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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji na Hali IV w Instytucie Metalurgii
Żelaza w Gliwicach, ul. Karola Miarki 12-14.
2. OPIS OBIEKTU
Hala nr IV znajduje się w sąsiedztwie hal technicznych Instytutu. Zlokalizowana jest wewnątrz obiektu, nie posiada
ścian zewnętrznych. Na poziomie przyziemia znajdują się pomieszczenia badawcze z mikroskopami, oraz
pomieszczenia serwisowe i sanitarne. Na otwartej antresoli znajdują się stanowiska wstępnego przygotowania
badanych próbek.
Budynek wyposażony jest w instalację wentylacji z chłodzeniem powietrza. Pomieszczenia z mikroskopami na
przyziemia obsługuje odrębna centrala wentylacyjna, która ma za zadanie utrzymanie zadanej temperatury powietrza w
pomieszczeniach. Nawiew powietrza nawiewnikami laminarnymi, wyciąg nad podłogą, rozprowadzenie powietrza
kanałami wentylacyjnymi winidurowymi.
Obręb antresoli oraz pomieszczenia przygotowania próbek w przyziemiu obsługuje druga centrala wentylacyjna mająca
za zadanie chłodzenie latem oraz ogrzewanie w zimie pomieszczenia. Nawiew powietrza odbywa się kanałem
tekstylnymi, wyciąg powietrza poprzez kratki wentylacyjne zabudowane na kanale.
Obiekt wyposażony jest w dygestoria, od których wykonana jest wentylacja wyciągowa (wentylatory dachowe). Układ
wyciągowy pozostaje bez zmian. Brak napływu powietrza kompensacyjnego do pomieszczenia.
W pomieszczeniach sanitarnych zabudowa jest wentylacja wyciągowa z wyprowadzeniem ponad dach, układ pozostaje
bez zmian.
3.

ZAŁOŻENIA I ZAKRES OPRACOWANIA

Obecnie w pomieszczeniach mikroskopów w okresie letnim (temperatury powyżej 300C) znacząco wzrasta
temperatura poza dopuszczalny zakres pracy urządzeń i istniejąca instalacja wentylacyjno-chłodnicza nie jest w stanie
przejąć dodatkowych zysków ciepła.
W rejonie antresoli podobnie jak powyżej, w lecie znaczne zyski ciepła i wysoka temperatura w pomieszczeniu
powodują dyskomfort pracy. Dodatkowo w okresie zimowym istniejąca instalacja wentylacyjna (ogrzewanie powietrzne)
nie jest w stanie dostatecznie nagrzać pomieszczenia.
Po przeanalizowaniu sytuacji i możliwości poprawy komfortu cieplnego i reżimu technologii założono
przebudowę układu wentylacji i klimatyzacji w 2 etapach:
- 1 etap: wykonanie dodatkowej klimatyzacji dla pomieszczeń mikroskopów
- 2 etap: przebudowa układu wentylacji i wykonanie klimatyzacji w funkcji grzania i chłodzenia dla rejonu antresoli wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi.
4. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ I BILANS POWIETRZA I CHŁODU
Ze względu na brak dokumentacji powykonawczej instalacji i wentylacji oraz kart zabudowanych central
wentylacyjnych, założono dane z projektu budowlanego z 2009 roku oraz z opracowanego Programu funkcjonaloużytkowego.
I.

Temperatura zewnętrzna i wewnętrzna, wilgotność względna

lato:

- temperatura zewnętrzna/wilgotność: max.320C/φ=52%
- temperatura wewnętrzna/wilgotność max. 240C/ φ=40-60% (wg wymagań urządzeń)
zima:

- temperatura zewnętrzna/wilgotność: max.-200C/φ=100%
- temperatura wewnętrzna/wilgotność: 200C/ φ=wynikowa (wg wymagań urządzeń)
II. Założone wartości do obliczeń zysków ciepła:
•

zyski ciepła od człowieka przy temp. wew. 240C: qs=76 W, w=0,1 kg/h, qc=144,2 W
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•
•
•
•

•

zyski ciepła od oświetlenia: przyjęto lampy fluorescencyjne mocowane do sufitu - 10W/m2, praca oświetlenia w
lecie ciągła
przegrody nieprzeźroczyste: masa jednostkowa przegrody 400 kg/m2
przegrody przeźroczyste - współczynnik przepuszczalności energii całkowitej gc<0,5:
o oszklenie pojedyncze ze szkła przeźroczystego grubość 6mm gG=0,75
o urządzenia przeciwsłoneczne: osłona jasna zewnętrzna
zyski ciepła od urządzeń:
o komputer osobisty 80W
o monitor 30 W
o drukarka laserowa 215 W
o mikroskopy (wg tabeli)
zyski ciepła od infiltracji: wentylacja mechaniczna – temperatura nawiewu 240C

Pomieszczenie

003
Preparatyka
próbek
004 Pom. mikroskopu
JEOL
005 pom. serwisowe
006 pom. serwisowe
008 pom. serwisowe
009 pom. mikroskopu
QUANTA
010 pom. mikroskopu
TITAN
011 pom. mikroskopu
INSPECT
012 pom. serwisowe
002 ciemnia
003
preparatyka
próbek (dygestoria)

Pow.
[m2]
Kub.
[m3]

41,60
108,99
21,75
58,07
4,28
11,21
5,65
15,1
9,66
38,64
17,72
70,88
30,14
120,56
14,38
38,53
5,82
15,3
5,91
17,08
13,94
40,84

004
preparatyka 168,22
próbek (antresola) + 1781,57
komunikacja

Temp[0C]

Ilość powietrza
wentylacyjnego

Krotn
Ilość
ość
osób
wymian
(max)
[1/h]

Lato

Nawiew

Wywiew

zima

[m3/h]

[m3/h]

24
20
20±3
20±3
wynikowa

460

460

4,0

520

520

8,0

140

140

8

wynikowa

140

140

8

24
24
20±3
20±3
20±3
20±3
20±3
20±3
20±3

280

280

8

550

550

8

960

960

8

50

50

1,3

100

100

6,5

wynikowa

140

140

6

24
20

140

140

2

24
20

5400

Zapotrzebowa
nie ciepła [W]

2
2
2
2
1
-

2

5400

Zyski ciepła
[W]

3
6

Numer
zespołu

3000
1800
3700
3700
3000
6000
3000
800
-

N1, W1
System VRF

40650
20800

N1,W1
System VRF

-

N2, W2
klimatyzacja
N2, W2
N2, W2
N2, W2
klimatyzacja
N2, W2
klimatyzacja
N2, W2
klimatyzacja
N1,W1
klimatyzacja
N1,W1
N1,W1
N1,W1 +
indywidualna
wentylacja
dygestoriów

Dodatkowe wymagania dotyczące pomieszczeń mikroskopów Titan i Inspect:
• temperatura 18 – 230C, rekomendowana 200C
• stabilność 0.5 0C /24 h,
• prędkość przepływu powietrza przy goniometrze (około 1.8m nad podłogą przy kolumnie mikroskopu) nie większa
niż 83.3 mm/s,
• wilgotność względna <80% przy 200C (punkt rosy poniżej 180C),
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Dodatkowe wymagania dotyczące pomieszczeń mikroskopów Jeol:
• temperatura 18 – 230C, rekomendowana 200C
• wilgotność względna <60% przy 200C (punkt rosy poniżej 180C) – wymagane osuszanie,
5. OPIS SYSTEMU KLIMATYZACJI
5.1. ETAP I – KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ MIKROSKOPÓW
Obecnie system chłodzenia w pomieszczeniach mikroskopów realizowany jest przez układ wentylacji
nawiewno-wyciągowy o odpowiedniej wydajności i temperaturze nawiewu. W okresie wysokich temperatur
zewnętrznych pracujący układ nie jest w stanie utrzymać zadanych parametrów w pomieszczeniu i wymagana jest
zabudowa wspomagającego chłodzenia. Jednostki klimatyzacyjne dobrano na 100% zapotrzebowania chłodu,
zakładając pracę jako 2 źródło chłodu w przypadku bądź konieczności serwisu nadrzędnego pracującego układu
chłodzenia.
Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań oraz możliwości zaadaptowania ich do pracujących pomieszczeń,
zaprojektowano indywidualne układy klimatyzacyjne typu split pracujące na czynniku R32 (na potrzeby projektu
dobrano jednostki producenta LG, dopuszcza się zabudowę jednostek równoważnych).
L.p.

Pomieszczenie

Wymagana
temp. [0C]

Qchłodu
[kW]

Dobrane
urządzenie

Wydajność
katalogowa
[kW]

Wydajność
przy 200C
(korekta)

Poziom
ciśnienia
akustycznego
[dB(A)]

1

004 pom. mikroskopu
JEOL
009 pom. mikroskopu
QUANTA
010 pom. mikroskopu
TITAN
011+012 pom.
mikroskopu INSPECT
008 pom. serwisowe

20±3

3,70

5,00

4,18

31/34/39/44

20±3

3,00

5,00

3,30

36/34/31

20±3

6,00

9,50

6,10

36/34/33

20±3

3,80

6,80

4,60

39/35/32

24

3,70

DC18RQ.NSJ
Delux + MU3M19
CL18RN20 +
UU18WR.U20
UM36R.N20 +
UU37WR.U30
CL24RN30 +
UU24WR.U30
DC18RQ.NSJ
Delux + MU3M19

5,00

4,81

31/34/39/44

2
3
4
5

W pomieszczeniach 009, 010 oraz 011 dobrano jednostki kanałowe niskiego i średniego sprężu do zabudowy
pod stropem. Rozprowadzenie powietrza kanałami wentylacyjnymi samonośnymi z prasowanej wełny mineralnej o
grubości 25 mm. Nawiew schłodzonego powietrza poprzez kratki wentylacyjne AL-SW z ruchomymi kierownicami w
celu umożliwienia ukierunkowania wypływu powietrza (ochrona strefy kolumny mikroskopu). Dla umożliwienia powortu
powietrza oraz dostępu do urządzenia, należy w rejonie jednostki wewnętrznej zabudować kratkę rastrową KRS
o odpowiednim minimalnym wymiarze dla celów serwisowych.
W pomieszczeniu 004 zaprojektowano jednostkę ścienną z funkcją osuszania.
Każde pomieszczenie zostanie wyposażone w indywidualny sterownik ścienny z wyświetlaczem LED
umożliwiający indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniu w zakresie 18-30oC. W pomieszczeniu 004 należy
zabudować sterownik przewodowy Standard III PREMTB100 z możliwością pomiaru wilgotności powietrza. Sterowniki
zabudować w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Klimatyzatory powinny być wyposażone w pamięć, która przechowuje ustawienia trybu pracy w przypadku braku
zasilania i po ponownym wznowieniu urządzenie powinno wrócić do swoich ustawień przed awarią. Każda jednostka
musi posiadać automatyczny restart w przypadku chwilowego zaniku napięcia.
Jednostki zewnętrzne zabudować na dachu na konstrukcjach wsporczych prod. Walraven lub równoważnych – na
uniwersalnych podporach dachowych. Jednostki zewnętrzne zabudować na ramach montażowych zaopatrzonych
w podkładki gumowe w celu wyeliminowania przenoszenia drgań.
5.2. ETAP II – KLIMATYZACJA ANTRESOLI
W ramach poprawy komfortu cieplnego w zimie i w lecie dla antresoli i pomieszczenia 003 w przyziemiu,
została zaprojektowana instalacja w oparciu o system klimatyzacji VRF o mocy 44,8 kW o oznaczeniu handlowym
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MULTI V5, jednostka ARUM160LTE5 pracujące na czynniku R410 (na potrzeby projektu dobrano jednostki producenta
LG, dopuszcza się zabudowę jednostek równoważnych). System przewiduje całoroczną pracę w trybie grzania i
chłodzenia. Dobór układu, typy urządzeń wg załącznika.
Pomieszczenia budynku klimatyzowane będą przy pomocy klimatyzatorów ściennych oraz typu kasetonowego.
Każde urządzenie zostanie wyposażone w indywidualny sterownik ścienny umożliwiający indywidualną regulację
temperatury w strefie pracy. Pracą systemu klimatyzacji zarządzać będzie jednostka centralna, optymalizująca warunki
pracy urządzeń w systemie.
W zależności od wyboru pracy jednostki zewnętrznej układ klimatyzacji przejmuje funkcję chłodzenia lub grzania.
Jednostka zewnętrzna posiada sprężarkę inwerterową.
Jednostkę zewnętrzną zabudować na dachu na konstrukcjach wsporczych prod. Walraven lub równoważnych – na
uniwersalnych podporach dachowych.
Obecnie system chłodzenia w pomieszczeniach mikroskopów realizowany jest przez układ wentylacji nawiewnowyciągowy o odpowiedniej wydajności i temperaturze nawiewu. W okresie wysokich temperatur zewnętrznych
pracujący układ nie jest w stanie utrzymać zadanych parametrów w pomieszczeniu i wymagana jest zabudowa
wspomagającego chłodzenia. Jednostki klimatyzacyjne dobrano na 100% zapotrzebowania chłodu, zakładając pracę
jako 2 źródło chłodu w przypadku bądź konieczności serwisu nadrzędnego pracującego układu chłodzenia.
Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań oraz możliwości zaadaptowania ich do pracujących pomieszczeń,
zaprojektowano indywidualne układy klimatyzacyjne typu split (na potrzeby projektu dobrano jednostki producenta LG,
dopuszcza się zabudowę jednostek równoważnych).
5.3. RUROCIĄGI I IZOLACJA CIEPLNA
Rurociągi mocować do ścian oraz stropu z wykorzystaniem zawiesi branżowych. Rozstaw mocowań zależny od
nośności przyjętego rozwiązania. Piony instalacji wyprowadzić nad dach w przejściach dachowych.
Jednostki kanałowy oraz kasetonowa wyposażone są w pompkę skroplin. Przy jednostce w pomieszczeniu 004 należy
zabudować pompkę skroplin. Lokalizacja rurociągów skroplin powinna zapewniać grawitacyjny spływ kondensatu z
jednostek wewnętrznych. Minimalny spadek rurociągów skroplin 2.0% - zapewnić grawitacyjne odprowadzenie skroplin.
Skropliny poszczególnych jednostek włączać przez uniwersalny syfon do skroplin, odprowadzić do najbliższych
przyborów sanitarnych.
Instalacja rurociągów chłodniczych wykonana z miedzi w otulinie chłodniczej (nie palna, nie rozprzestrzeniająca ognia).
Łączenie elementów instalacji z wykorzystaniem lutowania twardego lub skręcania elementami z mosiądzu. Sposób
połączeń powinien zapewnić wieloletnie użytkowanie.
Minimalna grubość izolacji 9mm (rurociąg cieczy 1/4”-3/8”) oraz 19mm (rurociąg pary od 3/8”-1”). Dla pozostałych
rurociągów cieczy wymagana izolacja grubości minimum 13mm oraz odpowiednio dla parowych minimum 25mm.
5.4. INSTALACJA ALARMOWA O WYCIEKACH CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
Zgodnie z normą PN-EN 378-1:2008 czynnik chłodniczy zalicza się do grupy A1 (R410A) oraz do grupy A2
(R32). Pomieszczenia spełniają wymóg kubatury dla ilości czynnika w instalacji:
- dla R410A: 440 g/m3
- dla R32: 54 g/m3
Budynek posiada odpowiednie drogi ewakuacyjne. Klimatyzowane pomieszczenia znajdują się na
kondygnacjach powyżej poziomu terenu. Zgodnie z normą PN-EN 378-1:2008 nie ma konieczności wykonania
instalacji alarmowej wycieku freonu. Personel musi zostać przeszkolony na wypadek wystąpienia nieszczelności układu
chłodniczego.
6. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI – ETAP II
Budynek jest wyposażony w 2 układy wentylacji obsługujące odrębnie antresolę oraz pomieszczenia
mikroskopów. Układ N2W2 obsługujący przyziemie pozostaje bez zmian.
Dla poprawy pracy instalacji wentylacji na antresoli oraz pomieszczenia preparatyki próbek w przyziemiu,
zaprojektowano przebudowę układu wentylacyjnego N1W1. Należy zdemontować tekstylne kanały nawiewne oraz
odcinek kanału nawiewnego przebiegającego przez pomieszczenie 0.03 z dygestoriami.
W obrębie centrali wentylacyjnej na dachu należy zdemontować część kanałów i kształtek wentylacyjnych, oraz
ponownie je zabudować tak, aby zamienić wejście do budynku kanału nawiewnego i wyciągowego. Istniejący kanał
wyciągowy na antresoli oraz w pomieszczeniu 0.03 przyziemia zostanie wykorzystany do nawiewu powietrza. Należy
go wyczyścić, istniejące kratki zdemontować i otwory zaślepić. Za pomocą adaptera NDS do kanałów okrągłych
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zabudować nowe kratki wentylacyjne AL-SW z ruchomymi kierownicami, tak aby zarówno strefa pod kanałem jak i
strefa antresoli mogły być zwentylowane. W pomieszczeniu 0.11 oraz 0.12 parzyziemia należy zabudować nawiewne
zawory wentylacyjne.
Należy wykonać nową instalację wyciągową poprzez nawiązanie się do istniejącego kanału przy przejściu dachowym.
Wyciąg powietrza w rejonie antresoli poprzez kratki wentylacyjne ST-W zabudowane na nowym kanale wentylacyjnym.
W pomieszczeniu 0.11 oraz 0.12 przyziemia należy zabudować wyciągowe zawory wentylacyjne.
W pomieszczeniu 0.03 przyziemia należy wprowadzić kanał w przestrzeń sufitu podwieszanego, wyciąg zaworami
wentylacyjnymi.
Pomieszczenie 0.03 na antresoli posiada dygestoria oraz indywidualną instalację wyciągową, brak napływu
kompensacyjnego powietrza. Należy wykonać odejście od kanału nawiewnego wraz z przepustnicą regulacyjną.
W ścianie zabudować 2 kratki wentylacyjne AL-SW, każda o wydajności 700 m3/h. Na dopływie powietrza do każdej
kratki zabudować przepustnice odcinające z siłownikiem ze sprężyną powrotną, sterowane z włącznika uruchomienia
dygestorium i wentylacji wyciągowej. Dla stałego napływu świeżego powietrza poza pracą dygestoriów przepustnice
przy zamknięciu powinny mieć szczelność 90%. Ograniczenie kąta otwarcia przepustnicy należy dobrać tak, aby przy
uruchomieniu wyciągu nie wytworzyło się nadciśnienie.
6.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH PROWADZENIE
Przewody prowadzone są w przestrzeni konstrukcyjnej słupów wsporczych, stropów podwieszanych, zgodnie z
rysunkami rzutów. Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i
PN-B-03410. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PNEN-1505 i PN-EN-1506.
Przewody należy prowadzić zgodnie z rysunkami. Przy zmianie kierunku przepływu powietrza należy stosować łuki
zgodnie z rysunkami, natomiast przy zmianie przekroju przewodu należy stosować zwężki - zgodnie z rysunkami. W
miejscach rozdziału powietrza należy zastosować trójniki - nasady zgodnie z rysunkami. Kanały prostokątne z stali
zakończone będą kołnierzami z profili kołnierzowych. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Do uszczelniania złączy kołnierzowych stosować taśmę uszczelniającą
korkową bądź plastikową. Przy montażu rur Spiro połączenia szczelne uzyskać stosując uszczelnienia dwuwargowe.
Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-26. Podpory przewodów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25.
Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła
drgań powinny być wykonane z zastosowaniem podkładek z gumy. Do zawieszenia kanałów stosować pręty
nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane pręty nagwintowane M8 i M10, (M8 – do 320 kg;
M10 do 500 kg).
Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosować
się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zesz. nr 5).
Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń,
sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających oraz szczelność
przewodów wentylacyjnych i ich połączeń.
Po montażu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów.
Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem występowania zanieczyszczeń.
Należy zapewnić „głębokie” czyszczenie instalacji wentylacyjnej i urządzeń do obróbki powietrza co najmniej raz w roku
przez wyspecjalizowaną firmę serwisową udostępniając informacje o wielkości, rodzajach i lokalizacji otworów
serwisowych.
W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość kontroli pod względem
częstotliwości oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń.
Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy:
- porównać elementy wykonanej instalacji z projektem,
- sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację,
- sprawdzić czystość instalacji,
- sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg PN-ISO 5221) celem
uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole
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pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów
pomiarowych.
Przewody nawiewne i wywiewne izolować termicznie izolacją w postaci:
W wewnątrz- maty izolacyjne o grubości 20 mm
Na zewnątrz - maty z prasowanej wełny mineralnej o grubości 80 mm, na zewnątrz zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi.
7.

WYTYCZNE BRANŻOWE

KANALIZACJA SANITARNA
Należy zapewnić podłączenie do kanalizacji odpływu z wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych. Odpływ z urządzeń
do kanalizacji sanitarnej należy wykonać włączenie poprzez syfon.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Moc elektryczną doprowadzić do punktu zasilania zlokalizowanego bezpośrednio w sąsiedztwie jednostek
zewnętrznych i wewnętrznych układu klimatyzacji oraz siłowników przepustnic.
BRANŻA BUDOWLANA
Wykonać niezbędne przebicia przez ściany, przejścia instalacyjne przez dach. Gruz wywieźć na składowisko
odpadów. Kanały rozprowadzenia powietrza z klimatyzatorów kanałowych należy obudować podwójną płytą gipsowokartonową. Zapewnić otwory inspekcyjne przy urządzeniu.
8. WYMAGANIA P.POŻ.
Przewody wentylacyjne, orurowanie instalacyjne oraz izolacje wykonane będą z materiałów niepalnych. Izolacje
termiczne stosowane będą na zewnętrznej powierzchni kanałów wentylacyjnych i orurowania. Zewnętrzna izolacja
termiczna przewodów jest wykonana z materiałów nierozprzestrzeniających ognia NRO. Na przejściu kanałami przez
ścianę oddzielenia pożarowego należy zabudować klapę ppoż o odpowiedniej klasie odporności. Istniejące przejścia
ognioszczelne pozostają bez zmian.
9.

UWAGI

Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wszystkie elementy instalacji należy montować i eksploatować zgodnie z dokumentacją tych elementów.
Instalację wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75).
Montaż urządzeń powinien być przeprowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normą, posiadać niezbędne atesty
i spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie
ich do eksploatacji zgodnie z obowiązująca procedurą.
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10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

ETAP 1 – POMIESZCZENIA MIKROSKOPÓW
Pomieszczenie mikroskopu TITAN 010
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.21

1.22
1.23

Komplet jednostka wewnętrza kanałowa średniego sprężu UM36R.N20 + UU37WR.U30
prod. LG lub równoważny
- czynnik R32
- wyposażenie w pompkę skroplin
- sterownik przewodowy Standard II PREMTB001
Samonośny kanał wentylacyjny z wełny mineralnej gr.25mm (obwód kanału do 2800mm)
Kratka wentylacyjna AL-SW 625x625 + przepustnica regulacyjna GA
+ ramka montażowa
Kratka wentylacyjna rastrowa KRS 625x625 + ramka montażowa
Klapa rewizyjna 700x300mm
Rury miedź bezszwowa Ø9.52 mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø15,9 mm + izolacja cieplna
Czynnik chłodniczy R32 - nabicie instalacji
Rura PP Ø32 dla odprowadzenia skroplin
Obudowa kanału wentylacyjnego (wg projektu architektury)
Pomieszczenie mikroskopu QUINTA 009

1 kpl

15,0 m2
3 szt
2 szt
1 szt
20,0 mb
20,0 mb
3,3 kg
10,0mb
10,0 m2

Komplet jednostka wewnętrza kanałowa niskiego sprężu CL18RN20 + UU18WR.U20
1 kpl
prod. LG lub równoważny
- czynnik R32
- wyposażenie w pompkę skroplin
- sterownik przewodowy Standard II PREMTB001
Samonośny kanał wentylacyjny z wełny mineralnej gr.25mm (obwód kanału do 2100mm) 5,0 m2
1 szt
Kratka wentylacyjna AL-SW 625x625 + ramka montażowa

1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30

Kratka wentylacyjna rastrowa KRS 1025x625 + ramka montażowa
Klapa rewizyjna 700x300mm
Rury miedź bezszwowa Ø6.35 mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø12.7mm + izolacja cieplna
Czynnik chłodniczy R32 - nabicie instalacji
Rura PP Ø32 dla odprowadzenia skroplin
Obudowa kanału wentylacyjnego (wg projektu architektury)
Pomieszczenie mikroskopu INSPECT 011+012

1 szt
1 szt
20,0 mb
20,0 mb
1,3 kg
10,0mb
8,0 m2

1.31

Komplet jednostka wewnętrza kanałowa niskiego sprężu CL24RN30 + UU24WR.U30
prod. LG lub równoważny
- czynnik R32
- wyposażenie w pompkę skroplin
- sterownik przewodowy Standard II PREMTB001
Samonośny kanał wentylacyjny z wełny mineralnej gr.25mm (obwód kanału do 2800mm)
Kratka wentylacyjna AL-SW 1225x425 + ramka montażowa
Rury miedź bezszwowa Ø9.52 mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø15,9 mm + izolacja cieplna
Czynnik chłodniczy R32 - nabicie instalacji
Rura PP Ø32 dla odprowadzenia skroplin
Pomieszczenie mikroskopu JEOL 004

1 kpl

Komplet jednostka wewnętrza naścienna DC18RQ.NSJ Delux + MU3M19 prod. LG lub
równoważny
- czynnik R32

1 kpl

1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38

6,0 m2
1 szt
21,0 mb
21,0 mb
1,8 kg
5,0mb
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1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46

1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56

- praca w trybie osuszania
- sterownik przewodowy Standard III PREMTB100 (pomiar temperatury i wilgotności)
Pompka skroplin
Rury miedź bezszwowa Ø6.35 mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø12.7mm + izolacja cieplna
Czynnik chłodniczy R32 - nabicie instalacji
Rura PP Ø25 dla odprowadzenia skroplin
Uniwersalny syfon do skroplin ø32
Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej
Pomieszczenie pomocnicze 008

1 kpl
21,0 mb
21,0 mb
1,1 kg
15,0mb
1 szt
1 kpl

Komplet jednostka wewnętrza naścienna DC18RQ.NSJ Delux + MU3M19 prod. LG lub
równoważny
- czynnik R32
- praca w trybie osuszania
- sterownik przewodowy Standard II PREMTB001
Rury miedź bezszwowa Ø6.35 mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø12.7mm + izolacja cieplna
Czynnik chłodniczy R32 - nabicie instalacji
Rura PP Ø25 dla odprowadzenia skroplin
Elementy wspólne

1 kpl

Rura PP Ø50 dla odprowadzenia skroplin
Uniwersalny syfon do skroplin ø50
Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej
Stelaż dachowy Walraven lub równoważny 2x2m
Przepust dachowy ø160
Przepust dachowy ø100

20,0mb
1 szt
1 kpl
3 kpl
2 szt
1 szt

21,0 mb
21,0 mb
1,1 kg
3,0mb

ETAP 2 – ANTRESOLA
Układ wentylacji mechanicznej
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14
2.15
2.16

Kratka wentylacyjna AL-SW 425x225 + przepustnica regulacyjna GA + adapter NDS
Kratka wentylacyjna AL-SW 325x125 + przepustnica regulacyjna GA
Zawór nawiewny KE-200 + kołnierz montażowy
Zawór wyciągowy KK-200 + kołnierz montażowy
Zawór wyciągowy KK-150 + kołnierz montażowy
Kratka wentylacyjna ST-W 425x225 + przepustnica regulacyjna GA
Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa Ø200 ręczna
Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa Ø400 ręczna
Przepustnica PJB 315-T1 + siłownik TF230 + okablowanie 2x0.75mm2 L=5,0mb
Kratka wentylacyjna AL-SW 625x325 + skrzynka przyłączeniowa 625x325x200/ø315
Kanał okrągły spiro (uszczelki gumowe) ø200 + udział kształtek 30%
Kanał okrągły spiro ø315 L=3,0mb
- kolano segmentowe okrągłe ø315 – 4 szt
- trójnik równoprzelotowy okrągły ø315/315 – 1 szt
Kanał prostokątny 400x500mm udział kształtek 30% (obwód 1800mm)
Kanał prostokątny 800x500mm udział kształtek 60% (obwód 2600mm)
Kanał prostokątny 800x800mm udział kształtek 80% (obwód 3200mm)
Roboty dodatkowe - układ wentylacji mechanicznej

10 szt
4 szt
2 szt
4 szt
4 szt
6 szt

2
1
2 kpl
2 szt
35,0 mb
1 kpl

30,0 m2
10,0 m2
10,0 m2
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2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22
2.23

2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39

Demontaż kanałów tekstylnych
30,0mb
Demontaż kratek wentylacyjnych
14 szt
Zaślepienie otworów po kratkach wentylacyjnych 325x225
10 szt
Demontaż i ponowny montaż kształtek wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej:
1 kpl
- łuk prostokątny 800x800 – 4 szt
- kanał prostokątny 800x800 – 3 szt
Zabudowa izolacji z prasowanej wełny mineralnej gr.80mm w płaszczu ze stali 35,0 m2
ocynkowanej
Czyszczenie istniejących układów wentylacji
2 układy
System klimatyzacji VRF
Jednostka wewnętrzna ścienna ARNU30GSVA4 prod. LG lub równoważny
Jednostka wewnętrzna kasetonowa ARNU12GTRD4 prod. LG lub równoważny
Jednostka zewnętrzna Multi V5 model ARUM160LTE5 prod. LG lub równoważny
Trójniki systemowe
Sterownik przewodowy PREMTB001
Panel kasety 4 str. 620x35x620 PT-UQC
Rury miedź bezszwowa Ø6.35 mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø12.7mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø9.52mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø15.88 mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø19.05mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø22.20mm + izolacja cieplna
Rury miedź bezszwowa Ø28.58mm + izolacja cieplna
Czynnik chłodniczy R410 - nabicie instalacji
Rura PP Ø25 dla odprowadzenia skroplin
Rura PP Ø32 dla odprowadzenia skroplin
Uniwersalny syfon do skroplin ø32
Uniwersalny syfon do skroplin ø25
Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej
Przepust dachowy ø160
Stelaż dachowy Walraven lub równoważny 2x2m
Korytko montażowe z tworzywa 200x100mm

5 kpl
1 kpl
1 szt
5 szt
6 szt
1 szt
12,0 mb
16,0 mb
40,0 mb
40,0 mb
12,0 mb
5,0 mb
5,0 mb
5,6 kg
10,0mb
30,0mb
2 szt
1 szt
3 kpl
1 szt
1 kpl
30,0mb
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H
H do spodu belki
242.5cm

Hpom=416,5

0.07
Hpom=265
0.06

0.05
16 x 17,5
25,5

2

0.04

1

Hpom=267

0.09

0.08
Hpom=400

SA

RA

Hpom=400

4
RA

SA

0.10

0.03

Hpom=400

140
90
0.01
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Hpom=264

Hp=120

1

Dygestorium

Hpom=262

0.12
Hpom=264
Sufit podwieszany
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5

Hpom=264

Hpom=264

Sufit podwieszany
RA

SA

Obudowa - wysokość do spodu
=211cm
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Katarzyna Koczy-Garus Zbigniew Garus

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Metalurgii Żelaza
im.St. Staszica
ul. Karola Miarki 12-14
44-100 Gliwice
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Przebudowa systemu wentylacji i
Biuro : ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 40-132 Katowice klimatyzacji na Hali IV
tel. (0-32) 730-25-24, kom. (0) 601-44-17-57,
ul.Karola Miarki 12-14,
poczta@pryzmatapa.pl
44-100 Gliwice

mgr in¿. Anna Żwirowska-Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08 upr. bud. w
spec. instalacyjnej sanitarnej do proj. bez
ograniczeń
mgr in¿. Beata Gowin
nr upr. SLK/1239/PWOS/06 upr. bud. w spec.
instalacyjnej sanitarnej do proj. bez ograniczeń

Hala IV, rzut przyziemia,
KLIMATYZACJA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
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AutoCad r. 2000 PL

Dygestorium

Sufit podwieszany

Dygestorium

0.02
Hpom=289

0.03
0.01

Hpom=293

Hpom=284

10 x 17,5
25,5

16 x 17,5
25,5
8 x 16,5
28

Oczomyjka + natrysk
bezpieczeństwa

2

3

0.04
Hpom=421,5

Dygestorium

4

1
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poczta@pryzmatapa.pl

mgr in¿. Anna Żwirowska-Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08 upr. bud. w
spec. instalacyjnej sanitarnej do proj. bez
ograniczeń
mgr in¿. Beata Gowin
nr upr. SLK/1239/PWOS/06 upr. bud. w spec.
instalacyjnej sanitarnej do proj. bez ograniczeń
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Przebudowa systemu wentylacji i
klimatyzacji na Hali IV
ul.Karola Miarki 12-14,
44-100 Gliwice

Hala IV, rzut antresoli
KLIMATYZACJA

1:50

KWIECIEŃ
2020

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

AutoCad r. 2000 PL

3

2

4

5

Stelaż Dachowy Walraven 2x2m
obciążenie na stopę ~42kg
(uwzglądnia wagę stelaża)

1

PRYZMAT
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Katarzyna Koczy-Garus Zbigniew Garus

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Metalurgii Żelaza
im.St. Staszica
ul. Karola Miarki 12-14
44-100 Gliwice

PB

Przebudowa systemu wentylacji i
Biuro : ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 40-132 Katowice klimatyzacji na Hali IV
tel. (0-32) 730-25-24, kom. (0) 601-44-17-57,
ul.Karola Miarki 12-14,
poczta@pryzmatapa.pl
44-100 Gliwice

mgr in¿. Anna Żwirowska-Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08 upr. bud. w
spec. instalacyjnej sanitarnej do proj. bez
ograniczeń
mgr in¿. Beata Gowin
nr upr. SLK/1239/PWOS/06 upr. bud. w spec.
instalacyjnej sanitarnej do proj. bez ograniczeń

Hala IV, rzut dachu
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
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200 EI30

KOMUNIKACJA OGÓLNA BUDYNKU

H
H do spodu belki
242.5cm

Hpom=416,5

0.07
Hpom=265
0.06

0.05
16 x 17,5
25,5
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Hpom=267

0.09

0.08

Hpom=400

0.03

Ø200

Ø200

Hpom=400

0.10
Hpom=400

140
90
0.01
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Hpom=264

0.12
Hpom=264
Sufit podwieszany

0.11
Hpom=264

Hpom=264

W1

Hp=120

Dygestorium

Ø200

Hpom=262

Sufit podwieszany

Obudowa - wysokość do spodu
=211cm

PRYZMAT
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Katarzyna Koczy-Garus Zbigniew Garus

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Metalurgii Żelaza
im.St. Staszica
ul. Karola Miarki 12-14
44-100 Gliwice

PB

Przebudowa systemu wentylacji i
Biuro : ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 40-132 Katowice klimatyzacji na Hali IV
tel. (0-32) 730-25-24, kom. (0) 601-44-17-57,
ul.Karola Miarki 12-14,
poczta@pryzmatapa.pl
44-100 Gliwice

mgr in¿. Anna Żwirowska-Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08 upr. bud. w
spec. instalacyjnej sanitarnej do proj. bez
ograniczeń
mgr in¿. Beata Gowin
nr upr. SLK/1239/PWOS/06 upr. bud. w spec.
instalacyjnej sanitarnej do proj. bez ograniczeń

Hala IV, rzut przyziemia,
WENTYLACJA
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PRYZMAT

W18

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Katarzyna Koczy-Garus Zbigniew Garus

Ø200
W18

W13

W15
W14

W13

Biuro : ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 40-132 Katowice
tel. (0-32) 730-25-24, kom. (0) 601-44-17-57,
poczta@pryzmatapa.pl

mgr in¿. Anna Żwirowska-Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08 upr. bud. w
spec. instalacyjnej sanitarnej do proj. bez
ograniczeń
mgr in¿. Beata Gowin
nr upr. SLK/1239/PWOS/06 upr. bud. w spec.
instalacyjnej sanitarnej do proj. bez ograniczeń
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Przebudowa systemu wentylacji i
klimatyzacji na Hali IV
ul.Karola Miarki 12-14,
44-100 Gliwice

Hala IV, rzut antresoli
WENTYLACJA
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PRYZMAT
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Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Metalurgii Żelaza
im.St. Staszica
ul. Karola Miarki 12-14
44-100 Gliwice
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Przebudowa systemu wentylacji i
Biuro : ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 40-132 Katowice klimatyzacji na Hali IV
tel. (0-32) 730-25-24, kom. (0) 601-44-17-57,
ul.Karola Miarki 12-14,
poczta@pryzmatapa.pl
44-100 Gliwice

mgr in¿. Anna Żwirowska-Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08 upr. bud. w
spec. instalacyjnej sanitarnej do proj. bez
ograniczeń
mgr in¿. Beata Gowin
nr upr. SLK/1239/PWOS/06 upr. bud. w spec.
instalacyjnej sanitarnej do proj. bez ograniczeń

Hala IV, PRZEKRÓJ
WENTYLACJA
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ID Obiektu : OAC-1-1
Model : ARUM160LTE5
Wydajność jed. zew.(kW) : 43,72/ 36,65
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego(kg) : 5,52
Miejsce montażu : Rooftop Floor

12,7:28,58

ARBLN03321

2,8 / 2,8 m

[i1] IAC-1
ARNU12GTRD4
(3,25/ 2,71 kW)
1F

6,35:12,7
10,2 / 13,0 m
-4,3

0,0

12,7:28,58

ARBLN03321

1,2 / 4,0 m

9,52:22,2

ARBLN03321

2,6 / 6,6 m
0,0

ARBLN01621

9,52:19,05
5,8 / 12,4 m

[i2] IAC-2
ARNU30GSVA4
(8,07/ 6,79 kW)
2F

9,52:15,88
5,2 / 17,6 m

0,0

0,0

-1,5

[i3] IAC-2
ARNU30GSVA4
(8,09/ 6,79 kW)
2F

9,52:15,88
2,0 / 14,4 m
-1,5

9,52:15,88
2,2 / 8,8 m
-1,5

9,52:19,05

ARBLN01621

9,52:15,88
12,5 / 21,3 m

4,8 / 8,8 m
0,0

-1,5

9,52:15,88
2,2 / 11,0 m
-1,5

[i4] IAC-2
ARNU30GSVA4
(8,14/ 6,79 kW)
2F

[i5] IAC-2
ARNU30GSVA4
(8,04/ 6,79 kW)
2F

[i6] IAC-2
ARNU30GSVA4
(8,13/ 6,79 kW)
2F

PRYZMAT
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
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Przebudowa systemu wentylacji i
Biuro : ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 40-132 Katowice klimatyzacji na Hali IV
tel. (0-32) 730-25-24, kom. (0) 601-44-17-57,
ul.Karola Miarki 12-14,
poczta@pryzmatapa.pl
44-100 Gliwice

mgr in¿. Anna Żwirowska-Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08 upr. bud. w
spec. instalacyjnej sanitarnej do proj. bez
ograniczeń
mgr in¿. Beata Gowin
nr upr. SLK/1239/PWOS/06 upr. bud. w spec.
instalacyjnej sanitarnej do proj. bez ograniczeń

SCHEMAT SYSTEMU VRF
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