
Projekt Budowlany wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i 
gruntowym wymiennikiem ciepła, Gminne Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Walcach

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

1 Podstawa opracowania 
1.1 Dane ogólne 

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa 
zawarta pomiędzy wiodącym Biurem Architektonicznym, a Inwestorem. 
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: 

−  Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 
−  Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747), 
− oraz przepisy wykonawcze: 
−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), 

−  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 
(Dz. U. Nr 124 poz.1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych, 

−  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, 

−  Polskie Normy. 
 
1.2 Materiały wyj ściowe 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
− podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 
− uzgodnienia z Inwestorem, 
− uzgodnienia międzybranżowe, 
− katalogi urządzeń, 
− obowiązujące normy i przepisy. 

 
1.3 Przedmioty i zakres opracowania  

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany wentylacji 
mechanicznej dla budynku opiekuńczo mieszkalnego w Walcach, inwestor Gmina Walce. 
 

1.4. Opis instalacji wentylacji mechanicznej pomies zczeń 
mieszkalnych. 
 Projekt przewiduje wentylację pomieszczeń na parterze i piętrze z wykorzystaniem 
central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z rekuperacją. Zapotrzebowanie na 
ciepło oraz ilość powietrza wentylacyjnego zostały obliczone zgodnie z polskimi normami 
obliczeniowymi oraz zgodnie z poniższymi założeniami: 
Zima: temperatura powietrza suchego -20°C 
Wilgotność = 100% 
Lato: temperatura powietrza suchego 32°C 
Wilgotność = 45% 
Powietrze zewnętrzne doprowadzane do central będzie zasysane poprzez gruntowe 
wymienniki ciepła (dwa moduły – jeden obsługujący pomieszczenia na parterze oraz drugi 
do obsługi pomieszczeń na piętrze). Wymienniki gruntowe zostały zaprojektowane w 
obrysie fundamentowym budynku (pod powierzchnią pom. 1.6 Rekreacja i hol oraz pom. 



 

 
 

1.10; 1.11; 1.12; 1.13). GWC (Gruntowy Wymiennik Ciepła) jest budowlą ziemną w której 
przepływające powietrze ma bezpośredni kontakt z odpowiednio przygotowanym 
podłożem (płukany żwir + płukany piasek). Zadaniem GWC PROVENT GEO jest wstępne 
podgrzanie powietrza doprowadzanego do centrali wentylacyjnej w okresie zimowym jak 
również jego dowilżanie. Natomiast w okresie letnim bezprzeponowy GWC schładza 
powietrze które następnie za pośrednictwem by-passu wbudowanego w centrali 
doprowadzane jest do pomieszczeń wentylowanych. 
W okresie zimowym wstępnie ogrzane powietrze w GWC (do temp. dodatnich) kierowane 
jest na wymiennik przeciwprądowy znajdujący się w centrali. Tutaj zachodzi wymiana 
cieplna pomiędzy powietrzem usuwanym z budynku, a powietrzem dostarczanym z GWC. 
Zastosowanie GWC gwarantuje maksymalną redukcję strat ciepła na wentylacji w okresie 
zimowym. 
Zadaniem wymiennika gruntowego w okresie letnim jest ochłodzenie i osuszenie 
Powietrze zewnętrzne w sposób ciągły doprowadzane jest do centrali wentylacyjnej z 
odzyskiem ciepła. W zależności od sezonu powietrze z GWC może być transportowane 
bezpośrednio do pomieszczeń wentylowanych za pośrednictwem wbudowanego w 
centrali automatycznego by-passu. Natomiast w sezonie zimowym oraz przejściowym 
powietrze z GWC jest dostarczane na wymiennik przeciwprądowy znajdujący się w 
centrali gdzie następuje odzysk ciepła z powietrza usuwanego z budynku. 
Wyrzut zużytego powietrza odbywa się przez wyrzutnie ścienne zlokalizowane na 
przegrodzie zewnętrznej budynku zgodnie z dok. rysunkową (w osi „A”). 
Wentylacja mechaniczna obsługuje pomieszczenia czyste jak również sanitariaty. 
Natomiast powietrze usuwane z pomieszczeń o różnym przeznaczeniu nie jest mieszane, 
zostały wykonane dwie nitki instalacji wywiewnej, na komorze wywiewnej centrali znajdują 
się dwa kołnierze którymi doprowadzane jest do centrali powietrze usuwane z 
pomieszczeń o zbliżonym przeznaczeniu. 
Wszelkie instalacje przy włączonych wszystkich urządzeniach nie powinny wytwarzać 
hałasu o poziomie wyższym niż 45dB(A).  
 

1.5. Podstawowe wielko ści projektowanej instalacji. 
 
a). Wentylacja pomieszczeń na parterze: 
 - Ilość powietrza wentylacyjnego nawiew (z projektowanym okresowym 
zwiększeniem wydajności wentylacji): 520,0 m3/h 
 - Ilość powietrza wentylacyjnego wywiew z projektowanym okresowym 
zwiększeniem wydajności wentylacji): 510,0 m3/h 
 Średnica przewodów została określona na podstawie wielkości natężenia 
przepływu, wielkość spadku ciśnienia i prędkości maksymalnej. 
Instalacja nawiewno-wywiewna: 
Spadek ciśnienia ograniczony do 1 Pa/m 
Prędkość max w przewodach głównych 4,5 m/s 
Prędkość max w odgałęzieniach 3 m/s 
Prędkość max przed/za wentylatorem 6 m/s 
 
a). Wentylacja pomieszczeń na piętrze: 
 - Ilość powietrza wentylacyjnego nawiew (z projektowanym okresowym 
zwiększeniem wydajności wentylacji): 410,0 m3/h 
 - Ilość powietrza wentylacyjnego wywiew z projektowanym okresowym 
zwiększeniem wydajności wentylacji): 410,0 m3/h 
 Średnica przewodów została określona na podstawie wielkości natężenia 
przepływu, wielkość spadku ciśnienia i prędkości maksymalnej. 
Instalacja nawiewno-wywiewna: 
Spadek ciśnienia ograniczony do 1 Pa/m 
Prędkość max w przewodach głównych 4,5 m/s 
Prędkość max w odgałęzieniach 3 m/s 



 

 
 

Prędkość max przed/za wentylatorem 6 m/s 
 
 
1.6. Elementy instalacji wentylacyjnej oraz warunki  wykonania 
instalacji  
 Wentylacja pomieszczeń na parterze i piętrze będzie realizowana poprzez centrale 
wentylacyjne nawiewno – wywiewne do obsługi pomieszczeń na parterze 1N/1W, oraz 
pomieszczeń piętra N2/W2. Obie centrale zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni (1.10). 
Centrale went. wyposażone są w sekcję z odzyskiem ciepła na wymienniku 
przeciwprądowym i wbudowany wewnętrzny by-pass, umożliwiający pracę bez odzysku 
ciepła w okresie lata. 
Powietrze, poprzez kanały sztywne (np. stal ocynkowana) prowadzone są do skrzynek 
rozdzielczych, następnie kanałami PE-FLEX ułożonymi na stropie w termoizolacji oraz w 
warstwie izolacji z wełny mineralnej pod wiązarami prowadzone są do poszczególnych 
pomieszczeń. Powietrze wywiewane kierowane jest do central wentylacyjnych 
obsługujących poszczególne kondygnacje, urządzenia pracują z odzyskiem ciepła w 
okresie grzewczym oraz bez odzysku ciepła w okresie letnim. Następnie powietrze 
kierowane jest do wyrzutni ściennych. Czerpnie i wyrzutnie należy zabezpieczyć przed 
opadami i zakończyć króćcem osiatkowanym. 
Magistralne kanały poziome o przekroju kołowym wykonać z blachy stalowej z systemową 
izolacją termiczną. 
Ponadto projektuje się wykonanie podejść do skrzynek rozdzielczych kanałami spiro. 
Kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze z anemostatów sufitowych projektuje 
się kanałami z tworzywa PE-HD np. firmy PE-FLEX. Kanały poziome, należy zaizolować 
termicznie matami z wełny mineralnej zbrojonej jednostronnie folia aluminiową. W 
przypadku zastosowania innych typów kanałów tj. nieposiadających zintegrowanej izolacji 
termicznej, należy takową zastosować jak w przypadku kanałów z blachy stalowej. 
Nawiew powietrza odbywa się przy pomocy zaworów wentylacyjnych nawiewnych. 
Powietrze zużyte usuwane jest przy użyciu zaworów wywiewnych. Przed każdym 
zaworem wentylacyjnym należy przewidzieć skrzynkę rozprężną z której powietrze 
kierowane jest do danego punktu nawiewnego lub wywiewnego. 
Instalacje wentylacyjne wyposażono w tłumiki akustyczne zapewniające normatywny 
poziom hałasu od urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach zgodnie z normą PN-
87/B-0215/02 „Akustyka - ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach” oraz 
zaleceniami technologicznymi obiektu. Zastosowano dla wywiewu podstawy tłumiące pod 
wentylatory, dodatkowo, gdzie jest to wymagane - tłumiki. 
Drzwi do łazienki oraz pomieszczenia WC powinny posiadać kratki transferowe 
gwarantujące cyrkulację powietrza z pomieszczeń czystych do pom. brudnych. 
Pozostałe drzwi w budynku powinny posiadać tzw. podcinkę wentylacyjna, gwarantującą 
przepływ powietrza wentylacyjnego przy zamkniętych drzwiach. W zakres robót wchodzi 
wycięcie otworów i instalacja kratek. Powierzchnia netto kratek transferowych powinna 
zapewniać przepływ powietrza z prędkością nie większą niż 1m/s. 
 
1.7. Wykonanie i monta ż przewodów wentylacyjnych. 
1. Powierzchnia przewodów powinna być gładka bez załamań i wgnieceń, materiał 
powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
2. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1505 oraz 1506. 
3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN-12237:2005. 
4. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymogom normy 
PN-EN 12220:2001. 
5. Przewody wentylacyjne powinny być zamontowane do przegród budynku w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych, w przypadku połączeń 



 

 
 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
6. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach których 
wymiar jest większy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejściach należy 
zapewnić montaż w powstałej przerwie materiału elastycznego. 
7. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 
powierzchni izolacji odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
8. Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością 
na korozje w miejscu zamontowania. 
9. Metoda podparcia i zamontowania powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
10. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak by ugięcie nie 
powodowało utraty szczelności. 
11. Przewody i urządzenia powinny być zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się 
drgań. 
12. Urządzenia powinny być zamontowane w sposób zapewniający dostęp serwisowy 
(zgodnie z DTR producenta urządzeń). 
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Załącznik nr. 1 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO Pom. na  PARTERZE: 
 
 
Nr. 

Pom. 
Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia F 
[m2] 

Wysokość h 
[m] 

Kubatura 
V[m3] 

Temperatura 
[°C] 

Ilość powietrza 
wentylacyjnego [m 3/h]  

Nr. układu 
wentylacyjnego 

Uwagi 

     Zima lato nawiew wywiew    
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

PARTER 
1.1 Biuro 13,48 3,42 46,1 20 nk 50  1N - - 
1.2 WC męski z 

przedsionkiem 
5,23 3,42 17,9 20 nk  50 - 1W - 

1.3 WC dla 
niepełnosprawnych 

7,16 3,42 24,5 24 nk  50 - 1W - 

1.4 Kuchnia - wydawanie 
jedzenie 

8,80 3,42 30,1 20 nk  70 - 1W - 

1.5 Zmywalnia 3,82 3,42 13,1 20 nk  - - - - 
1.6 Rekreacja-hall 75,54 3,42 258,3 20 nk 200 50 1N 1W - 
1.7 Komunikacja 20,21 3,42 69,1 20 nk - - - - - 
1.8 Korytarz 20,35 3,42 69,6 20 nk - - - - - 
1.9 Gabinet pierwszej 

pomocy 
17,20 3,42 58,8 20 nk 100  1N - - 

1.10 Kotłownia + pom. 
sprzątaczki 

5,65 3,42 19,3 18 nk - - - - - 

1.11 Pom. socjalne 10,05 3,42 34,4 20 nk  50 - 1W - 
1.12 Recepcja 8,24 3,42 28,2 20 nk 50  1N - - 
1.13 Szatnia 7,77 3,42 26,6 24 nk  60 - 1W - 
1.14 Pom. porządkowe 6,59 3,42 22,5 18 nk  30 - 1W - 
1.15 Kl. schodowa 12,08 3,42 41,3 20 nk - - - - - 
1.16 Szyb windy 2,89 3,42 9,9 20 nk - - - - - 
1.17 Wejście 21,34 3,42 72,9 20 nk - - - - - 
1.18 Wejście 30,87 3,42 105,6 20 nk - - - - - 
1.19 Wejście 17,66 3,42 60,4 20 nk - - - - - 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr. 2 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO Pom. na  PIETRZE: 
 
 
Nr. 

Pom. 
Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia F 
[m2] 

Wysokość h 
[m] 

Kubatura 
V[m3] 

Temperatura 
[°C] 

Ilość powietrza 
wentylacyjnego [m 3/h]  

Nr. układu 
wentylacyjnego 

Uwagi 

     Zima lato nawiew wywiew    
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

PARTER 
2.1 Pokój 28,35 2,50 70,9 20 nk 60  2N - - 
2.2 Lazienka 5,17 2,50 12,9 24 nk  50 - 2W - 
2.3 Pokój 28,28 2,50 70,7 20 nk 60  2N - - 
2.4 Lazienka 5,17 2,50 12,9 24 nk  50 - 2W - 
2.5 Pokój 29,23 2,50 73,1 20 nk 60  2N - - 
2.6 Lazienka 5,63 2,50 14,2 24 nk  50 - 2W - 
2.7 Pokój 25,66 2,50 64,2 20 nk 60  2N - - 
2.8 Lazienka 4,87 2,50 12,2 24 nk  50 - 2W - 
2.9 Pokój 14,41 2,50 36,0 20 nk 50  2N - - 
2.10 Lazienka 4,87 2,50 12,2 24 nk  50 - 2W - 
2.11 Pom. ubrania 

czyste/brudne 
4,58 2,50 11,5 20 nk  15 - 2W - 

2.12 Kuchnia 5,89 2,50 14,7 20 nk  35 - 2W - 
2.13 Korytarz 30,99 2,50 77,5 20 nk - - - - - 
2.14 Komunikacja 14,49 2,50 36,2 20 nk 30  2N - - 
2.15 Kl. Schodowa 12,32 2,50 30,8 20 nk  30 - 2W - 
2.16 Szyb windy 2,89 2,50 7,2 20 nk - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr. 3 ZESTAWIENIE URZ ĄDZEŃ 



 

 
 

 
 

Nr. układu Typ urz ądzenia 
Ilość powietrza 

wentylacyjnego [m3/h] 
Waga urządzenia w [kg] 

Zasilanie w energię 
elektryczną i pobór mocy 

elektrycznej kW/kV 
Uwagi 

N1/W1 

centrala wentylacyjna 
nawiewno-wywiewna 

z rekuperatorem MISTRAL 
PRO 700 EC 

f-my PRO-VENT, 

520 60 
pobór mocy 

0,340kW/230V. 

Wymiennik 
przeciwprądowy. 

Centrala wentylacyjna 
zlokalizowana 

w kotłowni. 

N2/W2 

centrala wentylacyjna 
nawiewno-wywiewna 

z rekuperatorem MISTRAL 
PRO 450 EC 

f-my PRO-VENT, 

410 50 
pobór mocy 

0,340kW/230V. 

Wymiennik 
przeciwprądowy. 

Centrala wentylacyjna 
zlokalizowana 

w kotłowni. 

GWC PROVENT 
600GEO 

Bezprzeponowy wymiennik 
gruntowy 520 Ok. 140kg - 

GWC projektowany w 
obrysie fundamentowym 

budynku 

GWC PROVENT 
400GEO 

Bezprzeponowy wymiennik 
gruntowy 

410 Ok. 100kg - 
GWC projektowany w 

obrysie fundamentowym 
budynku 

 


