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I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 

L.p. Nazwa załącznika 

1. Kserokopia uprawnień projektantów 

2. Zaświadczenie o przynaleŜności projektantów do Izby InŜynierów 

3. Zestawienie materiałów – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

4. Obliczenia hydrauliczne – wentylacja mechaniczna 

5. Karty doborowe central wentylacyjnych wraz z automatyką 

 

II. SPIS RYSUNKÓW 

 

 

Numer rysunku Nazwa rysunku Skala 

II-5-01 Rzut parteru – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 1:50 

II-5-02 Rzut piętra – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 1:50 

II-5-03 Rzut dachu – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 1:50 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawa i materiały słuŜące do opracowania: 

- projekt budowlano- architektoniczny,  

- wytyczne dostarczone przez Inwestora, 

- katalogi armatury, przewodów i wyposaŜenia wentylacji i klimatyzacji, 

- programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji i klimatyzacji, 

- normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji,  

- Dziennik Ustaw Nr 75 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla 
przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach przy ulicy 
Gościnnej 6. 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

- opis techniczny, 

- obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego, 

- usytuowania głównych przewodów, urządzeń i kratek wentylacyjnych, 

- dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

- zestawienie materiałów, 

- obliczenia hydrauliczne, 

- dobór średnicy kanałów wentylacyjnych, 

- część rysunkową, 
 

Niezbędne zadania wymagane do wykonania w ramach instalacji: 

- instalacje elektryczne zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

- konstrukcja pod urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, 
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3. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń z Inwestorem, oraz na podstawie ustaleń 
międzybranŜowych przyjęto następujące wyjściowe załoŜenia projektowe dotyczące układów wentylacyjnych dla 
obiektu: 

- PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej 

- PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

- PN 78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

- Dziennik Ustaw Nr 75/690  z 12.04.2002 i 169 z 28.08.2003 

- PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnętrzna 
 

3.1.  ZAŁOśENIA KLIMATYCZNE 

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń: 

Lato:   te = +32°C;     φ = 45%      ie = 67 kJ/kg 

Zima:  te = -20°C;      φ = 100%   ie = -18 kJ/kg 

 

3.2. FILTROWANIE 

Zgodnie z klasyfikacją PN-B-76003 zaprojektowano w centralach wentylacyjnych filtry klasy EU5. 

 

3.3. POZIOMY HAŁASU 

Maksymalny dopuszczalny równowaŜny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposaŜenia 
technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-87/B-02151/02. 

Dopuszczalny poziom hałasu przyjęto według wartości podanych w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Środowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, 
poz. 826 ]. 

 

3.4. OBLICZENIA PRZEKROJÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 

Przekroje kanałów wentylacyjnych zostaną określone w oparciu o następujące zestawienie. 

Instalacje dobieramy tak aby utrzymać niską prędkość przepływu: 

 

- Prędkość przepływu między elementami tłumika hałasu: maks. 5 m/s 

- Prędkość przepływu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s 

- Prędkość przepływu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s. 
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Tablica 1. 

PRZEPŁYW POWIETRZA   [m3/h] MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ   [m/s] 

500 

1000 

2500 

4000 

5000 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

 

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI 

4.1. WENTYLACJA MECHANICZNA SALI ODCZYTOWEJ 

Wentylację w sali odczytowej zapewniać będzie układ N1W1 z centralą wentylacyjną, nawiewną-wywiewną, z 
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową i filtrami F5 (automatyka i okablowanie centrali 
wentylacyjnej w dostawie producenta) zlokalizowaną na dachu zaplecza sali odczytowej.  

W zimie i okresach przejściowych powietrze świeŜe o temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez 
nagrzewnicę wodną do temperatury nawiewu ok.+20 °C. W okresie letnim powietrze świeŜe o temperaturze 
zewnętrznej będzie schładzane przez chłodnicę freonową do temperatury nawiewu ok.+18°C. 

Tak uzdatnione powietrze przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do poszczególnych pomieszczeń. 
Następnie powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń przez nawiewniki sufitowe. Wywiew powietrza 
realizowany będzie przez wywiewniki sufitowe 

Układ wentylacyjny zapewniać będzie wymianę powietrza w ilości co najmniej 30m3/(h*osoba). 

 

4.2. WENTYLACJA MECHANICZNA SALI BIBLIOTECZNEJ, CZYTELNI, DZIAŁU DZIECIĘCEGO I POM. 
SOCJALNEGO 

Wentylację w sali bibliotecznej, czytelni, dziale dziecięcym i pomieszczeniu socjalnym zapewniać będzie układ 
N2W2 z centralą wentylacyjną, nawiewną-wywiewną, z wymiennikiem krzyŜowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą 
freonową i filtrami F5 (automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie producenta) zlokalizowaną na 
dachu nad pomieszczeniem socjalnym.  

W zimie i okresach przejściowych powietrze świeŜe o temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez 
nagrzewnicę wodną do temperatury nawiewu ok.+20 °C. W okresie letnim powietrze świeŜe o temperaturze 
zewnętrznej będzie schładzane przez chłodnicę freonową do temperatury nawiewu ok.+24°C. 

Tak uzdatnione powietrze przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do poszczególnych pomieszczeń. 
Następnie powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń za pośrednictwem kratek nawiewnych. Wywiew powietrza 
realizowany będzie przez kratki wywiewne. 

Układ wentylacyjny zapewniać będzie wymianę powietrza w ilości co najmniej 2 wymian na godzinę 
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4.3. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZENIA MAGAZYNU GTS ORAZ MAGAZYNU SPORTOWEGO  

Wentylację w magazynach zapewniać będzie układ N3W3. Układ nawiewny wyposaŜony będzie w filtr F5, 
nagrzewnicę elektryczną, wentylator oraz tłumik. Układ wywiewny wyposaŜony będzie w tłumik oraz wentylator.  

W zimie i okresach przejściowych powietrze świeŜe o temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez 
nagrzewnicę elektryczną do temperatury nawiewu ok.+12 °C. W okresie letnim powietrze świeŜe o temperaturze 
zewnętrznej jedynie filtrowane. 

Tak uzdatnione powietrze przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do poszczególnych pomieszczeń. 
Następnie powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń za pośrednictwem kratek nawiewnych. Wywiew powietrza 
realizowany będzie przez kratki wywiewne. 

Układ wentylacyjny zapewniać będzie wymianę powietrza w ilości co najmniej 2 wymian na godzinę 

 

4.4. WENTYLACJA MECHANICZNA SANITARIATÓW 

Pomieszczenia sanitarne będą posiadały niezaleŜne instalacje wentylacji mechanicznej wyciągowej, oparte o 
wentylatory kanałowe. 

Minimalne ilości powietrza usuwanego wynoszą: 

- dla pojedynczej miski ustępowej: min. 50 m3/h 

Napływ powietrza odbywać się będzie poprzez kratki transferowe w drzwiach oraz nieszczelności. 

 

4.5. PRZEWODY WENTYLACYJNE 

- Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie szczelności 
A, w klasie wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 

- Kanały i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym, 
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A, w klasie wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN-
B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub przewody elastyczne typu „flex” 

- „elastyczne elementy łączące, słuŜące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych 
z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów 
co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niŜ 4 m, przy czym nie powinny być 
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)” 

- „elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami powinny być wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m (Dz. U. Nr 75, §267, 
ust.7)” 

 

Przejście przewodów wentylacyjnych przez ściany lub stropy uszczelnić pianką poliuretanową. 

W celu zrównowaŜenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w miejscach gdzie warunki pozwalają na 
ich zainstalowanie. Przy bezpośrednich podejściach do nawiewników i wywiewników zastosowano równieŜ 
regulację przepustnicami regulacyjnymi. 

Przewody wentylacyjne powinny być wyposaŜone w otwory rewizyjne umoŜliwiające oczyszczenie wnętrza tych 
przewodów, a takŜe innych urządzeń i elementów instalacji. 
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4.6. PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STAŁE 

- kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć oraz zawiesia powinny być 
wyposaŜone w gumowe podkładki wibroizolacyjne 

- przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane naleŜy zabezpieczyć materiałami nie 
przenoszącymi drgań 

- „przewody powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku poŜaru nie 
oddziaływały silą większą niŜ 1kN na elementy budowlane, a takŜe aby przechodziły przez przegrody 
w sposób umoŜliwiający kompensacje wydłuŜeń przewodu (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 1)” 

- „zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŜaru w czasie nie krótszym niŜ wymagany dla 
klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)” 

Przed przystąpieniem do zawieszeń wentylacji naleŜy dokładnie zapoznać się z technologią wykonanych ścian 
i dachu, aby wybrać  właściwe zawieszenia. 

 

4.7. IZOLACJA CIEPLNA 

Przewody wentylacyjne wewnątrz budynku zlokalizowane w pomieszczeniach ogrzewanych z względów ochrony 
cieplnej i akustycznej naleŜy zaizolować izolacją z wełny mineralnej o grubości 30mm. zabezpieczoną od zewnątrz 
blachą ocynkowaną  

Przewody wentylacyjne na zewnątrz budynku naleŜy zaizolować izolacją z wełny mineralnej o grubości 60mm, 
zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową. 

Dodatkowo izolację na zewnątrz budynku zabezpieczyć kopertową blachą aluminiową o grubości 0,6mm. Izolację 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

4.8. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

Przewody i kształtki instalacji nawiewnej nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego gdyŜ instalacja wykonana 
jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w środowisku agresywnym. Pozostałe elementy tj. konstrukcje 
wsporcze i odcinki przewodów po przejściu przez przegrody zewnętrzne naleŜy oczyścić i do drugiego stopnia 
czystości zgodnie z normą PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane naleŜy przed pomalowaniem odtłuścić. 
Następnie wszystko pomalować farbą poliwinylową do bezpośredniego malowania blach ocynkowanych.  

 

4.9. OCHRONA AKUSTYCZNA 

W celu obniŜenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące urządzenia wentylacyjne 
instalacja nawiewna i wywiewna została wyposaŜona w tłumiki szumu, które zapewnią redukcję emitowanego 
hałasu do wymaganych wartości.   

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań połączenia wentylatorów, urządzeń wentylacyjnych 
z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą króćców elastycznych. 
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5. INSTALACJA FREONOWA 

5.1. INSTALACJA ZASILANIA CHŁODNIC FREONOWYCH W CENTRALACH KLIMATYZACYJNYCH 

Do zasilania chłodnic freonowych w centralach wentylacyjnych zaprojektowano  zewnętrzne agregaty freonowe 
chłodzone powietrzem. 

Lokalizację agregatów pokazano w części graficznej projektu. Czynnik chłodniczy (R410A) naleŜy prowadzić 
przewodami miedzianymi łączonymi na lut twardy, zaizolowanymi otuliną z pianki PE zgodnie z załączonym 
schematem. Dodatkowo przewody miedziane wraz z przewodem sterującym naleŜy owinąć termoizolacyjną taśmą 
wykończeniową od dołu do góry. 

Przejścia przewodów instalacji przez stropy, ściany i dylatacje budynku poprowadzić w rurach ochronnych 
wypełnionych silikonem. 

 

5.2. INSTALACJA W SYSTEMIE MULTI SPLIT 

W pomieszczeniach 1.3, 2.6 oraz 2.7 zaprojektowano klimatyzację realizowaną typu Multi SPLIT . 

Zyski ciepła z pomieszczeń usuwane będą za pomocą klimatyzatorów ściennych i kasetonowych. Lokalizację 
jednostek zewnętrznych pokazano w części graficznej projektu. Dla sterowania wydajnością, kaŜde z pomieszczeń 
wyposaŜone będzie w indywidualny sterownik naścienny bądź pilot bezprzewodowy, umoŜliwiający programowanie 
klimatu wewnętrznego. 

Czynnik chłodniczy (R410A) naleŜy prowadzić przewodami miedzianymi łączonymi na lut twardy, zaizolowanymi 
otuliną z pianki PE. Dodatkowo przewody miedziane wraz z przewodem elektrycznym naleŜy owinąć 
termoizolacyjną taśmą wykończeniową od dołu do góry. 

Przejścia przewodów instalacji przez stropy, ściany i dylatacje budynku poprowadzić w rurach ochronnych 
wypełnionych silikonem. 

 

5.3. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN 

Przewody odprowadzające skropliny z klimatyzatorów, central wentylacyjnych naleŜy wykonać z rur 
polipropylenowych. Przewody naleŜy włączyć  poprzez  naczynie na skropliny z zasyfonowaniem i blokadą 
antyzapachową do pionów kanalizacyjnych bądź do spłuczek ustępowych lub trójnika nad syfon umywalkowy. 

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów będzie odbywało się grawitacyjnie bądź za pomocą pompek skroplin. 
Odprowadzenie skroplin z chłodnicy w centrali wentylacyjnej usytuowanej w przestrzeni międzystropowej będzie 
odbywało się grawitacyjnie do najbliŜszego pionu kanalizacyjnego. 

Przewody odprowadzenia skroplin naleŜy izolować otuliną na bazie kauczuku syntetycznego. 
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

6.1. PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE 

Próby i odbiory techniczne naleŜy wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”  

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12 

- Wymaganiami montaŜowymi producentów zastosowanych urządzeń 

- Instalacje wentylacji naleŜy wyregulować za pomocą zaprojektowanych przepustnic na odgałęzieniach 
instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste były równe 
projektowanym 

 

6.2. BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE 

- „przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (Dz. U. Nr 75, §234, ust. 1)” 

- „przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w §234ust. 1, 
dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) tych elementów (Dz. U. Nr 75, §234, ust. 3)” 

-  „przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne 
i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (Dz. U. Nr 75, §267, ust. 
1)” 

- „przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę poŜarową, której nie obsługują, 
powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EI), wymaganej dla elementów 
oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych, bądź teŜ być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe 
klapy odcinające (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 5)” 

- zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane z materiałów niepalnych 

- wszystkie produkty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania 
ich w budownictwie 

 

6.3. WYTYCZNE BHP 

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie 

- montaŜ przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

- załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących 
przepisów BHP 

- wszystkie zaprojektowane urządzenia naleŜy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów 
i obowiązującymi przepisami BHP 

 



Projekt budowlany Część II/5 
WENTYLACJA MECHANICZNA 

I KLIMATYZACJA 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 

biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

Wydanie 01   Tychy 10 maja 2011r 
 

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW 
AB - PROJEKT 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY, tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax 2177170 

           Korespondencja  e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl                                                               13 

 

6.4. WYTYCZNE MIĘDZYBRANśOWE 

6.4.1. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE  

- wykonać konstrukcję wsporczą pod urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne: centralę wentylacyjną, 
klimatyzatory, wentylatory 

- wykonać przebicia w przegrodach na przejścia instalacji wentylacji 

6.4.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE  

- wykonać zasilanie central wentylacyjnych, klimatyzatorów, wentylatorów, agregatów skraplających,  

 

6.5. UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami 

- Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOś 

- Wymaganiami montaŜowymi producentów zastosowanych urządzeń 

- Obowiązującymi przepisami i normami 
 

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń 
niŜ ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami 
opracowania projektowego. 

Wszelkie niejasności i nieścisłości naleŜy bezwzględnie wyjaśnić z projektantem (obowiązuje forma 
pisemna). 


