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Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania
Niniejszy projekt budowlany dotyczy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej Placówki
Poczty Polskiej w Wieluniu, Plac Legionów 8.

2. Podstawa opracowania
− projekt architektoniczny,
− warunki techniczne dla najemców,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz ze zmianami),
− 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.
− PN-87/B-2151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji. Zadaniem systemu będzie usunięcie z pomieszczeń powietrza zanieczyszczonego,
doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza świeżego oraz zachowanie temperatury wewnętrznej
na założonym poziomie.

4. Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania są objęte:
− instalacja wentylacji ogólnej wywiewnej,
− instalacja klimatyzacji typu split.

5. Charakterystyka obiektu
Projektowane pomieszczenia mają funkcję usługową – Placówka Poczty Polskiej. Lokal
ma charakter zamknięty. Zasadniczą jego część stanowi powierzchnia Sali Sprzedaży.

3

Projekt budowlany instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Placówce Poczty Polskiej

6. Wartości temperaturowe i wilgotnościowe
• Parametry powietrza zewnętrznego: PN-76/B-03420
LATO:
–
t = 32 oC
ϕ = 45%
ZIMA:
– t = -20 oC
ϕ = 100%
• Parametry powietrza wewnętrznego: PN-78/B-03421
LATO:
– t = 24±2oC
ϕ = nieregulowana
ZIMA:
–
t = 20±2oC
ϕ = nieregulowana

7. Obliczenia
7.1. Obliczenia zysków ciepła
•
•
•
•
•

Zyski ciepła od oświetlenia QOŚ: 1,2 kW
Zyski ciepła od nasłonecznienia QS: 6,6 kW
Zyski ciepła od ludzi QL: 1,5 kW
Zyski ciepła od urządzeń QU: 1,0 kW
RAZEM: 10,3 kW

8. Charakterystyka instalacji
8.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń będą pracowały dwie jednostka
klimatyzacyjna typu split. Dla klimatyzacji bytowej projektuje się 2 sztuki jednostek
wewnętrznych typu kasetonowego. Jednostki zewnętrzni klimatyzatorów zostaną umieszczone
na zewnątrz budynku – zgodnie z częścią rysunkową. Instalację freonową wykonać z
miedzianych w izolacji ze spienionego kauczuku. Sterowanie urządzeniami za pomocą
sterowników na podczerwień. Kondensat z klimatyzatorów będzie odprowadzany z pomocą
pompki skroplin typu Mini Orange do najbliższego syfonu podumywalkowego, wpięcie poprzez
syfon z blokadą antyzapachową. Instalacja wykonana z klejonych rur typu NIBCO.
Wywiew ogólny powietrza będzie realizowany z wykorzystaniem projektowanych
wentylatorów wyciągowych (typu kanałowego) podwieszanych do stropu. Projektuje się 1,5
wymiany powietrza w pomieszczeniach użytkowych. Wyrzutnie powietrza zostaną wpięte do
kanałów wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza odbywał się będzie poprzez nieszczelności
stolarki oraz poprzez nawiewniki szczelinowe montowane w oknach. Przewody wentylacyjne w
technologii rur Spiro wykonać wg technologii Alnor lub równoważnej. Stosować kratki
prostokątne montowane na kanałach okrągłych oraz anemostaty wyciągowe produkcji Lindab
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lub równoważnej. Podejścia do kratek usytuowanych w stropie podwieszonym wykonać za
pomocą przewodów elastycznych. Dla zawieszenia kanałów stosować typowe zawiesia i
wsporniki np. produkcji Mefa lub równoważnej.

9. Praca instalacji
W czasie pracy placówki dla instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej przewiduje się
ciągłe działanie. Poza okresem użytkowania dopuszcza się przerwę w pracy instalacji z
zachowaniem warunku normalnej pracy, przez co najmniej jedną godzinę przed i po
użytkowaniu lokalu.

10. Materiały i wykonanie
Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie sprawdzić wszystkie wymiary w naturze
oraz zweryfikować u dostawcy wszystkie dane urządzeń, zwłaszcza gabarytowe i elektryczne.
Wszystkie szczegóły dotyczące realizacji instalacji nie przedstawione w sposób wyczerpujący w
niniejszym opracowaniu muszą zostać wyjaśnione nadzorem autorskim.
Przewody instalacji wentylacyjnej wykonać wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelności
A z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia przewodów wentylacyjnych należy wykonać
zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Do połączeń przewodów prostokątnych zaleca się
stosowanie ramek z profili blaszanych szerokości: 20 mm, 30 mm. Połączenia przewodów i
kształtek okrągłych typu BI wykonać jako nitowane. Przewody elastyczne typu Flex łączyć ze
sztucerami za pomocą opasek zaciskowych i taśm samoprzylepnych. Przewody i kształtki
powinny mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powłoki ochronnej powinny być zabezpieczone środkami
antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i kształtki zaleca się chronić
przed opadami atmosferycznymi. Nie należy dopuścić do powstania uszkodzeń mechanicznych
ani uszkodzeń powłoki ochronnej. Przewody podwieszać do stropów przy pomocy typowych
zawiesi wentylacyjnych z możliwością regulacji.
Montaż izolacji termicznej wykonać przy pomocy szpilek mocujących (zgrzewanych,
spawanych lub klejonych) oraz taśm lub obejm. Warstwę maty należy nałożyć na zamocowane
uprzednio szpilki, następnie na szpilki nałożyć nakładki zaciskowe, a wystające odcinki szpilek
odciąć. Krawędzie styków poszczególnych odcinków warstw nośnych mat należy ze sobą
dokładnie skleić.
Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna być poddana oczyszczeniu i
przedmuchaniu. Następnie należy przeprowadzić rozruch i regulację z wykonaniem pomiarów
wydajności urządzeń oraz całości instalacji.
Przewody zasilający i powrotny systemu klimatyzacji, prowadzone obok siebie, powinny być
ułożone równolegle. Orurowanie prowadzone w pomieszczeniach zaizolować otuliną
Thermaflex o grubości 9mm. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
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antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną
powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczyńska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesień 2002 r.
- „Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujące namnażanie się bakterii legionella” E. Buczyńska, B. Kozłowski. M.
Płuciennik, A. Rutkiewicz.; Cobrti Instal, Warszawa październik 2005 r.
- PN-79/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

11. Regulacja Instalacji
Regulacja wydajności instalacji wentylacji ogólnej za pomocą zmiany kąta ustawienia
przepustnic.

12. Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej
•

•
•

Należy zapewnić stały serwis systemu i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
przez wykwalifikowany personel. Serwis powinien być opisany i stanowić dokument obsługi
systemu.
Opisywany powinien być stan sprawności technicznej urządzeń, zaistniałe usterki, wykonane
naprawy, wymiana filtrów.
Należy okresowo dokonywać czyszczenia kanałów wentylacyjnych (raz w roku)
wentylatorów (raz w miesiącu) oraz wymienników cieplnych urządzeń klimatyzacyjnych
(raz na kwartał).
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Nazwa opracowania

INORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Projekt Oddziału Poczty Polskiej

Nazwa opracowania,
którego dotyczy
informacja BIOZ

Projekt budowlany instalacji sanitarnych – wentylacja mechaniczna
i klimatyzacja typu split

Inwestor

Poczta Polska S.A. 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2

Adres

Wieluń, Plac Legionów 8

Strona
Część opisowa:
1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.
2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Zawartość opracowania
INFORMACJA BIOZ

3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia.
5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń.
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CZĘŚĆ OPISOWA BIOZ:
1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Wykonanie robót zgodnie z częścią rysunkową
Wykonanie robót wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji typu split
Wykonanie prób na ciśnienie, montaż urządzeń,
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych.
Prace ogólnobudowlane związane przejściami przez przegrody budowlane.
2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Lokal dla którego wykonywane zostaną instalacje do budynek istniejący.
3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Nie przewiduje się dodatkowych elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych:
Upadek pracownika z wysokości – prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na
wysokości co najmniej 1m. nad poziomem podłogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach
lub drabinach)
Porażenie prądem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodów, lub postępowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)
Uderzenie postronnej osoby spadającym przedmiotem (podczas prac na wysokości)
Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
NADZÓR
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.
PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
Wszyscy pracownicy powinni mieć kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny być udostępnione pracownikom
do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejść przeszkolenie
ogólne przeszkolenie z zakresu BHP. w szczególności w zakresu Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy.” Pracownicy powinni być przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomości obsługi urządzeń, z których korzystają, w zakresie postępowania w wypadku
powstania zagrożenia, w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.
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WYKONAWCA
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót. Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności
imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy przy poszczególnych czynnościach.
W przypadku zaistnienia zagrożenia należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania robót i usnąć
przyczynę zagrożenia.!
6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń.
Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy”, Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. „Kodeks Pracy” ze zmianami w szczególności:
Miejsce budowy powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie z przepisami.
Składowanie urządzeń i materiałów powinno odbywać się w sposób nieutrudniający ewakuacji
w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Należy wydzielić, oznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
których występuje zagrożenie dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami
lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami.
Na terenie budowy należy przewidzieć miejsce do przechowywania apteczki i sprzętu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdować się dokumentacja
projektowa.
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ
Przy wykonywaniu robót tego wymagających pracownicy powinni korzystać z specjalistycznych
środków ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej
obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, omówione są min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej „w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.”
Środki ochrony zbiorowej należy stosować zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczeń
stanowisk na wysokości przed upadkiem z wysokości, w szczególności balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczeństwa.

9

Projekt budowlany instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Placówce Poczty Polskiej

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.
Należy wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie:
1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2. Wykonania wyjść i przejść dla pieszych
3. Doprowadzenie energii elektrycznej.
4. Urządzenia pomieszczeń sanitarno – higienicznych
5. Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
6. Zapewnienia właściwej wentylacji
7. Zapewnienia łączności telefonicznej
8. Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne należy wykonać zgodnie z projektem w razie niejasności należy skontaktować się z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej należy wykonywać pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisów BHP i warunków technicznych wykonywania i odbioru
robót budowlano-montażowych.
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Gdańsk, wrzesień 2013r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego ze zmianami, niniejszym
oświadczam, że Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla potrzeb Projektu budowlany
instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla oddziału Poczty Polskiej w Wieluniu, Plac
Legionów 8, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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D

h=300

h=324

0.3 POKÓJ  KIEROWNIKA
10,1m2

h=204

h=300

h=250

h=324

A

h=324

h=242

A

h=300

h=250

0.4 STREFA  ZAPLECZA  -  MAGAZYN
33,2m2

h=300

h=300

h=324

h=201

h=215

platforma  dla  niepełnosprawnych

h=358
h=300

0.2 SALA  OGSŁUGI
89,2m2
h=324

0.1 STREFA  24
13,6m2

LOGO

h=300

h=250

h=324

h=300

h=300

h=215

0.6 WC
5m2
h=271

h=268

h=324

h=271

h=300

0.9 POKÓJ  DORĘCZEŃ
34m2

0.5 KOMUNIKACJA
7,1m2

h=300

h=300

D

LOGO

h=324

WEJŚCIE

3x17
30

0.8 MIŚ
10,5m2

0.7 KOMUNIKACJA
3,7m2

