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I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oświadczamy, 

że projekt wykonawczy modernizacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium 

WSM im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, 

Sporządzony w dniu: 26.02.2021. 

dla Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym. 

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 

został opracowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 1994r. z późniejszymi zmianami, Art. 34 ust. 3a. 

nie sporządza się projektu zagospodarowania terenu.  

 

1. Przedmiot i zakres inwestycji  

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji wentylacji 

mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium WSM im. J. Strusia w Poznaniu, 

zlokalizowanych na I piętrze segmentu  „B” budynku szpitala.  

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową realizację zamierzenia budowlanego 

począwszy od wykonania robót przygotowawczych, prace montażowe, instalacyjne oraz 

roboty budowlane. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Obecnie na terenie lokalizacji inwestycji nie istnieją obiekty budowlane, ani elementy 

uzbrojenia terenu, które przewiduje się do rozbiórki.  

Budynek powstał w latach 80-tych XX w.  

Szpital podzielony jest na bloki: A, B, C, D, H jako osobne budynki połączone łącznikami. 

Blok A to zespół oddziałów szpitalnych. Blok B ma 3 kondygnacje na których mieszczą 

się: apteka szpitalna – parter, laboratorium – I piętro, rehabilitacja – II piętro. 

Dwupiętrowy blok C przeznaczony jest dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Blok D 

zawiera zespół poradni i pracowni oraz pomieszczenia administracji i dyrekcji szpitala. 

W bloku E na 2 piętrach mieszczą się: izba przyjęć, Oddział Intensywnej Opieki 

Medycznej oraz blok operacyjny. W dwupiętrowym bloku H znajdują się 2 oddziały 

szpitalne. Osobny budynek stanowi Oddział Zakaźny. 

Przedmiotowe pomieszczenia objęte zakresem projektu znajdują się na I piętrze 

segmentu  „B” budynku szpitala. W celu realizacji inwestycji nie przewiduje się zmian w 

obecnym stanie zagospodarowania terenu, ani zmian w ukształtowaniu terenu.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

W wyniku realizacji inwestycji, z uwagi na jej specyfikę ograniczającą się do ingerencji w 

pomieszczenia segmentu B tj. pomieszczenia laboratorium, pomieszczenia maszynowni 

w piwnicy i na III piętrze, projekt zagospodarowania działki nie ulegnie zmianie.  

 

4. Zestawienie powierzchni  

Powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania działki nie ulegną zmianie. 

 

5. Dane o obszarze o oddziaływaniu obiektu  

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na istniejącej działce inwestora. Nie powoduje 

zwiększonego zanieczyszczenie powietrza, hałasu, nie ograniczenia dopływu światła 

dziennego, a także nie spowodowuje ograniczenia w sposobie użytkowania lub 

zagospodarowania sąsiednich działek. Przedmiotowa roboty budowlane nie 

wprowadzają uciążliwości w zagospodarowaniu terenu.  
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6. Dane  o wpisie  do rejestru  zabytków, ochronie terenu i obiektów 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie znajduje się w strefie ochrony 

terenów. 

 

7. Wpływ eksploatacji górniczej  

Teren, na którym projektuje się zrealizować inwestycje, nie znajduje się w granicach 

terenów górniczych, a zatem nie ma wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego.  

 

8. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu.  

 

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy  

9.1. Dane ogólne 

Celem niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest 

zapewnienie bezpiecznych warunków pracy ludzi, środowiska naturalnego oraz mienia 

przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która 

mogłaby nastąpić podczas realizacji zadania. Każda praca musi być wykonana zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa pracy, nawet gdyby to wydłużyło czas jej trwania.  

9.2. Zakres robót oraz kolejność realizacji zadania  

Zakres robót obejmuje kompleksową realizację zamierzenia inwestycyjnego..  

Przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada wykonanie następujących prac budowlanych:  

• roboty przygotowawcze  

• prace rozbiórkowe 

• prace montażowe  

• prace izolacyjne i instalacyjne  

• prace wykończeniowe  

9.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza się występowania żadnych obiektów, które 

projektuje się rozebrać.  

9.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza się elementów potencjalnie zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.  

9.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

Podczas realizacji robót budowlanych nie stwierdza się czynników niebezpiecznych, 

szkodliwych lub uciążliwych dla pracowników.  

9.6. Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Projektowana inwestycja nie wymusza realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
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9.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonania robót bud. w strefach zagrożenia zdrowia. 

Projektowana inwestycja nie zakłada realizacji robót w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia. 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

I. ARCHITEKTURA 

 

1. Dane o przedmiocie inwestycji 

• Nazwa :  Modernizacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium WSM 

im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. 

• Lokalizacja : 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 

• Inwestor : Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – 

Leczniczym. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej. 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 

 

2. Podstawy prawne i dokumenty źródłowe 

• Umowa o prace projektowe; 

• Uzgodnienia z Inwestorem; 

• Inwentaryzacja pomieszczeń; 

 

3. Obowiązujące przepisy i normatywy projektowania: 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. 2020 poz. 1333), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 293), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 

poz. 2351), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719 z pózn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (t.j. Dz. U. nr 

124 z 2009r,  poz. 1030), 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2013r. 

poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z 

pozn. zm. Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 

1396), 
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• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701), 

• Polska norma PN-ISO 9836 Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych  

i kubaturowych, 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 

742), 

• Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy, 

 

4. Temat  i  zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji wentylacji obsługującej 

pomieszczenia laboratorium WSM im. J. Strusia w Poznaniu, zlokalizowane na I piętrze 

segmentu  „B” budynku szpitala. 

Zakres robót: 

 wymiana zespołów wentylatorowych wskazanych na rzutach na centrale wentylacyjne 

nawiewne i wywiewne z glikolowym układem odzysku ciepła, 

 wymiana wentylatorów dachowych, 

 wymiana kratek nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach laboratorium, 

 montaż układów wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach WC oddziału 

laboratorium, 

 wykonanie izolacji cieplnej kanałów tranzytowych w obrębie piwnicy i III piętra 

budynku, 

 montaż przepustnic regulacyjnych w układzie kanałów tranzytowych nawiewnych i 

wywiewnych, 

 montaż klap ppoz na przejściach przez strefy wydzielenia pożarowego (maszynownie 

wentylacyjne piwnica, III piętro) oraz strop piwnicy budynku, 

 wymiana odcinków kanałów tranzytowych w niezbędnym zakresie umożliwiającym 

podłączenie projektowanych central wentylacyjnych, 

 czyszczenie, dezynfekcję i udrożnienie kanałów tranzytowych nawiewnych i 

wywiewnych poszczególnych układów, 

 czyszczenie i wymiana filtrów powietrza w komorze czerpni terenowej, 

 czyszczenie nagrzewnic ramowych w kanałach czerpnych, 

 budowa szachtu instalacyjnego GKFI na potrzeby prowadzenia rurociągów glikolowego 

odzysku ciepła, 

 przesunięcie drzwi w ścianie działowej magazynów B.124, B.130, 

 wykonanie kratek tranzytowych w istniejących drzwiach WC, 

 zabudowę GKFI projektowanych odcinków kanałów wywiewnych w pom. B.138, B.149, 

B.150, 

 W korytarzach oddziału laboratorium przewidzieć należy miejscowy demontaż paneli 

sufitu podwieszanego oraz ich ponowny montaż. 
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5. Spełnienie wymagań podstawowych w zakresie wymienionym w art. 5 ust. 1 prawo 

budowlane. 

Bezpieczeństwo konstrukcji: wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano na 

podstawie Polskich Norm, z materiałów dopuszczonych do stosowania na podstawie 

aprobat lub deklaracji zgodności. 

Bezpieczeństwo pożarowe: wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ppoż. oraz wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego.  

Bezpieczeństwo użytkowania: wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351), 

Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona środowiska: budynek zaprojektowano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 

marca 2009r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351), 

 

6. Ocena stanu technicznego 

Konstrukcja budynku żelbetowa szkieletowa, stropy monolityczne, ściany murowane, na 

zewnątrz ocieplone. Stropodach wentylowany, kryty papą termozgrzewalną. Stan 

techniczny ścian oraz stropu oraz dachu brak widocznych uszkodzeń i odkształceń. Nie 

przewiduje się zmiany sposobu użytkowania oraz wzrostu obciążeń. Nie przewiduje się 

ingerencji w konstrukcję budynku. 

 

7. Opis projektowanych elementów budowlanych 

 

7.1. Roboty demontażowe: 

 Demontaż istniejących kanałów i kształtek w wymaganym zakresie, umożliwiającym 

podłączenie projektowanych kanałów czerpnych i nawiewnych do kanałów istniejących,  

 rozkucie fundamentów wentylatorów osiowo – promieniowego, 

 demontaż wentylatorów dachowych, demontaż linii zasilających urządzenia. 

 demontaż kratek nawiewnych i wywiewnych poszczególnych układów w 

pomieszczeniach laboratorium – poziom + 3,3 m. 

 demontaż drzwi do pomieszczeń B.124, B.130, w celu ich przesunięcia, 

 rozkucie i wypełnienie otworu ściany działowej w miejscu przesunięcia drzwi, 

 w korytarzach oddziału laboratorium przewidzieć należy miejscowy demontaż paneli 

sufitu podwieszanego celem uzyskania dostępu do kanałów wywiewnych celem ich 

czyszczenia i dezynfekcji. 

 

 

 

 



 

 12

 

 

7.2. Roboty wewnętrzne: 

7.2.1. Ściany działowe i zabudowy 

Istniejące ściany działowe w miejscach przesunięcia drzwi zaznaczone na rzucie należy 

wyburzyć. 

W miejscach montażu klap ppoz. w przegrodach wydzielenia pożarowego tj. ścianach i 

stropach należy miejscowo rozkuć otwór. 

Projektuje się uzupełnienie istniejących otworów w  ścianach  działowych: 

- ściany z płyty GKFI na stelażu z wypełnieniem wełna min., w grubości dostosowanej do 

istniejącej ściany w kalskie odporności ogniowej EI60. 

 

W pomieszczeniach B.138, B.149, B150 wykonać należy zabudowy GKFI na systemowych 

profilach projektowanych odcinków kanałów wywiewnych układów 5D, 6D, 7D. Zasadność 

wykonywania zabudów ustalić należy z użytkownikiem pomieszczeń z uwagi na konieczność 

ciągłego prowadzenia badań laboratoryjnych.  

Na trzech kondygnacjach wykonać należy zabudowę szachtu instalacyjnego: +0,0 m (pom. 

B.18 Magazyn Płynów Jałowych), +3,3 m (B.124 Magazyn), + 6,6 m (B.227 Szatnia Damska). 

Szacht należy wykonać w systemem suchej zabudowy GKFI na systemowych profilach w 

klasie odporności ogniowej EI60. 

Po wykonaniu zabudowy w ww pomieszczeniach, projektowane zabudowy wykończyć 

szpachlą wykończeniową; malowanie farbą lateksową klasy I i II, (kolor biały); Farby powinny 

posiadać ocenę higieniczną PZH. 

 

Wymagania dla farb lateksowych: dyspersyjna (lateksowa) farba na żywicy PVA  

• Gęstość: 1,39 kg/l 

• Połysk: 7 satyna 

• Zawartość części stałych: % wag. - 61, % obj. - 46 

• Wydajność: 4-8 m2/l, w zależności od podłoża 

• Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80% 

• również podczas schnięcia i utwardzania 

• Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h 

• następne malowanie 6h 

• całkowicie utwardzona - kilka dni 

• Całkowita emisja: <15 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009 

• Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002 

W trakcie realizacji stropów należy wykonać otwory instalacyjne 2xDN150 + 1xDN 50 

celem prowadzenia rurociągów glikolowego odzysku ciepła pomiędzy piwnicą i 

kondygnacją techniczną budynku oraz przewodów komunikacyjnych pomiędzy centralami 

nawiewnymi i wywiewnymi poszczególnych układów i zabezpieczyć przepusty do klasy 

odporności ogniowej EI120 przez ściany orz EI60 przez strop uszczelnieniem pianą 
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ogniochronną np. Hilti CFS – F FX. Kondygnacja techniczna jest strefą wydzielenia 

pożarowego. 

Elementy zabudowy ścian dla których określa się w przedmiotowej dokumentacji klasę 

odporności ogniowej (elementy z użyciem płyt GKFI), należy wykonać w systemie 

jednego wybranego producenta, który musi posiadać cechy klasyfikacji ogniowej 

określone certyfikatem zgodności, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w 

Warszawie.   

Zabrania się łączenia elementów systemów zabudowy różnych producentów. 

 

7.2.2. Drzwi 

Po demontażu drzwi w pom. B.124, B.130, należy je ponownie zamontować w 

przesuniętym otworze. Wielkość otworu drzwiowego dostosować do istniejących 

ościeżnic drzwiowych. 

W skrzydłach drzwiowych pomieszczeń sanitarno – higienicznych wykonać należy otwory 

tranzytowe A=200 cm2 umożliwiające przepływ powietrza poprzez podcięcie 

wentylacyjne lub kratkę wentylacyjną w drzwiach.  

 

7.2.3. Konstrukcje wsporcze 

Należy wykonać niezbędne konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne zlokalizowane 

na dachu, w szachtach i innych miejscach w których podwieszenie kanałów lub montaż na 

wspornikach do ścian jest niemożliwy. 

Do podwieszeń kanałów i urządzeń wentylacyjnych stosować elementy systemowe np. 

Niczuk a w przypadku ciężkich elementów konstrukcje wsporcze z kształtowników 

stalowych. 

 

8. Warunki posadowienia obiektu  

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę obciążeń przekazywanych na podłoże 

gruntowe, zatem przeprowadzanie oceny technicznej obejmującej aktualne warunki 

geotechniczne i stan posadowienia obiektu jest bezzasadne.  

 

9. Charakterystyka energetyczna  

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę właściwości energetycznych obiektu, 

zatem sporządzanie charakterystyki energetycznej oraz analizy środowiskowo-

ekonomicznej jest bezzasadne.  

 

10. Dane techniczne obiektu i wpływ obiektu na środowisko  

Projektowana inwestycja nie zmienia wpływu obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
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11. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Projektowana inwestycja nie zmienia klasy odporności pożarowej przyporządkowanej dla 

budynku kategorii zagrożenia ludzi, a także nie wpływa na zmianę właściwości 

pożarowych budynku i jego poszczególnych elementów, w tym klasy odporności 

ogniowej. 

W celu ochrony p.poż. projektowanych układów wentylacyjnych na kanałach 

nawiewnych i wywiewnych zainstalować należy klap ppoz. przy przejściach przez 

przegrody wydzielenia pożarowego. 

Zgodnie z operatem ppoż budynku szpitala, zaprojektowano montaż klap ppoż przy 

przejściu kanałów wentylacyjnych: 

• Strop piwnicy, 

• Ściany maszynowni wentylacyjnej piwnicy, 

• Strop i ściany maszynowni wentylacyjnej na kondygnacji technicznej, 

Zaprojektowano klapy p.poż. wyposażone w siłowniki 24 V z sprężyną powrotną, 

wyłączniki krańcowe określające stan położenia klapy oraz wyzwalacz termiczny 720C. 

Zamknięcie klap odbywa się automatycznie poprzez wyzwalacz termiczny po 

przekroczeniu temperatury powietrza 72 0C lub poprzez sygnał prądowy z systemu SAP 

budynku. Podanie napięcia na siłownik klapy powoduje jej otwarcie. 

Projektowane klapy montować należy w przegrodach budynku zgodnie z DTR 

producenta. W przypadku montażu klapy poza przegrodą wydzieleni pożarowego, 

odcinek kanałów pomiędzy klapą a przegrodą zaizolować należy wełną ogniochronną EIS 

120 60 mm. 

Podczas montażu klap p.poż. w przegrodach budowlanych należy zwrócić uwagę na 

uzupełnianie szczelin pomiędzy klapą a przegrodą materiałem elastycznym o odporności 

ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Do instalowanych klap zapewnić należy 

dostęp serwisowy. 

Do central wentylacyjnych doprowadzić należy sygnały prądowe z systemu SAP które 

umożliwią automatyczne wyłączenie urządzeń w przypadku pożaru. 

 

12. Uwagi 

• Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, zasadami sztuki 

budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, 

pod stałym nadzorem technicznym. 

• Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe muszą posiadać 

obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i 

certyfikaty zgodności. 

• Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom 

technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich. 

• Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w 

czasie realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu przed wykonaniem robót. 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKÓW: 

 Nr rysunku Skala Tytuł rysunku 

INSTALACJE SANITARNE 

1. ISW-01 skala 1:100 RZUT PIWNICY. POZIOM - 3,3 m. INSTALACJA WENTYLACJI 

2. ISW-02 skala 1:100 RZUT I PIĘTRA. POZIOM + 3,3 m. INSTALACJA WENTYLACJI 

3. ISW-03 skala 1:100 RZUT III PIĘTRA. POZIOM + 9,9 m. INSTALACJA WENTYLACJI 

4. ISW-04 skala 1:100 RZUT DACHU. INSTALACJA WENTYLACJI 

5. ISW-05 skala 1:100 
PRZEKROJE MASZYNOWNI WENTYLACYJNYCH. POZIOM - 3,3 m, 

+ 9,9 m 

6. ISW-06 skala 1:100 SCHEMAT INSTALACJI GLOKOLOWEGO ODZYSKU CIEPŁA 

7. ISW-07 skala 1:100 
SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNIC WODNYCH CENTRAL 

WENTYLACYJNYCH 
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1.  Dane o przedmiocie inwestycji 

 

Nazwa :  Modernizacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium WSM im. J. 

Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. 

 

Lokalizacja : 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 
 

Inwestor : Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo 

Leczniczym. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej. 61 – 285 Poznań, ul. Szwajcarska 3. 

 

2.  Podstawa opracowania 

• Umowa na prace projektowe z WSM im. J. Strusia w Poznaniu; 

• Wizja lokalna obiektu; 

• Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem; 

 

3.  Obowiązujące przepisy 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (J.t. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r  (Dz.U. 

2003 Nr 80 poz. 717). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 

1065) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U., 2010 nr 109, poz.719),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz.U. 2009 nr 

124 poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 1570), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 519) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 nr 0, poz. 1987) 

• Polska norma PN-ISO 9836 Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych  

i kubaturowych, 

• Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy przywołane w Załączniku nr 1 do rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065). 

 

4.  Cel i zakres opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji 

wentylacji obsługującej pomieszczenia laboratorium WSM im. J. Strusia w Poznaniu, 

zlokalizowane na I piętrze segmentu  „B” budynku szpitala. Poziom + 3,3 m. 
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5.  Stan istniejący 

Pomieszczenia laboratorium (pracownie, szatnie i łaźnie) zlokalizowane na I piętrze 

segmentu „B” budynku szpitala, poziom + 3,3 m obsługiwane są przez układy wentylacyjne 

11N+11W, 12N+12W, 13N+13W, 28N+28W, 29N+29W oraz zespoły wywiewne z 

dygestoriów 4D, 5D, 6D, 7D. Układy nawiewne i wywiewne bez odzysku ciepła. 

Pomieszczenia magazynowe, sanitarne i pomocnicze wentylowane są grawitacyjnie. W 

wybranych pracowniach zainstalowano klimatyzatory typu split.  

 

Zespoły nawiewne stanowią wentylatory osiowo – promieniowe zainstalowane w 

maszynowni – piwnica, poziom – 3,3 m, zasysające powietrze czerpnią terenową. Powietrze 

świeże przepływa przez wspólną komorę czerpną w której jest filtrowane. Przed 

wentylatorami poszczególnych układów zamontowane są przepustnice odcinające z 

siłownikami oraz nagrzewnice ramowe wodne. W układzie czerpnym układów 11N, 13N, 12N 

zainstalowane są wodne komory zraszania powietrza. Po obróbce powietrze tłoczone jest 

przez poszczególne wentylatory nawiewne układem kanałów tranzytowych prowadzonych 

pod stropem piwnicy do pionów nawiewnych, które doprowadzają powietrze do 

pomieszczeń laboratorium na I piętrze budynku – poziom + 3,3 m. Piony nawiewne 

prowadzone są w szachtach instalacyjnych oraz zabudowach g – k przez pomieszczenia 

poziomu + 0,0 m. Kanały nawiewne w obrębie pomieszczeń I piętra – poziom + 3,3 m 

prowadzone są pod stropem w zabudowach g – k. Nawiew powietrza do pomieszczeń 

zapewniają kratki nawiewne. Kanały tranzytowe powietrza świeżego nie są wyposażone w 

przepustnice powietrza. Na przejściach przez strefy wydzielenie pożarowego nie ma 

zamontowanych klap ppoż. Kanały wentylacyjne tranzytowe nieizolowane w stanie 

technicznym umożliwiającym dalszą eksploatację.  

Układy nawiewne 11N, 12N, 13N, 28N, 29N wyłączone są na chwilę obecną z eksploatacji. 

Wydajność układów nawiewnych przedstawia się następująco: 

• 11N: 1430 m3/h, 

• 12N: 2510 m3/h, 

• 13N: 4980 m3/h, 

• 28N: 670 m3/h, 

• 29N: 490 m3/h, 

 

Zespoły wywiewne stanowią wentylatory osiowo – promieniowe zainstalowane w 

maszynowni – III piętro, poziom + 9,9 m, usuwające powietrza zużyte wyrzutniami 

ściennymi, zainstalowanymi w ścianie zewnętrznej kondygnacji technicznej. Powietrze 

zasysane jest z pomieszczeń I piętra – poziom + 3,3 m jest przez poszczególne wentylatory 

wywiewne układem kanałów tranzytowych prowadzonych nad stropem III piętra z pionów 

wywiewnych, które odprowadzają powietrze z pomieszczeń laboratorium na I piętrze 

budynku – poziom + 3,3 m. Piony wywiewne prowadzone są w szachtach instalacyjnych 

oraz zabudowach g – k przez pomieszczenia poziomu + 6,6 m. Kanały wywiewne w obrębie 

pomieszczeń I piętra – poziom + 3,3 m prowadzone są pod stropem w zabudowach g – k 

oraz w przestrzeni sufitu technicznego korytarzy. Wywiew powietrza z pomieszczeń 

zapewniają kratki wywiewne. Kanały tranzytowe powietrza zużytego nie są wyposażone w 

przepustnice powietrza. Na przejściach przez strefy wydzielenie pożarowego nie ma 
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zamontowanych klap ppoż. Kanały wentylacyjne tranzytowe nieizolowane w stanie 

technicznym umożliwiającym dalszą eksploatację.  

Układy wywiewne 11W, 12W, 13W, 28W, 29W wyłączone są na chwilę obecną z 

eksploatacji. Wydajność układów wywiewnych przedstawia się następująco: 

• 11W: 1710 m3/h, 

• 12W: 1530 m3/h, 

• 13W: 2580 m3/h, 

• 28W: 680 m3/h, 

• 29W: 590 m3/h, 

 

Zespoły wywiewne 4D, 5D, 6D, 7D stanowią wentylatory dachowe zasysające powietrze z 

dygestoriów zainstalowanych w pracowniach na I piętrze budynku – poziom + 3,3 m. Na 

chwilę obecną pracuje dygestorium zainstalowane w pomieszczeniu B.107 – układ 4D.  

Dygestoria w pomieszczeniach B.138 – układ 5D, B.149 – układ 6D, B.150 – układ 7D są 

zdemontowane, instalacja wywiewna jest zaślepiona i nieużytkowana. 

Wydajność układów wywiewnych przedstawia się następująco: 

 4D: 600 m3/h, 

 5D: 680 m3/h, 

 6D: 680 m3/h, 

 7D: 700 m3/h, 

Piony wywiewne prowadzone są w szachtach instalacyjnych oraz zabudowach g – k przez 

pomieszczenia poziomu + 6,6 m. Kanały wywiewne w obrębie pomieszczeń I piętra – 

poziom + 3,3 m prowadzone są pod stropem w zabudowach g – k. Na przejściach przez 

strefy wydzielenie pożarowego nie ma zamontowanych klap ppoż. 

Kanały wentylacyjne tranzytowe nieizolowane w stanie technicznym umożliwiającym dalszą 

eksploatację. 

 

Przeprowadzona wizja lokalna potwierdziła brak technicznych możliwości wymiany pionów 

wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych poszczególnych układów wentylacyjnych. Piony 

nawiewne i wywiewne prowadzone są przez kondygnacje których nie obsługują w 

zabudowach g – k. Wymiana pionów wymaga prac budowlanych w oddziałach szpitala na 

poziomach + 0,0 m, + 3,3 m, + 6,6 m co w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest 

niemożliwe. 

Przeprowadzona wizja lokalna potwierdziła brak technicznych możliwości wymiany 

kanałów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach laboratorium – poziom + 3,3 m. 

kanały nawiewne i wywiewne prowadzone są w zabudowach g – k. Wymiana kanałów 

wymaga prac budowalnych uniemożliwiających funkcjonowanie oddziału laboratorium co 

w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest niemożliwe. 

Pomieszczenia laboratorium nie zmieniają swojej funkcji. Ilości powietrza nawiewanego i 

wywiewanego są zgodne z obowiązującymi przepisami i pozostają bez zmian. 

 

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie następującego zakresu prac 

modernizacyjnych instalacji wentylacyjnej obsługującej oddział laboratorium – poziom + 

3,3 m: 
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 wymianę zespołów wentylatorowych układów 11N+11W, 12N+12W, 13N+13W, 

28N+28W, 29N+29W na centrale wentylacyjne nawiewne i wywiewne z glikolowym 

układem odzysku ciepła, 

 wymianę wentylatorów dachowych układów 4D, 5D, 6D, 7D, 

 wymianę kratek nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach laboratorium, 

 montaż układów wentylacji mechanicznej wywiewnej Wc1, Wc2, Wc3, Wc4, Wc5, 

Wc6 w pomieszczeniach Wc oddziału laboratorium, 

 wykonanie izolacji cieplnej kanałów tranzytowych w obrębie piwnicy i III piętra 

budynku, 

 montaż przepustnic regulacyjnych w układzie kanałów tranzytowych nawiewnych i 

wywiewnych, 

 montaż klap ppoz na przejściach przez strefy wydzielenia pożarowego ( 

maszynownie wentylacyjne piwnica, III piętro ) oraz strop piwnicy budynku, 

 wymianę odcinków kanałów tranzytowych w niezbędnym zakresie umożliwiającym 

podłączenie projektowanych central wentylacyjnych, 

 czyszczenie, dezynfekcję i udrożnienie kanałów tranzytowych nawiewnych i 

wywiewnych poszczególnych układów, 

 czyszczenie i wymiana filtrów powietrza w komorze czerpni terenowej, 

 czyszczenie nagrzewnic ramowych w kanałach czerpnych układów 11N, 12N, 13N, 

 budowę szachtu instalacyjnego na kondygnacjach +0,0 m ( pom. B.18 Magazyn 

Płynów Jałowych ), +3,3 m ( B.124 Magazyn ), + 6,6 m ( B.227 Szatnia Damska ) na 

potrzeby prowadzenia rurociągów glikolowego odzysku ciepła. Szacht w systemie g 

– k o szacunkowych wymiarach 600x400 mm. W pom. B124 Magazyn wykonać 

należy przesunięcie drzwi w ścianie działowej magazynów B.124, B.130, 

 zabudowę g – k projektowanych odcinków kanałów wywiewnych  w pom. B.138, 

B.149, B.150, 

 

6.  Prace Demontażowe 

Prace obejmują demontaż istniejących wentylatorów osiowo – promieniowych wraz z 

przepustnicami odcinającymi, nagrzewnicami wodnymi, odcinkami kanałów tranzytowych 

oraz rozkucie fundamentów pod zespoły wentylatorowe. 

 układ 11N: demontaż komory zraszania, zmiana lokalizacji istniejącego konfuzora 

900x1000 – 900x500, zaślepienie odejścia pod kanał czerpny wentylatora 11N w 

kanale czerpni zbiorczej. Demontaż wentylatora 11N wraz z przepustnicą 

odcinającą, nagrzewnicą wodną. Demontaż linii zasilającej urządzenie. Rozkucie 

fundamentu wentylatora osiowo – promieniowego. Demontaż kanałów i kształtek 

w wymaganym zakresie, umożliwiającym podłączenie projektowanych kanałów 

czerpnych i nawiewnych do kanałów istniejących.  

 

 układ 12N, 13N: demontaż komory zraszania, zmiana lokalizacji istniejącego 

konfuzora 1500x1000 – 1500x750, zaślepienie odejścia pod kanał czerpny 

wentylatora 12N, 13N w kanale czerpni zbiorczej. Demontaż wentylatorów 12N, 

13N wraz z przepustnicami odcinającymi, nagrzewnicami wodnymi. Demontaż linii 

zasilających urządzenia. Rozkucie fundamentów wentylatorów osiowo – 

promieniowych. Demontaż kanałów i kształtek w wymaganym zakresie, 



 

25 

 

umożliwiającym podłączenie projektowanych kanałów czerpnych i nawiewnych do 

kanałów istniejących.  

 układ 28N, 29 N: demontaż wentylatorów 28N, 29N wraz z przepustnicami 

odcinającymi, nagrzewnicami wodnymi. Demontaż linii zasilających urządzenia. 

Rozkucie fundamentów wentylatorów osiowo – promieniowych. Demontaż 

kanałów i kształtek w wymaganym zakresie, umożliwiającym podłączenie 

projektowanych kanałów czerpnych i nawiewnych do kanałów istniejących.  

 układ 11W, 12W, 13W: demontaż wentylatorów 11W, 12W, 13W wraz z kanałami 

wyrzutowymi powietrza. Demontaż linii zasilających urządzenia. Rozkucie 

fundamentów wentylatorów osiowo – promieniowych. Demontaż kanałów i 

kształtek w wymaganym zakresie, umożliwiającym podłączenie projektowanych 

kanałów wywiewnych i wyrzutowych do kanałów istniejących.  

 układ 28W, 29W: demontaż wentylatorów 28W, 29W wraz z kanałami wyrzutowymi 

powietrza. Demontaż linii zasilających urządzenia. Rozkucie fundamentów 

wentylatorów osiowo – promieniowych. Demontaż kanałów i kształtek w 

wymaganym zakresie, umożliwiającym podłączenie projektowanych kanałów 

wywiewnych i wyrzutowych do kanałów istniejących. Przesunięcie tłumików 

akustycznych wraz z kanałami wywiewnymi w zakresie umożliwiającym montaż klap 

ppoz w ścianie odzialającej maszynownię od poddasza niskiego, 

 układ 4D, 5D, 6D, 7D: demontaż wentylatorów dachowych. Demontaż linii 

zasilających urządzenia. 

 Demontaż kratek nawiewnych i wywiewnych poszczególnych układów w 

pomieszczeniach laboratorium – poziom + 3,3 m. 

 

7.  Parametry Obliczeniowe Projektowanej Instalacji 

W założeniach do obliczeń przyjęto parametry termodynamiczne powietrza dla II strefy 

klimatycznej zgodnie z normą PN-76/B-03420: 

 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata t = 32 OC i  Ø = 45%,  

 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy t = - 18 OC i  Ø = 100 %, 

W założeniach do obliczeń przyjęto parametry termodynamiczne powietrza w 

pomieszczeniach zgodnie z normą PN-78/B-03421: 

 obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego dla zimy t = 20 ÷ 22 OC i  Ø = 

nienormowane, 

 obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego dla lata t = 22 ÷ 26 OC i  Ø = 

nienormowane,  

Temperatura dla lata t = 22 ÷ 26 OC utrzymywana będzie w pomieszczeniach, w których 

zaprojektowano dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne. W pozostałych pomieszczeniach 

zgodnie z normą PN-78/B-03421 przyjęto dopuszczalną temperaturę powietrza tz + 5 OC. 

Przy obliczeniowych parametrach powietrza zewnętrznego II strefy klimatycznej układy 

wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewne zapewnić mają następujące parametry 

powietrza nawiewanego do pomieszczeń: 

• Układ 11N+11W: tnz = 22 0C  w okresie zimowym, tnl = nienormowana, 

• Układ 12N+12W: tnz = 22 0C  w okresie zimowym, tnl = nienormowana, 
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• Układ 13N+13W: tnz = 22 0C  w okresie zimowym, tnl = nienormowana, 

• Układ 28N+28W: tnz = 22 0C  w okresie zimowym, tnl = nienormowana, 

• Układ 29N+29W: tnz = 24 0C  w okresie zimowym, tnl = nienormowana, 

 

Bilans powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z poszczególnych 

pomieszczeń przedstawiono tabeli.  

Nr pom. Pomieszczenie Pow. Wys. Kub. Wymiany Nawiew Wywiew Uwagi 

[ - ] [ - ] [ m 2 ] [ m ] [ m3 ]  [ - ] [ m3/h ] [ m3/h ] [ - ] 

B.101 Poczekalnia 48,65 3 145,95 - graw graw - 

B.101a Rejestracja 26,28 3 78,84 - - - - 

B.101a Przedsionek Wc 2,46 3 7,38 - - - - 

B.101b Wc męskie 5,13 3 15,39 5,2 z B.101 80 Wc1 

B.101c Wc damskie 3,04 3 9,12 5,5 z B.101 50 Wc1 

B.102 Sekretariat 19,88 3 59,64 13,9 830 z B102a 12N+12W 

B.102a Pok. pob. prób 19,95 3 59,85 12,5 z B.102 750 12N+12W 

B.102b Boks zabiegowy 7,35 3 22,05 5,9 130 130 12N+12W 

B.102c Boks zabiegowy 6,76 3 20,28 6,4 130 130 12N+12W 

B.102d Korytarz 22,68 3 68,04 - graw graw - 

B.102e Wc 3,64 3 10,92 4,6 B.102c 50 Wc2 

B.103 Prac. Biochemii 19,89 3 59,67 - graw graw - 

B.104 Prac. Analityki 20,74 3 62,22 5,9 370 430 12N+12W 

B.105 Boks biurowy 10 3 30 5,0 150 z B.106 12N+12W 

B.106 Boks aparaturu 10,21 3 30,63 4,6 z B.105 140 12N+12W 

B.107 Prac. jedn. lab. 20,6 3 61,8 9,7 600 600 12N+4D 

B.108 Prac. Hematologii 16,09 3 48,27 5,2 250 300 11N+11W 

B.108a 
Chemia 
hematologiczna 3,03 3 9,09 - graw graw - 

B.109 Prac. mykologiczna 16,38 3 49,14 5,1 250 300 11N+11W 

B.110 Prac. podstawowa 20,32 3 60,96 5,1 310 370 11N+11W 

B.111 Prac. Parazytologii 20,72 3 62,16 5,0 310 370 11N+11W 

B.112 Prac. Podłoży 20,7 3 62,1 5,0 310 370 11N+11W 

B.113 Steryzliatornia 12,06 3 36,18 6,6 240 200 28N+28W 

B.113a Boks jałowy 4,12 3 12,36 8,1 100 80 28N+28W 

B.113b Śluza 2,95 3 8,85 - graw graw - 

B.113c Korytarz 7,53 2,4 18,072 - - - - 

B.114 Prac. Covid 22,21 3 66,63 4,7 310 400 28N+28W 

B.114a Zaplecze prac. Covid 8,06 3 24,18 - graw graw - 

B.115 Korytarz 44,14 2,4 105,94 - graw graw - 

B.116 Pok. Personelu 21,05 3 63,15 - graw graw - 

B.117 Szatnia brudna 9 3 27 4,8 130 160 29N+29W 

B.118 Szatnia 6,76 3 20,28 - graw graw - 

B.119 Wc personelu 4,47 3 13,41 3,7 z B.115 50 Wc5 

B.120 Skład porządkowy 3,8 3 11,4 - graw graw - 

B.121 
Pom. szaf 
chłodzących 9,45 3 28,35 - graw graw - 

B.122 Mag. porządkowy 12,03 3 36,09 - graw graw - 
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B.123 Korytarz 31,85 2,4 76,44 - graw graw - 

B.124 Magazyn 20,6 3 61,8 - graw graw - 

B.125 Korytarz 9,9 2,4 23,76 - graw graw - 

B.126 Skład porządkowy 6,27 3 18,81 - graw graw - 

B.127 Korytarz 115,27 2,4 276,65 1,2 330 
z pom. 

Wc 13N 

B.128 Archiwum 10,2 3 30,6 - graw graw - 

B.129 Magazyn 13,88 3 41,64 - graw graw - 

B.130 Magazyn 18,2 3 54,6 - graw graw - 

B.131 Korytarz 15,84 2,4 38,016 - graw graw - 

B.132 Przedsionek Wc 2,28 3 6,84 - - - - 

B.132a Wc personelu 2,59 3 7,77 6,4 z B.127 50 Wc3 

B.132b Wc personelu 5,19 3 15,57 5,1 z B.127 80 Wc4 

B.133 Archiwum 11,81 3 35,43 - graw graw - 

B.134 Magazyn 11,2 3 33,6 - graw graw - 

B.135 
Pom. szaf 
chłodzących 12,07 3 36,21 - graw graw - 

B.136 Szatnia czysta 12,64 3 37,92 4,7 180 215 N29+W29 

B.136a Natryski 11,16 3 33,48 5,4 180 215 N29+W29+Wc6 

B.137 Pok. apar. spec. 20,39 3 61,17 4,9 300 360 N13+W13 

B.138 Prac. jedn. lab. 20,02 3 60,06 11,3 680 680 N13+5D 

B.139 Boks aparatury 10,89 3 32,67 4,6 z B.140 150 N13+W13 

B.140 Boks biurowy 9,96 3 29,88 5,4 160 z B.139 N13+W13 

B.141 
Prac. serologii 
transuzjologicznej 20,15 3 60,45 5,0 300 360 N13+W13 

B.142 Prac. hematologii 20,35 3 61,05 4,9 300 360 N13+W13 

B.143 Boks aparatury 10,9 3 32,7 4,6 z B.144 150 N13+W13 

B.144 Boks biurowy 9,91 3 29,73 5,4 160 z B.143 N13+W13 

B.145 
Prac. hematologii i 
koagulacji 20,31 3 60,93 4,9 300 360 N13+W13 

B.146 Prac. badań pilnych 20,36 3 61,08 4,9 300 360 N13+W13 

B.147 Boks aparatury 10,59 3 31,77 4,7 z B.148 150 N13+W13 

B.148 Boks biurowy 9,71 3 29,13 5,5 160 z B.147 N13+W13 

B.149 Prac. jedn. lab. 20,38 3 61,14 11,1 680 680 N13+6D 

B.150 Prac. odczynników 22,2 3 66,6 10,5 700 700 N13+7D 

B.151 Zmywalnia 18,45 3 55,35 5,1 280 330 N13+W13 

B.152 Pok. zast. kierownika 20,24 3 60,72 - graw graw - 

B.153 Pok. Kierownika 20,37 3 61,11 - graw graw - 

 

8.  Opis Rozwiązań Projektowych 

 

Układ 11N+11W 

Zaprojektowano montaż centrali nawiewno – wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym z 

glikolowym układem odzysku ciepła i nagrzewnicą wodną w wykonaniu higienicznym. Montaż 

centrali nawiewnej w maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w 

pomieszczeniu technicznym, poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie 
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okablowane z rozdzielniami zasilająco – sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. 

Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. Parametry techniczne urządzeń: 

 

Centrala nawiewna 11N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem 24 V AC, filtr wstępny kasetowy M5, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 70%, Ood=13,48 kW, nagrzewnica wodna Qg=5,8 kW, 

tz/tp=90/700C, tnz=+220C, wentylator nawiewny Vn=1430 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, filtr 

wtórny kasetowy F7, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=0,75 kW. 

 

Centrala wywiewna 11W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=1710 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 70%, Ood=13,5 kW, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=0,75 kW.  

 

Posadowienie central za pośrednictwem fabrycznych ram montażowych na posadzce 

maszynowni. 

Podłączenie urządzeń do istniejących ciągów czerpnych, nawiewnych, wywiewnych wykonać za 

pośrednictwem projektowanych kanałów i kształtek. Ciąg wyrzutowy centrali 11W wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. Dystrybucja powietrza do pomieszczeń I piętra 

istniejącym układem kanałów nawiewnych i wywiewnych.  

Kratki nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach wymienić na nowe z przepustnicami 

regulacyjnymi i pojedynczym rzędem lamel poziomych. Przed zamówieniem kratek, wymiary w 

poszczególnych lokalizacjach należy domierzyć.  

Na kanałach tranzytowych nawiewnych i wywiewnych zamontować przepustnice regulacyjne 

oraz klapy ppoz zgodnie z dokumentacją projektową. Wymiary kanałów i pionów w których 

montowane będą projektowane kształtki należy domierzyć przed zamówieniem materiałów.  

Do nagrzewnicy wodnej centrali nawiewnej doprowadzić należy czynnik grzewczy zgodnie z 

dokumentacją projektową ciepła technologicznego.  

Wymienniki glikolowe centrali nawiewnej i wywiewnej należy połączyć układem odzysku ciepła 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Układ 12N+12W 

Zaprojektowano montaż centrali nawiewno – wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym z 

glikolowym układem odzysku ciepła i nagrzewnicą wodną w wykonaniu higienicznym. Montaż 

centrali nawiewnej w maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w 

pomieszczeniu technicznym, poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie 

okablowane z rozdzielniami zasilająco – sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. 

Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. Parametry techniczne urządzeń: 

 

Centrala nawiewna 12N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 48%, Ood=16,22 kW, nagrzewnica wodna Qg=17,6 
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kW, tz/tp=90/700C, tnz=+220C, wentylator nawiewny Vn=2510 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik 

hałasu, filtr wtórny kasetowy F7, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=1,1 kW.  

 

Centrala wywiewna 12W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=1530 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 48%, Ood=16,2 kW, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=0,75 kW.  

 

Posadowienie central za pośrednictwem fabrycznych ram montażowych na posadzce 

maszynowni. 

Podłączenie urządzeń do istniejących ciągów czerpnych, nawiewnych, wywiewnych wykonać za 

pośrednictwem projektowanych kanałów i kształtek. Ciąg wyrzutowy centrali 12W wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. Dystrybucja powietrza do pomieszczeń I piętra 

istniejącym układem kanałów nawiewnych i wywiewnych.  

Kratki nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach wymienić na nowe z przepustnicami 

regulacyjnymi i pojedynczym rzędem lamel poziomych. Przed zamówieniem kratek, wymiary w 

poszczególnych lokalizacjach należy domierzyć.  

Na kanałach tranzytowych nawiewnych i wywiewnych zamontować przepustnice regulacyjne 

oraz klapy ppoz zgodnie z dokumentacją projektową. Wymiary kanałów i pionów w których 

montowane będą projektowane kształtki należy domierzyć przed zamówieniem materiałów.  

Do nagrzewnicy wodnej centrali nawiewnej doprowadzić należy czynnik grzewczy zgodnie z 

dokumentacją projektową ciepła technologicznego.  

Wymienniki glikolowe centrali nawiewnej i wywiewnej należy połączyć układem odzysku ciepła 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Praca centrali 12W zblokowana z pracą wentylatora 4D obsługującego dygestorium w 

pomieszczeniu B.107. Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany przez istniejące 

dygestorium. 

 

Układ 13N+13W 

Zaprojektowano montaż centrali nawiewno – wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym z 

glikolowym układem odzysku ciepła i nagrzewnicą wodną w wykonaniu higienicznym. Montaż 

centrali nawiewnej w maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w 

pomieszczeniu technicznym, poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie 

okablowane z rozdzielniami zasilająco – sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. 

Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. Parametry techniczne urządzeń: 

 

Centrala nawiewna 13N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 39%, Ood=26,15 kW, nagrzewnica wodna Qg=41,0 

kW, tz/tp=90/700C, tnz=+220C, wentylator nawiewny Vn=4980 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik 

hałasu, filtr wtórny kasetowy F7, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=2,2 kW. 
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Centrala wywiewna 13W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=2580 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 39 %, Ood=26,1 kW, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=1,1 kW. 

 

Posadowienie central za pośrednictwem fabrycznych ram montażowych na posadzce 

maszynowni. 

Podłączenie urządzeń do istniejących ciągów czerpnych, nawiewnych, wywiewnych wykonać za 

pośrednictwem projektowanych kanałów i kształtek. Ciąg wyrzutowy centrali 13W wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. Dystrybucja powietrza do pomieszczeń I piętra 

istniejącym układem kanałów nawiewnych i wywiewnych.  

Kratki nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach wymienić na nowe z przepustnicami 

regulacyjnymi i pojedynczym rzędem lamel poziomych. Przed zamówieniem kratek, wymiary w 

poszczególnych lokalizacjach należy domierzyć.  

Na kanałach tranzytowych nawiewnych i wywiewnych zamontować przepustnice regulacyjne 

oraz klapy ppoz zgodnie z dokumentacją projektową. Wymiary kanałów i pionów w których 

montowane będą projektowane kształtki należy domierzyć przed zamówieniem materiałów.  

Do nagrzewnicy wodnej centrali nawiewnej doprowadzić należy czynnik grzewczy zgodnie z 

dokumentacją projektową ciepła technologicznego.  

Wymienniki glikolowe centrali nawiewnej i wywiewnej należy połączyć układem odzysku ciepła 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Praca centrali 13W zblokowana z pracą wentylatora 5D, 6D, 7D obsługujących pomieszczenia 

B.138, B.149, B.150. Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany przez projektowane 

odcinki kanałów wywiewnych zakończonych kartkami wywiewnymi z przepustnicami 

regulacyjnymi i pojedynczym rzędem lamel poziomych. 

 

Układ 28N+28W 

Zaprojektowano montaż centrali nawiewno – wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym z 

glikolowym układem odzysku ciepła i nagrzewnicą wodną w wykonaniu higienicznym. Montaż 

centrali nawiewnej w maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w 

pomieszczeniu technicznym, poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie 

okablowane z rozdzielniami zasilająco – sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. 

Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. Parametry techniczne urządzeń: 

 

Centrala nawiewna 28N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 70%, Ood=6,31 kW, nagrzewnica wodna Qg=2,7 kW, 

tz/tp=90/700C, tnz=+220C, wentylator nawiewny Vn=670 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, filtr 

wtórny kasetowy F7, króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. 
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Centrala wywiewna 28W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=680 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 70%, Ood=6,3 kW, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. 

 

Posadowienie central za pośrednictwem fabrycznych ram montażowych na posadzce 

maszynowni. 

Podłączenie urządzeń do istniejących ciągów czerpnych, nawiewnych, wywiewnych wykonać za 

pośrednictwem projektowanych kanałów i kształtek. Ciąg wyrzutowy centrali 28W wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. Dystrybucja powietrza do pomieszczeń I piętra 

istniejącym układem kanałów nawiewnych i wywiewnych.  

Kratki nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach wymienić na nowe z przepustnicami 

regulacyjnymi i pojedynczym rzędem lamel poziomych. Przed zamówieniem kratek, wymiary w 

poszczególnych lokalizacjach należy domierzyć.  

Na kanałach tranzytowych nawiewnych i wywiewnych zamontować przepustnice regulacyjne 

oraz klapy ppoz zgodnie z dokumentacją projektową. Wymiary kanałów i pionów w których 

montowane będą projektowane kształtki należy domierzyć przed zamówieniem materiałów.  

Do nagrzewnicy wodnej centrali nawiewnej doprowadzić należy czynnik grzewczy zgodnie z 

dokumentacją projektową ciepła technologicznego.  

Wymienniki glikolowe centrali nawiewnej i wywiewnej należy połączyć układem odzysku ciepła 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Układ 29N+29W 

Zaprojektowano montaż centrali nawiewno – wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym z 

glikolowym układem odzysku ciepła i nagrzewnicą wodną w wykonaniu higienicznym. Montaż 

centrali nawiewnej w maszynowni piwnicy, poziom – 3,3 m. Montaż centrali wywiewnej w 

pomieszczeniu technicznym, poziom + 9,9 m. Centrala nawiewna i wywiewna fabrycznie 

okablowane z rozdzielniami zasilająco – sterującymi zabudowanymi na urządzeniach. 

Połączenie rozdzielnic przewodem komunikacyjnym. Parametry techniczne urządzeń: 

 

Centrala nawiewna 29N:  

króciec elastyczny, przepustnica odcinająca z siłownikiem, filtr kasetowy M5, wymiennik 

glikolowy ciepła o sprawności 74%, Ood=4,88 kW, nagrzewnica wodna Qg=2,0 kW, 

tz/tp=90/700C, tnz=+240C, wentylator nawiewny Vn=490 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, 

króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. 

 

Centrala wywiewna 29W:  

króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=590 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 74%, Ood=4,9 kW, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. 

 

Posadowienie central za pośrednictwem fabrycznych ram montażowych na posadzce 

maszynowni. 
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Podłączenie urządzeń do istniejących ciągów czerpnych, nawiewnych, wywiewnych wykonać za 

pośrednictwem projektowanych kanałów i kształtek. Ciąg wyrzutowy centrali 29W wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. Dystrybucja powietrza do pomieszczeń I piętra 

istniejącym układem kanałów nawiewnych i wywiewnych.  

Kratki nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach wymienić na nowe z przepustnicami 

regulacyjnymi i pojedynczym rzędem lamel poziomych. Przed zamówieniem kratek, wymiary w 

poszczególnych lokalizacjach należy domierzyć.  

Na kanałach tranzytowych nawiewnych i wywiewnych zamontować przepustnice regulacyjne 

oraz klapy ppoz zgodnie z dokumentacją projektową. Wymiary kanałów i pionów w których 

montowane będą projektowane kształtki należy domierzyć przed zamówieniem materiałów.  

Do nagrzewnicy wodnej centrali nawiewnej doprowadzić należy czynnik grzewczy zgodnie z 

dokumentacją projektową ciepła technologicznego.  

Wymienniki glikolowe centrali nawiewnej i wywiewnej należy połączyć układem odzysku ciepła 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Układ 4D, 5D, 6D, 7D 

Zaprojektowano montaż nowych wentylatorów EC z pionowym wyrzutem powietrza. 

Wentylatory z fabrycznymi płytami montażowymi przykręcić należy do istniejących cokołów 

dachowych. Podłączenie kanałów wyrzutowych za pośrednictwem fabrycznych adapterów DN 

200. W przypadku innych wymiarów pionów wywiewnych zastosować konfuzory symetryczne. 

Parametry techniczne wentylatorów: 

 4D: wentylator EC z pionowym wyrzutem powietrza. Vw=600 m3/h, Δp=280 Pa. Praca 

wentylatora zblokowana z pracą centrali 12W, 

 5D: wentylator EC z pionowym wyrzutem powietrza. Vw=680 m3/h, Δp=280 Pa. Praca 

wentylatora zblokowana z pracą centrali 13W, 

 6D: wentylator EC z pionowym wyrzutem powietrza. Vw=680 m3/h, Δp=280 Pa. Praca 

wentylatora zblokowana z pracą centrali 13W, 

 7D: wentylator EC z pionowym wyrzutem powietrza. Vw=700 m3/h, Δp=280 Pa. Praca 

wentylatora zblokowana z pracą centrali 13W, 

Wywiew powietrza z pomieszczenia B.107 realizowany przez istniejące dygestorium. Wywiew 

powietrza z pomieszczeń B.138, B.149, B.150 realizowany przez projektowane odcinki kanałów 

wywiewnych zakończonych kartkami wywiewnymi z przepustnicami regulacyjnymi i 

pojedynczym rzędem lamel poziomych. 

 

Układ Wc1, Wc2, Wc3, Wc4, Wc5, Wc6 

 

Dla potrzeb wentylacji węzłów sanitarno –  higienicznych oddziału laboratorium 

zaprojektowano montaż układów wentylacyjnych wywiewnych z wentylatorami kanałowymi i 

łazienkowymi, które usuwać będą powietrze do pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej 

obsługujących pomieszczenia Wc. Parametry techniczne wentylatorów: 

 Wc1: wentylator kanałowy z opóźnieniem czasowym, Vw = 130 m3/h, Δp = 150 Pa, 

 Wc2: wentylator kanałowy z opóźnieniem czasowym, Vw = 50 m3/h, Δp = 120 Pa, 

 Wc3: wentylator kanałowy z opóźnieniem czasowym, Vw = 50 m3/h, Δp = 120 Pa, 

 Wc4: wentylator kanałowy z opóźnieniem czasowym, Vw = 80 m3/h, Δp = 110 Pa, 
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 Wc5: wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym, Vw = 50 m3/h, Δp = 30 Pa, 

 Wc6: wentylator kanałowy z opóźnieniem czasowym, Vw = 150 m3/h, Δp = 150 Pa, 

 

W kanałach wentylacji grawitacyjnej osadzić kanały spiro o projektowanych średnicach.  

Przyjęto system rozdziału powietrza góra-góra. Kanały wentylacyjne wywiewne spirp 

rozprowadzane będą pod stropem pomieszczeń. Wywiew powietrza realizowany będzie za 

pomocą anemostatów kołowych wywiewnych. Nawiew powietrza kompensującego z układu 

N13 nawiewającego powietrze do korytarza B.127. W skrzydłach drzwiowych pomieszczeń 

sanitarno – higienicznych wykonać należy otwory tranzytowe A=200 cm2 umożliwiające 

przepływ powietrza.  

 

9.  Wykonanie prac 

 

Kanały prostokątne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubość blachy dostosowana do przekroju 

kanału. Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy 

porowatej i masy silikonowej. 

Kanały wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone za pośrednictwem muf lub 

nypli, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Połączenia z przewodami elastycznymi przy 

pomocy obejm zaciskowych. Kształtki z uszczelkami EPDM. 

Kanały linii nawiewnych, wywiewnych i wyciągowych w klasie wykonania niskociśnieniowego 

typu N lub średniociśnieniowego typu S, klasa szczelności B. 

Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na taśmach 

stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z 

przekładkami z gumy. 

Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie 

drgań na konstrukcję budynku oraz wymagana ochronę akustyczną budynku. 

Należy wykonać niezbędne konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne zlokalizowane na 

dachu, w szachtach i innych miejscach w których podwieszenie kanałów lub montaż na 

wspornikach do ścian jest niemożliwy. 

Do podwieszeń kanałów i urządzeń wentylacyjnych stosować elementy systemowe np. Niczuk 

a w przypadku ciężkich elementów konstrukcje wsporcze z kształtowników stalowych. 

 

Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym.  Na 

kanałach należy zainstalować nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie 

powietrza. 

Kratki nawiewne i wywiewne obsługujące pomieszczenia laboratorium domierzyć należy na 

budowie przed zamówieniem materiałów. 

Kanały i piony wentylacyjne w których zaprojektowano montaż przepustnic regulacyjnych oraz 

klap ppoz należy domierzyć na budowie przed zamówieniem materiałów.  

Montaż przepustnic regulacyjnych w istniejących kanałach poprzez wycięcie wymaganego 

odcinka kanału i osadzenie kołnierzy P20. 

Montaż klap ppoz w istniejących kanałach poprzez wycięcie wymaganego odcinka kanału i 

osadzenie kołnierzy P20. W przypadku kanałów o przekroju mniejszym niż 200x200 zastosować 
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należy dodatkowe redukcje. W przypadku braku możliwości montażu klapy w przegrodzie, 

montaż wykonać poza przegrodą. Odcinek pomiędzy klapą i przegrodą wydzielenia 

pożarowego zaizolować należy wełną ogniochronną o odporności ogniowej przegrody. 

 

Poszczególne ciągi kanałów należy poddać czyszczeniu i dezynfekcji. Zakres prac obejmuje 

montaż rewizji w kanałach, które umożliwią czyszczenie mechaniczne wnętrza kanałów. Przed 

przystąpieniem do prac należy przeprowadzić szczegółową wizję lokalną instalacji 

wentylacyjnej w celu określenia miejsc montażu klap rewizyjnych lub konieczności demontażu 

odcinków instalacji wraz z ponownym montażem kanałów po zakończonych czynnościach. 

Dezynfekcję kanałów przeprowadzić należy środkami bezchlorowymi posiadającymi atest PZH. 

Czynności zakończyć należy przekazaniem Inwestorowi protokołu z wykonanych prac wraz z 

materiałem zdjęciowo – filmowym. 

 

Poszczególne ciągi kanałów należy poddać próbie szczelności. W przypadku stwierdzenia braku 

wymaganej klasy szczelności B zgodnie z normą PN – EN 12237: 2005, PN – EN 1507, 

poszczególne ciągi kanałów wentylacyjnych należy doszczelnić. Doszczelnienie odcinków 

kanałów przeprowadzić metodą wprowadzenia do kanałów wentylacyjnych uszczelniacza w 

formie aerozolu, który migrując w kanałach osadza się na krawędziach nieszczelności tworząc 

mocne, trwałe i szczelne połączenia. Metoda doszczelnienia aerozolem posiadać musi atest 

PZH. 

Po wykonaniu doszczelnienia przeprowadzić próbę szczelności poszczególnych odcinków 

kanałów. Prace zakończyć należy protokołem z przeprowadzonych prac. 

 

Poszczególne ciągi kanałów należy poddać próbie szczelności. W przypadku stwierdzenia braku 

wymaganej klasy szczelności B zgodnie z normą PN – EN 12237: 2005, PN – EN 1507, 

poszczególne ciągi kanałów wentylacyjnych należy doszczelnić. Doszczelnienie odcinków 

kanałów przeprowadzić metodą wprowadzenia do kanałów wentylacyjnych uszczelniacza w 

formie aerozolu, który migrując w kanałach osadza się na krawędziach nieszczelności tworząc 

mocne, trwałe i szczelne połączenia. Metoda doszczelnienia aerozolem posiadać musi atest 

PZH. 

Po wykonaniu doszczelnienia przeprowadzić próbę szczelności poszczególnych odcinków 

kanałów. Prace zakończyć należy protokołem z przeprowadzonych prac. 

 

Kanały powietrza prowadzone w obrębie pomieszczeń należy zaizolować termicznie matami z 

wełny mineralnej pod folią aluminiową np. ROCKWOOL typu LAMELLA MAT. Grubość izolacji: 

40 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone 

do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanałów.  

Całość instalacji wentylacyjnych należy poddać badaniom rozruchowym i regulacji. Regulację 

hydrauliczną wykonać należy do uzyskania zadanych przepływów powietrza z dokładnością do 

+10/-10%. 

Instalacja wentylacyjna pod względem szczelności powinna spełniać wymagania PN-B-

76001:1996. Całość procedur odbiorowych należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal – Zeszyt nr 5. 
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10. Wytyczne Branżowe 

 

Wytyczne branży budowlanej 

Dokumentacja projektowa nie zakłada zmian konstrukcyjnych w strukturze budynku. W 

ramach prac budowalnych prowadzone będą prace polegające na miejscowym rozkuwaniu 

ścian i stropów celem montażu klap ppoz w przegrodach wydzielenia pożarowego. 

W pomieszczeniach B.138, B.149, B150 wykonać należy zabudowy g – k projektowanych 

odcinków kanałów wywiewnych układów 5D, 6D, 7D. Zasadność wykonywania zabudów ustalić 

należy z użytkownikiem pomieszczeń z uwagi na konieczność ciągłego prowadzenia badań 

laboratoryjnych. 

Na trzech kondygnacjach wykonać należy zabudowę szachtu instalacyjnego: +0,0 m ( pom. 

B.18 Magazyn Płynów Jałowych ), +3,3 m ( B.124 Magazyn ), + 6,6 m ( B.227 Szatnia Damska ). 

Szacht w systemie g – k o szacunkowych wymiarach 600x400 mm. W szachcie wykonane 

zostaną odwierty w stropach 2xDN150 + 1xDN 50 celem prowadzenia rurociągów glikolowego 

odzysku ciepła pomiędzy piwnicą i kondygnacją techniczną budynku oraz przewodów 

komunikacyjnych pomiędzy centralami nawiewnymi i wywiewnymi poszczególnych układów. 

W pom. B124 Magazyn wykonać należy przesunięcie drzwi w ścianie działowej magazynów 

B.124, B.130. 

W korytarzach oddziału laboratorium przewidzieć należy miejscowy demontaż paneli sufitu 

podwieszanego celem uzyskania dostępu do kanałów wywiewnych celem ich czyszczenia i 

dezynfekcji. 

 

Wytyczne branży ppoż 

W celu ochrony p.poż. projektowanych układów wentylacyjnych na kanałach nawiewnych i 

wywiewnych zainstalować należy klap ppoz. przy przejściach przez przegrody wydzielenia 

pożarowego. 

Zgodnie z operatem ppoż budynku szpitala, zaprojektowano montaż klap ppoż przy przejściu 

kanałów wentylacyjnych: 

 Strop piwnicy, 

 Ściany maszynowni wentylacyjnej piwnicy, 

 Strop i ściany maszynowni wentylacyjnej na kondygnacji technicznej, 

Zaprojektowano klapy p.poż. wyposażone w siłowniki 24 V z sprężyną powrotną, wyłączniki 

krańcowe określające stan położenia klapy oraz wyzwalacz termiczny 720C. Zamknięcie klap 

odbywa się automatycznie poprzez wyzwalacz termiczny po przekroczeniu temperatury 

powietrza 72 0C lub poprzez sygnał prądowy z systemu SAP budynku. Podanie napięcia na 

siłownik klapy powoduje jej otwarcie. 

Projektowane klapy montować należy w przegrodach budynku zgodnie z DTR producenta. W 

przypadku montażu klapy poza przegrodą wydzieleni pożarowego, odcinek kanałów pomiędzy 

klapą a przegrodą zaizolować należy wełną ogniochronną EIS 120 60 mm. 

Podczas montażu klap p.poż. w przegrodach budowlanych należy zwrócić uwagę na 

uzupełnianie szczelin pomiędzy klapą a przegrodą materiałem elastycznym o odporności 

ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Do instalowanych klap zapewnić należy 

dostęp serwisowy. 
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Do central wentylacyjnych doprowadzić należy sygnały prądowe z systemu SAP które 

umożliwią automatyczne wyłączenie urządzeń w przypadku pożaru. 

 

Wytyczne branży elektrycznej 

 

Do central nawiewnych i wywiewnych, wentylatorów dachowych, kanałowych i łazienkowych 

doprowadzić należy przewody zasilające z uwzględnieniem zapotrzebowania urządzeń na 

energię elektryczną. Okablowanie sterownicze urządzeń wykonać należy zgodnie z DTR 

producentów. Zapotrzebowanie urządzeń na energię elektryczną przedstawiono w tabeli. 

 

LP. URZĄDZENIE TYP UKŁAD LOKALIZACJA ZASILANIE MOC ELEKTRYCZNA 

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ V ] [ W ] 

1 Centrala wentylacyjna - 11N piwnica -3,3 m 400 750 

2 Centrala wentylacyjna - 12N piwnica -3,3 m 400 1100 

3 Centrala wentylacyjna - 13N piwnica -3,3 m 400 2200 

4 Centrala wentylacyjna - 28N piwnica -3,3 m 230 500 

5 Centrala wentylacyjna - 29N piwnica -3,3 m 230 500 

6 Centrala wentylacyjna - 11W III piętro +9,9 m 400 750 

7 Centrala wentylacyjna - 12W III piętro +9,9 m 400 750 

8 Centrala wentylacyjna - 13W III piętro +9,9 m 400 1100 

9 Centrala wentylacyjna - 28W III piętro +9,9 m 230 500 

10 Centrala wentylacyjna - 29W III piętro +9,9 m 230 500 

11 Wentylator dachowy - 4D Dach 230 154 

12 Wentylator dachowy - 5D Dach 230 154 

13 Wentylator dachowy - 6D Dach 230 154 

14 Wentylator dachowy - 7D Dach 230 154 

16 Wentylator kanałowy - Wc1 B.101c 230 45 

16 Wentylator kanałowy - Wc2 B.102e 230 24 

17 Wentylator kanałowy - Wc3 B.132a 230 24 

18 Wentylator kanałowy - Wc4 B.132b 230 28 

19 Wentylator łazienkowy - Wc5 B.119 230 18 

20 Wentylator kanałowy - Wc6 B.136a 230 45 

21 Klapy ppoż 28 szt - - piwnica -3,3 m 24 140 

22 Klapy ppoż 14 szt - - III piętro +9,9 m 24 70 
     suma 9660 

 

Układy 11N+11W, 12N+12W, 13N+13W, 28N+28W, 29N+29W: centrale nawiewne i wywiewne 

poszczególnych układów fabrycznie okablowane. Szafy zasilająco – sterujące zabudowane 

fabrycznie w urządzeniach niezależnie dla centrali nawiewnej i wywiewnej. Zasilanie 

elektryczne doprowadzić do urządzeń w miejsca ich lokalizacji. Okablowanie komunikacyjne 

pomiędzy centralą nawiewną i wywiewną przewodem wielożyłowym wg DTR producenta.  

Zasilanie pomp obiegowych instalacji ciepła technologicznego oraz siłownika zaworu 

trójdrogowego z rozdzielni centrali nawiewnej. 

Zasilanie pomp obiegowych instalacji glikolowego odzysku ciepła z rozdzielni centrali 

nawiewnej. 

Panele sterujące central zainstalować należy w rozdzielnicach central nawiewnych lub w pom. 

kierownika laboratorium B.153. 
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Układy 4D, 5D, 6D, 7D: zasilanie doprowadzić do wentylatorów w miejsce ich lokalizacji. W 

torze zasilania każdego wentylatora zainstalować regulator prędkości obrotowej 0 ÷ 10 V 

celem doregulowania wydajności urządzenia do projektowanego punktu pracy. Pracę 

wentylatorów wywiewnych zblokować należy z pracą central wywiewnych: 

 wentylator układu 4D + centrala wywiewna układu 12W, 

 wentylator układu 5D + centrala wywiewna układu 13W, 

 wentylator układu 6D + centrala wywiewna układu 13W, 

 wentylator układu 7D + centrala wywiewna układu 13W, 

 

Układy Wc1, Wc2, Wc3, Wc4, Wc5, Wc6: zasilanie doprowadzić do wentylatorów w miejsce ich 

lokalizacji. Założono ciągłą pracę wentylatorów wywiewnych. 

 

11. Instalacja ciepła technologicznego i glikolowego odzysku ciepła 

 

Dla nowoprojektowanych central wentylacyjnych zaprojektowano instalację ciepła 

technologicznego oraz instalację odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Ciepło 

technologiczne na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych doprowadzone zostanie z 

istniejącej instalacji ciepła technologicznego. Nowoprojektowane instalacje  wykonać należy z 

rur stalowych z/s łączonych poprzez spawanie. Każdą z central wyposażyć należy w pompę 

obiegową (oddzielną dla c.t. i odzysku ciepła), zawory trójdrogowe oraz komplet armatury 

odcinającej, zabezpieczającej oraz kontrolno-pomiarowej.  

Po zmontowaniu instalacji należy je kilkakrotnie przepłukać wodą i wykonać próbę ciśnieniową 

„na zimno” na ciśnienie 0,6 MPa, a po jej pozytywnym wyniku i podłączeniu instalacji do źródła 

ciepła próbę „na gorąco” zgodnie z  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – wymagania COBRTI INSTAL 

Rurociągi poziome i piony należy zaizolować termicznie:  

 

Lp. 
Średnica wewnętrzna 

przewodów  [mm] 

Minimalna grubość warstwy izolacyjnej 

[mm] 

1. Do 22 20 

2. Powyżej 22 do 35   30 

3. Powyżej 35 do 100   Równa średnicy wewnętrznej 

4. Powyżej 100   100 

 

Instalację odzysku ciepła napełnić należy  35% roztworem glikolu etylenowego z dodatkiem 

inhibitorów. 

 

12. Uwagi Końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• dokumentacją techniczną, 

• Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
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• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część 

II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

• zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń zawartych w kartach katalogowych 

i instrukcjach obsługi, 
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V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CZĘŚĆ OPISOWA 
1. PODSTAWY OPRACOWANIA 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWNE 

a. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE 
b. PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU 
c. TRASY KABLOWE 
d. KABLE ZASILAJĄCE 
e. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE 
f. DEMONTAŻE INSTALACJI WENTYLACJI 
g. INSTALACJA DLA WENTYLACJI 
h. OCHRONA ODGROMOWA 
i. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
j. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
k. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
l. INSTALACJA SYSTEMU SAP 

4. UWAGI KOŃCOWE 
BILANS ELEKTROENERGETYCZNY. OBLICZENIA TECHNICZNE. 
 

SPIS RYSUNKÓW: 
 Nr rysunku Skala Tytuł rysunku 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. IEW-01 1:100 Rzut piwnicy - Instalacje elektryczne i teletechniczne  

2. IEW-02 1:100 Rzut poddasza - Instalacje elektryczne i teletechniczne  

3. IEW-03 1:100 Rzut dachu - Instalacje elektryczne 

4. IEW-04 -:- Rozdzielnica RWD. Schemat zasilania. 

5. IEW-05 -:- Rozdzielnica RWDP. Schemat zasilania. 

6. IEW-06 -:- Piwnica – schemat instalacji SAP. 

7. IEW-07 -:- Poddasze – schemat instalacji SAP. 
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem; 

• Wytyczne i koncepcja zatwierdzona przez Inwestora; 

• Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz normy. 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium 
w budynku WSM Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Wszystkie 
zaproponowane w projekcie rozwiązania są zgodne z Polskimi Normami, właściwymi przepisami 
branżowymi i normatywami projektowymi. 

Niniejsze opracowanie obejmuje : 

• zasilania elektroenergetyczne,  

• rozdzielnice obiektowe RWD, RWDP,  

• instalację połączeń wyrównawczych, 

• zasilanie odbiorów technologicznych 

• system ochrony przeciwprzepięciowej, 

• system ochrony przeciwporażeniowej, 

• instalacji odgromowej, 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWNE  

a. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE 

W ramach przebudowy instalacji wentylacji należy z istniejącej rozdzielnicy głównej Bloku "B" 
doprowadzić zasilanie do projektowanej rozdzielnicy RWD zlokalizowanej na poddaszu w 
pomieszczeniu wentylatorowni. Z rozdzielnicy RWD zasilone zostaną pozostałe odbiory w ramach 
prowadzonej inwestycji.   

b. PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU 

Zakres inwestycji nie wpływa na zmiany wyłączeń pożarowych w budynku.  

c. TRASY KABLOWE 

Kabel główny zasilający z RG bloku "B" prowadzić w istniejących szachatach i ciągach kablowych. Kable 
na poddaszu, I piętrze oraz w piwnicy do zasilania central i jednostek klimatyzacji prowadzić w 
korytach kablowych. Zaprojektowano koryta kablowe o szerokości 100 i wysokości 50mm. Zejścia do 
urządzeń wykonywać korytami kablowymi lub profilami CW. Trasy kablowe wykonywać w oparciu o 
rozwiązania systemowe wybranego producenta tj. BAKS lub równoważne.  

Wszystkie przejścia kablowe na granicy stref pożarowych należy uszczelnić ogniowo masą o 
odporności przewidzianej dla danej przegrody pożarowej.  

d. KABLE ZASILAJĄCE 

Do wykonania wewnętrznych linii zasilających zostaną wykorzystane kable o przekroju wynikającym z 
obliczeń technicznych. Wszystkie linie kablowe wewnętrzne zaprojektowano w systemie TN-S, z 
oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym przewodem PE. Stosować kable na napięcie 06/1 
kV. 

e. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE 

W pomieszczeniach szpitala instalację należy wykonać o stopniu ochrony min. IP4X. 

f. DEMONTAŻE INSTALACJI WENTYLACJI 

Kable zasilające od zdemontowanych urządzeń wentylacyjnych należy wycofać do miejsc skąd są 
zasilane, zdemontować i przekazać Inwestorowi.  
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g. INSTALACJA DLA WENTYLACJI  

W budynku zostanie zainstalowane zostaną nowe układy wentylacyjne. Zasilanie dla centrali oraz 
pozostałych urządzeń układu wentylacji przewidziano z wydzielonych obwodów rozdzielnicy 
obiektowej RWD oraz RWDP. 

Zakłada się, że wyposażenie central wentylacyjnych  w dedykowany układ sterowania dostarczony 
wraz z urządzeniami przez producenta. 

h. OCHRONA ODGROMOWA 

Przyjęto środki ochrony odgromowej wykonane zgodnie z normą PN-EN 62305. Zewnętrzną ochronę 
odgromową tworzą przewody oraz przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu, których zadaniem 
jest odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje się 
ułożenie drutu odgromowego FeZn Ø8mm, na podstawkach mocujących montowanych w rozstawie 
co 1m. Przy wentylatorach dachowych ustawić należy iglice odgromowe, które należy podłączyć do 
istniejącej instalacji odgromowej budynku.  

i. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH  

Wykonać połączenia wyrównawcze bezpośrednie wewnętrznych instalacji metalowych linką LYżo 25 
mm2 w odstępach nie większych niż 25m (jeżeli nie są połączone z konstrukcją metalicznie).  

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgonie z normą PN-IEC 60364-5-54. Z instalacji 
uziemienia wyprowadzić połączenie  do szyny wyrównania potencjałów.  

Z szyn uziemiających SWP przewodami wyrównawczymi należy połączyć: koryta kablowe,  metalowe 
elementy konstrukcyjne oraz wyposażenia, na których może pojawić się niebezpieczne napięcie.  

j. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W celu ograniczenia poziomu przepięć dochodzących do urządzeń, w rozdzielnicy RWD 
zaprojektowano ochronniki klasy I+II. W pozostałych rozdzielnicach obiektowych zastosować 
ochronniki klasy II.  

 

k. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Ze względów technicznych oraz ekonomicznych niemożliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej 
mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej. 
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l. INSTALACJA SYSTEMU SAP 

W obiekcie istnieje system sygnalizacji pożaru w oparciu o rozwiązania f. Schrack.  

W ramach przebudowy zostaną dołożone moduły wej/ wyj. przeznaczone do sterowania i monitoringu 
klap pożarowych montowanych na projektowanych kanałach wentylacyjnych na poziomie poddasza 
oraz w piwnicy. Dla zasilania klap przewidziano montaż certyfikowanych zasilaczy pożarowych. 

Kable pętli dozorowej prowadzić na certyfikowanych uchwytach kablowych, podobnie jak kable 
zasilające do klap pożarowych.  

Obie pętle dozorowe tj. z piwnicy jak i z poddasza wpiąć należy w istniejące pętle systemu 
pożarowego. 

Dobór zasilaczy pożarowych i akumulatorów: 

• Poddasze 
 

o Dobór zasilacza ZP1 i ZP2 (poddasze) 

 

 potrzeby własne zasilacza 0,017A 
 dla klap Belimo: 

 

Urządzenie ilość 

prąd w stanie 
spoczynku  

[A] 

Suma 

[A] 

Prąd w trakcie 
ruchu 

[A] 

Suma 

[A] 

Czas zmiany 
pozycji 

[h] 

Siłownik 
klapy ppoż. 

BE24 
7 0,021 0,147 0,313 2,19 0,017 

 

Izas = Ia + Iwyk = 0,017+2,19=2,21A 

 

Dobrano zasilacz na prąd znamionowy 2,5A typu MERAWEX ZSP100 

 

o Dobór akumulatorów  

 

Qaku = 1,25*(( Id + Ids ) * 72h + Ia*0,5h + Iwyk*0,102h  

 

Qaku = 1,25*((0,017+0,147)*72h + 0,017*0,5h + 2,19*0,102h = 15,1Ah 

Dobrano pojemność akumulatorów 18Ah. Akumulatory łączyć szeregowo dla uzyskania 24V 

 

• Piwnica 
 

o Dobór zasilacza ZP1 i ZP2 (pwinica) 

 

 potrzeby własne zasilacza 0,017A 
 dla klap Belimo: 

 

Urządzenie ilość 

prąd w stanie 
spoczynku  

[A] 

Suma 

[A] 

Prąd w trakcie 
ruchu 

[A] 

Suma 

[A] 

Czas zmiany 
pozycji 

[h] 

Siłownik 
klapy ppoż. 

BE24 
10 0,021 0,21 0,313 3,13 0,017 
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Izas = Ia + Iwyk = 0,017+3,13 = 3,147A 

 

Dobrano zasilacz na prąd znamionowy 4,0A typu MERAWEX ZSP100 

 

o Dobór akumulatorów  

 

Qaku = 1,25*(( Id + Ids ) * 72h + Ia*0,5h + Iwyk*0,17h  

 

Qaku = 1,25*((0,017+0,21)*72h + 0,017*0,5h + 3,13*0,17h = 21,57Ah 

Dobrano pojemność akumulatorów 28Ah. Akumulatory łączyć szeregowo dla uzyskania napięcia 24V. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo wraz z pozostałymi 
opracowaniami branżowymi..  

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić wszystkie niezbędne pomiary w tym. min. rezystancji 
izolacji, samoczynnego wyłączenia oraz prawidłowego działania wyłączników ochronnych. Wyniki 
pomiarów w formie protokołów przekazać Inwestorowi.  

Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez oddzielenia przeciwpożarowe powinny być tak 
uszczelnione, aby stopień odporności przepustów był taki sam jak stopień odporności oddzielenia 
przeciwpożarowego przed wykonaniem przepustu. 

Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszą 
być sporządzone w języku polskim. 

Do wszystkich oryginalnych certyfikatów pochodzących z państw Unii Europejskiej musi być dołączone 
polskie tłumaczenie. 

Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach mające znaczenie dla ich obsługi oraz bezpieczeństwa 
urządzeń i personelu muszą być w języku polskim lub oznakowane symbolami ujętymi w Polskich 
Normach. 
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BILANS ELEKTROENERGETYCZNY. OBLICZENIA TECHNICZNE.  

• ROZDZIELNICA RWD 
 

Lp. 

Przeznaczenie 
obwodu 

Moc 
zainstalowana 

P 

Napięcie 
U 

Współczynnik 
jednoczesności 

kj 

Prąd 
obliczeniowy 

IB 

Prąd 
zabezpieczenia 

In 

Przekrój 
żyły Warunki 

[ kW ] [ V ] Pob Qob [ A ] [ A ] [ mm2 ] 

1 Centrala 29W 0,50 230 1,00 2,36 6 1,5 Spełnione 

2 Centrala 13W 1,10 400 1,00 3,45 6 1,5 Spełnione 

3 Centrala 28W 0,50 230 1,00 2,36 6 1,5 Spełnione 

4 Centrala 11W 0,75 400 1,00 1,18 6 1,5 Spełnione 

5 Centrala 12W 0,75 400 1,00 1,73 6 1,5 Spełnione 

6 Wentylator 0,15 230 1,00 0,73 6 1,5 Spełnione 

7 Wentylator 0,15 230 1,00 0,73 6 1,5 Spełnione 

8 Wentylator 0,15 230 1,00 0,73 6 1,5 Spełnione 

9 Wentylator 0,15 230 1,00 0,73 6 1,5 Spełnione 

10 
Rozdzielnica 

RWDP 
5,05 400 1,00 7,92 16 2,5 Spełnione 

11 Zasilacz poż.  0,10 230 1,00 0,47 10 1,5 Spełnione 

12 Zasilacz poż.  0,10 230 1,00 0,47 10 1,5 Spełnione 

PODSUMOWANIE 9,47 400 9,47 4,03 14,85 63 35,0 Spełnione 

 

Obliczenia wykonano przy cos fi = 0,92 
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• ROZDZIELNICA RWDP 
 

Lp. 

Przeznaczenie 
obwodu 

Moc 
zainstalowana 

P 

Napięcie 
U 

Współczynnik 
jednoczesności 

kj 

Prąd 
obliczeniowy 

IB 

Prąd 
zabezpieczenia 

In 

Przekrój 
żyły Warunki 

[ kW ] [ V ] Pob Qob [ A ] [ A ] [ mm2 ] 

1 Centrala 11N 0,75 400 1,00 1,20 6 1,5 Spełnione 

2 Centrala 13N 2,20 400 1,00 3,53 6 1,5 Spełnione 

3 Centrala 12N 1,10 400 1,00 1,76 6 1,5 Spełnione 

4 Centrala 28N 0,50 230 1,00 2,42 6 1,5 Spełnione 

5 Centrala 29N 0,50 230 1,00 2,42 6 1,5 Spełnione 

6 Zasilacz poż.  0,10 230 1,00 0,47 10 1,5 Spełnione 

7 Zasilacz poż.  0,10 230 1,00 0,47 10 1,5 Spełnione 

8 Zasilacz poż.  0,10 230 1,00 0,47 10 1,5 Spełnione 

PODSUMOWANIE 5,35 400 5,35 2,57 8,57 20 6,0 Spełnione 

 

Obliczenia wykonano przy cos fi = 0,92 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów 
 

Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest modernizacja 

instalacji wentylacyjnej pomieszczeń laboratorium WSM im. J.Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w 
Poznaniu 

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na przedmiotowej działce obecnie występują obiekty kubaturowe oraz uzbrojenie. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Ze względu na to, że realizacja prac odbywać się będzie częściowo na terenie uzbrojonym istnieje 
prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Z tego tytułu należy ; 

W fazie realizacji prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związanych z 
wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (przy rozbiórkach i budowie nowych obiektów) 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej l m należy 
zabezpieczyć balustradą. Nachylenie dróg dla taczek nie może być większe niż 10%. Przejścia dla 
pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w 
listwy umocowane poprzecznie, w odstępach niemniej szych niż 0,4 m lub schody o szerokości nie 
mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylenie, po 
których dokonuje się ręcznego przenoszeni ciężarów, nie powinno mieć spadu większego niż 10%. 

Składowanie materiałów powinno się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach   odpowiednio   
wyrównanych   do   poziomu,   utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed 
przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie 
składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. 

Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące minimalne odległości: 

-   0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań; 

-   5 m - od stałego stanowiska pracy; 

-   2 m od wykopu i jednocześnie: 

-   0,6 m - od krawędzi klina odłamu wykopu; 

-   2 m - między stosami elementów, a budynkiem, który będzie w fazie  

realizacji. 

Substancje   i   preparaty   niebezpieczne   należy   przechowywać i przemieszczać po budowie w 
opakowaniach producenta. Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie 
przekraczającej 2 m. Prefabrykaty powinny być układane zgodni z instrukcją producenta. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów jest dopuszczalne 
wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku 
materiałów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione. 

Długość linii zasilającej w energię elektryczną wykonana z przewodów ruchomych nie powinna być 
większa niż 50 m dla poszczególnych odbiorników. Ewentualna wysokość zawieszenia przewodów 
powinna być taka, by nie utrudniać prowadzenia robót budowlanych, transportu i ruchu. 

Eksploatowane urządzenia i instalację na terenie budowy należy poddawać okresowym 
oględzinom, przeglądom, pomiarom i próbom w terminach określonych przez pracowników dozoru 
w instrukcji eksploatacji. 
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Zaleca się wykonywanie oględzin co najmniej raz w tygodniu, przegląd co najmniej raz na sześć 
miesięcy oraz po każdym usunięciu uszkodzeń, po przeniesieniu na inne miejsce i przed 
włączeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej. 

Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być zabezpieczone 
przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby odległość od 
najdalszego urządzenia zasilającego nie przekraczała 50 m. Podłączeniem i konserwacją urządzeń 
elektrycznych mogą się zajmować wyłącznie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E" - 
eksploatacja z podaniem wysokości napięcia do l kV. Kontrolę urządzeń elektrycznych pod 
względem bezpieczeństwa należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrolę stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy do roku, w okresach 
najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporności oraz ponadto: 

-   przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części  

elektrycznych i mechanicznych 

-   przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 

-   przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Oświetlenie stanowisk pracy powinno być, w miarę możliwości, światłem dziennym. W razie 
konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa 
oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem 
elektrycznym. Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym zagrożeniu 
porażeni prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w zasięgu ręki, powinno 
się używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24V) za pomocą transformatorów 
bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. Stojaki oświetleniowe mogą być zasilane 
napięciem 380/230 V pod warunkiem, że: 

-   oprawy umieszczone są powyżej 2,5 m od powierzchni, na której mogą   

znajdować się pracownicy; 

 -   mają zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim osiągniętym przez: 

a) ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej, 

b) samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość   tego prądu może być równa 
lub większa od bezpiecznej. 

Ponadto sztuczne źródło światła nie może powodować w szczególności: 

-    wydłużonych cieni, 

-    olśnienia wzroku, 

-    zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz     

  znaków stosowanych w transporcie, 

-    zjawisk stroboskopowych. 

 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich  wystąpienia 

Prace na wysokości 
Zagrożenie Skala zagrożenia 

niewyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na 
wysokości, w sprzęt chroniący przed upadkiem 

wysoka 
 

nieużywanie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników sprzętu ochronnego średnia 

niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających średnia 
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niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, m.in. nieprowadzenie 
szkoleń

średnia 

niska świadomość zagrożenia duża 

niewłaściwa organizacja pracy duża 

 
Rusztowania budowlane i drabiny 

Zagrożenie Skala zagrożenia 

upadek z wysokości wysoka 

złamanie kończyn średnia 

poślizgnięcie z powodu oblodzenia średnia 

porażenie piorunem średnia 

uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji duża 

 
Montaż konstrukcji 

 

 
Roboty spawalnicze 

 
Zagrożenie Skala zagrożenia 

stosowanie niewłaściwego osprzętu wysoka 

nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub oparzeniami 
rąk

wysoka 

lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych średnia 

wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem średnia 

 

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 

porażenie prądem wysoka 

oparzenie łukiem elektrycznym średnia 

powstanie pożaru niska 

 

  Roboty murowe i tynkarskie 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 

obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione wysoka 

nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu wysoka 

możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego odpowiednich zabezpieczeń 
części ruchomych 

wysoka 
 

zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej lub przeładowywanej zaprawy wysoka 

zachlapania oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka 

nieprawidłowo wykonane rusztowania  

Zagrożenie Skala zagrożenia 

możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości organizacji montażu wysoka 

możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości ciężaru elementów 
konstrukcji

wysoka 

wprowadzanie zagrożeń przez niestosowanie się do poleceń nadzoru montażu średnia 

możliwość urazów związanych z niewłaściwym składowaniem elementów lub ich 
przemieszczaniem 

średnia 
 

nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do zawiesi duża 

niestosowanie zabezpieczeń ochrony osobistej zwłaszcza przy pracach na 
wysokości

duża 

prac przy złych warunkach atmosferycznych duża 
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samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych (demontaż barierek) wysoka 

wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nieprzystosowanych wysoka 

upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo wykonanymi zabezpieczeniami 
otworów w stropach, demontaż barierek 

wysoka 
 

wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu 
materiałów z pojemników 

wysoka 
 

podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy, niezgodny z przepisami wysoka 

możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy 
 

wysoka 
 

urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości wysoka 

porażenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej wysoka 

 

Roboty malarskie 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych średnia 

stosowanie substancji mogących spowodować alergie średnia 

wykonywanie pracy na wysokości b. wysoka 

posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi popod ciśnieniem wysoka 

niebezpieczeństwo pożaru mała 

 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni 
mieć udzielony instruktaż, co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem przewidywanych 
zagrożeń, ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach 
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń (kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna). Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych instruktaż winien być przeprowadzony niezależnie i 
dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczególnych zagrożeń i sposobu ich uniknięcia. 
Instruktażu winien udzielić kierownik robót lub mistrz budowlany (brygadzista). 

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp.; 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować winien 
kierownik budowy. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy przedsięwziąć wszystkie kroki (siły i środki) 
w celu jego usunięcia. Pracownik znajdujący się w strefie zagrożenia niezwłocznie winien ją opuścić. 
Do czasu usunięcia niebezpieczeństwa należy strefę zagrożenia wydzielić i nie pozwolić na wstęp 
osób na jej teren. Zagrożenie winna usunąć tylko osoba do tego uprawniona i posiadająca 
odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadać stosowne zezwolenie 
(uprawnienia). 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 
sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą! ochronną wg 
obowiązujących tabel i norm. Pracownicy w/w sprzęt winni stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno się odbywać tylko przy nadzorze majstra 
budowy lub kierownika budowy,   przy zastosowaniu szczególnych wymagań bezpieczeństwa. Prace 
te winni wykonywać tylko pracownicy mający do ich wykonania stosowne przygotowanie 
poświadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, świadectwami, itp). 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,  umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

Podczas wykonywania prac na terenie budowy należy zabezpieczyć transport na wypadek 
konieczności ratowania zdrowia i życia. Na budowie winien się znajdować sprzęt łącznościowy (np. 
telefon komórkowy). 
Na terenie budowy winien znajdować się sprzęt p.poż. (gaśnice, koce, wiadra oraz beczki z wodą lub 
punkt czerpalny wody). 
Na wypadek skaleczeń lub drobnych urazów także na terenie budowy winien znajdować się punkt 
pierwszej pomocy medycznej, wyposażony w stosowny sprzęt i materiały. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


