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1 Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej dla 
ZAPLECZA ŻYWIENIOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU , 46-040 OZIMEK ul. Korczaka 14 
Inwestorem jest  Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. Ks. Dzierżonia 4b.  

W pomieszczeniach wchodzących w skład obiektu przewiduje się zastosowanie: 
• instalacji nawiewno -wywiewnej NW1  
• instalacji czerpnej do centrali NW1 
• instalacji wyrzutowej dla centrali NW1  
• instalacji wywiewnej z kuchni W1 
• instalacji wywiewnej z pomieszczenia odpadków W2 
• instalacji wywiewnej z toalet WC 

 
Podstawę opracowania stanowią: 
 

- zlecenie i umowa 
- projekt architektoniczno-budowlany 
- normy, normatywy i przepisy szczegółowe dotyczące tego typu instalacji 
 
2 Dane o obiekcie  

Projektowany budynek jest 2 - kondygnacyjny. 
Budynek składać się będzie z 2 kondygnacji  z odpowiednimi pomieszczeniami  funkcjonalnymi przeznaczonymi jako 
pomieszczenia kuchni  z zapleczem oraz jadalni stołówki. 

 
 
 
3. INSTALACJE WENTYLACJI  
 

3.1 Założenia do projektu 
 
Przyjęto następujące, zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi i zaleceniami, założenia: 

• obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy te = -20o C, wilgotność względna powietrza 
ϕe = 95%, 

• obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie lata te = +30o C, wilgotność względna powietrza 
ϕe = 45% 

• wielokrotność wymiany powietrza w ogólnodostępnych przestrzeniach komunikacyjnych oraz 
pomieszczeniach dla stałego przebywania ludzi; co najmniej 1 h-1, pom. szatni 4 h-1 

• przydział powietrza zewnętrznego na osobę: 30 m3/h,  
• w pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszono do przyboru sanitarnego: 

miska ustępowa 50 m3/h, pisuar 25 m3/h, natrysk  100 m3/h, 
oraz wytyczne technologii z 04.12.2010r 
 

 
3.1.1. Bilans powietrza 

Tabela 1. Zestawienie ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń  

Nr. Pomieszczenie 
Powierzchnia 
[m2] Wysokość[m] 

Kubatura 
[m3] 

Ludzie 
[szt.] 

Vn 
[m3/h] 

Vw 
[m3/h] n Układ 

  PRZYZIEMIE   
              

  POM. ZAPLECZA 
ŻYWIENIOWEGO 

  

              
1. komunikacja 23,1 

3,14 72,53   110 KTr 1,5 NW1 

2. pomieszczenie obróbki wstępnej 
warzyw/jarzyn/ziemniaków/jaj 

23,3 

3,14 73,16   450 450 6 NW1 

3. magazyn ziemniaków 7,1 
3,14 22,29  KTr 100   graw 

4. magazyn warzyw 3,4 
3,14 10,68   KTr 100   graw 
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5. pom. produktów 
przechowywanych w 
chłodziarkach i zamrażarkach 

3,4 

3,14 10,68   KTr 25 2 graw 

6. ubikacja personelu 5,6 
3,14 17,58 1m,1b KTr 50   WC1 

7. komunikacja 8,7 
3,14 27,32   45 KTr 1,5 NW1 

8. magazyn przetworów w 
opakowaniach producenta 

5,6 

3,14 17,58   KTr 40 2 NW1 

9. biuro intendenta 15,5 
3,14 48,67 2 60 60   graw 

10. magazyn spożywczy 6,3 
3,14 19,78   40 40 2 NW1 

11. magazyn wyposażenia 25,9 
3,14 81,33   125 125 1,5 NW1 

12. szatnia personelu 8 
3,14 25,12   150 KTr 4 NW1 

13. umywalnia personelu 8,7 
3,14 27,32 1m,1p KTr 150   WC2 

14. jadalnia personelu +schowek 
porządkowy 

8,5 

3,14 26,69   135 135 5 NW1 

15. magazynek środków 
porządkowych 

1,2 

3,14 3,77   KTr 10 2 NW1 

16. klatka schodowa 6,5 
3,14 20,41   30 KTr 1,5 NW1 

17. magazyn odpadków 7,3 
3,14 22,92   KTr 100 4 W2 

      
      1145       

  PIĘTRO   
              

1. jadalnia 323,3 
3,34 1079,82   6480 6480 6 NW1 

2. przedsionek zmywalni 6 
3,34 20,04           

3. zmywalnia naczyń stołowych 13,1 
3,34 43,75   270 270 6 NW1 

4. kuchnia 65 
3,34 217,10   2200 2200 10 NW1 

5. wydawalnia posiłków 9,6 
3,34 32,06   200 200 6 NW1 

6. wydawalnia napoi 5,4 
3,34 18,04   40 40 2 NW1 

7. magazyn spożywczy 7,9 
3,34 26,39   Ktr 40 1,5 NW1 

8. chłodnia 2,6 
3,34 8,68           

9. komunikacja 34,3 
3,34 114,56   175 175 1,5 NW1 

10. pomieszczenie porządkowe 
kuchni 

1,4 

3,34 4,68   10 10 2 NW1 

11. Pomieszczenie porządkowe 
ogólne 

1,4 

3,34 4,68   10 10 2 NW1 

12. magazyn zasobów stołowych 7,3 
3,34 24,38   40 40 1,5 NW1 

 
 
3.2.  Opis projektowanych rozwiązań 
 

3.2.1. Instalacja nawiewno – wywiewna NW1 i W1 
 
Instalacja nawiewno - wywiewna  NW1 
Dla uzdatniania powietrza przewidziano centralę wentylacyjną CAIRPlus SX 128.096IVVV z odzyskiem ciepła 80%. W 
centrali CAIRPlus powietrze będzie podlegało filtracji, ogrzewaniu i odzyskowi ciepła. W centrali przewiduje się odzysk 
ciepła z powietrza usuwanego w wymienniku Ecoflow. Nagrzewnica wodna w centrali o mocy Qn=78,3kW powinna 
zostać wyposażona w system regulacji temperatury przez pompę i zawór 3-drogowy sterowane z centrali, utrzymujący 
odpowiednią temperaturę nawiewu dla okresu zimowego . 
Za centralą przewiduje się zastosowanie tłumików akustycznych. Źródłem ciepła dla wodnej nagrzewnicy będzie węzeł 
cieplny z czynnikiem grzewczym 70/50oC (istniejący czynnik 130/70oC jest niedozwolony w obiektach szkolnych).  
Centrala CAIRPlus czerpie świeże powietrze z istniejącej komory kurzowej w wentylatorowni. Wyrzut zużytego 
powietrza poprzez wyrzutnię dachową. 
Konfiguracja centrali CAIRPlus : 
 Sterownik MATRIX OP51 C z czujnikami powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 
Nawiew: 

1. Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem V=10710m3/h 
2. Filtr kieszeniowy klasy F5 
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3. Sekcja odzysku Ecoflow 
4. Nagrzewnica SD 301/119 Q=78,3kW dp=1,0kPa 
5. Termostat przeciwzamrożeniowy 
6. Wentylator ER45C-4DN.G7.1R-PLX   Nel=5,50kW 
7. Wyłącznik serwisowy 

Wywiew: 
8. Filtr kieszeniowy klasy G4 
9. Sekcja odzysku Ecoflow 
10. Odkraplacz TA1 
11. Pompa TOP-S 30/10 EM     Nel=410W 
12. Wentylator ER45C-4DN.E7.1R-PLX V=8510m3/h Nel=3,0kW 
13. Wyłącznik serwisowy 
14. Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem 

Wymiary centrali:  
Ciężar całkowity: 1609 kg 
Wymiary: 2800/1400/2240 mm 
 
Powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej doprowadzone będzie za pomocą przewodów wentylacyjnych 
zamontowanych pod stropem do nawiewników. 
Temperatura powietrza nawiewanego w warunkach obliczeniowych okresu zimowego wynosi  
tN = 20oC.  
Wywiew do centrali realizowany będzie poprzez zawory wywiewne zamontowane na przewodzie pod stropem. Ilości 
powietrza podano w tabeli i na rysunkach. 
Instalacja wywiewna  W1 
Nad trzonem kuchennym zamontowanie zostanie Okap gastronomiczny  o wymiarach 3600*1600mm z oświetleniem i 
filtrami tłuszczowymi. Powietrze z okapu wyrzucone zostanie ponad dach za pomocą wentylatora KB400 Rosenberg. 
Pracę wentylatora sprzężyć z pracą centrali wentylacyjnej. 
Ciężar wentylatora m=72kg 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi Nel=0,45kW 
Instalacja nawiewno-wywiewna będzie działać w godzinach użytkowania obiektu z wyprzedzeniem 1h i zwłoką co 
najmniej 1h. 
 

3.2.2. Instalacja wywiewna W2 
Wentylacja wywiewna z pomieszczenia odpadków realizowana będzie przez wentylator osiowy ścienny 
HVR 150/4   Nel=24W 
zabudowany na kanale wentylacji grawitacyjnej. 
Powietrze z pomieszczenia usuwane będzie ponad dach. Napływ powietrza realizowany będzie poprzez kratkę 
kontaktową z zewnątrz.. 
Instalacja wywiewna będzie działać stale. 

 
3.2.3. Instalacja wywiewna WC 

Wentylacja wywiewna z toalet realizowana będzie przez wentylatory łazienkowe 
HVR 150/4  ilość - 2  Nel=24W*2 
zabudowane na kanałach wentylacji grawitacyjnej. 
Powietrze z pomieszczeń usuwane będzie ponad dach. Napływ powietrza realizowany będzie poprzez kratki 
kontaktowe z komunikacji zaplecza kuchni. 
Instalacja wywiewna będzie sprzężona z oświetleniem. 

 
3.2.4. Zestawienie urządzeń wentylacyjnych 

Układ 
wentylacyjny 

Vn 
[m3/h] 

Vw 
[m3/h] 

Nel silnik 
[kW] 

Qnagrz 
[kW] 

Tn 
lato 

Tn 
zima 

dp 
[Pa] Urządzenie Producent 

SFP 
[kW/m3/s] 

NW1 10710  8510 8,91 78,3 tz 20 150 
CAIRPlus SX 
128.096IVVV GEA 2,31 

W1   2200 0,41       65 KB 400 Rosenberg 0,9 

W2  100 0,024  tz tz 10 HVR150/4 Helios           0,9 
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WC   50 0,024       5 HVR150/4 Helios 0,9 

WC   150 0,024       5 HVR 150/4 Helios 0,9 

 
 
 

3.3. Wykonanie instalacji 
Przewody i kształtki wentylacyjne 
Przewiduje się zastosowanie typowych elementów instalacji wentylacyjnych. Przewody i kształtki o przekrojach 
kołowych i prostokątnych wykonane z blachy ocynkowanej.  
Przewody czerpne, nawiewne, wywiewne i wyrzutowe należy zaizolować termicznie, z zaznaczenie, że przewody 
czerpne izolować należy wewnątrz. W projekcie przewidzianą zastosowanie izolacji Armacell o grubości 19 mm, lub 
innej o równoważnych właściwościach technicznych 
Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) czyścić do drugiego stopnia czystości wg PN-H/07050, a następnie 
malować farbą ftalową antykorozyjną podkładową, a następnie nawierzchniową.  
 
Czerpnie i wyrzutnie powietrza  
Powietrze zewnętrzne dla projektowanego układu nawiewnego, pobierane będzie z istniejącej komory kurzowej w 
wentylatorowni. Powietrze z projektowanych układów, wyrzucane będzie poprzez wyrzutnie dachowe. Lokalizację 
czerpni i wyrzutni przedstawiono na rzutach.  
 

4 Gospodarowanie energią  
Racjonalne wykorzystanie energii w projektowanych układach wentylacyjnych realizowane jest poprzez: 
Wysokosprawny wymiennik do odzysku ciepła, 
automatyczną regulację pracy centrali wentylacyjnej i wentylatorów wywiewnych, 
 

5 Tłumienie hałasu 
Przy doborze urządzeń kierowano się zasadą minimalizacji hałasu generowanego przez te urządzenia do instalacji i 
otoczenia, z tego właśnie powodu zaprojektowano centralę wentylacyjną o bardzo niskim poziomie ciśnienia 
akustycznego oraz tłumiki na nawiewie i wywiewie. 
Połączenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju budowlanego, powinny posiadać wibroizolatory 
lub przekładki elastyczne.  
 

6 Wytyczne branżowe 
Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduje się: 
- prace elektryczne 
wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej centralę wentylacyjną i wentylatory. Moce elektryczne projektowanych 
urządzeń podano w opisie instalacji. 
- prace konstrukcyjno budowlane 
wykonanie prac budowlanych związanych z przejściami przewodów przez przegrody budowlane w tym przez dach, 
posadowieniem wentylatorów, wykonaniem wyrzutni wentylacyjnych, 
wykonanie konstrukcji wsporczych pod centralę wentylacyjną, wentylatory oraz wyrzutnie dachowe, 
wykonanie otworów w stropach i ścianach w celu przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych, 
- prace instalacyjne 
wykonanie prac związanych z doprowadzeniem ciepła do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej i odprowadzeniem 
skroplin z odzysku ciepła. 
 

7 Bezpieczeństwo pożarowe 
Wszystkie zastosowane w obiektach materiały i urządzenia wykonane są z materiałów niepalnych i nie stanowią 
zagrożenia pożarowego.  
 

 
8 Uwagi końcowe 

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiały i urządzenia muszą posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa , UDT. 
i pożarowe. 
Właściwa eksploatacja zaprojektowanych  układów i urządzeń wymaga: 
- opracowania odpowiednich instrukcji obsługi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji 
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- przeszkolenia osoby (osób) zajmującej się ich nadzorem i bieżącą konserwacją 
- okresowego serwisowania przez autoryzowaną firmę 
 
 Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r (Dz.U. nr 24 z dnia 23 
lutego 1994 r). 
 
 
Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze wskazaniem 
producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Ustawy o Zamówieniach 
Publicznych, zwłaszcza art. 17 tej Ustawy. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować innych 
producentów dla urządzeń, wyrobów i materiałów określonych w projekcie wykonawczym, z 
zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej 
funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich 
ewentualnie wymaganych uzgodnień. 
 

 10     Spis literatury, norm i rozporządzeń 
 
Projekt wykonawczy oraz prace związane z wykonaniem instalacji powinny być prowadzone w zgodności z: 

• Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania.  

• PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. 

• PN-82/B-02403 – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
• PN-82/B.02402 –Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
• PN-84/B-01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach  
• PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
• PN-EN 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 
• PN-B-03406:1994 -  Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
• PN-B-02414-1999 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacja centralnego ogrzewania. Terminologia  
• PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.  
• PN-EN ISO 13789 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 

obliczania.  
• PN-EN ISO 10077-1 Okna, drzwi i okiennice. Obliczanie współczynnika ciepła. Metoda uproszczona.  
• PN-EN ISO 13786 Właściwości cieplne komponentów budowlanych. Dynamiczne charakterystyki cieplne. 

Metody obliczania.  
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i         użyteczności 

publicznej. Wymagania. Wraz ze zmianami Az3:2000.  
• Wymagania Techniczne CORBI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 

Ogrzewczych 
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