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Na podstawie Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2013 poz. 1409
z póź. zmianami, oświadczamy iż projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno – budowlany,
- zlecenie inwestora,
- obowiązujące normy

2. Materiały wyjściowe do projektowania
- projekt architektoniczno – budowlana budynku
- podkłady architektoniczne – budowlane
- Obowiązujące normy i przepisy
3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
z rekuperacją w pomieszczeniu kuchennym budynku Przedszkola nr 6 położonego
przy ul . Kowalskiego 19 w Suwałkach
System wentylacji oparto o centralę podwieszaną z odzyskiem ciepła.

4. Opis zastosowanych rozwiązań i materiałów
4.1 Określenie ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia
Do określenia ilości powietrza przyjęto dwie metodyki:
- wg normy sanitarnej 12831, przyjmując krotność wymian dla pomieszczenia
10 wymian / h
- wg. Ilości osób przebywających w pomieszczeniu, przyjmując że w pomieszczeniu
przebywa 10 osób i ilość powietrza na osobę wynosi 20 m3/h
Ilość powietrza wg normy sanitarnej 12831
Kubatura pomieszczenia wynosi 126,3 m3 przy założeniu krotności wymian
w pomieszczeniu

10 wymian / h ilość powietrza dla pomieszczenia wynosi

1263 m3/h
Ilość powietrza wg. ilości osób przebywających w pomieszczeniu
Przyjmując że w pomieszczeniu przebywa 10 osób i ilość powietrza na osobę
wynosi 20 m3/h to ilość powietrza dla pomieszczenia wynosi 200 m3/h
Przyjęto warunki wg normy sanitarnej 12831 - parametry wg. Ilości osób
przebywających w pomieszczeniu dają nam wartość mniejszą a zatem i komfort
gorszy.

4. 2. Sposób rozwiązania wentylacji
W pomieszczeniu 80 % zapotrzebowania pokryje projektowana centrala nawiewno
- wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, natomiast 20% nawiewu pokryje 8
nawiewników higrosterowanych montowanych w oknach (po dwa nawiewniki w
każdym oknie, a 20 % wywiewu pokryje siniejący okap kuchenny . Przyjęty system
wentylacji spełnia rolę wymuszenia wymian powietrza.
Centrala wentylacyjna podwieszona jest pod sufitem pomieszczenia.
Powietrze świeże pobierane jest poprzez projektowaną czerpnie ścienną
zewnętrzną. Powietrze „zużyte” usuwane będzie na zewnątrz

poprzez

wyrzutnie ścienne zlokalizowane na ścianie budynku.
W układach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła zastosowano centralę z
obrotowym wymiennikiem ciepła, umożliwiające oszczędność energii cieplnej w
procesie wentylacji pomieszczenia, dzięki temu że ciepło z powietrza wywiewanego
jest przekazywane do powietrza nawiewanego.
W projektowanej centrali wentylacyjnej montowane są wentylatory
cichobieżne i izolacja wygłuszająca, które zapewniają cichą pracę jednostki.
Parametry charakterystyczne projektowanej centrali
Strumień powietrza (m3/h)

1200

Grubość ścianek (mm)

50

Masa (kg)

135

Napięcie znamionowe HE (V)

3~400

Napięcie znamionowe HW (V)

1~230

Maksymalny prąd obciążenia HE (A)

10,6

Maksymalny prąd obciążenia HW (A)

6,3

Wymiary filtrów B x H x L (mm)

410 x 420 x 46-M5

Pobór mocy przez napęd wentylatora
przy przepływie maksymalnym (W)

470

Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t ( C)

3/6

Automatyka

Dedykowana producenta

Nawiew świeżego

i wywiew zużytego powietrza przewiduje się przez

montowane nawiewników i wywiewników sufitowych ze skrzynkami rozprężnymi.
4.3 Przewody instalacji wentylacji mechanicznej
Do transportu powietrza z pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną ,
przyjęto rozwiązanie z wykorzystaniem, okrągłych przewodów Spiro z blachy
ocynkowanej wykonane metodą walcowania i tłoczenia. Zastosowane przy budowie
instalacji wentylacji kształtki i łączniki z blachy ocynkowanej wykonane metodą
walcowania i tłoczenia. Kształtki i łączniki systemu Spiro mają fabrycznie
zamontowane podwójne uszczelnienie z gumy, które zapewnia mocne i trwałe
połączenia,

nie

wymagające

dodatkowych

uszczelnień.

przewodów poziomych zaprojektowano pod stropem
podwieszania

kanałów

należy

zastosować

Rozprowadzenie

pomieszczenia.

wieszaki

z

Do

przekładkami

amortyzacyjnymi. Na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy wykonać rewizje
rozmieszczenie

zgodnie

z

wymaganiami.

Przewody

wentylacyjne

zaprojektowano z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie

się

ognia. Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego

powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy

odcinające o klasie odporności

ogniowej, równej odporności ogniowej elementu

oddzielenia przeciwpożarowego z

uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność

oraz dymoszcelność (EIS)
Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki zamontowane pod

sufitem.

Nawiewniki

wyposażone

są

w

skrzynki

rozprężne

z

izolacją

akustyczną i przepustnice regulacyjne. Podłączenia kanał-nawiewnik wykonane
będą poprzez przewody elastyczne izolowane akustycznie. Powietrze z
pomieszczeń usuwane jest wywiewnikami sufitowymi . Wyposażenie i sposób
podłączenia elementów wyciągowych analogiczny jak dla nawiewników.

5. Ochrona przed hałasem

Zastosowane w projekcie wentylacji tłumiki w pełni zabezpieczają użytkowników
przed nadmiernym hałasem.

6. Uwagi końcowe
– Materiały budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane , powinny
posiadać wymagane atesty , dopuszczenia , oraz odpowiadać odpowiednim
normom
– Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , oraz
obowiązującymi normami .
– W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP .
– Montaż urządzeń przeprowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi
producentów urządzeń
– Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano montaŜowych część II „ Roboty instalacji sanitarnych
i przemysłowych „.
Roboty zakończyć pomiarami skuteczności wentylacji z dokonaniem regulacji
potwierdzonymi protokołami w obecności Inspektora Nadzoru .
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Informacja BIOZ
Przedmiotem opracowania jest Informacja bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia uwzględniająca rzeczowy zakres robót budowlanych występujących
przy realizacji montażu wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola nr 6
przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach dla Inwestora:
Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
Zakres robót:
Montaż wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej w istniejącym
budynku:
− montaż nowoprojektowanej centrali wentylacyjnych nawiewno- wywiewnej
wraz z układem kanałów i elementami nawiewno-wywiewnymi wewnątrz
pomieszczenia
− montaż zasilania i automatyki dla central instalacji wentylacji
Elementy zagospodarowania

działki mogące stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
− na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót:
− ewentualne niskie ryzyko powstania zagrożenia pożarowego podczas
wykonywania robót
− praca na rusztowaniach na wysokości od 1,5 do 4,0 m
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:
− upadek, prace na rusztowaniach o wysokości

1,5 do 4 m ·

− porażenie, urazy, odpryski, prace za pomocą elektronarzędzi
− pożar, wybuch, prace spawalnicze jeżeli występują
Wszyscy pracownicy wykonujący wyżej wymienione roboty muszą być
przeszkoleni w zakresie BHP oraz ochrony P .Poż.

Wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
− szkolenia w zakresie BHP oraz ochrony P.Poż. w zakresie

rodzaju

wszystkich prowadzonych robót montażowych instalacji wentylacji, montaż
urządzeń wentylacji ze szczególnym uwzględnieniem robót prowadzonych
na rusztowaniach, pracujący w rejonie pracy dźwigów i wciągarek jeżeli
występują obowiązuje zachowanie bezpiecznych odległości, stosowanie
atestowanych zawieszeń, pracujący elektronarzędziami urazy i odpryski
lub porażenie oraz możliwy poślizg na detergentach używanych dla
zachowania

sterylności i czystości podłóg.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia:
− zastosowanie podręcznych środków gaśniczych (gaśnica, koc gaśniczy)
przy pracach spawalniczych jeżeli występują
− montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane
zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań
może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.
− właściwe oznakowanie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót z
zabezpieczeniem istniejących materiałów i urządzeń oraz pomieszczeń
zgodnie z wymogami Inwestora
Podstawowe postępowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do
wykonania poszczególnych rodzajów robót budowlanych.
Wszystkie roboty budowlane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego
należy prowadzić i wykonać z zachowaniem poszczególnych rozdziałów,
paragrafów i punktów przynależnych do poszczególnych rodzajów robót
2003 r. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. oraz z zachowaniem
poszczególnych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich
Norm

i

wiedzy

technicznej.

Wykonawca

przed

przystąpieniem

do

wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich poszczególnych rodzajów robót budowlanych.

Zaznajomienie pracowników z instrukcja bezpiecznego wykonywania

robót

budowlanych powinno zakończyć się pisemnym potwierdzeniem.
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Zestawienie materiałów

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12

Nazwa elementu
Przewód Ø315
Trójnik Ø315/Ø315/Ø315
ŁUK/KOLANO Ø315
CZERPNIA ŚCIENNA Ø315
WYRZUTNIA ŚCIENNA Ø315
TŁUMIK Ø315
Podwieszana centrala wentylacyjna 1200 m3/h
Nawiewnik sufitowy ze skrzynką rozprężną
z podłączeniem bocznym i przepustnicą regulacyjną
Wywiewnik sufitowy ze skrzynką rozprężną
z podłączeniem bocznym i przepustnicą regulacyjną
Przewód elastyczny do podłączenia nawiewników
i wywiewnków
System sterujący centralą wraz
z panelem sterującym
Wieszaki z przekładkami amortyzacyjnymi
Nawiewniki higrosterowane okienne

Ilość [szt./mb/m2/kpl.]
37 mb
3 szt
12 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
3 szt.
2 szt.
5 szt
1 kpl.
wg. potrzeb
4 szt.

PROJEKT
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część rysunkowa

