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     3.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Umowa o prace projektowe  
 Opracowanie projektowe wykonano w oparciu o: 
- Podkłady architektoniczne-budowlane obiektu, 
- Uzgodnienia międzybranżowe, 
- Aktualna mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, 
- Warunki techniczne dostawy wody wydane przez 
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 
     4.  ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem projekt budowlany i wykonawczy  
instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz wewnętrznych instalacji  
wod.-kan. pomieszczeń rozbudowy budynku ośrodka zdrowia w Walcach. 

 
5. OPIS TECHNICZNY 

5.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
 
 Do pomiaru ilości zużycia wody w budynku projektuje się zabudowanie  
wodomierza JS 2,5 DN 20 w pomieszczeniu kotłowni c.o. Przed i za wodomierzem 
zabudować zawory odcinające DN 25 a za wodomierzem należy zabudować filtr siatkowy 
DN 25 oraz zawór zwrotny antyskażeniowy SOCLA typ EA 251 DN 25. 
W budynku projektuje się instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Instalacje wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji projektuje się z rur miedzianych o połączeniach lutowanych. 
Rozprowadzenie przewodów pod posadzką (w izolacji termicznej PE) do podejść do 
urządzeń prowadzonych w bruzdach ściennych oraz po ścianach w pomieszczeniu 
kotłowni. W trakcie prowadzenia przewodów miedzianych po ścianach ze względu na ich 
stosunkowo dużą wydłużalność cieplną należy przewidzieć możliwość ich kompensacji 
najlepiej poprzez samokompensację. Miejsce lokalizacji kompensatorów typu U 
(lutowanych z kolan i odcinków rur względnie giętych z rur) przewidzieć przy przejściach 
przez przegrody budowlane. Graniczna długość odcinków przewodów miedzianych nie 
wymagających kompensacji wynosi lmax=5 m. Rozstaw uchwytów przesuwnych oraz 
sposób wykonania kompensacji wg „ Wytycznych stosowania i projektowania 
wewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych z rur miedzianych” wydanych przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”. W poniższej 
tabeli przedstawiono rozstaw uchwytów przesuwnych dla średnic od 12 do 42mm. 

 
Dla celu podgrzewu wody ciepłej przewidziano zabudowanie podgrzewacza ciepłej wody 
pojemnościowego o pojemności 150 l ładowanego z kotła – zabudowa w komplecie z 
kotłem c.o.  Po przeprowadzeniu prób szczelności przewody wody zimnej zaizolować 
przeciw wykraplaniu się pary wodnej natomiast przewody wody ciepłej i cyrkulacji 

Średnica rury [mm] Odległość między uchwytami [m.] 
12 1,25 
15 1,25 
18 1,5 
22 2,0 
28 2,25 
35 2,75 
42 3,0 
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4 
zaizolować  termicznie otulinami Thermocompakt S o grugości 6 mm. Zgodnie z 
warunkami technicznymi przewiduje się dezynfekcję termiczną instalacji c.w.u. podczas 
czasowego (okresowego) podniesienia temperatury do min. 700C w kotłowni poprzez 
odpowiednie ustawienia na regulatorze kotłowym. Generalnie przewiduje się prowadzenie 
przewodów cyrkulacyjnych równolegle do przewodów wody ciepłej oprócz przypadków, w 
których ilość wody w odgałęzieniach jest mniejsza od 3 litrów.    
Na dopływie wody zimnej do podgrzewacza należy zabudować zawór bezpieczeństwa 
SVW 6 dn=Ф15 mm. Dla cyrkulacji w obiegu c.w.u. zabudować pompę cyrkulacyjną  
15PWr13C,  1~230/240 V, P1=25 W prod. LFP.  
Dla zasilania pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. Przewidziana jest pompa obiegowa. 
Wchodząca w zakres dostawy kotła podobnie jak podgrzewacz c.w.u. 

    Na przewodach przy przyborach należy zamontować kurki odcinające kulowe do 
 wody. Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności. Trasę i średnice 
 pokazano na rzutach budynku oraz aksonometrii instalacji.   

 

5.2.  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC bezciśnieniowych o 
połączeniach kielichowych np. firmy Wavin. Główne przewody kanalizacji sanitarnej 
projektuje się prowadzić pod posadzką parteru ze spadkiem wg części rysunkowej. 
Odpowietrzenie pionów kanalizacji sanitarnej projektuje się wyprowadzić nad dach 
budynku i zakończyć rurami wywiewnymi. U podstawy pionów zabudować trójniki 
rewizyjne z możliwością dostępu i czyszczenia instalacji. Piony kanalizacyjne projektuje 
się prowadzić w bruzdach, a tam gdzie nie jest to możliwe należy je obudować. Ścieki 
będą odprowadzane przewodem projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej (wg 
osobnego opracowania) do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.  
 
5.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
 
 Instalację projektuje się o parametrach 80/60 °C. Instalację projektuje z rur 
miedzianych o połączeniach lutowanych. Średnice przewodów podano w części 
rysunkowej (dla rur miedzianych podano średnice zewnętrzne przy grubości ścianek 1-1,5 
mm). Odpowietrzenie instalacji w najwyższych punktach poprzez zawory odpowietrzające 
automatycznie 10 mm. Dodatkowo odpowietrzenie poszczególnych części instalacji 
można wykonać poprzez zawory odpowietrzające przygrzejnikowe. Wszystkie przewody 
prowadzić z minimalnym 0,5 % spadkiem do rozdzielaczy w kotłowni. Odwodnienie 
instalacji projektuje się w kotłowni przez kurki spustowe przy rozdzielaczach. Odwodnienie 
poszczególnych grzejników możliwe będzie również poprzez wkładki zaworowe lub 
zawory powrotne tzw. dedendory zabudowane na gałązkach powrotnych. Średnice 
przewodów i typy grzejników pokazano w części  rysunkowej opracowania.  
Przy wszystkich grzejnikach projektuje się zabudowanie podwójnych kurków kulowych 
firmy Oventrop typ Multiflex V. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
rurach osłonowych. Po wykonaniu instalacji wykonać próby szczelności w pierwszej 
kolejności na zimno następnie na ciepło wg PN-64/B-10400.  
Dla cyrkulacji wody grzewczej w układzie c.o. budynku projektuje się pompę f-my 
Grundfos typ Alfa Pro 25-40. 
Rozprowadzenie przewodów pod posadzką (w izolacji termicznej PE Thermocompakt S o 
grubości 6 mm) do podejść do grzejników. Gałązki grzejnikowe nie podlegają izolacji. 
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5.4. Kotłownia 
 Jako źródło ciepła projektuje się zabudować w kotłowni kocioł olejowy o mocy 20 
kW f-my Broetje typ LOGOBLOC LSL -UB 20 C z palnikiem olejowym. Dla odprowadzenia 
spalin projektuje się zabudowanie komina prefabrykowanego firmy Schiedel z przewodem 
spalinowym Φ14 cm i kanałem wentylacyjnym 10x22 cm. Przewody w kotłowni projektuje 
się z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie. Przewody projektuje się prowadzić 
pod stropem i po ścianach. Po wykonaniu instalacji i wykonaniu próby szczelności 
projektuje się wszystkie przewody w kotłowni projektuje się zaizolować termicznie . 
Na instalacji zabudować filtry siatkowe, termometry oraz manometry techniczne.  
Dla odwodnienia instalacji c.o i c.t. przewiduje się wykonanie w kotłowni studzienki 
schładzającej 500x500 mm o wys. h=0,5 m przykrytej płytą z blachy ryflowanej.  
Po wykonaniu instalacji oraz prób szczelności zład napełnić wodą uzdatnioną. 
 Wentylację pomieszczenia kotłowni projektuje się nawiewno-wywiewną 
grawitacyjną. Dla wywiewu projektuje się wykorzystać kanał o przekroju 10x22 cm 
zabudowany w bloku kominowym Schiedla. Dla nawiewu projektuje się kanał typu „Z” 
blaszany o wymiarach 20x15 cm. Kanał zakończyć w pomieszczeniu kotłowni 30 cm nad 
posadzką.  
 Dla zabezpieczenia kotła projektuje się zawór bezpieczeństwa SYR do=15 mm. Dla 
zabezpieczenia instalacji projektuje się naczynie przeponowe Reflex  typ 12 N. W 
pomieszczeniu kotłowni należy umieścić gasnicę GP-4. 
 
5.5.  Magazyn oleju opałowego  
 W pomieszczeniu zlokalizowanym obok kotłowni projektuje się magazyn oleju 
opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55 °C. W pomieszczeniu tym dla 
magazynowania oleju projektuje się zabudowanie 3 zbiorników oleju o pojemności V=1000 
l każdy. Dobiera się zbiorniki  f-irmy ROTH typu CoEX plus z opaskami.  
Dla doprowadzenia oleju do zbiorników projektuje się przewód Φ 50 mm z polipropylenu 
lub stalowy. Końcowy odcinek przewodu wyprowadzony będzie na zewnątrz i zakończony 
łącznikiem momentalnym.  Wlot przewodu zakończyć należy w skrzynce umieszczonej w 
ścianie zewnętrznej i zamykanej. Dla odpowietrzenia zbiorników projektuje się wspólny 
przewód Φ 50 stalowy lub PCV, wyprowadzony na zewnątrz i zakończony zaworem 
odpowietrzającym. Przejście przewodów  przez ścianę należy wykonać w tulejach 
uszczelnionych. Posadzkę w magazynie oleju projektuje się odporną na olej. Zbiorniki 
należy umieścić  w szczelnej wannie stalowej – wg części budowlanej..  W pomieszczeniu 
należy zabudować na instalacji paliwowej zawór odcinający dopływ oleju  w sytuacjach 
awaryjnych a jego zamykanie wyprowadzić cięgnem przed kotłownię obok wyłącznika 
awaryjnego prądu. 
W magazynie oleju projektuje się wentylację nawiewno- wywiewną grawitacyjną. Dla 
wywiewu projektuje się kanał murowany 2xΦ12x16cm. Kanał ten należy ocieplić i 
wyprowadzić 1 m ponad dach. Dla nawiewu projektuje się  kanał typu „Z” blaszany o 
wymiarach 20x15 cm. Kanał zakończyć w pomieszczeniu magazynu 30 cm nad posadzką.  

  
5.6. Wentylacja mechaniczna 
 Dla pomieszczeń do ćwiczeń oraz na laser (6,7,8,17) projektuje się instalację 
wentylacji nawiewno-wywiewnej z kanalowym rozprowadzeniem powietrza 
wentylacyjnego. Instalacja obsługiwana będzie przez  centralę wentylacyjną produkcji 
PROVENT  typu Mistral 650. 
Centrala wentylacyjna będzie zlokalizowana nad sufitem poddwieszonym w przestrzeni 
nieużytkowej i nieogrzewanej. 
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Świeże powietrze czerpane będzie za pomocą ściennej czerpni powietrza i 
transportowane do centrali kanałem wentylacyjnym. W centrali wentylacyjnej  powietrze 
będzie poddawane obróbce termicznej, filtracji (EU 3). Zaprojektowano centralę 
wentylacyjną z dodatkową nagrzewnicą elektryczną. 
OPIS DZIAŁANIA: 
Powietrze zasysane do centrali od strony czerpni przepływa przez sekcję filtracji, 
wymiennika krzyżowego odzysku ciepła , nagrzewnicy powietrza (okres zimowy i 
przejściowy) oraz sekcję wentylatora nawiewnego. Z centrali wentylacyjnej powietrze 
nawiewane będzie do pomieszczeń za pomocą anemostatów nawiewnych umieszczonych 
w płaszczyźnie sufitu podwieszonego. Rozprowadzenie powietrza nawiewanego kanałami 
wentylacyjnymi typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej oraz kanałami wentylacyjnymi 
elastycznymi izolowanymi termicznie i akustycznie typu Sonodec (podejścia końcowe do 
anemostatów). 
Wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany będzie za pomocą anemostatów 
wywiewnych, kanałów wentylacyjnych typu SPIRO oraz kanałami wentylacyjnymi 
elastycznymi izolowanymi termicznie i akustycznie typu Sonodec (podejścia końcowe do 
anemostatów). 
Powietrze zużyte po przejściu przez sekcję wymiennika krzyżowego odzysku ciepła 
zostaje usunięte na zewnątrz za pomocą wyrzutni dachowej. 
Centralę wentylacyjną należy podwieszać do elementów kontrukcyjnych dachu (wiązarów 
dachowych) za pomocą elementów montażowych produkcji HILTI (pręty, szyny 
montażowe, nakrętki itp.). Przy podwieszeniu cetrali należy stosować przekładki 
wibroizolacyjne z gumy. 
Przewody wentylacyjne należy podwieszać do elementów kontrukcyjnych dachu za 
pomocą obejm i prętów montażowych produkcji HILTI.  
Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne  prowadzone w pomieszczeniu 
nieogrzewanej części poddasza należy zaizolować termicznie wełną mineralną w folii 
aluminiowej o grubości 50 mm. Należy również podobnie zaizolować przewód elestyczne 
izlowane (podejścia do anemostatów)  dodatkową warstwą izolacyjna z wełny minaralnej 
w osłonie z folii aluminiowej o grubości 30 mm. 
Dla pomieszczeń biurowych (2, 3, 4, 5) projektuje się instalację wentylacji wywiewnej z 
zastosowaniem wentylatora wywiewnego typu kanałowego typu K160 M prod. 
SYSTEMAIR. Nawiew do pomieszczeń będzie odbywać się infiltracyjne  poprzez 
nawietrzaki ścienne typu VTK produkcji SYSTEMAIR zabudowane nad grzejnikami c.o. 
W podobny sposób będą wentylowane pomieszczenia szatni oraz pokoju śniadań przy 
czym projektuje się w nich wykorzystanie kanałów wentylacyjnych murowanych oraz 
wentylatora ściennego typu EBB 175 produkcji VENTURE INDUSTRIES. Wentylator 
będzie zabudowany na kanale wentylacyjnym typu spiro, stanowiącym połaczenie w 
stronę  pomieszczenia z kanałem murowanym. 
Dla pomieszczeń toalet oraz natrysku wywiew powietrza zużytego będzie odbywać się 
przy użyciu wentylatorów łazienkowych. Projektuję się również usuwanie powietrza z 
wykorzystaniem kanałów wentylacyjnych murowanych. Nawiew powietrza do toalet 
poprzez wywołane podciśnienie z zastosowaniem kratek wentylacyjnych zabudowanych w 
drzwiach do pomieszczeń o powierzchni 200 cm2. 
Wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany będzie za pomocą anemostatów 
wywiewnych, kanałów wentylacyjnych typu SPIRO oraz kanałami wentylacyjnymi 
elastycznymi izolowanymi termicznie i akustycznie typu Sonodec (podejścia końcowe do 
anemostatów). 
Wentylator wywiewny kanałowy (pomieszczenia biurowe) należy podwieszać do 
elementów kontrukcyjnych dachu (wiązarów dachowych) za pomocą elementów 
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montażowych produkcji HILTI (pręty, szyny montażowe, nakrętki itp.). Przy podwieszeniu 
wentylatora należy stosować przekładki wibroizolacyjne z gumy. 
Przewody wentylacyjne należy podwieszać do elementów kontrukcyjnych dachu za 
pomocą obejm i prętów montażowych produkcji HILTI.  
Wszystkie kanały wentylacyjne wywiewne poza murowanymi, prowadzone w 
pomieszczeniu nieogrzewanej części poddasza należy zaizolować termicznie wełną 
mineralną w folii aluminiowej o grubości 50 mm. Należy również podobnie zaizolować 
przewód elestyczne izlowane (podejścia do anemostatów)  dodatkową warstwą izolacyjna 
z wełny minaralnej w osłonie z folii aluminiowej o grubości 30 mm. 
 
Lista elementów wentylacji 
 

                                NAWIEW 
poz. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1 2 3 4 
N1 Centrala wentylacyjna MISTRAL 650 prod. PROVENT 

wymiary 800x490x620  
1 szt.Centralę wyposażyć w 

fabryczny sterownik 
N2 Nagrzewnica elektryczna Φ250  - 2 kW prod. PROVENT 1 szt. 
N3 Tłumik akustyczny Φ250, l=900 mm 1 szt. 
N4 Przewody wentylacyjne typu spiro Φ250 mm  3,92 m2 
N5 Przewody wentylacyjne typu spiro Φ200 mm  4,71 m2 
N6 Przewody wentylacyjne izolowane akustycznie i 

termicznie Sonodec Φ160 mm  
4,52m2 

N7 Przewody wentylacyjne izolowane akustycznie i 
termicznie Sonodec Φ200 mm  

2,19m2 

N8 Trójnik Φ250/250/160 mm  1 szt. 
N9 Trójnik Φ200/200/200 mm  1 szt. 
N10 Trójnik Φ200/200/160 mm  2 szt. 
N11 Redukcja Φ250/200 mm  1 szt. 
N12 Kolano 90° Φ200 mm  1 szt. 
N13 Redukcja Φ200/160 mm  1 szt. 
N14 Redukcja Φ250/315 mm  1 szt. 
N15 Czerpnia scienna 315x315/Φ315 mm  1 szt. 
N16 Anemostat nawiewny NE 160 mm  5 szt.Prod. Berliner Luft 
N17 Anemostat nawiewny NE 200 mm 1 szt.Prod. Berliner Luft 
N18 Nawietrzak ścienny VTK 125 4 szt.Prod. Systemair 
N19 Nawietrzak ścienny VTK 160 1 szt.Prod. Systemair 
N20  Króciec elestyczny Φ250 mm  2 szt. 

 
                             WYWIEW 

poz. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 
1 2 3 4 

W1 Króciec elestyczny Φ250 mm  2 szt. 
W2 Przewody wentylacyjne typu spiro Φ250 mm  5,49 m2 
W3 Kolano 45° Φ250 mm 1 szt. 
W4 Kolano 90° Φ250 mm  1 szt. 
W5 Podstawa dachowa Φ250 mm typu BII 1 szt. 
W6 Wyrzutnia dachowa Φ250 mm typu C 1 szt. 
W7 Tłumik akustyczny Φ250, l=900 mm 1 szt. 
W8 Przewody wentylacyjne typu spiro Φ200 mm  3,14m2 
W9 Przewody wentylacyjne izolowane akustycznie i 

termicznie Sonodec Φ160 mm   
6,63 m2 

W10 Przewody wentylacyjne izolowane akustycznie i 
termicznie Sonodec Φ200 mm   

1,26 m2 

W11 Przewody wentylacyjne typu spiro Φ160 mm  2,75 m2 
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W12 Trójnik Φ250/250/160 mm  1 szt. 
W13 Trójnik Φ200/200/200 mm  1 szt. 
W14 Trójnik Φ200/200/160 mm  2 szt. 
W15 Trójnik Φ160/160/160 mm  1 szt. 
W16 Redukcja Φ250/200 mm  1 szt. 
W17 Redukcja Φ200/160 mm  1 szt. 
W18 Kolano 90° Φ200 mm  1 szt. 
W19 Anemostat wywiewny NK 160 mm 10 szt.Prod. Berliner Luft 
W20  Anemostat wywiewny NK 200 mm  1 szt.Prod. Berliner Luft 
W21 Tłumik akustyczny Φ160, l=900 mm 1 szt. 
W22 Wentylator kanałowy K160 M+ regulator prędkości 

obrotowej 
1 szt. Prod. Systemair 

W23 Kolano 90° Φ160 mm  1 szt. 
W24 Podstawa dachowa Φ160 mm typu BII 1 szt. 
W25 Wyrzutnia dachowa Φ160 mm typu C 1 szt. 
W26 Wentylator EBB 175 2 szt. Prod. Venture industries 
W27 Wentylator EDM 100 2 szt. Prod. Venture Industries 
W28  Kratka kontaktowa 160x160 mm 1 szt. 
W29 Przewody wentylacyjne typu spiro Φ100 mm  4,39 m2 
 

   
6. Dobór urządzeń 
6.1. Kotłownia c.o. 
Elementy kotłowni zestawiono w tabeli poniżej: 
 

Nazwa 
elementu 

Wyszczególnienie Ilość 

K Kocioł olejowy BROETJE typ LSL--UB20 C o mocy 20 kW 
palnikiem olejowym oraz zasobnikiem c.w.u. o pojemności 150 l 
sprawność 93% 
wymiary 795x610x1762 mm 
palnik olejowy 0-42-2-US 

1 szt. 

NW Naczynie wzbiorcze przeponowe typ Reflex 12N  1 szt. 
 

PO1 Pompa obiegowa obiegu grzewczego Alfa Pro 25-40 Grundfos 1 szt. 
ZB1 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 – 1/2” 1 szt. 
ZB2 Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u SVW 6 – 1/2” 1 szt. 
ZST Zabezpieczenie stanu wody 933 SYR 1 szt. 
ZN Zawór do napełniania instalacji c.o. z manometrami i zaworem 

zwrotnym  
1 szt. 

PC Pompa cyrkulacyjna 15Pwr13C prod. LFP 1 szt. 
WOD Wodomierz skrzydełkowy JS Qn=1,5 m3/h oraz zawór ze złączką 

do węża do napełniania instalacji 
1 szt. 

 
 
 
6.2. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Dla pomieszczeń do ćwiczeń oraz hall dobrano centralę wentylacyjną typu MISTRAL 650 
produkcji Provent. Dane techniczne centrali: 
- strumień powietrza wentylacyjnego     350-650 m3/h 
- spręż         310-100 Pa 
- wymiary                  620x1230x490 mm 
- masa        38 kg 
- pobór mocy       370 W – 230 V 
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Dla pomieszczeń biurowych dobrano wentylator typu K160 M. Dane techniczne 
wentylatora:   
- strumień powietrza wentylacyjnego     260 m3/h 
- spręż         160 Pa 
- wymiary                  284/L=140mm 
- masa        3 kg 
- pobór mocy        0,08 W – 230 V. 
 
Dla pomieszczeń szatni i natrysku z toaletą dobrano wentylator typu EBB 175. Dane 
techniczne wentylatora:   
- strumień powietrza wentylacyjnego     80-100  m3/h 
- spręż         70-100 Pa 
- wymiary                  275x245x145 mm 
- masa        1,1 kg 
 pobór mocy        0,07 W – 230 V 

 
7. WPŁYW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE 
7.1. Kotłownia c.o. 
Dobrane kotły charakteryzują się wysoką sprawnością oraz niską emisją spalin. Przy 
wysokości kominów 5,5 m wpływ kotłowni na środowisko naturalne jest niewielki. 
Zawartość CO2 dla oleju opalowego w spalinach wynosi 13,5%. 
7.2.Wentylacja mechaniczna 
Negatywne skutki systemu wentylacji każdego obiektu na środowisko naturalne to przede 
wszystkim hałas wytwarzany przez pracujące urządzenia i instalację, rozprzestrzenianie 
się szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji wywiewanych z wentylowanych 
pomieszczeń oraz  duże zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Duże zużycie energii 
elektrycznej wiąże się bezpośrednio z dewastacją środowiska naturalnego. 
Wszystkie urządzenia są wykonane w wersji energooszczędnej oraz są urządzeniami o 
stosunkowo dużych przekrojach poprzecznych, co minimalizuje zużycie energii 
elektrycznej.  
Zastosowane w projekcie wentylatory dobrano przy stosunkowo niskich prędkościach 
obrotowych ich silników dzięki czemu emisja hałasu do otoczenia jest niewielka. Kanały 
wentylacyjne zostały również dobrane w ten sposób aby prędkości powietrza w nich były 
niewielkie. Zastosowano również tłumiki akustyczne hałasu ograniczające poziom hałasu 
wywołany przez urządzenia wentylacyjne.  
 
8.WYTYCZNE BRANŻOWE 
8.1. Instalacja elektryczna 
Należy doprowadzić zasilanie do central wentylacyjnej -oznaczenie N1zlokalizowanej nad 
sufitem podwieszonym N=0,21 kWx2 (230 V) oraz nagrzewnicy elektrycznej oznaczenie 
N2, zlokalizowanej obok centrali wentylacyjnej N=2 kW(230 V) a także wentylatorów 
wywiewnych oznaczonych: 
- W22 zlokalizowany nad sufitem podwieszonym – N=0,08 kW (230V), 
- W26 zlokalizowany w szatni oraz toalecie przy szatni – 2 szt. N=0,07 kW (230 V), 
- W27 zlokalizowany w toaletach  - 2 szt. N=0,03 kW (230V). 
Lokalizacja urządzeń wentylacji wedlug części rysunkowej opracowania. 
Należy przewidzieć lokalizację regulatora prędkości obrotowej z wyłącznikiem dla 
wentylatora W22 (wchodzi w zakres dostawy wentylatora) oraz wyłączników klawiszowych 
pozostałych wentylatorów w obsługiwanych przez nie pomieszczeniach. 
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Należy doprowadzić zasilanie do urządzeń kotłowni c.o. tj. kotła c.o. oraz pompy 
obiegowej instalacji c.o. 
 
8.2. Branża budowlana 
Należy przewidzieć otwory instalacyjne w przegrodach budowlanych, zgodnie z częścią 
rysunkową - uwzględniając trasy prowadzenia kanałów wentylacyjnych oraz miejsca 
posadowienia urządzeń wentylacyjnych a po zakończonym montażu dokonać ich obróbki.  
Konieczne jest zachowanie dostępu do konserwacji centrali wentylacyjnej na poddaszu 
(wyłaz strychowy). 
Należy również zaprojektować i wykonać cokoły dachowe pod podstawy dachowe:  
 dla podstawy W5 – cokół o w wymiarach zewn./wewn. 47x47/41x41 mm, 
 dla podstawy W24 – cokół o w wymiarach zewn./wewn. 36x36/30x30 mm 
o wysokości ok. 30 cm. 
W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać szczelną studzienkę schładzającą o 
wymiarach szer.xdł.xgłęb. - 50x50x60 cm. Studzieka powinnna posiadać klapę z blachy 
ryflowanej. 
 
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 9.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego związanego z montażem wentylacji 
mechanicznej: 
- montaż przewodów c.o. oraz wod.-kan. kanałów wentylacyjnych oraz akcesorii 
wentylacyjnych, 
- montaż urządzeń grzewczych, wentylacyjnych:wentylatorów, centrali wentylacyjnej 
- wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń kotłowni i wentylacji. 
   
9.2. Istniejące obiekty budowlane: 
- istniejące pomieszczenia budynku przychodni lekarskiej.  
         
9.3.Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót: 
- wykonywanie prac montażowych na wysokości z wykorzystaniem rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych z wykorzystaniem elektronarzędzi, 
- praca w pobliżu czynnej instalacji elektrycznej niskiego napięcia. 

 
9.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do                 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Pracownicy zatrudnieni do realizacji zadania powinni posiadać aktualne  szkolenie w 
zakresie przepisów BHP na budowie oraz szkolenia  specjalistyczno-branżowe dla robót 
elektrycznych, montażowych na wysokościach, spawalnicze itd. w zależności od potrzeb. 
Przed  przystąpieniem do wykonania robót powinni przejść szkolenie stanowiskowe na 
miejscu wykonywania robót.  
 
9.5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom        
wynikającym z prowadzonych prac: 
W przypadku przedmiotowej inwestycji roboty prowadzone będą poza stefami 
szczególnego zagrożenia. Należy jednak przewidzieć i oznakować miejsca podręcznego 
sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej pomocy oraz telefon. Teren budowy powinien być 
odgrodzony od pozostałej części budynku przed wejściem osób postronnych i oznaczony 
taśmą ostrzegawczą. 
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10. ZABEZPIECZENIA P. POŻ. 
Wszystkie przewody instalacji wentylacji mechanicznej prowadzone sa w obrębie tej 
samej strefy poż. Z uwagi na powyższe nie zastosowano zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w formie klap p-poż na kanalach wentylacyjnych. 
Ściany wewnętrzne i stropy pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny posiadać 
odporność ogniową EI 120 a drzwi do pomieszczenia EI 60. 
Przewody wentylacyjne w kotłowni od ich włączenia do kanałów murowanych do ściany 
kotłowni do pomieszczenia zbiorników należy obudować zabudową o odporności EI 60. 
W zakresie projektowanych instalacji nie występują przepusty instalacyjne powyżej 4 cm 
w ścianach i stropach dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej 
EI 60 lub REI 60. 
 
11. UWAGI KOŃCOWE 
1. Całość robót wykonać zgodnie  z  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” COBRTI Instal – zeszyt nr 7, “Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal – zeszyt nr 12,  „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” COBTRI Instal zeszyt nr 6 ,”Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5 ,Całość robót 
wykonać zgodnie  z ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych’ cz. 2. 
2. Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, montażu instalacji oraz doprowadzenia 
mediów do urządzeń należy wykonać regulację instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej 
3. Należy przewidzieć otwory w kanałach wentylacyjnych umożliwiające ich okresowe 
czyszczenie  
4. Wszystkie kanały wentylacyjne zmontować w klasie szczelności A. (wg Rozporządzenia 
ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  Dz. U Nr 75 z 2002 r.). 
 

Opracował: 
mgr inż. Tomasz Leja 
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12. PODSTAWOWE OBLICZENIA  
12.1. Instalacja wentylacji mechanicznej 

12.1.1. Parametry powietrza zewnętrznego 
Obiekt jest zlokalizowany w III strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz II strefie dla 
okresu letniego. 
Okres zimowy 
temperatura termometru suchego ts = -20 oC 
wilgotność względna  = 100 % 
zawartość wilgoci x = 0,9 g/kg. 
Okres letni 
temperatura termometru suchego ts = 30 oC 
wilgotność względna  = 52 % 
zawartość wilgoci x = 12,4 g/kg.  
12.1.2.Parametry powietrza wewnętrznego 
temperatura termometru suchego ts = 20 lub 24o  C – dla okresu zimowego 
temperatura termometru suchego ts = nadążnie za temperaturą zewnętrzną – dla okresu 
letniego 
12.1.3. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego 

Strumień powietrza wentylacyjnego ustalono na podstawie zalecanej krotności 
wymiany powietrza zachowując jednocześnie kryterium minimalnej ilości świeżego 
powietrza dla ludzi (Vjedn zewn.=25 m3/h*osoba). 
Dla toalet przyjęto strumień powietrza wentylacyjnego w ilości 50m3/h na jeden ustęp. 

 
Nazwa pomieszczenia Kubatura 

[m3] 
Krotność 
wymian 

Str.powietrza naw/wyw 
[m3/h] 

Biuro (2) 58,3 2 -/116,6 
Kasa (3) 6,2 4 -/24,8 
Biuro (4) 31,5 2 -/63 
Biuro Caritas (5) 27,1 2 -/54,2 
Pom.do ćwiczeń(6) 53,3 4 213,3/213,3 
Pom. na laser (7) 14,0 4 56/56 
Pom.do ćwiczeń (8) 60,1 4 240,6/240,6 
Pom.na kratę do ćwiczeń (17) 24,5 4 98/98 
Hall (1) 103,5 0,5 51,8/51,8 
Szatnia (10)  28,2 2 -/56 
Pokój śniadań (9) 12,1 2 -/24,2 
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