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A. CZĘŚĆ  OPISOWA 

OPIS  TECHNICZNY 

do  projektu  budowanego  „Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackie-
go Parku Naukowo-Technologicznego – III etap”   Budynek „Hala nr 4” z towarzyszącą infrastrukturą tech-
niczną (instalacjami i urządzeniami budowlanymi)  na działkach nr 1867/161 i 1867/162 w Jasionce – w za-
kresie  instalacji  sprężonego  powietrza. 
 
 
1. Podstawa  opracowania 

 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1997 r.  –  Prawo  budowlane.  Dz. U. nr  89,  poz.  414  z  1994 roku  wraz  z  
późniejszymi  zmianami.  

 Ustawa  z  dnia  21  marca  2001 r.  –  Prawo  ochrony  środowiska.  Dz. U. nr  62,  poz.  627  z  2001 roku  
wraz  z  późniejszymi  zmianami.  

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 roku  (Dz.U. nr  169, 
poz. 1650  wraz  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  wraz  z  późniejszymi  zmianami. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  (Dz.U. nr 47, poz. 401)  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8  kwietnia  2011 roku   (Dz.U.  nr  87)  w sprawie sposobu 
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia  13  kwiet-
nia  1951 roku w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia  2005 roku  (Dz.U. nr 263)  w sprawie zasadni-
czych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. 
 

 Dyrektywa EU 2000/14/EC Emisja hałasu do środowiska naturalnego.  
 Dyrektywa EU 2006/42/EC W sprawie maszyn. 
 Dyrektywa EU 87/404/EC Proste zbiorniki ciśnieniowe. 
 Dyrektywa EU 97/23/EC Urządzenia ciśnieniowe. 
 
 PN-EN 705:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z termo-

utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym 
(GRP) - Metody analizy regresji i ich zastosowanie. 

 PN-EN 1447+A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Rury z termoutwar-
dzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - 
Oznaczanie wytrzymałości na długotrwałe ciśnienie wewnętrzne 

 PN-EN 1555-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury.  

 PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do 
przesyłania płynów - Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - 
Część 1: Metoda ogólna. 

 PN-EN ISO 13845:2000 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Metody badania 
szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym 

 PN-EN ISO 12500:1÷3:2007 Filtry sprężonego powietrza - Metody badań 
 PN-EN ISO 3857-1:1997 Sprężarki, narzędzia i maszyny pneumatyczne - Słownictwo -Część 1 

Informacje ogólne 
 PN-EN ISO 3857-2:1997 Sprężarki, narzędzia i maszyny pneumatyczne - Słownictwo - Część 2 

Sprężarki. 
 PN-EN ISO 5390:1977 Sprężarki klasyfikacja. 
 PN-EN ISO 5941:1977 Sprężarki, narzędzia i maszyny pneumatyczne - Zalecane wartości ci-

śnień. 
 PN-ISO 8573-1 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Zanieczyszczenia i klasy 

czystości  
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 PN-EN ISO 8573-3:2007 Sprężone powietrze do stosowania ogólnego - Część 3: Pomiar wilgotno-
ści 

 PN-EN ISO 8573-4:2007 Sprężone powietrze do stosowania ogólnego - Część 4: Pomiar zawartości 
cząstek stałych. 

 PN-ISO 7183-2 Osuszacze sprężonego powietrza. Eksploatacyjne dane znamionowe.  
 PN-M-43200  Osuszacze sprężonego powietrza. Wymagania i badania  
 PN-EN 1012-1/Ap1 Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania bezpieczeństwa. Sprężarki.  
 PN-EN 983:1999  Bezpieczeństwo maszyn –Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ukła-

dów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów – Pneumatyka 
 
2. Zakres  opracowania 

Zakres  opracowania  obejmuje  budowę  wewnętrznej  instalacji  sprężonego  powietrza  w  ramach  realizacji  
inwestycji  p.n.  „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego – III etap”   - Budynek „Hala nr 4” z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
(instalacjami i urządzeniami budowlanymi)  na działkach nr 1867/161 i 1867/162 w Jasionce. 
Obejmuje  montaż  rurociągów,  urządzeń,  armatury,  próby  szczelności,  oraz  roboty  budowlane  w  
niezbędnym  zakresie. 
 
 
3. Projektowane  rozwiązania 

3.1 Opis  projektowanych  rozwiązań 

Na   potrzeby  pomieszczeń  jednostek produkcyjno – badawczych  w  hali  nr  4  zaprojektowano  wewnętrzną  
instalację  sprężonego  powietrza.  Instalacja  w  budynku  zasilać  będzie  w  sprężone  powietrze  zaprojek-
towane  punkty  poboru. 
Instalacja  w  budynku  pracować  będzie  na  ciśnieniu  10 bar  i  zasilana  będzie  ze  sprężarki  śrubowej  o  
wydajności  q = 1,08 m3/min  zlokalizowanej  w  pomieszczeniu  nr  128 przeznaczonym na sprężarkownię. 
Systemy  rurowe  w  poszczególnych  instalacjach  prowadzone  będą  w  układzie  pierścieniowym. 
Układ  instalacyjny  wyposażony  będzie  w  zbiornik  buforowy  oraz  w  niezbędną  armaturę  zabezpieczają-
cą. 
Do  przygotowania  powietrza  zaprojektowano  osuszacz  i  filtr. 
 
3.2 Punkty  poboru  sprężonego  powietrza 

- punkt  poboru  powietrza   P1     200 l/min - 10 bar 
 
3.3 Parametry  pracy  instalacji 

Wydajność  układu       qN = 960 l/min = 16 l/s 
          qFAD = 18,0 l/s = 1080 l/min 
Współczynnik  jednoczesności     0,6 
Ciśnienie  (nadciśnienie)  robocze  1,0  MPa  (10 bar) - zakres  ciśnień  w  instalacji  0,10-0,11 MPa 
Maksymalne  ciśnienie  pracy  w  instalacji   11 bar 
Klasa  czystości  powietrza – instalacja  ogólna  4.4.4  wg  ISO 8573-1 
 
WYMAGANIA  KLAS  CZYSTOŚCI  POWIETRZA wg ISO 8573-1 TABELA  NR 3.3 
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4. Rurociągi 

4.1 Rurociągi – materiał 

Instalację  sprężonego  powietrza  zaprojektowano  z: 
 rur  aluminiowych  anodyzowanych  w  systemie  rur  zaciskowych  o  średnicach  dw20x1,3 mm;  

dw25x1,5 mm;  o  parametrach pracy:  temperatura  pracy  -20ºC - +80ºC;  ciśnienie  pracy  do  16 bar;  
z  warstwą  lakieru  na  zewnętrznej  powierzchni  w  kolorze  niebieskim  wg  RAL 5012;  z  dopuszcze-
niem  do  stosowania  w  instalacjach  sprężonego  powietrza  – zgodnych  z  normą  PN-EN 755-2,  
PN-EN 755-8;  PN-EN 573-3. 

 złączek  zaciskowych – wtykowych  z  tworzywa  w  systemie  rur  aluminiowych,  wykonane  z  materiału  
Polyamide 6  z  30%  zawartością  włókna  szklanego  (wg  normy  UL94-HB);  o  średnicach  
dw20x1,3 mm;  dw25x1,5 mm;  o  parametrach pracy:  temperatura  pracy  -20ºC - +70ºC;  ciśnienie  pracy 
13 bar;  z  pełnym  przelotem  przez  złączkę;  z  uszczelnieniem  z  NBR 70SH  o  gęstości  1,24 gr/cm3;  
z  możliwością  ponownego  montażu;  z  dopuszczeniem  do  stosowania  w  instalacjach  sprężonego  
powietrza    - zgodnych  z  PE-EN 12115:2011. 

Zaprojektowany  system  umożliwia  dowolną  konfigurację  przewodów  i  punktów  poboru  z  uwagi  na  
możliwość  demontażu  (rozkręcenia)  i  ponownego  montażu  (skręcenia  w  dowolnej  konfiguracji)  układów  
rurowych - rozwiązania  równoważne  muszą  posiadać  tę  cechę  systemu. 
 
4.2 Rurociągi – prowadzenie 

Przewody  sprężonego  powietrza  należy  prowadzić po  wierzchu  ścian,  powyżej  stropu  podwieszanego. 
 
4.3 Rurociągi – mocowanie 

Do  montażu  rur  stosować  uchwyty  montażowe  do  rur  aluminiowych  lub  szyny  ze  wspornikami.  Do 
mocowania  uchwytów  stosować  wkręty  M6  z  dyblami  stalowymi  w  klasie  odporności  ogniowej  EI90. 
Do  montażu  szyn  stosować  zestaw  montażowy  szyny  ze śrubą,  podkładką  i  nakrętką  M10. 
W  nietypowych  sytuacjach  stosować  zawiesia  pod  dźwigary  ze  śrubami  M8x25 mm. 
W  odgałęzieniach  trójnikowych  lub  typu  „łabędzia  szyja”  uchwyty  mocujące  należy  lokalizować  na  
pionowym  przewodzie  w  odległości  min.  1,5 m  od  odgałęzienia. 
Przy  montażu  rurociągów  należy  przestrzegać  wymaganych  przez  producenta  systemu  rurociągów  
odległości  uchwytów. 
 

 
RYS.  NR 4.3.1  WYMAGANE  ODLEGŁOŚCI  MONTAŻOWE 
 

WYMAGANE  ODLEGŁOŚCI  LOKALIZACJI   UCHWYTÓW TABELA  NR 4.3.1. 

Średnica  przewodów Długość  L Odległość  Dmax 
dn16,5 3,0 2,5 
dn25 3,0 2,5 
dn25 6,0 3,0 
dn40 3,0 2,5 
dn40 6,0 4,0 
dn63 3,0 2,5 
dn63 6,0 4,0 

 
4.4 Rurociągi – połączenia,  zakończenia  przewodów 

Łączenia  rurociągów  należy  wykonać  za  pomocą   zaciskowych  złączek  z  tworzywa  sztucznego  w  
systemie  rur  aluminiowych. 

6



 

Do  wykonania  poziomych  lub  pionowych  odejść  z  rurociągi  tranzytowego  projektuje  się  szybkozłączki  
odejściowe  (upustowe)  w  tzw.  wykonaniu  łabędzia  szyja”.  Włączenie  odejścia  należy  wykonać  z  boku  
lub  powyżej  boku  przewodu  tranzytowego. 
Zakończenia  przewodów  przy  punktach  poboru  należy  wykonać  za  wsporników  ściennych 
z  wbudowanym  szybkozłączem  bezpiecznym – wykonanym  zgodnie  z  PN-EN  983,  w  wykonaniu  nie-
palnym  (zgodnie  z  normą  UL94-HB),  z  jednym  lub  dwoma  wyjściami.  Wsporniki  należy  montować  do  
ściany  lub  bezpośrednio  na  szynie  montażowej. 

 
RYS.  NR 4.4.1  SCHEMAT  MONTAŻOWY  SZYBKOZŁĄCZKI  „ŁABĘDZIA  SZYJA” 
 

 
RYS.  NR 4.4.2  WYMAGANIA  MONTAŻOWE  ODGAŁĘZIENIA 
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4.5 Zabezpieczenia  p.poż.  przejść  przewodów  przez  przegrody  budowlane 

Z  uwagi  iż  instalacja  sprężonego  powietrza  prowadzona  będzie  przez  pomieszczenia  znajdujące  się  w  
jednej  strefie  pożarowej,  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  nie  wymagają   zabezpieczeń  
p.poż. 
 
4.6 Urządzenia  i  armatura 

4.6.1 Urządzenia 

W  instalacji  (ciśnienie  pracy  10-11 bar)  zaprojektowano: 
 sprężarkę  śrubową,  rotacyjną,  ze  smarowaniem  olejowym,  typ  GX11EL FF lub  równoważną  o  wy-

dajności  1,08 m3/min,  chłodzoną  powietrzem,  o  mocy  elektrycznej  11 kW,  ze  zintegrowanym  zbior-
nikiem  buforowym,  filtrem  i  osuszaczem,  z  zaworem  bezpieczeństwa  i  automatem  do  odprowa-
dzania  kondensatu,  z  niezbędnym  orurowaniem  i  przyłączami, 

 armaturę  odcinającą  gwintowaną  na  ciśnienie  PN20, 
 zawór  zwrotny  gwintowany  PN20, 
 do  poboru  powietrza  -  szybkozłączki  o  połączeniu  gwintowanym  o  średnicy  ½”,  PN16,  montowane  

na  wysokości  1,1 m  od  posadzki, 
 armaturę  kontrolno – pomiarową. 
 
4.6.2 Sprężarka 

Na  potrzeby  układu  instalacyjnego  zaprojektowano  sprężarkę  śrubową  np.  typ  GX11EL FF  lub  równo-
ważną,  chłodzoną  powietrzem  o  wydajności  1,08 m3/min,  ciśnieniu  roboczym  10 bar,  wyposażoną  
w  układ  wtrysku  oleju  i  napędzaną  silnikiem  elektrycznym  o  mocy  elektrycznej  11,0 kW  zasilanym  
napięciem  AC 400V,  z  elektronicznym  panelem  sterującym,  w  zabudowie  kompaktowej  na  zbiorniku  
buforowym 
Sprężarka  umieszczona  jest  w  obudowie  z  izolacją  dźwiękową. 
W  układzie  sprężarki  zamontowane  są: 

 układ  powietrzny  z  wlotowym  filtrem  powietrza,  pneumatycznie sterowanym reduktorem,  zawo-
rem  ciśnienia  minimalnego,  wysokiej  jakości  rotacyjnym  śrubowym elementem  sprężającym,  
zaworem  bezpieczeństwa,  zaworem  powietrza  wylotowego; 

 układ  napędowy  z  zamkniętym,  chłodzonym  wentylatorem  indukcyjnym  silnikiem  klatkowym  
(TEFC/ IP55),  kołami  pasowymi,  systemem  napinania  pasów; 

 układ  chłodzenia – aluminiowa  chłodnica  końcowa  typu  blokowego  z  wentylatorem  chłodzącym  
napędzanym  przez  główny  silnik; 

 układ  smarowania  z  aluminiową  chłodnicą  oleju,  zbiornikiem  służącym  do  separacji  oleju  z  
powietrza  z  okienkiem  kontrolnym  poziomu  oleju,  puszkowym  filtrem  oleju,  puszkowym  separa-
torem  oleju,  zaworem  zwrotnym,  zaworem  termostatycznym; 

 układ  sterowania  i  regulacji  z  szafką  sterowniczą,  starterem  silnika gwiazda – trójkąt,  przekaź-
nikiem  przeciążeniowym,  wyłącznikiem  ciśnieniowym,  wyłącznikiem  termicznym,  ze  sterowni-
kiem  Elektronikon  001  lub  równoważny - zabezpieczający  przed  przeciążeniem,  wyłącznikiem  
awaryjnym,  wyłącznikiem  start-stop,  miernikiem  punktu  rosy,  manometrem  ciśnienia  wylotowe-
go,  z  pełnym  oprzewodowaniem; 

 osuszacz – zintegrowany  osuszacz  ziębniczy  z  dopuszczeniem  IEC,  montowany  w  obudowie; 
 automatyczny  i  ręczny  spust  kondensatu; 
 zbiornik  buforowy  o  pojemności  270 litrów  wyposażony  w  ręczny  zawór  spustowy. 

 
4.6.3 Armatura  odcinająca  i  zwrotna 

W  instalacji  sprężonego  powietrza  zaprojektowano  armaturę: 
 zawory kulowe gwintowane o wielkości średnic zaworów jak rurociągów  w miejscu ich montażu, kor-

pus  z  mosiądzu  MS58,  temperatura  pracy  -15 °C - +100 °C,  kula  z  mosiądzu  chromowana  z  
uszczelnieniem  PTFE,  PN30,  dopuszczone  do  stosowania  w  instalacjach  sprężonego  powie-
trza. 

 kompensator  gumowy,  kołnierzowy,  wykonany  wg  PN-EN 1092-1,  korpus  z  EPDM,  wzmocnie-
nie  nylon,  PN16,  dopuszczalne  osiowe  przemieszczenie - kompensacja 8 mm, rozciąganie 4 m;  
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wydłużenie  boczne 8 mm;  ugięcie  kątowe  15°,  dopuszczony  do  stosowania  w  instalacjach  
sprężonego  powietrza  (do  podłączenia  sprężarki  śrubowej  z  instalacją). 

 zawór  zwrotny  gwintowany,  membranowy,  PN16,  o  średnicy  DN25 mm,  korpus z  żeliwa  szare-
go  EN-GJL-250,  membrana  z NR,  uszczelnienie  z  EPDM,  dopuszczone  do  stosowania  w  in-
stalacjach  sprężonego  powietrza,  np.  SOCLA 207  lub  równoważny  w  podanych  wyżej  parame-
trach. 

 
4.6.4 Armatura  zabezpieczająca 

Do  zabezpieczenia  układu  instalacyjnego  przed  wzrostem  ciśnienia  zaprojektowano  zawór    bezpieczeń-
stwa   wbudowany  w  zestaw  sprężarkowy  o  wydajności  1,08 m3/min. 
 
 
4.6.5 Zbiornik  buforowy 

Dla  prawidłowej  pracy  układu  instalacyjnego  zaprojektowano  zbiornik  buforowy  sprężonego  powietrza  
zintegrowany  z  zestawem  sprężarkowym,  o pojemności  270 litrów. 
 
4.6.6 Przygotowanie  powietrza 

Osuszanie 
Do  osuszania  powietrza  zaprojektowano  się  osuszacz  ziębniczy  w  wykonaniu  kompaktowym  ze  sprę-
żarką. 
 
Filtrowanie 
Do  filtrowania  powietrza  zaprojektowano  się  filtr  wstępny w  wykonaniu  kompaktowym  ze  sprężarką. 
 
4.6.7 Zrzut  kondensatu 

Do  odprowadzania  wydzielającej  się  wody  w  instalacji  zaprojektowano  automat  do  odprowadzania  
kondensatu  -  automatyczny  dren  w  wykonaniu  kompaktowym  ze  sprężarką. 
Zrzut  kondensatu  projektuje się  do  kanalizacji  technologicznej  w  budynku.  Kanalizacja  winna  być  wy-
posażona  w  urządzenia  do  podczyszczania  ścieków. 
W  przypadku  braku  kanalizacji  technologicznej  i  urządzeń  podczyszczających,  w układzie  zrzutu  kon-
densatu  należy  zamontować  separator  woda-olej  o  wydajności  dostosowanej  do  wydajności  sprężarki;  
o  pojemności  zbiornika  61,3 l;  z  przyłączami:  3x G1,2”  i  1x G1”;  o  wymiarach  ok. 410x630x865 mm,  
np.  model  BEKO Owamat 14  lub  równoważny  w  podanych  wyżej  parametrach. 
 
4.6.8 Wyposażenie  instalacji 

 punkty  poboru  P1: 
 reduktor  ciśnienia  -  w  zależności  od  wymagań  w  punkcie  poboru,  pmax=10 bar. 
 armatura  kontrolno – pomiarowa. 
 szybkozłączka. 
 

4.6.9 Armatura  kontrolno - pomiarowa 

Na  potrzeby  kontroli  i  pomiaru  ciśnienia  w  instalacji  sprężonego  powietrza  projektuje  się  przez każdym  
punktem  poboru  manometry  tarczowe. 
Projektuje  się  manometry  M-50  z  gwintem  podłączeniowym  G1/4”,  w  zakresie  ciśnień:  - dla  instalacji  
10 bar  z  zakresem  pomiarowym  0-16 bar. 
 
4.6.10 Lokalizacja  urządzeń 

Pomieszczenie  powinno  spełniać  niżej  wymienione  warunki: 
 brak  pyłu  i  substancji  powodujących korozji, 
 temperatura  w  pomieszczeniu - minimalna: +5 ºC,  maksymalna: +40 ºC, 
 wilgotność  względna  do  90%,  przy  temperaturze  otoczenia +20 ºC, 
Oświetlenie  pomieszczenia  powinno  zapewnić  bezpieczną  i  wygodną  obsługę  agregatu. 
Lokalizacja  sprężarki  musi  umożliwiać  dostęp  do  bieżącej  obsługi  oraz  przeprowadzania  napraw. 
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4.7 Próby  szczelności 

4.7.1 Próba  szczelności 

Po  wykonaniu  instalacji,  zmontowane  elementy  rurociągów  należy  poddać  próbie  szczelności. 
Dla  układów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  próbę  szczelności  należy  przeprowadzić  jako  główną  i  
uzupełniającą.  Próbę  szczelności  należy  przeprowadzić  powietrzem. 
Próbę  główną  należy  przeprowadzić  na  ciśnienie  maksymalne  zamontowanej  sprężarki  PU1 = 10 bar.  
Czas  trwania  próby  2  godziny.  Spadek  ciśnienia  nie  powinien  być większy  niż  0,1 bar. 
Próba  i  badania  uzupełniające  winny  być  wykonane  wówczas,  gdy  wymagania  producentów  syste-
mów  instalacyjnych  takie  badania  przewidują  a  ich  przeprowadzenie  winno  odbywać  się  zgodnie  z  ich  
procedurami  i  wytycznymi. 
Do  prób  uzupełniających  można  przystąpić,  wówczas  gdy  próba  główna  zakończyła  się  wynikiem  
pozytywnym. 
 
Wszystkie  składowe  elementy  połączeń  układu  rurowego  muszą  być  odkryte  i  mieć  zapewniony  swo-
bodny  dostęp. 
Do  wykrywania  nieszczelności  należy  stosować  płyn  roztworu  pieniącego.  Płyn  do  wykrywania  nie-
szczelności  nie  powinien  agresywnie  działać  na  elementy  składowe  układów  instalacyjnych. 
Po  osiągnięciu  ciśnienia  próbnego  należy  przeprowadzić  oględziny  badanego  odcinka  w  celu  wykrycia  
nieszczelności.  Ciśnienie  próbne  powinno  być  utrzymywane  bez  przerwy  aż  do  zakończenia  oględzin. 
Z  wykonanych  prób  szczelności  należy  sporządzić  protokoły.  Warunkiem  uznania  prób  za  pozytywne  
jest  brak  nieszczelności  i  spadek  ciśnienia  w okresie  próbnym  nie  większy  od  dopuszczalnego. 
 
Do  pomiaru  ciśnienia  należy  stosować  manometr  o  średnicy  tarczy  160,  klasy  0,6;  którego  zakres  
pomiarowy  powinien  wynosić  około  1,5x  wartość  ciśnienia  próby  pneumatycznej.  Działka  elementarna  
0,1 bar. 
Przy  wykonywaniu  próby  szczelności  należy  zwrócić  uwagę  na  wahania  ciśnienia  spowodowane  zmia-
nami  temperatury  otoczenia  i  sprężonego  powietrza. 
Przy  przeprowadzaniu  prób  temperatura  medium  i  otoczenia  winna  być  ustabilizowana  w  okresie  od  
0,5  godziny  przed  próbą  aż  do  jej  zakończenia.  Dopuszczalna  zmiana  temperatury  ±4 K. 
 
WYKAZ  WYMAGANYCH  CIŚNIEŃ  PRÓBY  SZCZELNOŚCI TABELA NR 4.7.1 

Ciśnienie  robocze 
instalacji 

Ciśnienie  próby 
szczelności 

Czas  trwania próby Dopuszczalny 
spadek  ciśnienia 

do 11 bar 13 bar 120 minut 0,1 bar 
 
4.8 Zabezpieczenia  antykorozyjne 

Z  uwagi  na  montaż  rurociągów  z  aluminium  nie  jest  wymagane  stosowanie  dodatkowych  powłok  ze-
wnętrznych  antykorozyjnych  na  przewodach. 
 
4.9 Oznakowanie  rurociągów 

Do  oznakowania  rurociągów  sprężonego  powietrza  projektowane  przewody  muszą  być  wykonane  z  
warstwą  lakieru  na  zewnętrznej  powierzchni  w  kolorze  niebieskim  wg  RAL 5012. 
 
4.10 Emisja  hałasu  i  ochrona  przed  hałasem 

W  instalacji  sprężonego  powietrza  zaprojektowano  sprężarkę  emitującą  hałas  do  otoczenia. 
Urządzenie  zostanie  zamontowane  w  wydzielonym  pomieszczeniu  na  parterze  budynku  przeznaczonym  
na  sprężarkownię. 
Powstający  hałas  będzie  emitowany  poprzez  obudowę  urządzenia  bezpośrednio  do  pomieszczenia.  
Wartość  poziomu  hałasu  wyniesie  65 dBA. 
Mając  na  uwadze  wartości  dopuszczalnego  poziomu  hałasu  w  otoczeniu  określone  w  normie  PN-B-
02151-02:1987  oraz  normie  PN-EN  15251  zaprojektowano  sprężarkę  emitującą  hałas  na  zewnątrz  
obudowy  o  wartościach  poniżej  dopuszczalnych - wymagania  dotyczące  dopuszczalnych  poziomu  hałasu  
- tabela  nr  4.10. 
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TABELA  4.10 

Rodzaj  pomieszczenia Dopuszczalna  wartość  hałasu 

pomieszczenie  techniczne 65 dBA 

 
4.11 Wentylacja  pomieszczenia  sprężarkowni 

4.11.1 Wentylacja  sprężarkowni 

W  pomieszczeniu  sprężarkowi  nr  128,  w  którym  zlokalizowana  zostanie   sprężarka  śrubowa  zgodnie  
z  zaleceniami  producenta  zaprojektowano  wentylację  nawiewną  do  pomieszczenia  oraz  wentylację  
odprowadzającą  ciepło  ze  sprężarki. 
Do  doprowadzenia  powietrza  do  sprężarki  zaprojektowano  wentylację  nawiewną  z  czerpnią  ścienną  
oraz  nawiewem  powietrza  w  pomieszczeniu. 
Do  wywiewu  zaprojektowano  kanał  wentylacji  wywiewnej  podłączony  bezpośrednio  do  sprężarki  z wylo-
tem  na  zewnątrz  budynku  i  z  odgałęzieniem  umożliwiającym  wykorzystanie  ciepłego  powietrza  do  
dogrzewania  pomieszczenia  w  okresie  niskich  temperatur  zewnętrznych  (przy  zamknięciu  przepustnicy  
odpływu  powietrza  na  zewnątrz). 
 
4.11.2 Kanały  wentylacyjne 

Do  odprowadzenia  powietrza  ze  sprężarki  kompaktowej  zaprojektowano: 
 kanały  wentylacyjne  o  przekroju  prostokątnym  typ  A/I  zgodnie  z  PN-EN 1505  oraz  PN-EN 1507,  

wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  DX51-Z275-M-A-C  zgodnie  z  PN-EN  10346,  w  klasie  in-
stalacji  niskociśnieniowej  N  o  grubości  blachy  0,8 mm. 

 kształtki  wentylacyjne  o   przekroju  prostokątnym  typ  A/I  zgodnie  z  PN-EN 1505  oraz  PN-EN 1507,  
wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  DX51-Z275-M-A-C  zgodnie  z  PN-EN  10346,  w  klasie  in-
stalacji  niskociśnieniowej  N  o  grubości  blachy  0,8 mm. 

Przewody  należy  wykonać  w  klasie  szczelności  B. 
Przewody należy montować  do  ścian  w  odległości min. 5 cm od  przegród  budowlanych,  mocować  za  
pomocą  typowych  podwieszeń  do  ścian. 
 
Zestawienie  elementów  wentylacyjnych               TABELA  4.11.2 

NAWIEW  POWIETRZA  
N1 Czerpnia ścienna  AWK 597x997 mm  (lub  równoważna) 1 szt.  
N2 Konfuzor  A/I  600x1000/630x400,  L=1150 mm 1 szt. PN-EN 1505 
N3 Łuk  90°  A/I  630x400 mm 1 szt. PN-EN 1505 
N4 Kanał  A/I  630x400 mm,  L=16440 m 1 szt. PN-EN 1505 
N5 Łuk  90°  A/I  630x400 mm 2 szt. PN-EN 1505 
N6 Kanał  A/I  630x400 mm,  L=2120 m 1 szt. PN-EN 1505 
N7 Dyfuzor  A/I  630x400/825x400 mm 1 szt. PN-EN 1505 
N8 Kolano  90º A/I  825x400/825x850 mm 1 szt. PN-EN 1505 
N9 Kratka nawiewna  ASL 825x425 2 szt.  
    
WYWIEW  POWIETRZA  
W1 Konfuzor  331x250/500/300 mm,  L=500 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W2 Kanał  A/I  500x300 mm,  L=160 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W3 Trójnik  A/I  500x300/500x300/500x300 mm,  L=420 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W3-1 Przepustnica  JZD-G  (lub  równoważna 2 sz PN-EN 1505 
W4 Kanał  A/I  500x300 mm,  L=1870 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W5 Łuk  A/I  90° 500x300 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W6 Kanał  A/I  300x500 mm,  L=480 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W7 Łuk  A/I  90° 300x500 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W8 Kanał  A/I  300x500 mm,  L=570 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W9 Łuk  A/I  90° 500x300 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W10 Kanał  A/I  500x300 mm,  L=2480 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W11 Łuk  A/I  90° 500x300 mm 1 szt. PN-EN 1505 
W12 Łuk  A/I  45° 500x300 mm  z  siatką  zabezpieczającą wylot 1 szt. PN-EN 1505 
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4.11.3 Elementy  dystrybucji  powietrza 

Do  nawiewu  powietrza  zaprojektowano  czerpnię  ścienną  typ  AWK  597x997 mm  z  ramą  i  żaluzjami  
z  profili  aluminiowych  tłoczonych,  anodowanych,  z  zabezpieczeniem  wlotu  siatką  z  drutu  stalowego  
ocynkowanego  o  wymiarach  oczek  6 x 6 mm,  z  kołnierzem  lub  rozwiązanie  równoważne  w  podanych  
parametrach. 
Do  nawiewu  powietrza  w  pomieszczeniu  zaprojektowano  kartki  wentylacyjne  typ  ASL,  o  wymiarach  
825 x 425 mm,  z  profili  aluminiowych  wytłaczanych,  o  powierzchni  eloksowanej  na  kolor  naturalny  
E6-C-0,  z  przepustnicą  typu  AG  do  regulacji  wydajności,  o  powierzchni czynnej  0,22 m2  lub  rozwiąza-
nie  równoważne  w  podanych  parametrach. 
 
4.11.4 Elementy  regulacyjne 

Do  przekierowania  przepływu  powietrza  z  chłodzenia  sprężarki  zaprojektowano  przepustnicę  
w  obudowie  i  łopatkami  z  blachy  aluminiowej,  o  odporności  termicznej  70 ºC,  łapatki  połączone  ze  
sobą  poprzez  wewnętrzne  koła  zębate  wykonane z  antystatycznego  tworzywa,  ze  szczelnością  wg  DIN 
1946,  z ręczną  dźwignią  napędową - np.  JZD-G  lub  rozwiązanie  równoważne  w  podanych  parametrach. 
 
4.11.5 Izolacja  termiczna  kanałów 

Na  kanałach  wentylacyjnych  zaprojektowano  izolację  z  płyt  z  wełny  mineralnej  o  grubości  50 mm. 
Zaprojektowano  izolację  ze  skalnej  wełny  mineralnej  z  jednostronną  okładziną  ze  zbrojonej  folii  alumi-
niowej,  z  prostopadłym  układem  włókien  do  płaszczyzny  podłoża,  o  gęstości  37 kg/m3,  z  klasą  reakcji  
na  ogień  B-s1; d0,  o  współczynniku  λ20=0,041 W/mK,  wg  PN-EN 14303:2009+A1:2013. 
Izolację  należy  montować  w  temperaturze  +5 ÷ 35°C. 
 
 
5. Odwodnienie  pomieszczenia 

W  celu  zapewnienia  odwodnienia  pomieszczenia  sprężarkowni  nr  128  zaprojektowano  wpust  podłogo-
wy  z  tworzywa  sztucznego  o  średnicy  nominalnej  odpływu  100  mm. 
Wpusty  podłogowe  podłączyć  do  zaprojektowanej  kanalizacji  technologicznej  wyposażonej  
w  zewnętrzny  system  podczyszczania  ścieków. 
Projekt  odwodnienia  i  kanalizacji  technologicznej  stanowi  odrębne  opracowanie. 
 
 
6. Wytyczne  branżowe 

 W  pomieszczeniu  sprężarkowni  wykonać  kratkę  ściekową  kanalizacji  sanitarnej, 
 Zapewnić  temperaturę  w  pomieszczeniach  w  wysokości  min. +5 °C, 
 Wykonać  zasilanie  w  energię  elektryczną  sprężarki  śrubowej  w  pomieszczeniu  nr  128  (P=11,0 

kW, AC 400 V). 
 
 
7. Uwagi  końcowe 

 Wszystkie  przybory,  urządzenia  i  materiały  powinny  posiadać  atesty  certyfikaty  i  świadectwa  
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wg  aktualnie  obowiązujących  przepisów  w  tym  
zakresie. 

 Wykonawca  robót  winien  posiadać  obowiązujące  uprawnienia  do  wykonania  i  montażu  instalacji. 
 
 W  fazie  wykonawstwa  istnieje  możliwość  zastosowania  innych  materiałów  budowlanych  i  

urządzeń  niż  dobrane  w  opracowaniu  projektowym,  o  nie  gorszej  jakości,  tylko  i  wyłącznie  
w  uzgodnieniu  z  projektantem.  

 Niedotrzymanie  w/w  warunku  zwalnia  projektanta  z  odpowiedzialności  za  prawidłowe  
funkcjonowanie  przyjętych  rozwiązań  technicznych. 

 Wszelkie  koszty  związane  ze  zmianą  rozwiązań  technicznych,  materiałów  i  urządzeń  ponosi  
Zleceniodawca  zmian. 
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 Podane  w  dokumentacji  nazwy  własne  produktów  mają  tylko  charakter  informacyjny  w  celu  
określenia  jakości  standardu  wykonania  i  nie  naruszają  zasad  uczciwej konkurencji  (zgodnie  
z  art.  29  pkt.  3  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych). 

 Produkty  równoważne  muszą  być  zgodne  z  opisem  zamówienia  i  muszą  odpowiadać  poda-
nym  parametrom  technicznych,  wielkością  oraz  funkcjonalnością  określonymi  w  standardzie  
wykonania. 

 
 
Całość  robót  prowadzić  i  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  przepisami  bhp  i  p.poż,  oraz  
aktualnie  obowiązującymi  normami  i  przepisami  prawnymi  w  zakresie  wykonawstwa  robót  budowlano – 
instalacyjnych. 
 
 
            Opracował: 
            mgr  inż.  Grzegorz  Bednarski 
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 Rysunek  nr  S5.2-1 Rzut  parteru – instalacja  sprężonego  powietrza  (skala  1:100)  
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 Rysunek  nr  S5.2-2 Rzut  parteru – instalacja  wentylacji  sprężarkowni  (skala  1:100)  
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 Rysunek  nr  S5.2-3 Aksonometria  instalacji  SP  (skala  1:100)  
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 Rysunek  nr  S5.2-4 Przekrój  A-A  (skala  1:100) 
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