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1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekt technologii bloku kuchennego
- uzgodnienia międzybranŜowe
- obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania
2. Wentylacja mechaniczna.
2.1. Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczeń projektuje się centralą nawiewną, podwieszaną
typu VS-10-RT-H-T o wydajności 1163 m3/h i spręŜu 200 Pa f-my VTS. Centralę
wentylacyjną projektuje się pod stropem, na klatce schodowej. Obsługa od dołu.
Powietrze czerpane będzie czerpnią ścienną z ruchomymi kierownicami o efektywnej
powierzchni przepływu 0,12 m2.
Nawiew powietrza do pomieszczeń projektuje się kratkami wentylacyjnymi
aluminiowymi typu KG 8 z nastawnymi kierownicami i przepustnicą f-my Schako.
Do pomieszczenia schowka porządkowego i W.C. nawiew powietrza kratkami
zamontowanymi u dołu drzwi o wymiarach 453x93 typu LTG f-my Helios.
Centrala wentylacyjna wyposaŜona jest przez wytwórcę w kompletną automatykę, w
skład której wchodzą:
- zawór trójdroŜny
- przepustnice
- połączenia elastyczne
2.2. Wywiew
Wywiew ogólny z pomieszczeń bloku kuchennego projektuje się kratkami
wentylacyjnymi KG-8 z nastawnymi kierownicami i przepustnicą f-my Schako.
Powietrze na zewnątrz usuwane będzie wentylatorem dachowym typu TH-800 N-HS,
zamontowanym na podstawie dachowej typu RS dla dachów płaskich. Przed
wentylatorem projektuje się izolowany przewód elastyczny i klapę zwrotną. Praca
wentylatora sterowana będzie bezstopniowym regulatorem obrotów REB.
Nad kuchnią gazową i taboretem gazowym projektuje się okap przyścienny z stali
nierdzewnej typu E o wymiarach 1400 x 700 mm f-my Sudluft. Okap posiada filtr
tłuszczowy i oświetlenie. Okap zamontowany będzie na wysokości 2,0 m od
posadzki. Z okapu powietrze usuwane jest na zewnątrz pomieszczenia wentylatorem
dachowym TH-2000-HS zamontowanym na podstawie dachowej typu RS dla
dachów płaskich. Przed wentylatorem projektuje się izolowany przewód elastyczny i
klapę zwrotną. Praca wentylatora sterowana będzie bezstopniowym regulatorem
obrotów REB.
Wentylatory, akcesoria i regulatory obrotów produkcji f-my Venture Industries.
Wydajności i spręŜ wentylatorów podano w zestawieniu elementów.
Wywiew z pomieszczenia W.C. projektuje się wentylatorem łazienkowym typu EDM
200 TZ. Wentylator posiada regulowane opóŜnienie. Powietrze usuwane jest

wentylatorem do istniejącego pionowego kanału murowanego. Wylot powietrza na
kanale murowanym zakończyć wyrzutnią dn 125.
Z pomieszczenia schowka porządkowego powietrze usuwane będzie na zewnątrz
grawitacyjnie. Pod stropem pomieszczenia projektuje się kratkę wywiewną, a ponad
dachem kołpak wywiewny dla dachów płaskich typu FDH dn 160 z tworzywa f-my
Helios. Kratkę z kołpakiem połączyć przewodem z tworzywa ocieplonym w przejściu
przez strop.
2.3. Kanały wentylacyjne.
Kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanały zamontowane na klatce schodowej zaizolować matami lamelowymi 6411 z
wełny szklanej gr 40 mm, z pokryciem zbrojoną folią aluminiową fmy ISOVER. Styki
mat zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Kanały w przejściach przez stropodach i
ponad dachem oraz podstawy dachowe zaizolować matami lamelowymi 6411 z
wełny szklanej gr 80 mm, z pokryciem zbrojoną folią aluminiową fmy ISOVER. Styki
mat zabezpieczyć taśmą samoprzylepną.
Izolację kanałów wentylacyjnych wykonać mocując maty na szpilkach zgrzewanych z
kanałem wentylacyjnym.
Przewody prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nie izolować.
Wszystkie projektowane kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej o
grubości:
Kanały prostokątne
- 0,6 mm – do wymiaru jednego z boków 315 mm
- 0,8 mm – do wymiaru jednego z boków 400 mm
- 1,0 mm – wymiar jednego wyŜszy niŜ 400 mm
Kanały okrągłe
- 0,6 mm – do średnicy 315 mm
2.4. Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.
Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z pomieszczenia węzła cieplnego nie
jest przedmiotem opracowania. W niniejszym projekcie przedstawiono schemat
podłączenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.
Przy centrali, na przewodzie powrotnym z nagrzewnicy projektuje się pompa Stratos
Eco 25/1-5
Na przewodzie zasilającym, przed pompą, na przewodzie zasilającym projektuje się
zawór mieszający VS 00 3W. VLV 2,5 z siłownikiem. Dostawa z centralą.
Zasilanie nagrzewnicy czynnikiem grzewczym projektuje się z rur systemu Uponor
MLC materiał PE-RT II generacji DOWLEX 2388 z umieszczoną pośrodku przekroju
przewodu, rurą z aluminium, posiadającą współczynnik chropowatości względnej k =
0,0004, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.40 W/mK. Maksymalne
parametry pracy dla instalacji centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar. Do ł ączenia
stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC wykonane z mosiądzu
cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w
komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Wszystkie złączki powinny być
wyposaŜone w system gwarancji próby szczelności przy próbie ciśnieniowej (system
test pressure prove).
Wszystkie przewody zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 20 mm.
Po wykonaniu instalacji naleŜy ją przepłukać i wypróbować na ciśnienie 6 bar.
Zakres niniejszego opracowania nie zawiera instalacji zasilania nagrzewnicy
czynnikiem grzewczym i ewentualnych zmian instalacji w węŜle cieplnym.
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ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
___________________________________________________________________
nr
pom

nazwa

kubatura
pomieszczenia

krotność
ilość
ilość
wymian
powietrza
powietrza
wg proj
wg proj
obliczeniowa
technol
technol
3
3
m /h
n
m /h
__________________________________________________________________________________
1,7
korytarz
46,5
2
93
93
__________________________________________________________________________________
2
kuchnia
58,23
4
233
wg obciąŜenia
cieplnego

___________________________________________________________________
3
mycie sprzętu
15,75
2
32
50
__________________________________________________________________________________
4
wydawanie posiłków 15,33
2
31
50
__________________________________________________________________________________
5
zmywalnia naczyń
14,62
3-5
73
73
__________________________________________________________________________________
6
schowek porządk.
6,27
2
13
20
__________________________________________________________________________________
8
szatnia-jadalnia
15,43
2
31
50
__________________________________________________________________________________
9
WC
50
__________________________________________________________________________________

OBLICZENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO DLA KUCHNI
___________________________________________________________________
urządzenie

moc
ciepło jawne
ciepło jawne ogółem
kW
W/kW
W/kW
__________________________________________________________________________________
kuchnia gazowa 4-palnikowa
6
250
1500
taboret gazowy
9
250
2250
__________________________________________________________________________________
razem Qj =
3750 W
współczynnik obciąŜenia urządzeń b=0,7
współczynnik równoczesnśoci pracy f=0,8
Ilość ciepła jawnego przenoszona konwekcyjnie z urządzeń kuchennych:
Qj.k. = 3750 x 0,8 x 0,7 = 2100 W
współczynnik zmniejszający z uwagi na usytuowanie okapu = 0,63
Ilość powietrza wentylacyjnego odprowadzana okapem:
1/3

Vt = 18 x 2100

x (1,15 + 1,7 x 0,93)

5/3

3

x 0,63 = 775 m /h

Ilość powietrza odprowadzana wentylacją ogólną:
3

Vog = 775 x 0,2 = 155 m /h
Zakładając podcinienie w wyskości 10%, ilość powietrza nawiewanego wynosi:
3

Vn = ( 775 + 155 ) x 0,9 = 837 m /h
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