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OŚWIADCZENIE

Łódź, dn. 31.05.2013r.

Po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994r. – „Prawo Budowlane” oraz przepisami
Ustawy z dnia 16.04.2004r. o zmianie Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 93 poz. 888 z 2004),
zgodnie z art. 20 ust. 4
oświadczam, że:
projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku toalet
publicznych w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 71 A został wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Norbert Jastrzębski
upr. bud. nr LOD/0655/PWOS/06

mgr inż. Paweł Groberek
upr. bud. nr LOD/1394/POOS/10
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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
w projektowanym budynku toalet publicznych w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 71 A.
Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczny projektowanego obiektu,
- obowiązujące akty prawne i Polskie Normy.
2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
2.1. OPIS OBIEKTU
Budynek toalet publicznych projektuje się jako wolno stojący o zwartej bryle, na rzucie
prostokąta, jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze stropodachem otoczonym z
trzech stron ściankami kolankowymi, w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami
prefabrykowanym i z zastosowaniem fasady szklanej.
2.2. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
2.2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Wentylacją mechaniczną objęte będą wszystkie pomieszczenia projektowanego
budynku toalet.
Wymagane ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach obliczono na
podstawie niezbędnej minimalnej krotności wymian. Pomieszczenia sanitariatów
wentylowane będą powietrzem zużytym (z pomieszczeń sąsiadujących), poprzez kratki
transferowe. Niezbędne ilości powietrza wentylacyjnego zestawiono w poniższej tabeli.
BILANS POWIETRZA:
Ilość powietrza
went.
L.p

T1
T2
T3
T4
T5

Nazwa pom.

PIWNICA
Przedsionek
Pom.
Porządk.
Toaleta
męska
Toaleta
damska
Toaleta NSP

2.2.2.

Pow.
F/m2/

Kubatura
V/m3/

Wn

Ww

m3/h

m3/h

12,2

34,16

340

5,4

15,18

12,0

Krotność
wymian

Nr
zładu

kn

kw

-

10,0

-

NT1

-

-

30

-

2,0

-

WT1

33,71

-

160

-

4,7

-

WT1

10,8

30,32

-

100

-

3,3

-

WT1

5,5

15,37

340

50
340

-

3,3

-

WT1

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacja wentylacyjna w budynku podzielona będzie na:
zład TN1 - zład nawiewny
zład TW2 - zład wywiewnyy
Dla zładu TN1 świeże powietrze dostarczane będzie z czerpni ściennej umieszczonej
w ścianie zewnętrznej budynku przez system kanałów prostokątnych i okrągłych. Niezbędną
obróbkę cieplną powietrza zewnętrznego zapewni elektryczna nagrzewnica kanałowa o mocy
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7kW. Nagrzewnica będzie wyposażona w termostat pomieszczeniowy dzięki któremu będzie
można regulować temperaturę w pomieszczeniu. Do obliczeń mocy nagrzewnicy założono
temperaturę w pomieszczeniu w warunkach obliczeniowych (przy tem. Na zewnątrz -24 st.C)
wynoszącą 16 st.C. Nagrzewnica będzie również pokrywała straty budynku wynikające z
przenikania. Układ należy wyposażyć w filtr kasetowy oraz wentylator kanałowy. Układ
nawiewny zlokalizowano w pomieszczeniu porządkowym w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Wyrzut powietrza zużytego z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą anemostatów
wywiewnych połączonych układem kanałów okrągłych poprzez wentylator dachowy
zamontowany na podstawie dachowej. Lokalizacja urządzeń zgodnie z częścią rysunkową
opracowania.
2.2.3. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Wszystkie przewody wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
i kanałów okrągłych typu SPIRO.
Pionowe kanały wentylacyjne biegnące przez wszystkie kondygnacje należy obudować
płytami g-k do odporności EI60.
Przejścia kanałów wentylacyjnych instalacji nawiewnej i wywiewnej przez ściany
oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć przeciwpożarowymi klapami odcinającymi z
wyzwalaczem elekromagnetycznym umożliwiającym zdalne zamknięcie klapy oraz siłownikiem
zapewniającym ponowne otworzenie klapy.
2.2.4. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI KANAŁOWEJ
Instalacje kanałowe o przekroju prostokątnym wykonać z kanałów z blachy stalowej
ocynkowanej łączonych na profile kołnierzowo-nasuwkowe za pomocą połączeń śrubowych.
Instalacje kanałowe o przekroju okrągłym wykonać z kanałów i kształtek typu SPIRO
z blachy stalowej ocynkowanej łączonych bezkołnierzowo w systemie nypel-mufa przy
wykorzystaniu obwodowych uszczelek gumowych.
Kanały wentylacyjne należy zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości min. 5cm.
2.2.5. WYTYCZNE STEROWANIA UKŁADAMI WENTYLACYJNYMI
Instalacje wentylacyjne TN1 i TW1 pracować będą z wydajnością 100 bez przerw.
2.2.6. REGULACJA I URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia, wykonania pomiarów i regulacji instalacji
wentylacyjnej obejmującej wydajność i temperaturę powietrza wentylacyjnego dla wszystkich
układów.
2.2.7. WYTYCZNE BUDOWLANE
W ramach zadania należy wykonać niżej zestawione roboty budowlane.
− wykonać przebicia pod kanały wentylacyjne,
− naprawić przebicia w przegrodach po montażu kanałów wentylacyjnych.
− wykonać konstrukcje pod centrale wentylacyjne oraz urządzenia klimatyzacyjne.
3. UWAGI KOŃCOWE
Instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w
projekcie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
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Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa lub CE,
a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji
na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z Polskimi
Normami oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
opracował:

mgr inż. Paweł Groberek
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