednostopniowe LINDE typu W40 B*. Tlen oraz azot projektuje si� doprowadzi�

z butli 40 l.  

Na wyj�ciu z butli z tlenem zaprojektowano panel redukcyjny typu S 201 firmy Linde*. Za 

panelem redukcyjnym przewidziano zawór elektromagnetyczny ZECA DN 10 /230V AC*, 

bezpo�redniego działania normalnie otwarty, otwierany r�cznie za pomoc� przycisku przy 

stanowisku, na którym tlen b�dzie u�ywany.  

Na wyj�ciu z butli z azotem zaprojektowano wspólny dla 2 butli, półautomatyczny panel 

redukcyjny typu A 208 firmy Linde wersja „C”* - z sygnalizacj� opró�nienia jednej z dwóch 

butli. Za panelem redukcyjnym ci�nienia gazu przewidziano zawór elektromagnetyczny ZECA 

DN10 /230V AC*, bezpo�redniego działania normalnie otwarty, otwierany r�cznie za pomoc�

przycisku przy stanowisku, na którym azot b�dzie u�ywany.  

Szafa z gazami technicznymi (azot + tlen) zlokalizowana b�dzie przy �cianie pracowni 

materiałów kompozytowych LMKiP 3.  

Propan-butan nale�y doprowadzi� z butli 33 l usytuowanej w szafie na butle obok butli  

z azotem i tlenem. Wytyczne szczegółowe dotycz�ce zawarto�ci w szafie ilo�ci butli z gazami 

technicznymi oraz ich pojemno�ci podano w projekcie technologicznym. Instalacj� propan-
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butan nale�y wyposa�y� w odcinaj�cy zawór elektromagnetyczny (w szafie z butl�) ZB-20 

WE 12V.DC*, otwierany r�cznie za pomoc� przycisku przy stanowisku, na którym LPG 

b�dzie u�ywany oraz współpracuj�cy z zaprojektowanym alarmowym czujnikiem 

sygnalizuj�cym niekontrolowany wypływ gazu w trakcie bada� w przypadku zga�ni�cia 

płomienia i odcinaj�cy dopływ gazu propan-butan oraz uruchamiaj�cy wentylacj� awaryjn�. 

Dobrano detektor gazu LPG typu DEX-15/N z firmy Gazex.* Nale�y go umie�ci� na �cianie 

ok. 0,3m nad podłog� w pomieszczeniu materiałów kompozytowych, obok stanowisk, do 

których dostarczamy gaz LPG, jak na rys. Instalacj� LPG projektuje si� wykona� z rur 

stalowych czarnych bez szwu (wg PN-80/H74219, PN-79/H-74244 lub PN-79/H-74200) jako 

spawan�. Wszystkie łuki gi�te wykona� nale�y z rur bez szwu. Jako jedyne poł�czenie 

gwintowane dopuszcza si� montowanie armatury odcinaj�cej. Poł�czenia gwintowane 

uszczelni� konopiami czesanymi, nasyconymi mini� w poko�cie lub praktyczniejszymi  

i pewniejszymi w u�yciu ta�mami teflonowymi. 

Instalacj� tlenu i azotu projektuje si� z rur miedzianych typu SF-Cu-z4-TIN 143/92 ł�czonych 

przez lutowanie twarde przy u�yciu spoiwa L-AG 45ASn według DIN/PN. Instalacja tlenowa 

b�dzie zako�czona punktami poboru wykonanymi zgodnie z norm� PN-92/M-75200-ISO 

9170.  

Instalacja spr��onego powietrza b�dzie zasilana z projektowanej centralnej spr��arki �rubowej 

z wbudowanym osuszaczem typu SCS 7-08AC FM Strzy�ów* o wydajno�ci 1 m3/min. 

zlokalizowanej w pracowni bada� silników tłokowych LKWP-2. Na wyj�ciu ze spr��arki 

przewidziano filtr spr��onego powietrza G ½” Prema Kielce* oraz zawory odcinaj�ce. 

Powietrze b�dzie dostarczane do odbiorników o ci�nieniu 8 bar. Wg wytycznych 

technologicznych maksymalne zu�ycie powietrza na 1 punkt poboru – 300 l/min. Wskazane 

zostało 8 punktów poboru spr��onego powietrza, 4 z tych punktów nale�y zako�czy�

szybkozł�czami DN 7,2 wykorzystanie b�dzie dorywcze – do przedmuchiwania. Pozostałe 4 

punkty poboru zako�czy� zespołem filtracyjno-redukcyjnym z smarownic� G1/2” z firmy 

Prema Kielce*. Instalacj� spr��onego powietrza projektuje si� wykona� z rur stalowych 

czarnych bez szwu jako spawan�. 

Dla prawidłowej pracy spr��arki nale�y doprowadzi� powietrze do jej chłodzenia. W pracowni 

bada� silników tłokowych LKWP-2, gdzie zlokalizowana b�dzie spr��arka, w �cianie pod 

oknem zaprojektowano nawietrzak powietrza NP 150 z firmy Smay*. 
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4. Uwagi 

* Wyspecyfikowane we wszystkich cz��ciach niniejszej dokumentacji nazwy produktów 

maj� charakter referencyjny i słu�� do okre�lenia wymaganego poziomu rozwi�za�, 

parametrów technicznych, u�ytkowych i estetycznych. Dopuszcza si� zastosowanie innych 

produktów pod warunkiem, �e b�d� posiadały równowa�ny niezgorszy ni� wskazany  

w dokumentacji poziom rozwi�za�, parametry techniczne, u�ytkowe i estetyczne. 

• Cało�� prac wykona� zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru Robót 

Budowlano-Monta�owych" t.2 Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

• Przej�cia rurami instalacyjnymi przez �ciany i stropy oddzielenia po�arowego wypełni�

masami ognioochronnymi 

Opracował: 
mgr in�. Wojciech Szymczak 
nr uprawnie�: S-64/94 












































































