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OPIS TECH�ICZ�Y 
1. DANE OGÓLNE. 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji obiektu szkolno - 
przedszkolnego w Żernicy przy ul. Leopolda Miki 37  
 
Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje i sieci: 

1- Instalację wentylacji mechanicznej, 
 

1.2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowi: 

• Projekt architektoniczno-budowlany, 
• Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji, ogrzewania, wod.-kan.  
• Dz. U. nr 70 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 
wraz z późniejszymi zmianami. 

• Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji. 
• Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej  

w sprawie ogólnych przepisów BHP.Zmiana do Dz.U nr 129 –Dz.U. nr 91 z 2002r  
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej.PN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430 
• PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
• PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
• PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne –wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy  

i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów 
• PN-87/B –02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 
 

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 
2.1. Założenia projektowe. 

Na podstawie obowiązujących przepisów, norm i ustaleń przyjęto następujące wyjściowe 
założenia projektowe dotyczące układu wentylacyjnego dla obiektu: 
 
Projektuje wentylację mechaniczną nawiewną-wywiewną dla pomieszczeń: 

• Pomieszczenie sali gimnastycznej- układ �1/W1, �2/W2, 

• Pomieszczenie kuchni - układ �3/W3,W3o, 

• Pomieszczenie jadalni- układ �4/W4, 

Jako podstawę do obliczeń ilości powietrza w świetlicach przyjęto wymagania PN–83 / B – 03430 
wraz ze zmianą Az3,  

• wskazującej ilość powietrza równą 30 m3/h dla jednej osoby. 
  

2.2. Obliczenie ilości powietrza. 
Zaprojektowano następujące układy wentylacyjne: 
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• UKŁAD NAWIEWNO-WYWIEWNY �1, W1;�2,W2 obsługujący pomieszczenia Sali 
gimnastycznej 

Ilość powietrza w obiegu wentylacyjnym wynosi: 

  V�  = 3500 m3/h 

VW  = 3500 m3/h 

Założenia: przyjmuje się 1-krotną wymianę na godzinę. 

Nawiew powietrza do pomieszczenia zaprojektowano za pomocą dwóch central nawiewno-
wywiewnych o wydajności 1750 m3/h każda, praca drugiej centrali będzie wykorzystywana, jako 
uzupełnienie przy maksymalnym wykorzystaniu sali. Wyposażone są w filtry, nagrzewnicę 
wodną, wymiennik krzyżowy i wentylator nawiewny oraz wywiewny. Nawiew będzie się odbywał 
na poziomie +7,0m.  

Powietrze świeże po przejściu przez centralę nawiewną dostarczone zostanie do pomieszczeń  
i rozprowadzone siecią kanałów i poprzez kratki nawiewne do pomieszczenia. 

Wywiew powietrza -Powietrze wyciągane będzie poprzez kratki, następnie przez sieć kanałów 
stalowych do centrali wentylacyjnej. Poziom usytuowania kratek ok.+8,7m. 
 

• UKŁAD NAWIEWNO-WYWIEWNY �3, W3,W3O obsługujący pomieszczenia kuchni i 
zmywalni 

Ilość powietrza w obiegu wentylacyjnym wynosi: 

  V�  = 2700 m3/h 

VW  = 2700 m3/h 

Założenia: przyjmuje się 11-krotną wymianę na godzinę. 

Nawiew powietrza do pomieszczenia zaprojektowano się za pomocą centrali nawiewnej 
umieszczonej na poddaszu wyposażonej w filtr, nagrzewnicę wodną i wentylator nawiewny. 

Powietrze świeże po przejściu przez centralę nawiewną dostarczone zostanie do pomieszczeń  
i rozprowadzone siecią kanałów i poprzez kratki wentylacyjne nawiewne do pomieszczenia. 

Wywiew powietrza - Powietrze wyciągane będzie poprzez kratki wywiewne , następnie przez sieć 
kanałów stalowych do wentylatora dachowego. Część powietrza będzie usuwana poprzez układ 
wyciągowy z okapu kuchennego a następnie poprzez wentylator dachowy na zewnątrz.  Układ 
wentylacyjny włączy się automatycznie, gdy uruchomi się choć jeden z wentylatorów.  
 

• UKŁAD NAWIEWNO-WYWIEWNY �3, W3 obsługujący pomieszczenia  jadalni 
Ilość powietrza w obiegu wentylacyjnym wynosi: 

  V�  = 1500 m3/h 

VW  = 1500 m3/h 

Założenia: przyjmuje się 5-krotną wymianę na godzinę. 

Nawiew powietrza do pomieszczenia zaprojektowano się za pomocą centrali nawiewno-
wywiewnej umieszczonej na poddaszu wyposażonej w filtry, nagrzewnicę wodną, wymiennik 
ciepła oraz wentylator nawiewny i wywiewny. 

Powietrze świeże po przejściu przez centralę nawiewną dostarczone zostanie do pomieszczenia i 
rozprowadzone siecią kanałów i poprzez kratki wentylacyjne nawiewne do pomieszczenia. 
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Wywiew powietrza -Powietrze wyciągane będzie poprzez kratki, następnie przez sieć kanałów 
stalowych do centrali wentylacyjnej; dalej na zewnątrz budynku poprzez wyrzutnie dachową 
 

• UKŁAD grawitacyjny obsługujący pomieszczenia sanitarne: 
Ilość powietrza w obiegu wynosi: 

  V = 50 m3/h / 1 miska ustepowa 

V= 100 m3/h / 1 natrysk 

V= 25 m3/h / 1 pisuar 

Nawiew powietrza zaprojektowano poprzez higrosterowany typu EFR 110, kratki w drzwiach 

Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez wentylatory łazienkowe włączane od oświetlenia oraz 
czujnika ruchu 
 

2.3. Dobór urządzeń 
 

 
 
UKŁAD N1/W1; N2/W2 

 Centrala wentylacyjna  MCKT 

Ilość powietrza 

nawiewanego 

1750m3/h 

Spręż dyspozycyjny 

nawiew 

250 Pa 

Ilość powietrza 

wywiewanego 

1750m3/h 

Spręż dyspozycyjny 

wywiew 

250 Pa 

Wymiary (dług*szer*wys) 1950*1322*355 

Ciężar  189 kg 

Wentylator moc naw./wyw.  0,75 /0,75 kW 

Zasilanie 400V 

LP. układ opis Ilość sztuk 

1 W3 DAs 250; 1380 obr/min. 
1800 m3/h  spręż 280Pa 
0,37 kW 400V 

1 

2 W3o DAs 200; 900 obr/min. 
900 m3/h  spręż 80Pa 
0,09 kW 400V 

1 

3 Sanitariaty DECOR 100 CDZ 13W 230V;  
80 m3/h  spręż 15Pa 

14 

4 Natryski DECOR 300 CHZ 35W 230V;  
200 m3/h  spręż 30Pa 

2 
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Filtr wstępny G-4 

Odzysk ciepła Wymiennik obrotowy 

Nagrzewnica  wodna 80/60 5,9 kW 

Regulacja wydajności falowniki 

Producent KLIMOR 

 
 
UKŁAD N3 

 Centrala wentylacyjna  MCKT 

Ilość powietrza 

nawiewanego 

2700m3/h 

Spręż dyspozycyjny 

nawiew 

250 Pa 

Wymiary (dług*szer*wys) 800*966*355 

Ciężar  65 kg 

Wentylator moc naw./wyw.  0,75 kW 

Zasilanie 400V 

Filtr wstępny G-4 

Nagrzewnica  wodna 80/60 35,9 kW 

Regulacja wydajności falowniki 

Producent KLIMOR 

 
 
UKŁAD N4/W4 

 Centrala wentylacyjna  MCKT 

Ilość powietrza 

nawiewanego 

1500m3/h 

Spręż dyspozycyjny 

nawiew 

200 Pa 

Ilość powietrza 

wywiewanego 

1500m3/h 

Spręż dyspozycyjny 

wywiew 

200 Pa 

Wymiary (dług*szer*wys) 1950*1322*355 

Ciężar  189 kg 
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Wentylator moc naw./wyw.  0,75 /0,75 kW 

Zasilanie 400V 

Filtr wstępny G-4 

Odzysk ciepła Wymiennik obrotowy 

Nagrzewnica  wodna 80/60 4,9 kW 

Regulacja wydajności falowniki 

Producent KLIMOR 

 
 

2.4. Wytyczne wykonania i montażu. 
2.4.1. Elementy wentylacyjne. 
Zaprojektowano kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej oraz okrągłe typ SPIRO. 
Powietrze doprowadzone i odprowadzone będzie z wentylowanych pomieszczeń przewodami 
nawiewnym i wywiewnym z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonymi w przestrzeni 
stropodachu pomieszczeń. Powietrze nawiewane będzie z pomieszczeń i wywiewane poprzez 
kratki wentylacyjne umieszczone na przewodach rozprowadzających. 
Przewody wentylacyjne poziome prowadzone będą nad podwieszonym stropem. 
W pozostałych pomieszczeniach przewody rozprowadzające zostaną obudowane wg projektu 
budowlanego. 
Przewody wywiewne prowadzone do wentylatorów dachowych należy zaizolować. 

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. 2,5 m/s 
Prędkość przepływu przez nagrzewnice : maks. 3 m/s.  

Zabezpieczenie antykorozyjne . 

Czerpnia ścienna, kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kratki wywiewne 
,podwieszenia kanałów  ,centrale wentylacyjne nie wymagają zabezpieczenia  
antykorozyjnego. 
 
 
2.4.2. Izolacja. 
Przewody nawiewne i wywiewne należy zaizolować izolacją ciepłochronną np. Klimafix gr. 
30mm. 
 
2.4.3. Zabezpieczenia p-poż. 
Przy przejściach kanału przez przegrody oddzielenia pożarowego zaprojektowano klapy 
przeciwpożarowe. Kanałów czerpnych układów Cz1 i Cz2 należy zaizolować  płytami wełny 
mineralnej  o klasie EIS 120 np. CONLIT DUO 120 ALU o gr .60mm. 
 
2.4.4. Ochrona akustyczna. 
Projektowane instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowodują przekroczenia poziomu 
całkowitej mocy akustycznej urządzenia. 
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Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej należy oddzielić od centrali wentylacyjnej  
za pomocą połączeń elastycznych, na przewodach nawiewnych i wywiewnych należy zamontować 
tłumiki akustyczne. 
Dla ograniczenia hałasu ze strony wentylacji na wszystkich kanałach nawiewnych  
i wywiewnych stosuje się tłumiki akustyczne. 
 
2.4.5. Czyszczenie instalacji. 
W instalacji zaprojektowano otwory rewizyjne do czyszczenia przewodów wentylacyjnych 
zgodnie z pkt.4.2.4 w/w Wymagań.  
Klapy – zaślepki zlokalizowane na końcówkach sieci kanałów są miejscem umożliwiające 
czyszczenie instalacji. 
Odległości pomiędzy otworami rewizyjnymi należy wykonać zgodnie z normą. 
 

2.5. Wytyczne branżowe. 
Branża budowlana. 
Należy wykonać: 

−  przebicia przez strop, ściany, 
−  zamontowanie podstaw dachowych oraz cokołów 

  
Branża elektryczna. 
Należy zapewnić podłączenie mocy elektrycznej dla wskazanych urządzeń.  
Wszystkie instalacje należy uziemić. 

Branża akp 

Należy przewidzieć ciągłą pracę wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  
• załączniki przy wejściu do pomieszczeń, 
• załączanie wentylatorów łazienkowych - od oświetlenia i czujnika ruchu. 
• Załączanie wentylatorów w kuchni-przyciskiem w pomieszczeniu 

 
2.6. Uwagi końcowe.  

• Roboty należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” ZESZYT 5 oraz 
normami: 

� PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne, 
� Wymagania i badania przy odbiorze”, 
� PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją”, 
� PN-84/8665-40 „Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania 

i badania”, 
� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(D.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami 
(D.U. Nr 110 z dnia 28. maja 2004 r., poz. 1156), 

� Obowiązującymi Normami, 
 

• Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przeciwpożarowych. 
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji 
wykonania instalacji, wydanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów.     

• Kolana wentylacyjne muszą bezwzględnie wyposażone w kierownice powietrza.  
• Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń 

powinno być wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie 
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kierownic nie powinno powodować dodatkowych drgań i hałasu. Nie dopuszcza się 
pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek. 

• Podparcia i podwieszenia kanałów wentylacyjnych max.co 1,5 m. 
• Wszystkie instalacje należy wykonać w klasie szczelności B i wytrzymałości 

na podciśnienie zgodnie ze sprężami wentylatorów projektowanych układów. 
• Wentylatory dachowe należy wyposażyć w podkładki wibroizolujące między obudową 

wentylatora a cokołem bądź podstawą dachową. Cokół wentylatora dachowego musi 
posiadać izolację termiczną od wewnątrz. 

• Wszelkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 
podano w Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) oraz z zachowaniem zaleceń podanych w §32 
Rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U.121 poz. 1138). 
 

3. ZAŁĄCZNIKI 
3.1. Karty katalogowe 

  
4.  ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 
 

WE�TYLACJA 

 
Pozycja Wyszczególnienie Iloś

ć 
Jedn. Przykładowy

Producent  
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Izolacja kanałów wentylacyjnych np. 
KLIMAFIX  gr. 40mm 

 
256 

 
m2 
 

ROCKWOOL 
 

2. Izolacja kanałów o klasie EI120 układu 
Cz1 i Cz2  np. CONLIT PLUS  120 
ALU 

 
25 
 

 
m2 
 

ROCKWOOL 
 

3 Wentylatory łazienkowe typ  
DECOR 100CDZ 
DECOR 300CHZ 

 
14 
2 

 
szt. 
szt. 

VENTURE 
INDUSTRIES 

 

4 Nawiewnik higrosterowany typ EFR 
110  o wydajności 0-50m3/h 

11 szt. 
AERECO 

 

 
 
Uwaga:  

Dopuszcza się zamianę producenta urządzeń na równorzędne lub lepsze pod warunkiem 
zachowania parametrów technicznych. Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z 
projektem.  

 


