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       OPIS  TECHNICZNY   
 

   do  projektu  budowlanego  wentylacji  mechanicznej  dla  sali  gimnastycznej 
      przy  ul. Szkolnej  1  w  Poczesnej      

 
 

PODSTAWA  OPRACOWANIA: 
 

- Umowa  nr  273/PW/2007. 
- Projekt  architektoniczno-budowlany. 
- Mapa  sytuacyjno-wysokościowa  w  skali  1:500. 
- Projekt  instalacji  c.o., wod.-kan. i instalacji  elektrycznych. 
- Inwentaryzacja  budowlana. 
- Uzgodnienia  branżowe. 

 
 

DANE  OGÓLNE 
 

Na  parterze  przewiduje  się  salę  gimnastyczną,  pom. jadalni, natrysków,  
przebieralnię,  sanitariaty,  w.c.,  salę  lekcyjną  z  zapleczem. 
Na  piętrze  przewidziano  salę  komputerową  z  zapleczem,  salę  
konferencyjną,  widownię,  sanitariaty,  w.c. 
 
Budynek  wyposażono  w  instalację  wod.-kan.,  inst. p.poż., inst. wentylacji  
mechanicznej  oraz  instalacje  elektryczne. 
Budynek  zrealizowany  w  technologii  tradycyjnej  z  cegły  pełnej,  stropy   
z  pustaków  Akermana.     
 
Wentylację  mechaniczną  pom. szatni  i  natrysków  ujęto  w  projekcie  
instalacji  c.o. 
 
 

HALA  SPORTOWA  Z  WIDOWNIĄ 
 

   - maksymalna  ilość  osób  - 220 
- maksymalna  ilość  sportowców -   35 
 
nawiew  -  wyciąg 

   Vo =   220 x 20  m3/h/osobę  = 4400  m3/h 
   Vsp =    35 x 50  m3/h/osobę  = 1750  m3/h 
          Razem   = 6150 m3/h 
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W  hali  sportowej  zaprojektowano  centralne  ogrzewanie  z  grzejnikami  
panelowymi   z  dogrzewem  do  + 5o C. 
 
Dla  wentylacji  nawiewno-wywiewnej  i  ogrzania  sali  od  + 5o C do + 16o C 
zaprojektowano  centralę  dachową  wentylacyjną  typu  VS-55-R-PH/SS  
firmy  VTS  Polska  Sp. z o.o.  W  skład  centrali  wentylacyjnej  wchodzą:  
filtry  powietrza,  nagrzewnica  wodna  90/70o C,  wentylatory  nawiewny        
i  wyciągowy,  wymiennik  ciepła  krzyżowy  (z  odzyskiem  ciepła)  oraz  
tłumiki  szumu  i  hałasu. 
 
Nawiew  powietrza  do  hali  będzie  realizowany  poprzez  kanały  nawiewne  
rozmieszczone  wzdłuż  ścian  zewnętrznych  sali  i  widowni  z  kratkami  
nawiewnymi.  Regulacja  ilości  powietrza  na  poszczególne  kratki  
nawiewne  odbywać  się  będzie  za  pomocą  przepustnic  regulacyjnych  
(średniego  zasięgu).  Wyciąg  powietrza  z  dolnej  strefy  hali  
odprowadzony  będzie  do  centrali  wentylacyjnej  dachowej,  w  której  
nastąpi  odzysk  ciepła  w  wymienniku  krzyżowym. 
 
Obliczeniowy  odzysk  ciepła  szacowany  jest  na  poziomie  80 ÷ 90%. 
Wyciąg  powietrza  będzie  realizowany  poprzez  kanały  blaszane               
z  kratkami  wyciągowymi  0,5  m  nad  posadzką  hali.  Do  regulacji  
wydajności  służą  przepustnice  regulacyjne  w  kratkach.  Główne  kanały  
wentylacyjne  wykonane  będą  jako  prostokątne  typu  A/I  z  blachy  
stalowej  ocynkowanej.  Mocowanie  kanałów  na  ścianach  i  pod  stropem  
za  pomocą  typowych  podpór  i  zawieszeń.  Kanały  będą  izolowane  
wełną  mineralną  gr. 2,0  cm  i  obłożone  płytami  z  kartongipsu   
wg  normy  BN-88/8865-25  i  26. 
Przewody  prostokątne  wykonać  z  blachy  stalowej  ocynkowanej               
o  grubości  0,7 mm.  Połączenia  kanałów  za  pomocą  kołnierzy                 
z  uszczelkami  gumowymi. 
Rozmieszczenie  podpór  co  2,0  m.  Zastosowane  materiały  i  urządzenia   
muszą  posiadać  atesty,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  oraz  znaki  
bezpieczeństwa. 
 
Alternatywnie  kanały  wentylacyjne  można  wykonać  z  materiału  typu  
FIB-AIR  (płyty  z  wełny  szklanej  utwardzone  żywicami  
termoutwardzalnymi)  z  powłoką  VHV,  kanały  z  tego  materiału  
pozwoliłyby  na  uproszczenie  prac  montażowych. 
 
Urządzenia  wentylacyjne  montować  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  
urządzeń. 
 
Prace  wykonywać  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania               
i  odbioru  robót  budowlanych,  część  II  -  Instalacje  sanitarne. 
Rozstaw  podparć  dostosować  do  wytycznych  producenta  kanałów. 
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ZABEZPIECZENIE  PRZECIWKOROZYJNE 
 

Elementy  stalowe  wentylacji  (haki,  podpory,  zawieszenia)  należy  
oczyścić  z  zewnątrz  do  2-go  stopnia  czystości,  zgodnie  z  KOR-3a,    
pokryć  farbą  podkładową  ftalową  schnącą  na  powietrzu,  a  po  
wyschnięciu  2 x  emalią  ftalową  ogólnego  stosowania  np. aluminiową. 
 

 
  WYTYCZNE  BRANŻOWE 
 

- Wykonać  ruszt  stalowy  zakotwiony  w  dachu  na  centralę  
wentylacyjną  dachową  (o  ciężarze  1000  kg). 

- Wykonać  otwory  w  stropie  i  dachu  na  kanały  nawiewno-
wywiewne  oraz  uszczelnić  je. 

 
 

 WYTYCZNE  ELEKTRYCZNE 
 

- Wykonać  zasilanie  centrali  dachowej  wentylacyjnej   
 VS-55-R-PH/SS  z  oddzielnym  zabezpieczeniem  elektrycznym  wg  
danych: 
a) napięcie  zasilające  3 x 400 V,  75  Hz,  20A; 
b) silniki  wentylatorów  szt. 2;  3 x 400 V,  moc  1,8  kW  każdy. 
 

 
  ZASILANIE  NAGRZEWNICY  CENTRALI  UTS 
 

Zaprojektowano  niezależny  ciąg  z  rozdzielaczy  w  kotłowni  gazowej          
z  piwnic  rurami  ∅  40  mm  stalowymi  wg  PN-99/H-74200  łączonymi  
przez  spawanie.  Przewody  izolować  termicznie  osłonami  z  pianki  
poliuretanowej  grubości  50  mm  na  dachu  i  w  pomieszczeniach  30  mm. 
Centrala  będzie  wyposażona  w  system  przeciwzamrażeniowy. 
Do  cyrkulacji  zaprojektowano  pompę  firmy  Grundfoss  serii  2000,         
UPE  32-80F  o  wydajności  Q  =  1,8  m2/h  o  wysokości  podnoszenia       
3,2  m  sł. wody. 
 
W  centrali  wentylacyjnej  nawiewno-wywiewnej  VTS  zestaw                     
VS-55R-PH/SS  zastosowano  nagrzewnicę  wodną  o  parametrach                      
90/70o C  o  mocy  grzania  41,53  kW. 
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