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I.  WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE. 
 

1.  Instalacja centralnego ogrzewania.  
 

1.1. Źródło ciepła. 
 
Budynek posiadać będzie własną kotłownię gazową produkującą ciepło dla potrzeb centralnego 

ogrzewania, systemu wentylacji z odzyskiem ciepła oraz ciepłej wody uŜytkowej. Projektowana moc 

kotłowni gazowej  – 240,0 kW [dwa kotły kondensacyjne w układzie kaskadowym]. Kotłownia 

zlokalizowana będzie na pierwszej kondygnacji obiektu [+-0,00] w pomieszczeniu nr 1.  

 

1.2. ZałoŜenia projektowe. 

- Zapotrzebowanie mocy grzewczej           Q = 220 kW 

Parametry wody grzewczej (regulacja pogodowa) 

- Instalacja c.o      tz/tp = 75/60°C 

 

 1.3. Przewody rozdzielcze instalacji. 

Projektuje się instalację dwururową wodną, niskoparametrową, pompową z rozdziałem dolnym. 

Przewody rozdzielcze instalacji ułoŜone będą w posadzce   kondygnacji pierwszej. 

Projektuje się trzy układy grzewcze obsługujące: 

- Inst. co 

- zasilanie układu wentylacyjnego  

- zasilanie wymienników c.w.u. 

 

Główne piony prowadzone będą w bruzdach ściennych zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej. 

Podejścia do grup grzejników w poszczególnych pomieszczeniach zostaną ułoŜone pod posadzką – w 

warstwie izolacji termicznej. Instalacje grzejnikowe w pomieszczeniach zostaną wyposaŜone w 

armaturę odcinającą i regulacyjną. 

 

 1.4. Elementy grzejne. 

Projektuje się zastosowanie w instalacji grzejników stalowych płytowych RADSON [zamiennie 

PURMO RETTIG, KERMI]. O wyborze producenta zadecyduje Inwestor. NaleŜy zastosować grzejniki 

zasilane od dołu z podejściem poziomym ze ściany, typu kompakt z wbudowaną termostatyczną 

wkładką zaworową. W ubikacjach stosuje się grzejniki stalowe płytowe typu V11. Grzejniki V 

podłączyć od dołu poprzez złączki odcinające z zastosowaniem systemowych kształtek.  

Do obliczeń przyjęto grzejniki firmy Radson Integra+ Parada typu 11, 22, 33. 

 

   1.5. Technologia i materiały. 

Projektuje się wykonanie instalacji c.o. z rur z tworzywa : 

- poziome przewody rozprowadzające oraz piony – z rur z polipropylenu PR-R typ 3, zespolonych, 

stabilizowanych wkładką aluminiową minimum PN16 (SDR 7,4), łączonych przez zgrzewanie, 
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- instalacje w pomiesczeniach, jako odgałęzienia z pionów – z przewodów j/w. lub z przewodów 

polietylenowych, wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT, łączonych z zastosowaniem kształtek 

zaprasowywanych. 

Przewody PP-R łączyć poprzez zgrzewanie z zastosowaniem kształtek systemowych. Przewody 

naleŜy mocować za pomocą objem z tworzywa. Przewody PE naleŜy montować w warstwie izolacji 

termicznej posadzki i mocować do podłoŜa betonowego. Na przewodach Stabi zastosować izolację z 

pianki PU w płaszczu z tworzywa. Przewody typu PE układać z rurze osłonowej „Peszel”.  

Ze względu na wydłuŜenia termiczne rur stosować punkty stałe, przesuwne oraz kompensatory 

wydłuŜeń liniowych przewodów. Warstwy wylewki nad rurą w podłodze nie mogą być mniejsze niŜ 4,0 

cm. 

Odejścia od pionów wykonać z zastosowaniem ramion kompensacyjnych. 

Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach ochronnych.  

 

1.6. Odpowietrzenie instalacji.  

 Odpowietrzenie odbywać się będzie przy pomocy automatycznych odpowietrzników pływakowych  

wyposaŜonych zawory odcinające. Odpowietrzniki montowane będą na zakończeniach pionów. 

Dodatkowo grzejniki winny posiadać zainstalowane ręczne odpowietrzniki do lokalnego 

odpowietrzania. 

 

 

1.7. Regulacja. 

 W instalacji przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów regulacji parametrów pracy i 

armaturę regulacyjną: 

- regulacja pogodowa czynnika grzejnego w kotłowni gazowej; 

- stała róŜnica ciśnienia na pionach utrzymywania przez zawory regulacyjne oraz   regulacja 

hydrauliczna pionów na zaworach nastawczych (np. zastaw typu ASV-I i ASV-PV); 

- regulacja hydrauliczna poszczególnych grzejników  na zaworach termostatycznych (nastawa 

wstępna). 

Zawory termostatyczne pozwolą na dostosowanie mocy grzewczej grzejnika do chwilowych potrzeb 

uŜytkownika i warunków wewnętrznych w pomieszczeniu. Na gałązkach zasilających i powrotnych 

grzejników przewiduje się zastosowanie zaworów odcinających podgrzejnikowych umoŜliwiających 

demontaŜ grzejnika bez opróŜniania instalacji.  

 

1.8. Opomiarowanie. 

Odgałęzienie do instalacji wentylacyjnej zostanie wyposaŜone w armaturę odcinającą i regulacyjną 

oraz kompaktowy licznik ciepła z osprzętem. Armaturę montować w szafce instalacyjnej. Pozostałe 

elementy nie wymagają opomiarowania.  
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2. Instalacja wody zimnej i ciepłej.  

 

2.1. Źródło zasilania.  

Instalacja wody zimnej zasilana będzie z nowoprojektowanego wodociągu ø 63 PE. Wodociąg 

źródłowy stanowi istniejąca sieć wodociągowa dn.100  ułoŜony wzdłuŜ chodnika ulicy Kopernika.  

 

2.2. System podgrzewu ciepłej wody. 

Ciepła woda przygotowana będzie centralnie za pomocą pojemnościowych zasobników ciepłej wody 

uŜytkowej w kotłowni gazowej. Przyjęto dwa zasobniki o pojemności nominalnej 1200 dm3 kaŜdy 

pracujące w układzie kotłowni gazowej . Całość dystrybucji CWU odbywać się będzie w układzie 

cyrkulacyjnym. 

Zapotrzebowanie c.w.u. dla natrysków sali gimnastycznej: 

ZałoŜenia: 

Temp. pobieranej wody ciepłej      = 45˚C 

ZuŜycie wody ciepłej na osobę „m”     = 10 l/min 

Czas natrysku dla jednej osoby „t”     = 4 min 

Czas podgrzewu „Zpodg.”      = 50 min 

Ilość osób na czas podgrzewu i jednostkę ćwiczeniową „n”   = 50 osób 

Temp. zawartości podgrzewacza „tpodg.”     = 60˚C 

   mcwu = t*m*n 

   mcwu 45 = 4*10*50 = 2000 l c.w.u. o temp. 45˚C 

   mcwu 60 = 0,75*mcwu = 0,75*2000 l = 1500 l c.w.u. o temp. 60˚C 

 

Zestawienie zapotrzebowania na c.w.u. dla całego obiektu: 

 
 

 

Miarodajny rozbiór wody 

qn = 0,682(Σqn)
0,45 – 0,14 = 1,00 dm3/s = 3,60 m3/h 

Instalację wody ciepłej, cyrkulacji wykonać jak instalację wody zimnej - z rur stalowych  

ocynkowanych  na  poziomach  oraz  z  rur  wielowarstwowych  Kan  na podejściach pod przybory, 

podejścia wykonać  w rurach osłonowych typu peszel. 

Rurociągi wody ciepłej zabezpieczyć termicznie otulinami   z pianki poliuretanowej  o grubości 

warstwy izolacji właściwej charakteryzującej   się współczynnikiem przewodzenia   ciepła

 równym 0,040W/mK w temp. + 40°C. Minimalna grubość  izolacji 

właściwej powinna wynosić 20 mm. 

 

Lp.  Nazwa aparatu Ilość  szt. qn Σqn 

1 Natrysk 12 0,15     1,80 

2 Umywalka 18 0,07      1,26 

3 Zlew pojedynczy 1 0,07 0,07 

 3,13 
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2.3. Prowadzenie przewodów.  

Główny przewód zasilający zostanie wprowadzony do pomieszczenia kotłowni zlokalizowanego na 

kondygnacji pierwszej. 

 

Projektowane  zaplecza  sali  gimnastycznej  wyposaŜone  są  w  następujące urządzenia : 

- natryski zbiorowe  - 12 szt. 

- natryski pojedyncze  - 1 szt. 

- umywalki   - 18 szt. 

- miski ustępowe  - 14 szt. 

- pisuary   - 3 szt. 

- zlew pojedynczy  - 1 szt. 

- zawory czerpalne  - 3 szt. 
 
 
Zestawienie ogólnego  zapotrzebowania na wodę 
 
 

 
 

 
Miarodajny rozbiór  wody dla  sali  gimnastycznej (nie  uwzględniono  zaworów czerpalnych  ze  

złączką  do  węŜa  ze  względu  na  inny  czas  działania)  dla  doboru wodomierza wynosi : 

qn = 0,682 (Σqn)
0,45 – 0,14 = 0,682(9,73)0,45 – 0,14 = 1,76 dm3/s = 6,34 m3/h 

Na wejściu przyłącza do budynku zamontować  kształtkę przejściową PE/stal następnie  

zamontować  zawór kulowy odcinający, f iltr siatkowy, wodomierz sprzęŜony MWN/JS50/2,5-S, 

qnom = 15m3 /h, zawór antyskaŜeniowy typ BA 2760 dn 50 Danfoss. 

Zawór antyskaŜeniowy naleŜy poddawać  okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Instalację   wewnętrzną  projektuje  się   z  rur:  stalowych  ocynkowanych  na poziomach 

rozprowadzających oraz rur wielowarstwowych Kan PEX-c/AL/PEX-c na podejściach  pod  przybory.  

Podejścia  pod  przybory  wykonać  w  rurach  osłonowych typu peszel , które naleŜy układać  w 

warstwie styropianu. 

Poziomy prowadzić w posadzkach. 

Rurociągi wody zimnej zabezpieczyć  przed skraplaniem się pary otulinami z pianki 

poliuretanowej o grubości warstwy izolacji właściwej   charakteryzującej się współczynnikiem 

Lp.  Nazwa aparatu Ilość  szt. qn Σqn 

1 Natrysk 12 0,30 3,6 

2 Umywalka 18 0,14      2,52 

3 Zlew pojedynczy 1 0,14 0,14 

4 Miska ustępowa       14 0,13 1,82 

5 Pisuar 3 0,30 0,90 

6 Zawór czerpalny  3 0,25 0,75 

 9,73 
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przewodzenia   ciepła równym 0,040W/mK w temp. 40˚C. Minimalna grubość  izolacji właściwej 

powinna wynosić  dla rur z wodą zimną 15 mm. 

W  przypadku  skrzyŜowania  z  rurami  c.o.  rury  wodociągowe  prowadzić  w warstwie styropianu 

pod rurami c.o. aby zapobiec zapowietrzeniom przewodów c.o. 

 

Jako armaturę  projektuje się  armaturę  czasową  samozamykającą  PRESTO. Przy 

umywalkach  PRESTO 605 nr kat. 34622 na wodę centralnie zmieszaną,  przy umywalkach dla  

niepełnosprawnych PRESTO 705  nr  kat. 34652. Przy  natryskach zbiorowych  i  dla  osób  

niepełnosprawnych  zawory  PTESTO  50B nr  kat.38222 z wylewką stałą  wandaloodporną  nr  kat.  

29301.  W  łazienkach  pojedynczych przy natryskach  baterie mieszające   ścienne,  przy  

umywalkach  baterie  mieszające stojące.  W  pomieszczeniu  socjalnych i technicznych   przy  

zlewie  i  umywalkach  baterie mieszające ścienne. 

W   celu   zapewnienia  wody   o   odpowiednich  parametrach  dla   natrysków zbiorowych  i 

dla umywalek naleŜy montować  mieszacze termostatyczne ULTRAMIX TX 93E ,  tylko  dla  umywalek  

mieszacze  termostatyczne PRESTO  SFRII  nr  kat. 29002. Mieszalniki naleŜy montować w

 szafkach wnękowych ze stałym zamknięciem, przed mieszalnikami montować zawory 

odcinające kulowe. 

Sanitariaty wyposaŜyć  w urządzenia K O Ł O    lub  CERSANIT   (umywalki   z półpostumentem, miski 

ustępowe kompaktowe), takŜe w sanitariacie dla 

niepełnosprawnych zamontować  urządzenia  w/w firm z elementami dodatkowymi ułatwiającymi 

korzystanie z nich osobom o ograniczonych funkcjach ruchowych – pochwyty stałe i ruchome. 

 

2.4 Instalacja P.Po Ŝ 

W  budynku  projektuje  się  5  hydrantów  Ø25 [HW-25, W-K-30].  Są  to  hydranty  

wewnętrzne  z wyposaŜeniem,  o wydajności 1,0  dm3 /s  i  długością  węŜa półsztywnego 30m 

umieszczone w szafkach hydrantowych, wnękowych o wym. 700*750*250mm . 

W celu zapewnienia cyrkulacji wody przez hydrant projektuje podłączenie  do niego 

pojedynczego przyboru. Pobór wody z przyboru zapewni przepływ wody przez hydrant nie 

dopuszczając do jej zastoju i zagniwania. 

 

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

 

3.1. Odbiór ścieków.  

Odbiornikiem ścieków bytowych dla obiektu będzie istniejąca kanalizacja sanitarna Ø200 

zlokalizowana w ulicy Kopernika. Ścieki odprowadzone będą poprzez nowoprojektowane przyłącza 

Ø200 PVC (wg odrębnego opracowania). 

Ścieki opadowe z dachu budynku i terenu posesji odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji 

deszczowej Ø500 ułoŜonej w ul. Kopernika, poprzez projektowaną na nim studzienkę 

połączeniową(wg odrębnego opracowania). Ścieki deszczowe do odbiornika odprowadzone będą 

poprzez nowoprojektowane przyłącza dn160 i ciągi kanalizacyjne ǿ250 PVC (wg odrębnego 

opracowania).  
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Całość sieci i przyłączy zewnętrznych została wyłączona do opracowania będącego oddzielnym 

zadaniem projektowym, które zostanie wykonane w terminie późniejszym jako dokumentacja na 

roboty budowlane podlegające zgłoszeniu.  

 

3.2. Prowadzenie przewodów i wyposa Ŝenie.  

Poziome  przewody odpływowe będą prowadzone  pod posadzką kondygnacji pierwszej.  Piony 

kanalizacyjne prowadzone będą w ścianach. Piony zakończyć wywiewkami Ø110/160. Poziome 

podejścia odpływowe z przyborów prowadzić w przestrzeniach instalacyjnych, obudowach lub 

bruzdach ściennych. U dołu pionów montować czyszczaki rewizyjne. Poziome przewody odpływowe 

prowadzić ze spadkiem określonym na rysunkach. Minimalny spadek podejść do przyborów 3,0%.  W 

pomieszczeniu kotłowni zabudować kratki ściekowe podłogowe oraz studnię zrzutową, schładzającą .

  

Wszystkie urządzenia wyposaŜyć w syfony odpływowe.  

 

3.3. Przewody – materiał. 

Przewody odpływowe kanalizacji bytowej układane pod posadzką wykonać z rur do kanalizacji 

zewnętrznej klasy „S”, kielichowych PCV-U łączonych na uszczelki wargowe, piony i podejścia do 

urządzeń - z rur kielichowych PCV do kanalizacji wewnętrznej lub rur HT z polipropylenu PP.  

 

4. INSTALACJA GAZOWA ZASILAJ ĄCA KOTŁOWNIĘ 

Źródłem gazu będzie istniejący gazociąg średniego ciśnienia[80/350kPa] Ø90PE, ułoŜony w ul. 

Kopernika.  

Rodzaj paliwa gazowego – gaz ziemny  - PN-C-04753-E 

Cel wykorzystania paliwa gazowego : 

- przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej; 

- centralne ogrzewanie 

- system wentylacyjny 

  

4.1. Przewody . 

Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnie z normą PN-82/H-74219, czarnych (bez 

pokrycia antykorozyjnego) 

Przewody łączyć poprzez spawanie. Rury spawać na styk.  Przybory gazowe, gazomierz oraz kurki 

odcinające z instalacją gazową łączyć przy pomocy połączeń skręcanych. Połączenia te wykonać 

poprzez złączki ze stali lub Ŝeliwa ciągliwego. Uszczelnienie połączeń skręcanych wykonać przy 

pomocy włókien konopnych nasyconych pastą niewysychającą. 

Przewody montować ze spadkiem min. 0,3% w kierunku aparatów gazowych za wyjątkiem 

gazomierza. Instalację gazową prowadzić po wierzchu ścian. 
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Uchwyty słuŜące do mocowania przewodów instalacji gazowej muszą być wykonane z materiału 

ognioodpornego a odległość między uchwytami nie powinna być większa niŜ 2 m Przewody instalacji 

gazowej nie mogą być mocowane do innych przewodów. 

Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi muszą być od nich 

oddalone co najmniej o 2 cm. 

Poziome odcinki instalacji gazowej prowadzić powyŜej innych przewodów instalacyjnych. 

Przejścia przewodów gazowych przez ściany konstrukcyjne naleŜy prowadzić w rurach ochronnych . 

Przestrzeń między rurą ochronną a przewodową wypełnić sznurem smołowanym i masą bitumiczną 

lub inną nie powodującą korozji rur. 

Przewody gazowe nie moŜna wykorzystywać jako przewodów uziemiających, przewodów 

bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych lub jako elementów instalacji odgromowej. 

Instalację gazową zabezpieczyć przed wpływem prądów błądzących. Po wykonaniu próby szczelności 

instalację gazową naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Po pozytywnej próbie szczelności przewody gazowe będą zabezpieczone  przed korozją.  

Po oczyszczeniu do II stopnia czystości rury dwukrotne pomalować farbą syntetyczną styrenowo-

akrylową do gruntowania przeciwrdzewną cynkową oraz jeden raz farbą olejną w kolorze Ŝółtym. 

 

4.2. Pomiar  zu Ŝycia gazu. 

Odbywać się będzie za pomocą układu  redukcyjno – pomiarowego o przepustowości Q = 25 m3n/h. 

Przed układem zamontować zawór odcinający Ø32 PE. Dostawa oraz montaŜ gazomierzy naleŜy do 

dostawcy gazu. 

Gazomierz zainstalować na zewnątrz budynku w szafce wentylowanej z materiału trudno zapalnego. 

4.3. Przybory gazowe. 

W budynku zainstalowane będą poniŜsze przybory gazowe : 

► dwa kondensacyjne piece centralnego ogrzewania o mocy 120kW kaŜdy , 

 W zamontowanych odbiornikach gazowych palniki winny być przystosowane do spalania gazu 

ziemnego. 

Przed gazomierzem oraz przyborami gazowymi będą zamontować kurki kulowe gazowe odcinające 

dopuszczone do stosowania w instalacjach  

 

4.4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 

Po pozytywnej próbie szczelności przewody gazowe naleŜy zabezpieczyć przed korozją.  

Po oczyszczeniu do II stopnia czystości rury dwukrotne pomalować farbą syntetyczną styrenowo-

akrylową do gruntowania przeciwrdzewną cynkową oraz jeden raz farbą olejną w kolorze Ŝółtym. 
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5. KOTŁOWNIA GAZOWA  

5.1. Projektowane rozwi ązania 

W związku z moŜliwością doprowadzenia gazu ziemnego do obiektu kotłowni na potrzeby grzewcze 

projektuje się kotły gazowe kondensacyjne, które umoŜliwią osiągniecie wysokich efektów 

ekologicznych i ekonomicznych. 

Do opracowania przyjęto wyliczone bilanse i sporządzone rozwiązanie w zakresie instalacji co i cwu. 

Niniejsze opracowanie dotyczy: 

- urządzeń gazowych na potrzeby grzewcze, 

- instalacji gazowej, 

- systemu powietrzno spalinowego 

- pomieszczenia kotłowni 

- technologii kotłowni, 

W nawiązaniu do dokumentacji utrzymuje się przyjęte w niej rozwiązania w zakresie: 

- systemu doboru i rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania, 

- systemu przygotowania i rozprowadzenia instalacji ciepłej wody, 

- systemu zasilania układu wentylacyjnego 
 
 
5.2. Urządzenia gazowe  

Dla opracowanego bilansu przyjęto łączną moc kotłowni 215kW. 
 

Dobrano kotły gazowe kondensacyjne o wysokiej sprawności marki RENDAMAX wyposaŜone w 

palniki gazowe ze wstępnym mieszaniem gazu z powietrzem o regulowanej mocy w zakresie od 

14-100% co umoŜliwia dostosowanie kotłów do aktualnych wymagań. 

Zaprojektowano pracę kotłów w systemie kaskadowym opartą na kotłach serii R30. Kaskada 

składa się z 2 jednostek kotłowych typ R30 120 000 o mocy nominalnej kaŜdego kotła 21,9-109,8 

kW przy temp. wyjściowej 80/60 °C. 

Rozwiązanie to umoŜliwia ekonomiczne prowadzenie kotłowni w zaleŜności od zmiennego 

zapotrzebowania mocy cieplnej. Istnieje moŜliwość uzyskania płynnej modulacji mocy w zakresie 

21,9 – 219,6 kW 

PowyŜsza jednostka kaskady kotłów R30 firmy RENDAMAX spełnia wymagania stawiane układowi 

grzewczemu.   

 

Kotłowni naleŜy zabezpieczyć automatycznym systemem bezpieczeństwa gazowego składającego 

się z: 

- gazowego zaworu elektromagnetycznego w zewnętrznej szafce gazowej. 

- Czujnika stęŜenia gazu zamontowanego w kotłowni 

- Sygnalizacji akustycznej i optycznej. 
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5.3. Instalacja gazowa  

Zgodnie z pkt. 4.1. 
 

5.4. System powietrzno spalinowy  

Zgodnie z zaleceniami producenta naleŜy wykonać rozdzielny system powietrzno spalinowy 

100/100. Przewiduje się pionowe odprowadzenie spalin poprzez indywidualne przewody spalinowe 

DNI00 wyprowadzone ponad dach obiektu. Przewody spalinowe w części połaci dachowej i ponad 

nią naleŜy ocieplić. Doprowadzenie powietrza do spalania do poszczególnych kotłów poprzez 

przewody poziome DN 100 wyprowadzone przez ścianę budynku, ze spadkiem 4% na zewnątrz 

budynku i zakończone kratką. 

System powietrzno - spalinowy naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej. 

 

5.5. Pomieszczenie kotłowni  

Pomieszczenie kotłowni spełnia wymagania kubaturowe dla kaskady kotłów gazowych o mocy 220 

kW. Wentylacja wywiewna poprzez projektowany kanał grawitacyjny pod stropem Ø 250, 

wentylacja nawiewna poprzez projektowany kanał nawiewny typu „Z” o wym. 500*300 mm [0,15 

m2] sprowadzony nie wyŜej niŜ 30 cm ponad podłogę.  
 

5.6. Technologia kotłowni  

Kaskadę kotłów z pompami kotłowymi modulowanymi podłączyć do projektowanych układów 

grzewczych, cwu i wentylacyjnych poprzez sprzęgło hydrauliczne i rozdzielacze kotłowe.  

Instalację kotłową wykonać z rur stalowych łączonych poprzez spawanie z zastosowaniem 

kształtek i odkuwek stalowych. 

Armatura odcinająca wykonać z zastosowaniem zaworów kulowych. W najniŜszych punktach 

zastosować zawory spustowe, a do odpowietrzenia układu kotłowego zabudować zawory 

odpowietrzające. Kotły zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami poprzez zamontowanie 

filtroodmulnika. 

Zmienne zapotrzebowanie ciepła wynikające z róŜnych funkcji obiektów zostanie uzyskane 

zabudową systemu kaskadowego o duŜej elastyczności pracy od 14-100%. 

Kaskadowe sterowanie pracą kotłów zostało zaprojektowane w oparciu cyfrową 

automatykę pogodową składającą się z: 

-KM628        regulator kotłowy, 

-KKM8        regulator kaskady, 

-E-8 regulator obwodów mieszaczowych, 

-czujniki temperatury obwodów mieszaczowych i cwu, 

Przewidziano układ neutralizacji kondensatu typu HN2-RENDAMX w oparciu o 

wytyczne producenta podłączony do projektowanej kanalizacji w kotłowni. 
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6. CIEPŁO TECHNOLOGICZNE – DLA SYSTEMU NAGRZEWU WEN TYLACJI  

6.1. Zakres opracowania 

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem instalację  

wewnętrzną  ciepła  technologicznego  C.T.  dla  wodnych  nagrzewnic central wentylacyjnych. 

 

6.2. Część szczegółowa 

Instalację   wewnętrzną   ciepła   technologicznego   C.T.   dla wodnych nagrzewnic 

wentylacyjnych  zaprojektowano w układzie dwururowym. Czynnik grzewczy  dla   w/w   instalacji   

będzie   dostarczany   z   projektowanej   kotłowni gazowej zlokalizowanej w projektowanym budynku 

sali gimnastycznej.  

 

- Parametry wody grzewczej  80/ 60°C, 

- Zapotrzebowanie ciepła na cele ciepła technologicznego   Qc.t. = 127,00 kW, 

- Ciśnienie dyspozycyjne wynosi  32,0 kPa 

 

6.3. Rozwiązania materiałowe i montaŜ instalacji  

Przewody rozdzielcze instalacji ciepła technologicznego C.T. oraz piony wykonać  z  rur  

stalowych  instalacyjnych  czarnych  wg  PN-H-74200:1998  ze szwem łączonych przez spawanie.  

Przewody rozdzielcze C.T. prowadzić ze spadkami, tak by zapobiec ich zapowietrzeniu. 

Przewody  rozdzielcze  ciepła  technologicznego  układać  pod  dachem. 

Projektowane przewody naleŜy ocieplić. Zastosować otulinę 

termoizolacyjną  z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ-A   o  grubościach zgodnie z PN-B-

02421 :2000 

- dn 15-25 -      20mm (na przew. zasilającym) i 20mm ( na przew. powrotnym)  

- dn32-40 - 25mm (na przew. zasilającym) i 2Omm ( na przew. powrotnym) 

- dn50 25mm (na przew. zasilającym) i 2Omm ( na przew. powrotnym) 

- dn65 3Omm (na przew. zasilającym) i 2Omm ( na przew. powrotnym) 

- dn80 35mm (na przew. zasilającym) i 25mm ( na przew. powrotnym) 

 

Przewody rozdzielcze ciepła technologicznego naleŜy połączyć z 

króćcami  nagrzewnic  wodnych  zgodnie  z  oznaczeniami  znajdującymi  się  na nagrzewnicach. 

Wszystkie  przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach ochronnych  z  rur  

stalowych  o  dwie  dymensje  większych,  w  miejscu  tulei  nie łączyć przewodów. 

Odpowietrzenie  instalacji  będzie  się  odbywać  poprzez  odpowietrzniki automatyczne w 

najwyŜszych punktach. W najwyŜszych punktach instalacji na załamaniach zainstalować   zbiorniki   

odpowietrzające nieprzepływowe z odpowietrznikami  automatycznymi.  Typ  i  wielkość  

zbiorników podano na rysunkach wykonawczych. 

Odwodnienie instalacji będzie się odbywało przez zawory zainstalowane na przewodach 

rozdzielczych w najniŜszych punktach instalacji. 

Na przewodach prowadzących do nagrzewnic central wentylacyjnych VTS  - na gałązkach do  
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nagrzewnicy instalować armaturę: 

a) zawór regulacyjno-pomiarowy Ballorex S  na gałązkach zasilających, posiada on funkcję 

odcinającą,  

b)  zawór odcinający kulowy na króćcu powrotnym, 

c)  zawór zwrotny, 

d)  zawór   trójdrogowy - na   gałązkach   powrotnych   central   wentylacyjnych(zawory trójdrogowe 

z siłownikami ujęte są w automatyce centrali VITROSERVICE CLIMA), 

e) zwór spustowy. 

Sterowanie   pracą   zaworów   trójdrogowych   realizowane   jest   z   szaf sterowniczych VTS  

Clima. 

Zawory Ballorex S  spełniają następujące funkcje: 

- zaworu regulacyjnego, 

- odcinającego, 

- odwonienia i odpowietrzenia, 

- pomiaru przepływu i temperatury. 

 

Uwaga: 

Rury C.T naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne farbą 

podkładową i raz nawierzchniową. 

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  „Wytycznymi  projektowania  instalacji centralnego 

ogrzewania”  zeszyt 2, wydanym przez COBRTI INSTAL . 

Instalacje   po   zamontowaniu   naleŜy   podać   próbie   ciśnieniowej   na ciśnienie   0.4MPa   i   

po   dwukrotnym   płukaniu   ustawić   regulację   wstępną zaworów. 

Na przejściach rur przez ściany kotłowni zastosować na rurach zabezpieczenia o odporności 

ogniowej min. 60 minut. 

Rury  rozdzielcze  C.O.  układać  równolegle  z  rurami  wodociągowymi  i rurami centralnego 

ogrzewania. 

Trasy robót zanikowych instalacji (przewodów grzewczych), muszą być zinwentaryzowane w 

dokumentacji powykonawczej i przekazane uŜytkownikowi lokalu (obiektu). 

 

7. INSTALACJA WENTYLACYJNA  

        Opis techniczny projektu budowlanego wentyl acji mechanicznej dla: 

„Hali sportowej w Tarnowie Opolskim” 

    7.1.Podstawa opracowania  

- zlecenie Inwestora 

- projekt architektoniczno – budowlany 

- uzgodnienia międzybranŜowe 

- obowiązujące normy i przepisy   
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7.2.  Zakres opracowania  

 Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła obejmuje swoim 

zakresem: 

- hale sportową z widownią 

- zaplecze szatniowe i socjalne [parter] 

- zaplecze higienicznosanitarne ogólnodostępne [piętro] 

Ponadto obiekt częściowo jest obsługiwany lokalnymi wyciągami obsługiwanymi przez niezaleŜne 

piony wentylacyjne – zgodnie z częścią rysunkową. 

 

7.3 Dane ogólne obiektu  

 Projektowany budynek zawiera następujące pomieszczenia przewidziane do wentylowania: 

 

  PARTER 

1. Kotłownia gazowa 

2. Pomieszczenie biurowe 

3. Komunikacja z klatką schodową nr 1[parter] 

4. Szatnia odzieŜy wierzchniej 

5. WC niepełnosprawni 

6. Zaplecze higienicznosanitarne pokoju nauczycieli 

7. Pokój nauczycieli 

8. Szatnia sportowa nr 1 

9. Zaplecze higienicznosanitarne szatni nr 1 

10. WC szatni nr 1 

11. WC szatni nr 2 

12. Zaplecze higienicznosanitarne szatni nr 2 

13. Szatnia sportowa nr 2 

14. Szatnia sportowa nr 3 

15. Zaplecze higienicznosanitarne szatni nr 3 

16. WC szatni nr 3 

17. WC szatni nr 4 

18. Zaplecze higienicznosanitarne szatni nr 4 

19. Szatnia sportowa nr 4 

20. Komunikacja z klatką schodową nr 2[parter] 

21. Komunikacja główna parteru 

22. Pomieszczenie socjalne pracowników 

23. Pomieszczenie gospodarcze obsługi 

24. Magazyn sprzętu sali do gimnastyki korekcyjnej 

25. Sala do gimnastyki korekcyjnej 

26. Sala sportowa główna 
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27. Magazyn sprzętu sali sportowej głównej 

 

PIĘTRO 

28. Komunikacja z klatką schodową nr 1[piętro] 

29. Wentylatorownia 

30. Pomieszczenie sędziów 

31. Zaplecze higienicznosanitarne pomieszczenia sędziów 

32. WC pomieszczenia sędziów 

33. Przedsionek ogólnodostepnego sanitariatu męskiego 

34. Sanitariat męski ogólnodostępny 

35. Sanitariat Ŝeński ogólnodostępny 

36. Przedsionek ogólnodostepnego sanitariatu Ŝeńskiego 

37. Pomieszczenie aerobiku 

38. Zaplecze higienicznosanitarne pomieszczenia aerobiku 

39. WC pomieszczenia aerobiku 

40. Szatnia pomieszczenia aerobiku 

41. Komunikacja z klatką schodową nr 2[piętro] 

42. Siłownia 

 

7.4. Wentylacja mechaniczna  

7.4.1. Opis 

 Instalację wentylacji mechanicznej z dystrybucją centralną zaprojektowano dla wszystkich 

pomieszczeń wymienionych w pkt 3.0 za wyjątkiem pomieszczeń nr: 

1, 3, 5, 10, 11, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 39, 41.  

Wyszczególnione pomieszczenia są wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym 

punktowym za pomocą wentylatorów naściennych typu EDM 200 zblokowanych z oświetleniem.  

 

7.4.2.  Dane szczegółowe 

      Ilość powietrza wentylacyjnego przyjęto zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z wyliczeń . 

   

  Projektuje się 1 zespół nawiewno-wywiewny N1-W1 usytuowany na dachu obiektu (centrala 

VS21 nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyŜowym) do pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie 

parteru.  Do centrali powietrze doprowadzane będzie z czerpni, do pomieszczeń powietrze 

doprowadzane  będzie przewodami wentylacyjnymi (nawiew) metalowymi prostokątnymi 

prowadzonymi nad stropem podwieszanym, ocieplane matami z wełny mineralnej o grubości 30mm. 

  Nawiewniki i wywiewniki z zamontowanymi  przepustnicami  np. firmy KLIMOR Gdynia 

pokrywane białym lakierem matowym.  

 Powietrze wyciągane będzie przewodami wentylacyjnymi (wywiew) metalowymi prostokątnymi 

prowadzonymi pod stropem parteru, ocieplane matami z wełny mineralnej prowadzone do centrali 

wentylacyjnej, a następnie usuwane za pomocą wyrzutni. 
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  Przejścia przewodów wentylacyjnych  przez strop i ściany  budynku naleŜy uszczelnić wełną 

mineralną  na całym obwodzie kształtki i szerokości ściany. Zatynkować lub owinąć płytami 

izolacyjnymi ze spienionego polietylenu np.“Thermasheet FR”. 

  

Identyczny zespół nawiewno-wywiewny (N2-W2) projektuje się dla pomieszczeń zlokalizowanych na 

piętrze. 

 Dla hali sportowej i widowni projektuje się 1 zespół nawiewno-wywiewny N3-W3 (centrala 

VS100 z wymiennikiem krzyŜowym zlokalizowany w pomieszczeniu wentylatorowni na poziomie +3,74 

pom. nr 29) Powietrze do centrali doprowadzane będzie z czerpni ściennej. Na salę sportową 

powietrze nawiewane będzie przewodami elastycznymi z folii aluminiowej wzmocnionymi spiralą z 

drutu stalowego izolowanymi włóknem szklanym z folią aluminiową na zewnątrz, nawiew kratkami 

nawiewnymi Klimor  przed kaŜdą kratką projektowana jest przepustnica.  

Wyciąg powietrza znad widowni wywiewnikami z zamontowanymi  przepustnicami  firmy KLIMOR  

Gdynia pokrywanymi lakierem matowym w kolorze sufitu lub stalowymi chromowanymi.  Przewody 

wywiewne i nawiewne zgodnie z częścią rysunkową.  Przejścia przewodów wentylacyjnych  przez 

stropy  budynku naleŜy  uszczelnić wełną mineralną  na całym obwodzie kształtki i szerokości ściany i 

zatynkować lub owinąć płytami izolacyjnymi ze spienionego polietylenu np. “Thermasheet FR . 

  

7.4.3  Sterowanie wentylacji mechanicznej 

Zaprojektowano sterowanie zespołami nawiewnymi i wywiewnymi central wentylacyjnych  przy  

zastosowaniu  szafek sterujących  z rozdzielnicami  z układami automatyki firmy  VTS CLIMA . 

Automatyka zapewnia prawidłową pracę urządzeń i utrzymanie Ŝądanych parametrów  powietrza 

nawiewanego do pomieszczeń i wywiewanego z pomieszczeń. Do pomiaru prędkości i wydatku 

powietrza naleŜy stosować  anemometr turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy LCA - 6000 - 

producent Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych  S.A. 

 

UWAGA :Szafka z rozdzielnicą stanowi integralną część  sterowania centrali  wentylacjnej i 

wszelkie zmiany automatyki spowodują utratę gwarancji i  odpowiedzialności wykonawcy w 

przypadku awarii.  

NaleŜy doprowadzić przewody zasilające wentylatory i automatykę zgodnie z wytycznymi producenta i 

załoŜonymi funkcjami. 

 

7.5. Ciepło technologiczne  

      Źródłem ciepła będzie projektowana kotłownia gazowa. Opracowanie doprowadzenia ciepła 

technologicznego do układu wentylacyjnego znajduje się  w projekcie C.O. 

 

UWAGA : Obliczenia dotyczące instalacji wykonanej w projekcie zostały         przeprowadzone dla 

wybranych i podanych w projekcie urządzeń i materiałów.  Urządzenia te mogą być zamienione na 

inne, o takich samych lub lepszych parametrach pod warunkiem wykonania kompleksowych obliczeń 

sprawdzających dla całego układu. 
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7.6. OBLICZENIA DLA ISTALACJI DYSTRYBYCJI CENTRALNE J 

 
7.6.1. Obliczenie powietrza wentylacyjnego 
7.6.2. Niezbędna ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego 
   
PARTER 
 

1. Kotłownia gazowa  
 
Wentylacja grawitacyjna zgodnie z projektem kotłowni gazowej 
 

2. Pomieszczenie biurowe  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 9,82*3,00 =  29,46 m3 przyjęto 30,0 m3 

 
przyjęto n = 3 wymiany/h 
 
Vn = 30,0 * 3 = 90,0m3/h    przyj ęto  90,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 90,0m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 90 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.0125 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 90 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,010 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (125*125)    Fkr=0.011 m2 
 
 
 

3. Komunikacja z klatk ą schodow ą nr 1[parter]  
 
Wentylacja grawitacyjna 
 
 

4. Szatnia odzie Ŝy wierzchniej  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 16,55*2,50 = 41,37 m3 przyjęto 42,0 m3 

 
przyjęto n = 5 wymiany/h 
 
Vn = 42,0 * 5 = 210,0m3/h    przyj ęto  210,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 210,0m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
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Fk = 210 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.029 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (250*160)    Fkr=0.0322 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 210 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,023 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (200*160 )   Fkr=0.0252 m2 
 
 

5. WC niepełnosprawni  
 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 

6. Zaplecze higienicznosanitarne pokoju nauczycieli  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 7,56*2,60 = 19,66 m3 przyjęto 25,0 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 25,0 * 7 = 175,0m3/h    przyj ęto  175,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 175,0m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 175 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.024 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (200*160)    Fkr=0.0252 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 175 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,019 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (160*160)    Fkr=0.0196 m2  

 
6a. WC  
 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 
 

7. Pokój nauczycieli  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 12,73*2,60 = 33,01 m3 przyjęto 33,10 m3 

 
przyjęto n = 3 wymiany/h 
 
Vn = 33,10 * 3 = 99,30m3/h    przyj ęto  100,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 100,0m3/h     
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C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 100 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.0138 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 100 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,011 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 
 

8. Szatnia sportowa nr 1  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 16,30*2,60 = 42,38 m3 przyjęto 42,5 m3 

 
przyjęto n = 5 wymiany/h 
 
Vn = 42,50 * 5 = 212,50 m3/h    przyj ęto  215,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 215,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 215 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.030 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (250*160)    Fkr=0.0322 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 215 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,024 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (200*160 )   Fkr=0.0252 m2 

 
 

9. Zaplecze higienicznosanitarne szatni nr 1  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 6,64*2,60 = 17,26 m3 przyjęto 17,50 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 17,5 * 7 = 122,50 m3/h    przyj ęto  125,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 125,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 125 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.017 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
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Fk = 125 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,014 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 

 
10. WC szatni nr 1  

 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 

11. WC szatni nr 2  
 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 

12. Zaplecze higienicznosanitarne szatni nr 2  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 6,64*2,60 = 17,26 m3 przyjęto 17,50 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 17,5 * 7 = 122,50 m3/h    przyj ęto  125,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 125,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 125 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.017 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 125 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,014 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 

 
 

13. Szatnia sportowa nr 2  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 16,62*2,60 = 43,21 m3 przyjęto 43,5 m3 

 
przyjęto n = 5 wymiany/h 
 
Vn = 43,50 * 5 = 217,50 m3/h    przyj ęto  220,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 220,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 220 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.030 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (250*160)    Fkr=0.0322 m2 
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D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 220 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,024 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (200*160 )   Fkr=0.0252 m2 
 
 

14. Szatnia sportowa nr 3  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 16,76*2,60 = 43,58 m3 przyjęto 44,0 m3 

 
przyjęto n = 5 wymiany/h 
 
Vn = 44,00 * 5 = 220,00 m3/h    przyj ęto  220,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 220,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 220 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.030 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (250*160)    Fkr=0.0322 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 220 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,024 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (200*160 )   Fkr=0.0252 m2 

 
 

15. Zaplecze higienicznosanitarne szatni nr 3  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 6,64*2,60 = 17,26 m3 przyjęto 17,50 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 17,5 * 7 = 122,50 m3/h    przyj ęto  125,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 125,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 125 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.017 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 125 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,014 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 
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16. WC szatni nr 3  
 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 

17. WC szatni nr 4  
 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 
 

18. Zaplecze higienicznosanitarne szatni nr 4  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 6,64*2,60 = 17,26 m3 przyjęto 17,50 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 17,5 * 7 = 122,50 m3/h    przyj ęto  125,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 125,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 125 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.017 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 125 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,014 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 

 
19. Szatnia sportowa nr 4  

 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 16,98*2,60 = 44,15 m3 przyjęto 44,50 m3 

 
przyjęto n = 5 wymiany/h 
 
Vn = 44,50 * 5 = 222,50 m3/h    przyj ęto  225,00 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 225,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 225 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.031 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (250*160)    Fkr=0.0322 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 225 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,025 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (200*160 )   Fkr=0.0252 m2 
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20. Komunikacja z klatk ą schodow ą nr 2[parter]  
 
Wentylacja grawitacyjna 
 

21. Komunikacja główna parteru  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 46,20*3,00 = 138,60 m3 przyjęto 140,0 m3 

 
przyjęto n = 3 wymiany/h 
 
Vn = 140,0 * 3 = 420,0m3/h    przyj ęto  420,0 m 3/h 
 
Zakłada się zastosowanie trzech punktów nawiewnych i trzech punktów wywiewnych.  
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 420,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych (420/3)  
 
Fk = 140 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.0194 m2 

 

Przyjęto 3 kratki  KNA (160*160)    Fkr=0.0196 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 140 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,015 m2 

 

przyjęto 3 kratki  KWA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 
 

22. Pomieszczenie socjalne pracowników  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 13,64*2,50 = 34,10 m3 przyjęto 34,50 m3 

 
przyjęto n = 5 wymiany/h 
 
Vn = 34,50 * 5 = 172,50 m3/h    przyj ęto  175,00 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 175,0m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 175 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.024 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (200*160)    Fkr=0.0252 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 175 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,019 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (160*160)    Fkr=0.0196 m2 
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23. Pomieszczenie gospodarcze obsługi  
 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 
 

24. Magazyn sprz ętu sali do gimnastyki korekcyjnej  
 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 
 

25. Sala do gimnastyki korekcyjnej  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 39,02*3,00 = 117,06 m3 przyjęto 120,0 m3 

 
przyjęto n = 2 wymiany/h 
 
Vn = 120,00 * 2 = 240 m3/h    przyj ęto  240,00 m 3/h 
 
Zakłada się zastosowanie dwóch punktów nawiewnych i dwóch punktów wywiewnych. 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 240,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 120 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.016 m2 

 

przyjęto 2 kratki  KNA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 120 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,013 m2 

 

przyjęto 2 kratki  KWA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 

 
 

26. Sala sportowa główna  
 
A] nawiew 
 
przewidziany na 332 osóby siedzących na widowni i 30 stojących 
30 m3/h - dla jednej osoby – przyj ęto 365 osób równocze śnie  
 
Vn = 30*365 = 10 950 m3/h przyjęto 11 000 m3/h 
 
K = sala główna + widownia = (1070*7,50)+(27,34*192,50) = 13 288,00 m3 

  
N = 1.0 wymiany zapotrzebowania dla uczestników 
 
wywiew 
Vw = Vn = 11 000 m3/h 
 
Dobrano centralę nawiewno-wywiewną  VS100 z wymiennikiem krzyŜowym 
 
wielkość kratek nawiewnych  
 
dla 10 nawiewów 1100 m3/h - przyjęto z rezerwą przepływ 1250 m3/h 
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Fk = 1250 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.174 m2 

 

przyjęto 10 kratek  KNA (630*295)    Fkr=0.0189 m2 

 
wielkość kratek wywiewnych 
  
Fk = 1250/3600*2.5 = 0.139 m2 

V =1250/3600*0.140 = 2.48 m/s 
 
przyjęto  10 kratek  KWA (630*250)    Fkr=0.140 
 
 

27. Magazyn sprz ętu sali sportowej głównej  
 
Wentylacja wspomagana mechanicznie EDM 200 
 
 
PIĘTRO 
 

28. Komunikacja z klatk ą schodow ą nr 1[pi ętro]  
 
Wentylacja grawitacyjna  
 

29. Wentylatorownia  
 
Wentylacja grawitacyjna 
 

30. Pomieszczenie s ędziów  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 15,37*3,00 = 46,11 m3 przyjęto 46,50 m3 

 
przyjęto n = 3 wymiany/h 
 
Vn = 46,50 * 3 = 139,50 m3/h    przyj ęto  140,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 140,0m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 140 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.0194 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (160*160)    Fkr=0.0196 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 140 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,015 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 
 

31. Zaplecze higienicznosanitarne pomieszczenia s ędziów  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 5,11*3,00 = 15,33 m3 przyjęto 15,50 m3 
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przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 15,5 * 7 = 108,50 m3/h    przyj ęto  110,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 110,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 110 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.015 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 
 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 110 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,012 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 

 
32. WC pomieszczenia s ędziów  

 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 

33. Przedsionek ogólnodostepnego sanitariatu m ęskiego  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 6,70*3,00 = 20,10 m3 przyjęto 20,50 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 20,5 * 7 = 143,50 m3/h    przyj ęto  145,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 145,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 145 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.020 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (250*125)    Fkr=0.0241 m2 

 
 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 145 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,016 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 
34. Sanitariat m ęski ogólnodost ępny  

 
A] nawiew 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 14,82*3,00 = 44,46 m3 przyjęto 45,00 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 45,0 * 7 = 315,0 m3/h    przyj ęto  315,0 m 3/h 
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Zakłada się zastosowanie dwóch punktów nawiewnych i dwóch punktów wywiewnych. 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 315,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 160 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.022 m2 

 

Przyjęto dwie kratki  KNA (250*125)    Fkr=0.0241 m2 
 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 160 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,018 m2 

 

Przyjęto dwie kratki  KWA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 
35. Sanitariat Ŝeński ogólnodost ępny  

 
A] nawiew 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 12,03*3,00 = 36,09 m3 przyjęto 36,50 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 36,50 * 7 = 255,50 m3/h    przyj ęto  260,0 m 3/h 
 
Zakłada się zastosowanie dwóch punktów nawiewnych i dwóch punktów wywiewnych. 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 260,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 130 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.018 m2 

 

Przyjęto dwie kratki  KNA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 
 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 130 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,014 m2 

 

Przyjęto dwie kratki  KWA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 
 
 

36. Przedsionek ogólnodostepnego sanitariatu Ŝeńskiego  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 7,06*3,00 = 21,18 m3 przyjęto 21,50 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 21,5 * 7 = 150,50 m3/h    przyj ęto  151,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 151,0 m3/h     
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C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 151 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.021 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (250*125)    Fkr=0.0241 m2 

 
 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 151 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,017 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 

 
37. Pomieszczenie aerobiku  

 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 21,68*3,00 = 65,04 m3 przyjęto 65,50 m3 

 
przyjęto n = 5 wymiany/h 
 
Vn = 65,50 * 5 = 327,50 m3/h    przyj ęto  330,00 m 3/h 
 
Zakłada się zastosowanie dwóch punktów nawiewnych i dwóch punktów wywiewnych. 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 330,0m3/h   
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 165 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.023 m2 

 

Przyjęto dwie kratki  KNA (200*160)    Fkr=0.0252 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 165 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,018 m2 

 

Przyjęto dwie kratki  KWA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 
 

38. Zaplecze higienicznosanitarne pomieszczenia aer obiku  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 5,08*3,00 = 15,24 m3 przyjęto 15,50 m3 

 
przyjęto n = 7 wymiany/h 
 
Vn = 15,5 * 7 = 108,50 m3/h    przyj ęto  110,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 110,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 110 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.015 m2 
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przyjęto kratkę  KNA (200*125)    Fkr=0.0189 m2 

 
 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 110 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,012 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (160*125)    Fkr=0.0147 m2 

 
39. WC pomieszczenia aerobiku  

 
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie EDM 200 
 
 

40. Szatnia pomieszczenia aerobiku  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia * wysokość = 14,18*3,00 = 42,54 m3 przyjęto 43,0 m3 

 
przyjęto n = 5 wymiany/h 
 
Vn = 43,00 * 5 = 215,00 m3/h    przyj ęto  215,0 m 3/h 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 215,0 m3/h     
 
C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 215 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.030 m2 

 

przyjęto kratkę  KNA (250*160)    Fkr=0.0322 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 215 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,024 m2 

 

przyjęto kratkę  KWA (200*160 )   Fkr=0.0252 m2 

 
41. Komunikacja z klatk ą schodow ą nr 2[pi ętro]  

 
Wentylacja grawitacyjna  
 

42. Siłownia  
 
A] nawiew 
 
Kubatura max.  K = powierzchnia*wysokość = 37,21*3,00 = 111,63 m3 przyjęto 115,0 m3 

 
przyjęto n = 5 wymiany/h 
 
Vn = 115,00 * 5 = 575,00 m3/h    przyj ęto  580,0 m 3/h 
 
Zakłada się zastosowanie czterech punktów nawiewnych i czterech punktów wywiewnych. 
 
B] wywiew 
 
Vw = Vn = 580,0 m3/h     
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C] wielkość kratek nawiewnych  
 
Fk = 145 m3/ 3600s * 2 m/s = 0.020 m2 

 

Przyjęto cztery kratki  KNA (250*125)    Fkr=0.0241 m2 

 
D] wielkość kratek wywiewnych  
 
Fk = 145 m3/ 3600s * 2,5 m/s = 0,016 m2 

 

Przyjęto cztery kratki  KWA (200*125 )   Fkr=0.0189 m2 

 
 
Dla kaŜdego zespołu szatniowego dobrano centralę nawiewno-wywiewną VS 21 z wymiennikiem 
krzyŜowym. 
 
Obliczenia czerpni i wyrzutni  
 
A] Parter dla zespołów szatniowych i zaplecza projektowana czerpnia ścienna 630*500 
 
Fc=0.29 m2 

Vn= 2800,0 m3/h 
v= 2800/3600*0.29*0.8=3.35 m/s 
 
projektowane wyrzutnie dachowe ø 600  Fc = 0.28 m2 
 
B] dla hali i widowni projektowana czerpnia ścienna  1200*900  Fc = 1,08 m2 

Vn= 11000 m3/h 
v= 11000/3600*1,08*0.8=3,54 m/s 
projektowana wyrzutnia dachowa ø 1000  Fc=0.785 m2 

 
obliczenie zapotrzebowania ciepła dla nagrzewnicy centrali VS-21[N1/W1] 
Q1 = 2400/3600*1.2*1000(20+20)*0.58=19,60 kW Przyj ęto Q   1 = 20,00 kW 
 
obliczenie zapotrzebowania ciepła dla nagrzewnicy  centrali VS-21[N2/W2] 
Q2 = 2800/3600*1.2*1000(20+20)*0.58= 21,65 kW Przyj ęto Q   2 = 22,00 kW 
 
obliczenie zapotrzebowania ciepła dla nagrzewnicy  centrali VS-100 [N3/W3] 
Q3 = 11000/3600*1.2*1000(18+20)*0.61=84,99 kW Przyj ęto Q   3 = 85,00 kW 
 
Σ Q = Q1+Q2+Q3 = 20+22+85 = 127,00 kW  
 

 

 III. UWAGI KOŃCOWE. 

 

Inwestycję zrealizować w oparciu projekty wykonawcze. Całość robót wykonać zgodnie z 

dokumentacją wykonawczą oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych – cz. II roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz obowiązującymi normami i 

przepisami. 

Wszelkie uszczegółowienia znajdują się w dokumentacji wykonawczej, zmiany i odstępstwa od 

projektu jedynie za pisemną zgodą Inwestora i Porjektanta. 

  


