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III.II. Cześć rysunkowa:
Nr rys.

Nazwa rysunku

Skala

INWENTARYZACJA
I.0

PLAN SYTUACYJNY

1:500

I.1

INWENTARYZACJA – RZUT PARTERU

1:100

I.2

INWENTARYZACJA – RZUT I PIĘTRA

1:100

I.3

INWENTARYZACJA – RZUT PODDASZA

1:100

I.4

INWENTARYZACJA – RZUT DACHU

1:100

I.5

INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A,
INWENTARYZACJA – ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA I
I.6
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
INWENTARYZACJA – ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I
I.7
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
ARCHITEKTURA

1:100
1:100
1:100

P.0

PROJEKT – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1:500

P.1

PROJEKT – RZUT PARTERU

1:50

P.2

PROJEKT – RZUT I PIĘTRA

1:50

P.3

PROJEKT – RZUT PODDASZA

1:50

P.4

PROJEKT – RZUT DACHU

1:100

P.5

PROJEKT – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B
PROJEKT – ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA I PÓŁNOCNOWSCHODNIA
PROJEKT – ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I PÓŁNOCNOZACHODNIA
KOLORYSTYKA ELEWACJI- ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA I
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
KOLORYSTYKA ELEWACJI- ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1:50

P.6
P.7
P.8
P.9
P.10

1:100
1:100
1:150
1:150
1:50

KONSTRUKCJA
K.1

KONSTRUKCJA – RZUT FUNDAMENTÓW

1:100

K.2

KONSTRUKCJA – RZUT PARTERU

1:100

K.3

KONSTRUKCJA – RZUT I PIĘTRA

1:100

K.4

KONSTRUKCJA – RZUT PODDASZA

1:100

K.5

KONSTRUKCJA – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B

1:100

WENTYLACJA
SAN.1

RZUT PARTERU

1:100

SAN.2

RZUT I PIĘTRA

1:100

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CO.1

RZUT PARTERU

1:100

CO.2

RZUT I PIĘTRA

1:100

CO.3

RZUT PODDASZA

1:100

INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA
WK.1

RZUT PARTERU

1:50

WK.2

RZUT I PIĘTRA

1:50

WK.3

RZUT DACHU

1:50

KOTŁOWNIA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU, INSTALACJA SOLARNA

K.1

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

K.2

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ

1:500
-

K.3

SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ

-

K.4

RZUT KOTŁOWNI

1:50

K.5

RZUT DACHU

1:50

K.6

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

-

K.7

SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ

-

PRZEŁOŻENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
KS.1

PLAN SYTUACYJNY

1:500

KS.2

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

1:100/1/250

KS.3

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

1:100/1/250

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
E.00

PRZEBUDOWA KOLIZJI KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

1:500

E.01

INSTALACJA ELEKTRYCZNA- PARTER

1:50

E.02

INSTALACJA ELEKTRYCZNA- 1 PIĘTRO

1:50

E.03

INSTALACJA ELEKTRYCZNA- PODDASZE

1:50

E.04

INSTALACJA ODGROMOWA – DACH

1:100

E.05

INSTALACJA ODGROMOWA – ELEWACJE

1:100

E.06

SCHEMAT TABLICY RG BIBLIO

-

E.07

SCHEMAT TABLICY RB2

-

E.08

SCHEMAT TABLICY TKOT

-

E.09

SCHEMAT TABLIC

-

E.10

SCHEMAT OPRZWODOWANIA KOTŁOWNI GAZOWEJ

-

E.11

SCHEMAT OPRZEWODOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ

-

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
I. UZGODNIENIA
1. Opinia archeologiczna
2. Decyzja- pozwolenie na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych
3. Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Łeba- Sienkiewicza III”
4. Opinia geotechniczna dla części działki nr 57/6 przy ul. 11 Listopada 5a w
Łebie- budynek Biblioteki Miejskiej
5. Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej
6. Warunki techniczne przełożenia przyłączy kanalizacji sanitarnej
7. Warunki techniczne na przebudowę sieci telekomunikacyjnej
8. Uzgodnienie projektu przyłączy kanalizacyjnych
9. Uzgodnienie
projektu
telekomunikacyjnej

przebudowy

elementów

infrastruktury

UWAGA:

Przyłącza sieci wod-kan i elektrycznej pozostają bez zmian, zgoda
właścicieli sieci: wod- kan i elektrycznej na dostawę wody i energii
elektrycznej oraz odbiór ścieków od projektowanej inwestycji nie są
wymagane.

1. Opinia archeologiczna

2. Decyzja- pozwolenie na prowadzenie ratowniczych badań
archeologicznych

3. Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Łeba- Sienkiewicza III”

4. Opinia geotechniczna dla części działki nr 57/6 przy ul. 11 Listopada 5a w
Łebie- budynek Biblioteki Miejskiej

5. Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej

6. Warunki techniczne przełożenia przyłączy kanalizacji sanitarnej

7. Warunki techniczne na przebudowę sieci telekomunikacyjnej

8. Uzgodnienie projektu przyłączy kanalizacyjnych

9. Uzgodnienie projektu przebudowy elementów infrastruktury
telekomunikacyjnej

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej izby zawodowej
projektantów i sprawdzających,
2. Decyzje o stwierdzeniu
sprawdzających,

przygotowania

zawodowego

projektantów

i

3. Oświadczenia projektantów i sprawdzających o zgodności projektu z prawem i
obowiązującymi przepisami oraz oświadczenie o zgodności zamierzenia
budowlanego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „ŁebaSienkiewicza III”
4. Informacja BIOZ

1. Zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej izby zawodowej
projektantów i sprawdzających
Projektanci architektury i konstrukcji:

Projektanci instalacji wentylacji:

Projektanci branży sanitarnej:

Projektanci instalacji elektrycznej:

2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
i sprawdzających.
Projektanci architektury i konstrukcji:

projektantów

Projektanci instalacji wentylacji:

Projektanci branży sanitarnej:

Projektanci instalacji elektrycznej:

3. Oświadczenia projektantów i sprawdzających o zgodności projektu z
prawem i obowiązującymi przepisami, oraz oświadczenie o zgodności
zamierzenia budowlanego z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego „Łeba- Sienkiewicza III”
Projektanci architektury i konstrukcji:
Poznań, dnia 20.09.2014r.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oświadczam, że prace projektowe dotyczące projektu pt:
„Projekt budowlany
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy ulicy 11
Listopada 5a w Łebie”
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Projektant architektury:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk
UAN-8386/64/90

Projektant konstrukcji:
inż. Piotr Kodur
upr. nr 28/89Pw

Sprawdzający:
inż. Grzegorz Idziaszek
upr. nr 302PW/92

Poznań, dnia 20.09.2014r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w/w projekt pt.:
„Projekt budowlany
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy ulicy 11
Listopada 5a w Łebie”
Został wykonany zgodnie z obowiązującym na terenie inwestycji Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego „Łeba- Sienkiewicza III”

Projektant architektury:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92
Sprawdzający:
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk
UAN-8386/64/90

Projektanci instalacji wentylacji:

Poznań, dnia 20.09.2014r.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oświadczam, że prace projektowe dotyczące projektu pt:
„Projekt budowlany
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy ulicy 11
Listopada 5a w Łebie”
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

mgr inż. Wojciech Żwan
Upr. 94/Gd/2002

mgr inż. Adam Papaj
Upr. 1529/EL1990

Projektanci branży sanitarnej:

Poznań, dnia 20.09.2014r.

Gmina Miejska Łeba
ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba

Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oświadczam, że projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno –
kanalizacyjnej, technologii kotłowni gazowej wraz z instalacja gazu, technologii instalacji
solarnej oraz projekt przełożenia przyłączy kanalizacyjnych dla projektu
„Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy ulicy 11 Listopada
5a w Łebie” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

inż. Maria Ruta
7131-7132/36/PW/2002

Sprawdzający:

mgr inż. Mikołaj Rosiejak
WKP/0162/PWOS/03

Sprawdzający:

mgr inż. Julia Anna Wiśniewska
WKP/0366/PWOS/09

Projektanci instalacji elektrycznej:

POZNAŃ, dnia 20.09.2014r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
Oświadczam, że projekt budowlany dla tematu:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ PRZY ULICY 11 LISTOPADA 5A W ŁEBIE.
W zakresie instalacji elektrycznych został sporządzony zgodnie z specyfikacją,
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.

(podpisy)
Projektant : Jerzy Witkowski
upr. nr UAN/N/7210/86

Sprawdził: Andrzej Dettlaff
upr. nr 93/82/Pw

4. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Biblioteki Miejskiej
przy ulicy 11 Listopada 5a w Łebie, na działce nr 57/6, obręb 1, Łeba.
Inwestor: Gmina Miejska Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA
ZDROWIA- BRANŻA BUDOWLANA

I

OCHRONY

I. WSKAZANIA
1.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest
termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Biblioteki Miejskiej zlokalizowanej
przy ulicy 11 Listopada 5a w Łebie, na działce nr 57/6, obręb 1, Łeba. Zamierzenie
budowlane obejmuje zakres przebudowy pomieszczeń, rozbudowy, robót
wykończeniowych, termomodernizacji, remontu dachu, elewacji oraz wprowadzenie
nowych nawierzchni utwardzonych przeznaczonych do ruchu pieszych i pojazdów.

2.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Biblioteka Miejska zlokalizowana jest na działce nr 57/6, obręb 1, przy ul. 11
Listopada 5a w Łebie. Teren jest ogrodzony, z wyjątkiem frontowej części działki.
Działka dostępna przez wjazd od ulicy 11 Listopada. Działka zaopatrzona jest w
przyłącze wodociągowe, elektryczne, gazowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

3.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy umieścić właściwe
tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy.

4.

Zagospodarowanie terenu budowy winno być zgodne z przepisami rozdziału 3 i 4
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Uwaga: podczas robót ziemnych należy zwrócić uwagę na ewentualne
elementy sieci podziemnych nie występujące na mapie.

5.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce ich wystąpienia.
Podstawy prawne:
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

6.

Tabela występowania zagrożeń wymienionych w w/w przepisach:
− ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości
− oddziaływanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych
− zagrożenie promieniowaniem jonizującym
− roboty w pobliżu linii wysokiego napięcia
− roboty w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych
− ryzyko utonięcia pracowników
− roboty w studniach, pod ziemią i w tunelach
− kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
− roboty w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
− stosowanie materiałów wybuchowych
− montaż i demontaż ciężkich prefabrykatów powyżej 1,0 t.

Uwaga: zagrożenie na niniejszej budowie występuje w zakresie przysypania
ziemią, upadkiem z wysokości, oddziaływanie substancji chemicznych.
7.

Roboty prowadzić
projektową.

w

kolejności

technologii

określonej

dokumentacja

8.

Wskazanie
sposobu
prowadzenia
instruktażu
pracowników
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

przed

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.
9.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką
ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują.
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczęciem.

10. Zagrożenie podczas prac na wysokości należy eliminować stosując rusztowania z
barierami ochronnymi, pasy i linki montażysty oraz kaski ochronne. Należy
przestrzegać przepisów BHP i zwracać uwagę na organizację pracy i porządek na
budowie.
o
ROBOTY ZWIĄZANE Z OCZYSZCZENIEM PODŁOŻA
Roboty związane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podłoża jak również
roboty demontażowe parapetów, rynien i rur spustowych oraz opierzeń prowadzić
należy pod nadzorem uświadamiając skalę zagrożeń. Roboty wstrzymać, gdy prędkość
wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robót należy stosować zsuwnice
pochyłe lub rynny zsypowe.
Wszelkie roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.
o
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- RENOWACJA ELEWACJI, PRACE
REMONTOWE DACHU
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem, ściśle przestrzegając
zawartych w nim wytycznych.
Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną uzależnioną od rodzaju robót a
także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy. W związku z
prowadzeniem robót przy użyciu wciągarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na
wysokości i rusztowaniach, winny one być prowadzone pod nadzorem z zachowaniem
szczególnej ostrożności i przepisów BHP.
o
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH I
WYSOKOŚCI
W trakcie robót na rusztowaniach i wysokościach należy zachować szczególną
ostrożność z zachowaniem następujących zasad:
− Rusztowania ustawić na twardym, równym podłożu,
− Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane
obciążenia,
− Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu dokonać odbioru technicznego
rusztowań przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

− Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z
instrukcją obsługi producenta lub projektem indywidualnym,
− Pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi
mają obowiązek używania kasków ochronnych,
− Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną,
− Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, w miejscach przejść dla
pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
Zabrania się:
• Montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań i ruchomych podestów roboczych:
o Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą
widoczność,
o W czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,
o W czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.
• Pozostawiania materiałów, wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów
roboczych po zakończeniu pracy
• Zrzucania elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych.
• Przeciążenia pomostów rusztowań materiałami.
• Wykonywania gwałtownych ruchów, przechylania się przez poręcze, gromadzenia
wyrobów, materiałów narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście.
UWAGI:
− Należy używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
− Pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania
lekarskie,
− Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztuką budowlaną.
o
WSKAZANIE
ŚRODKÓW
TECHNICZNYCH
I
ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH
II. Drogi, dojścia powinny być przejezdne,
III. Drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania się składowania na nich materiałów
budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp.
IV. Należy umieścić we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo –
informacyjne,
V. Miejsca niebezpieczne powinny byś ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone.
o
ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE
W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu ułożyć zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione.
o
ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE
Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów
rusztowań.
Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego górnej krawędzi.
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.
o

RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację
piorunochronną.
o
ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamknięte, oraz wypełnione nie więcej niż do ¾ ich wysokości.
Projektant architektury:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA- BRANŻA SANITARNA (INSTALACJA WENTYLACJI)
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-

art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego;
rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizowana będzie instalacja wentylacji mechanicznej,
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Istniejący budynek podlegający remontowi.

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak.
5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ, WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

Podstawowe zagrożenia mogą wystąpić podczas wykonywania:
- robót instalacyjnych – transportowaniu materiałów budowlanych,
z użyciem sprzętu podręcznego - zagrożenie uszkodzenia kończyn.

robót

6. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

Wszyscy pracownicy muszą przejść szczegółowe szkolenie BHP, przeprowadzone
przez osobę uprawnioną. Przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych kierownik
budowy winien udzielić pracownikowi szczegółowych informacji.
Roboty należy wykonywać według ustalonego harmonogramu.

7. WSKAZANIE
ŚRODKÓW
TECHNICZNYCH
I
ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIGAJĄCYCH 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.

-

należy zapoznać pracowników z planem bioz
pracownicy winni posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i badania
lekarskie
należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP
przedstawić drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrożenia
roboty budowlane realizować zgodnie z ustalonym harmonogramem;
na placu budowy umieścić tablicę budowy z numerami straży pożarnej,
pogotowia ratunkowego, policji;
przed rozpoczęciem wykonywania robót sprawdzić stan sprzętu;
pracownicy winni posiadać środki ochrony osobistej (kaski, rękawice, okulary
ochronne, ubranie robocze, obuwie);
w miejscu łatwo dostępnym umieścić apteczkę.
mgr inż. Wojciech Żwan
upr. 94/Gd 2002

mgr inż. Adam Papaj

upr. 1529/EL1990

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA - BRANŻA SANITARNA
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Miejska Biblioteka Publiczna ul. 11 Listopada 5a, 84-360 Łeba
SPIS TREŚCI :
−

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.

−

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

−

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

−

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia.

−

Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

−

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.

I.

CZĘŚĆ OPISOWA

1.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
− wykonanie robót wewnętrznych instalacji c.o., wody zimnej, wody ciepłej,
cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej,
− wykonanie robót montażowych urządzeń kotłowni, instalacji solarnej
− wykonanie prac budowlanych i robót wykończeniowych wewnętrznych
− montaż instalacji gazu
− montaż instalacji odprowadzenia spalin
− wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych.

2.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie działki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występują budynki
jednorodzinne oraz wielorodzinne, wykonane są sieci uzbrojenia podziemnego
terenu przebiegające w granicach lub bezpośrednim sąsiedztwie działki:
− kanalizacja sanitarna
− sieć wodociągowa
− kanalizacja deszczowa
− sieć energetyczna NN i SN
− sieć telefoniczna.

3.

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie występują

4.

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia.
Zagrożenia mogą wystąpić:

4.1. Roboty ziemne:
4.1.1. Wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów.
4.1.2. Zasypanie urobkiem – występuje w wykopach posiadających bezpieczne
nachylenie skarp oraz o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej
niż 1,5 m.
4.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy
i zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania
materiałów i przedmiotów przez cały czas trwania budowy.
4.3. Spadające przedmioty i elementy – występują przy robotach na wysokości oraz
robotach wykończeniowych, aż do zakończenia robót wykończeniowych.
4.4. Roboty na wysokościach – upadek ludzi z wysokości występuje w czasie montażu
i demontażu rusztowań i deskowań przez cały okres wykonywania robót aż do
zakończenia robót wykończeniowych.
4.5. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów.
4.6. Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia oraz pędnie pasowe
maszyn i urządzeń znajdujących się na budowie przez cały okres trwania budowy.
4.7. Kontakt z przedmiotami gorącymi – przy prowadzeniu prac spawalniczych,
podgrzewaniu smoły i lepiku.
4.8. Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w
czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych
energią elektryczną.
4.9. Zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez cały czas trwania budowy.
4.10. Zaprószenie oczu – występuje w czasie obsługi pilarek, szlifierek, układania wełny
mineralnej przez cały czas trwania budowy.
4.11. Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu,
zbrojenie, namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie.
4.12. Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy
na placu budowy i zapleczu budowy.

4.13. Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy
na placu budowy i zapleczu budowy.
4.14. Rozerwanie się tarczy – występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i
cięcia przez cały okres trwania budowy.
4.15. Zawalenie się rusztowania – występuje podczas montażu, eksploatacji i
demontażu rusztowań oraz deskowań.
4.16. Hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi,
obrabiarek do drewna, sprężarek przez cały okres trwania budowy.
4.17. Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały
okres trwania budowy.
4.18. Udar słoneczny –
nasłonecznionych.
5.

występuje

podczas

długotrwałej

pracy

w

miejscach

Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

5.1. Instruktaż prowadzą:
− pracodawca,
− kierownik budowy lub kierownik robót,
− brygadzista.
5.2. Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac
wymienionych w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”.
5.3. Instruktaż powinien obejmować w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
f) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
5.4. Udokumentować
przeprowadzenie
instruktażu
w
„Zeszycie
szkolenia
instruktażowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym
podpisem.
5.5. W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny
ryzyka zawodowego:
a) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych,
b) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,
c) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
d) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości,
e) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
f) instrukcja bhp przy transporcie ręcznym,

g)
h)
i)
j)
k)
6.

instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem,
instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi,
instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,
instrukcja przeciwpożarowa,
instrukcja bhp betoniarki.

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.

6.1. Kierownik budowy pełniący nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i
podwykonawców przestrzegania tych przepisów.
6.2. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stanem ochrony
przeciwpożarowej na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:
- kierownik robót,
- mistrz budowlany,
- brygadzista,
stosownie do zakresu obowiązków.
6.3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie
osoby przebywające na terenie budowy.
6.4. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości,
stosowanie środki ochrony zbiorowej, w szczególności:
- balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m. i poręczy
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m.; wolną przestrzeń pomiędzy deską
krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników
przed upadkiem z wysokości;
w przypadku zastosowania rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczenie
poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m,
- siatki ochronne,
- siatki bezpieczeństwa.
6.5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki
bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków
ochrony zbiorowej.
6.6. Organizacja terenu budowy poprawiająca warunki bezpieczeństwa:
- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie właściwej wentylacji,
- zapewnienie łączności telefonicznej,
II. WSKAZANIA
1.

Wskazanie elementów zagospodarowania
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

terenu,

które mogą

stwarzać

−
−
2.

Budynek główny – w związku z prowadzeniem prac wymiany instalacji
sanitarnych na wysokości,
Elektroenergetyczne kablowe linie zasilające.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót.

III. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH I
WYSOKOŚCI
W trakcie robót na rusztowaniach i wysokościach należy zachować szczególna
ostrożność z zachowaniem następujących zasad:
− rusztowania ustawić na twardym, równym podłożu,
− zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane
obciążenia,
− przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu dokonać odbioru technicznego
rusztowań przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu
do dziennika budowy),
− Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie
z instrukcją obsługi producenta lub projektem indywidualnym,
− Pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi
mają obowiązek używania kasków ochronnych,
− Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć strefę
niebezpieczną,
− Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, w miejscach przejść dla
pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
Zabronione jest:
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych:
− Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą
widoczność;
− Widoczność czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
− W czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.
Pozostawienie materiałów wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych
podestów roboczych po zakończeniu pracy.
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych.
Przeciążenie pomostów rusztowań materiałami.
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie
wyrobów, materiałów narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na
podeście.
UWAGI:
− używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
− pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania
lekarskie
− prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztuką budowlaną.
IV. WSKAZANIE
ŚRODKÓW
TECHNICZNYCH
I
ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

ORGANIZACYJNYCH
WYNIKAJĄCYM
Z

−
−
−
−

drogi, dojścia powinny być przejezdne,
drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania się składowania na nich
materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp.
umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo –
informacyjnych,
miejsca niebezpieczne powinny byś ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź
ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z:
1. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z
późn. zm.)
2. Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z późn. zm.)
3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844 z póżn. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Opracował:

inż. Maria Ruta
7131-7132/36/PW/2002

mgr inż. Mikołaj Rosiejak
WKP/0162/PWOS/03

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA- BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. Informacja dotyczy projektu instalacji elektrycznych przy termomodernizacji,

przebudowie i rozbudowa budynku miejskiej biblioteki publicznej przy ul.
11 Listopada 5a w Łebie; adres obiektu: ul. 11 Listopada 5a, Łeba działka
nr 57/6, obręb 1, Łeba

2. Biuro pro+jektowe
3. Autor projektu instalacji elektrycznych:

Jerzy Witkowski 61-858 Poznań, ul. Mylna 58 m. 14

4. Zakres robót instalacji elektrycznych

W całym projektowanym obiekcie występują następujące elementy robót elektrycznych:
4.1. wewnętrznych linii zasilających,
4.2. oświetlenia ogólnego
4.3. oświetlenia awaryjnego,
4.4. gniazd wtyczkowych 230V ,
4.5. montaż tablic zasilających i zabezpieczających
4.6. odgromowa
4.7. ochrony od porażeń,

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Budynek jest wolno-stojący.

6. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenia
Na działce przebiegają kable elektryczne, linie oświetlenia terenu, kanalizacja
teletechniczna, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazowa .

7. Zagrożenia występujące podczas robót
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia,
praca na wysokości.

8. Prowadzenia instruktażu pracowników
8.1. przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP
8.2. wyposażyć pracowników w atestowane wyposażenie ochronne i bezpieczeństwa
8.3. osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny posiadać
zaświadczenie kwalifikacyjne

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
9.1. przy pracach na muszą stosować: rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa oraz
kaski ochronne.
9.2. prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać powyłączeniu
tych urządzeń isprawdzeniu wyłączenia
9.3. urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z
obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być
zabezpieczone przed dostępem do nich osób niepowołanych.
9.4. techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być
bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
III.I. Część opisowa
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania.
 Zlecenie Inwestora – Gmina Łeba;

Wizja w terenie;
Uzgodnienia z Dyrekcją oraz Inwestorem;
Inwentaryzacja budowlana z dokumentacją fotograficzną;
Mapa do celów projektowych;
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁebaSienkiewicza III” ;
 Normy i przepisy budowlane;






2. Cel i zakres inwestycji
Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku w parterze, całkowita
przebudowa klatki schodowej, wydzielenie miejsca gromadzenia odpadów stałych
wraz z utworzeniem trzech miejsc parkingowych, w tym dwóch miejsc parkingowych
dla osób niepełnosprawnych na terenie Biblioteki Miejskiej w Łebie, na działce o
numerze 57/6 obr. 1 w ramach zadania „termomodernizacji, przebudowy i
rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy ulicy 11 Listopada 5a w Łebie”.
Inwestycja nie zmienia sposobu użytkowania terenu.

3. Opis stanu istniejącego
Projektowana inwestycja położona jest przy ulicy 11 Listopada 5a w Łebie na
działce o numerze ewidencyjnym 57/6 obręb 1.
Działka leży w strefie „OW1” i „OW2” – względnej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej.
Obszar objęty projektem znajduje się w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego.
Na terenie działki znajduje się budynek Biblioteki Miejskiej w Łebie. Działka
dostępna przez wjazd od ulicy 11 Listopada. Większość działki stanowi
powierzchnia biologicznie czynna w części południowej. Miejsce gromadzenia
odpadów stałych usytuowane jest na zapleczu budynku. Miejsca postojowe znajdują
się przy zachodniej elewacji budynku. Działka zaopatrzona jest w niezbędne
przyłącza.

4. Zestawienie powierzchni
powierzchnia działki
powierzchnia zabudowy- max. 30% pow. działki
powierzchnie utwardzona

3218 m2
454 m2
651 m2

100 %
14.1 %
20.2 %

powierzchnia biologicznie czynna- min. 40% pow. działki
powierzchnia projektowanej zabudowy
powierzchnia projektowanej opaski wokół budynku
projektowana powierzchnia utwardzona
powierzchnia projektowanego trawnika

2119 m2
154 m2
18 m2
227 m2
13 m2

65.84 %
4.78 %
0.56 %
7.05 %
0.4 %

5. Opis projektu
Zakres robót:
• rozbudowa budynku w parterze
• całkowita przebudowa klatki schodowej z dobudową windy
• budowa parkingu na 3 miejsca postojowe
• opaska wokół budynku
• utwardzone miejsca na składanie odpadów stałych wydzielone ścianami wraz z
zadaszeniem
• zabezpieczenie kanału sieci elektrycznej (zgodnie z odrębnym projektem
branżowym)
• przełożenie przyłączy kanalizacji sanitarnej (zgodnie z odrębnym projektem
branżowym)
• przebudowa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej (zgodnie z odrębnym
projektem branżowym)
• rekultywacja trawników i nawierzchni z kostki betonowej na powierzchniach
zniszczonych lub przekształcanych podczas robót budowlanych.
Projektowana zabudowa
Projekt zakłada rozbudowę istniejącego budynku Biblioteki Miejskiej w parterze, od
strony południowej oraz całkowitą przebudowę klatki schodowej wraz z dobudową
windy zewnętrznej.
Miejsca parkingowe
Projektuje się utwardzony plac manewrowy, jedno miejsce parkingowe o wymiarach
2,5 x 5 m, oraz dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6 x
5 m.
Projektowane miejsca parkingowe utwardzić kostką betonową 8x11 gr.6cm w
odcieniach czerwieni- zbliżonych do odcieni istniejącego chodnika, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr.8cm, podbudowie tłuczniowej gr. 15cm oraz warstwie
odsączającej z piasku stabilizowanego gr. 10cm, ograniczone krawężnikami
betonowymi drogowym 15x25x100cm na ławie betonowej.
Do obsługi parkingu planuje się wykorzystać istniejący wjazd/wyjazd od ul. 11
Listopada.
Opaska wokół budynku
W związku z planowaną rozbudową należy wykonać opaskę z betonowej kostki
betonowej wokół nowej części budynku.
Opaskę należy wykonać na szerokości 50cm , ze spadkiem 2% od budynku, z
kostki betonowej 8x11 gr.6cm. Kostkę betonową należy układać na warstwie
zagęszczonego piasku gr.10-15cm. Pod warstwę piasku należy ułożyć warstwę
geowłókniny.
Opaskę należy wykonać z kostki betonowej w odcieniach czerwieni- zbliżonych do
odcieni istniejącego chodnika.

Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Pojemnik na odpady sytuować w południowo-zachodniej części działki w miejscu
zaznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu.
Miejsce gromadzenia odpadów stałych wykonać jako plac utwardzony z gotowym
zamykanym zadaszonym boksem.
Boks wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. Wymiary boksu 454,5 cm x 304,5 cm.
Dach boksu w kształcie łuku wykonany z kompozycji żywicznych zbrojonych matą
szklaną, niebarwiony. Konstrukcja boksu z profili stalowych według rozwiązań
producenta. Osłony boczne z paneli z blachy perforowanej mocowanych do profili
stalowych. Należy zastosować panele z blachy w celu ograniczenia widoczności
wnętrza. Boks posiada odbojniki mocowane od wewnątrz do osłon bocznych. Drzwi
zamykane na zamek, wyposażone w rygiel górny i stopki blokujące.
Wymagany minimalny plac utwardzony pod boks 474,5 cm x 324,5 cm. Mocowanie
do podłoża odbywa się przy pomocy kołków montażowych. Pod boks należy
wykonać zbrojoną płytę betonową gr. 10cm na podsypce piaskowej grubości 30cm.
Pojemniki na odpady stałe:
Pojemniki na odpady stałe pojemność 1100 l – 2 szt., przeznaczone do segregacji –
papier, plastik, szkło.
Wszystkie miejsca na gromadzenie odpadów oddalone od wejść w odległości do 80
m.
Zieleń
Nie projektuje się zieleni wysokiej.
Nie przewiduje się likwidacji drzew.
Ogrodzenie
Bez zmian.
Pozostałe roboty
Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie działki należy zakryć
odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpieczyć w inny sposób.
Przewiduje się rekultywację trawników i nawierzchni z kostki betonowej na
powierzchniach zniszczonych lub przekształcanych podczas robót budowlanych.

6. Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej terenu
Działka leży w strefie „OW1” i „OW2” – względnej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej.

7. Informacja dotycząca zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników
Wpływ budowy na środowisko.

Projektowana inwestycja oraz eksploatacja projektowanego zamierzenia
budowlanego nie stanowi zagrożenia ani nie jest uciążliwa dla środowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników, nie pogarsza warunków
mieszkalnych na terenach sąsiednich.
Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie stanowi źródła
zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego.
Uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać granic
terenu do którego właściciel ma tytuł prawny.
Ustalone przedmiotowym planem funkcje i sposób ich realizacji w terenie nie
spowodują:
 przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu
 emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w ilościach
ponadnormowych;
 wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a
zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,
 wystąpienia promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i
życia ludzi, bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,
 zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą równowagę systemu
ekologicznego najbliższego otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości
środowiska przyrodniczego.
Bezpieczeństwo robót budowlanych.
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w BIOZ.

8. Wpływ eksploatacji górniczej
Działka, na której planowana jest inwestycja leży poza terenami górniczymi.

9. Pozostałe informacje
Projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi będącymi
integralną częścią opracowania.
Projektant architektury:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92
Opracowała:
mgr inż. arch. Joanna Kiedrowicz

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY
1. Podstawa opracowania.
 Zlecenie Inwestora – Gmina Łeba;

Wizja w terenie;
Uzgodnienia z Dyrekcją oraz Inwestorem;
Inwentaryzacja budowlana z dokumentacją fotograficzną;
Dokumentacja archiwalna budynku;
Mapa do celów projektowych;
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŁebaSienkiewicza III” ;
 Opinia geotechniczna- warunki gruntowo-wodne części działki nr 57/6 przy ul. 11
Listopada 5a w Łebie- budynek Biblioteki Miejskiej, sporządzona w lipcu 2014
roku przez mgr Karolinę Lis oraz mgr Kamila Nowaka;
 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Łebie, opracowana przez technika pożarnictwa Zbigniewa Wołocznika.
 Ustawa Prawo budowlane;







2. Cel i zakres opracowania.
1)

Cel opracowania
– uzyskanie pozwolenia na budowę.
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji, przebudowy i
rozbudowy Biblioteki Miejskiej w przy ul. 11 Listopada 5a w Łebie

2)

Zakres opracowania:
 Prace z zakresu przebudowy i remontu pomieszczeń istniejącego
budynku:
• Nowoprojektowane węzły sanitarne dla niepełnosprawnych
• Winda dla osób niepełnosprawnych
• Wprowadzenie nowych oraz przebudowa istniejących węzłów
sanitarnych.
• Przebudowa kotłowni.
• Wydzielenie nowych pomieszczeń z sali bibliotecznej (archiwum,
magazyn).
• Przebudowa przestrzeni Informacji Turystycznej;
• Wprowadzenie nowych ścian lekkich z płyt g-k.
• Przystosowanie budynku do przepisów p. poż. :
- całkowita przebudowa klatki schodowej,
- wydzielenie pomieszczeń ścianami o odpowiedniej odporności ogniowej
(kotłownia- ściany EI60),
- zastosowanie drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej w kotłowni
(EI30),
• Wprowadzenie nowoprojektowanych otworów drzwiowych lub ich
poszerzanie wraz z wprowadzeniem nowych nadproży oraz
zamurowywanie istniejących otworów drzwiowych.
• Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej.

• Remont pomieszczeń: naprawa tynków sufitów i ścian, roboty malarskie
oraz wymiana posadzek pomieszczeń.
• Poprawa wentylacji grawitacyjnej poprzez wspomaganie mechaniczne
• Wprowadzenie nowych przewodów kominowych
• Montaż balustrad oraz platformy dla niepełnosprawnych przy schodach
na poddaszu między pomieszczeniami P.2.02- P.2.05
 Prace z zakresu rozbudowy budynku:
• Rozbudowa budynku w parterze;
• Całkowita przebudowa klatki schodowej.
 Prace z zakresu termomodernizacji budynku:
• Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 040 gr. 15cm, lub
11cm metodą BSO.
• Docieplenie podłogi na gruncie styrodurem gr. 9 cm;
• Wykonanie nowych powłok tynkarskich oraz odtworzenie szachulca (muru
pruskiego);
• Podesty zewnętrzne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
• Remont schodów zewnętrznych;
• Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej,
• Montaż nowego zadaszenia,
• Montaż rynien i rur spustowych,
• Wymiana wszystkich obróbek blacharskich,
• Instalacja elektryczna oraz odgromowa,
Inwestycja nie zmienia sposobu użytkowania budynku.

3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego.
1)

Lokalizacja.
Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany przy ulicy 11 Listopada 5a w Łebie na
działce o numerze ewidencyjnym 57/6 obręb 1.
Obiekt będący przedmiotem inwestycji znajduje się na działce leżącej w
strefie „OW1” i „OW2” – względnej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej.

2)

Opis budynku.
Główna część budynku wykonana jest w technice szachulcowej. Posiada 3
kondygnacje (parter, pierwsze piętro oraz użytkowe poddasze).
Całość pokryta jest wielospadowym dachem, dodatkowo przestrzeń poddasza
doświetlona jest poprzez okna w lukarnach.
Budynek posiada 3 użytkowe kondygnacje nadziemne. Funkcjonalnie obejmuje
pomieszczenia Biblioteki Miejskiej oraz Biuro Informacji Turystycznej. Budynek
objęty projektem posiada zwarty rzut. Pomieszczenia Biblioteki Miejskiej oraz
Biuro Informacji Turystycznej znajdują się na parterze, na pierwszym piętrze
zlokalizowane są dwie duże sale, pomieszczenia biurowe, a na poddaszu
przestrzeń przeznaczona na wystawy czasowe.
Budynek obecnie posiada dwie klatki schodowe, pierwsza zabudowana łączy
wszystkie kondygnacje, druga zewnętrzna prowadzi na pierwsze piętro.
W części parteru od zaplecza budynku znajduje się kotłownia na opał stały.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne: murowane
Stropy: międzykondygnacyjny: DZ-3, strop poddasza: WPS
Dach: konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką
Podsufitka na poddaszu: płyty gipsowo-kartonowe
Schody zewnętrzne: żelbetowe
Schody wewnętrzne: żelbetowe
Kominy: Kominy wentylacyjne murowane zakończone czapą betonową.
Znaczna cześć kominów wykazuje odspojenia tynków.

4. Podstawowe parametry techniczne budynku.
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa:
Wysokość:
Kubatura obiektu:
Ilość kondygnacji nadziemnych:
Ilość kondygnacji podziemnych:

305.12 m2
616 m2
10.86 m
2891 m3
3
0

5. Przeznaczenie budynku, program użytkowy.
Budynek istniejący nie zmienia swojego przeznaczenia, funkcji ani programu
użytkowego.
Skala zadania obejmuje głównie remont elewacji i dachu, termomodernizację,
przebudowę budynku, całkowitą przebudowę klatki schodowej, rozbudowę budynku
w parterze oraz prace remontowe w poszczególnych pomieszczeniach z wymianą
wykładziny podłogowej i malowaniem.
Przebudowa obejmować będzie obszar parteru, pierwszego piętra oraz poddasza.
Przebudowa parteru polegać będzie na stworzeniu czytelni, szatni, pomieszczenia
socjalnego dla pracowników biblioteki z dostępem do światła dziennego. Dodatkowo
zaprojektowano toalety dla panów oraz pań i niepełnosprawnych zgodnie z polskimi
normami. Z dawnej przestrzeni czytelni wydzielono magazyn oraz archiwum. W

miejsce istniejącej kotłowni na paliwo stałe, przewiduje się kotłownię gazową.
Przebudowana została przestrzeń Informacji Turystycznej. Zaprojektowano toaletę
spełniającą normy oraz pomieszczenie gospodarcze.
Na 1 piętrze projektuje się przebudowę węzłów sanitarnych w budynku z
dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Rozbudowa obiektu polegać będzie na stworzeniu dodatkowej przestrzeni dla
Biblioteki Miejskiej. Projektuje się dobudowę nowej sali przeznaczonej na
jednoprzestrzenną wypożyczalnie książek. Obok znaleźć się ma gabinet dyrektora
oraz księgowość.
Należy również dostosować klatkę schodową do obowiązujących przepisów,
dlatego w miejscu obecnej klatki schodowej zlokalizowano nową. Pion ten będzie
obsługiwać wszystkie kondygnacje. Zaprojektowano również windę dla osób
niepełnosprawnych.
Forma architektoniczna rozbudowywanego budynku oraz klatki schodowej
nawiązuje do części istniejącej. Dostosowując się do otoczenia zaprojektowano
rozbudowę o tradycyjnej formie z zachowaniem zapisów Uchwały o miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
Na elewacji odtworzono szachulec (mur pruski), a na całości cokołu zastosowano
okładzinę z płytek klinkierowych.
Klatka schodowa przykryta jest dachem dwuspadowym, a parterowa bryła dachem
o niewielkim spadku.

6. Zestawienie pomieszczeń.
PARTER
POZ.
P_0.01

FUNKCJA

POSADZKA
PARKIET

P_0.02

BIBLIOTEKA Z
CZYTELNIĄ
CZYTELNIA

P_0.02a

KOMUNIKACJA

P_0.03

WYPOŻYCZALNIA

ISTNIEJĄCA
POSADZKA
PARKIET

P_0.04

PRZEDSIONEK

P_0.05

KOMUNIKACJA

P_0.06

WC MĘSKIE

P_0.07

WC DLA NPS

P_0.08

KOTŁOWNIA

P_0.09

WC PERSONELU

P_0.10

POM. GOSP.

P_0.11

POM. SOCJALNE

P_0.13

INFORMACJA
TURYSTYCZNA
CENTRUM
INICJATYW
SPOŁECZNYCH

P_0.14

PARKIET

PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10

POW.
(m2)

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

SUFITY

< H1,6M FARBA OLEJNA MATOWA
> H1,6M FARBA EMULSYJNA
< H1,6M FARBA OLEJNA MATOWA
> H1,6M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M FARBA OLEJNA MATOWA
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H1,6M FARBA OLEJNA MATOWA
> H1,6M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M FARBA OLEJNA MATOWA
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M FARBA OLEJNA MATOWA
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M PŁYTKI CERAMICZNE
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M PŁYTKI CERAMICZNE
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M PŁYTKI CERAMICZNE
> H2,0M FARBA NIEPYLĄCA
< H2,0M PŁYTKI CERAMICZNE
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M PŁYTKI CERAMICZNE
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M FARBA OLEJNA MATOWA
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H1,6M FARBA OLEJNA MATOWA
> H1,6M FARBA EMULSYJNA
< H1,6M FARBA OLEJNA MATOWA
> H1,6M FARBA EMULSYJNA

FARBA EMULSYJNA

75,81

FARBA EMULSYJNA

22,32

FARBA EMULSYJNA

13,26

FARBA EMULSYJNA

83,53

FARBA EMULSYJNA

7,41

SUFIT PODWIESZANY
G-K, FARBA EMULSYJNA
SUFIT PODWIESZANY
G-K, FARBA EMULSYJNA
SUFIT PODWIESZANY
G-K, FARBA EMULSYJNA
SUFIT PODWIESZANY
G-K, FARBA NIEPYLĄCA
SUFIT PODWIESZANY
G-K, FARBA EMULSYJNA
SUFIT PODWIESZANY
G-K, FARBA EMULSYJNA
SUFIT PODWIESZANY
G-K, FARBA EMULSYJNA
FARBA EMULSYJNA

4,05

FARBA EMULSYJNA

14,39

5,33
6,23
11,85
5,26
2,42
10,73
32,59

P_0.15

KOMUNIKACJA

SUFIT PODWIESZANY
G-K, FARBA EMULSYJNA
FARBA EMULSYJNA

P_0.17

< H2,0M FARBA OLEJNA MATOWA
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M FARBA OLEJNA MATOWA
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
FARBA EMULSYJNA

9,42

KLATKA
SCHODOWA
ARCHIWUM

PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PARKIET

P_0.16

FARBA EMULSYJNA

15.74

P_0.18

MAGAZYN

PARKIET

FARBA EMULSYJNA

FARBA EMULSYJNA

11.09

P_0.19

GAB. DYREKTORA

PARKIET

FARBA EMULSYJNA

FARBA EMULSYJNA

11.02

P_0.20

KSIĘGOWOŚĆ

PARKIET

FARBA EMULSYJNA

FARBA EMULSYJNA

17,33

11.00
2

SUMA (m ) 372.49
1 PIĘTRO
POZ.
P_1.01

FUNKCJA

POSADZKA

POW.
2
(m )

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

SUFITY

ISTNIEJĄCA
POSADZKA

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN

ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU

68,23

ISTNIEJĄCA
POSADZKA
ISTNIEJĄCA
POSADZKA
ISTNIEJĄCA
POSADZKA
ISTNIEJĄCA
POSADZKA
ISTNIEJĄCA
POSADZKA
ISTNIEJĄCA
POSADZKA

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN

ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU

22,76

ISTNIEJĄCA
POSADZKA
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PARKIET

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
< H2,0M PŁYTKI CERAMICZNE
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M FARBA OLEJNA MATOWA
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H1,6M FARBA OLEJNA MATOWA
> H1,6M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M PŁYTKI CERAMICZNE
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
< H1,6M FARBA OLEJNA MATOWA
> H1,6M FARBA EMULSYJNA
< H2,0M FARBA OLEJNA MATOWA
> H2,0M FARBA EMULSYJNA

ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
FARBA EMULSYJNA

13,08

FARBA EMULSYJNA

13,41

FARBA EMULSYJNA

19,61

FARBA EMULSYJNA

4,93

FARBA EMULSYJNA

11,98

FARBA EMULSYJNA

17,33

P_1.02

POM. PRACY
TWÓRCZOŚCI
LOKALNEJ
HALL

P_1.03

BIURO

P_1.04

PRZEDPOKÓJ

P_1.05

POKÓJ

P_1.06

ŁAZIENKA

P_1.07
P_1.08

POM. PRACY
TWÓRCZOŚCI
LOKALNEJ
POM. GOSP.

P_1.09

WC MĘSKIE

P_1.10

KORYTARZ

P_1.11

MAGAZYN

P_1.12

WC DLA NPS

P_1.13

MAGAZYN

PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
PARKIET

P_1.14

KLATKA
SCHODOWA

PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10

15,15
4,74
14,67
4,26
40,72

7,80

2

SUMA (m ) 258.87
PODDASZE
POZ.

FUNKCJA

P_2.01

SALA

P_2.02

SALA

P_2.04

MAGAZYN

P_2.05

SALA

P_2.06

KLATKA
SCHODOWA
MAGAZYN

P_2.07

POSADZKA
ISTNIEJĄCA
POSADZKA
ISTNIEJĄCA
POSADZKA
ISTNIEJĄCA
POSADZKA
ISTNIEJĄCA
POSADZKA
PŁYTKI GRES,
ANTYPOŚLIZG R10
ISTNIEJĄCA
POSADZKA

POW.
(m2)

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

SUFITY

ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN
< H2,0M FARBA OLEJNA MATOWA
> H2,0M FARBA EMULSYJNA
ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE
ŚCIAN

ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU
FARBA EMULSYJNA

112,67

ISTNIEJĄCE
WYKOŃCZENIE SUFITU

18,44

57,80
7,61
47,09
17,33

2

SUMA (m ) 260.94
RAZEM (m2) 891.36

7. Prace z zakresu przebudowy budynku.
1) Zakres przebudowy wewnątrz budynku:
• Wprowadzenie nowych oraz przebudowa istniejących węzłów sanitarnych.
• Przebudowa kotłowni.
• Wydzielenie nowych pomieszczeń na parterze (archiwum, magazyn).
• Przebudowa przestrzeni Informacji Turystycznej.
2) Prace z zakresu przystosowania budynku dla niepełnosprawnych:
Węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych
W budynku zaprojektowano dwie toalety ogólnodostępne przystosowane do
użytkowania przez osoby niepełnosprawne (pom.0.07- parter oraz pom.1.12- 1
piętro).
Toaletę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w umywalkę, miskę
ustępową, poręcze, pochwyty przystosowane dla niepełnosprawnych:
• wysokość miski ustępowej (mierzona do jej górnej części) powinna wynosić
45-50cm,
• przy misce ustępowej i umywalce należy zamontować poręcze
(rozmieszczenie wg części graficznej),
• spłuczka na wysokości maksymalnie 120cm od posadzki,
• podajnik papieru toaletowego powinien znajdować sie na wysokości 60-70cm
w odległości 70-90cm od ściany,
• umywalka mocowana na wysokości 85cm od posadzki, dolna krawędź min.
70cm od posadzki;
W podłodze powinien znajdować się wpust, a na ścianie na wysokości 50cm nad
posadzką zawór czerpalny według opracowania branży sanitarnej.
Przy wprowadzaniu tych zmian w pomieszczeniu należy zapewnić wentylację
poprzez montaż nowych przewodów wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej
mechanicznie.
Platforma schodowa dla niepełnosprawnych na poddaszu.
W celu przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy
biegu schodów na poddaszu między pomieszczeniem P.2.05 i P.2.02
wprowadzić systemową platformę przyschodową na szynach. Miejsce jej
usytuowania wskazano na rysunku P.03
• rodzaj napędu: elektryczna/ zębatka
• typ
urządzenia:
platforma
przychodowa
do
transportu
osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
• sterowanie platformy: przyciskowe, pilot na kablu spiralnym połączony z
platformą jako opcja joystick
• udźwig: 225 kg
• prędkość: ~0,1 m/s
• rodzaj toru: szyna prosta, długość do 15 m
• wymiar platformy: 750x700
Wytyczne do platformy:
• wykonana ze stali malowanej proszkowo RAL 9006
• podłoga antypoślizgowa
• poręcz na ścianie ułatwiająca wjazd
• platforma składana/ rozkładana

• blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez
osoby nieupoważnione
• przycisk na platformie „STOP”
• dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy
• płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy ułatwiające wjazd
wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy – najazdy
wprost lub boczny, system przeciw tnący
Szyna:
• wykonana ze stali malowanej proszkowo RAL 9006
• szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 100 mm
• szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów
160 mm
Sposób montażu:
• na słupkach do stopni schodów ich boków i ścian
Wykonanie:
• wewnętrzne
Zasilanie:
• jednofazowe 230V AC; TN –S (bezpiecznik 6A + wyłącznik bezpiecznika 30
Ma)
• napęd bateryjny na platformie 24V
Pobór mocy:
• 0,5 kW
Wyposażenie dodatkowe:
• dwie kasety wezwań
• kłódka do zamykania platformy
• krzesełko na platformie
• szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej
Winda dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie dostępności dla
osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia dostępu osobie niepełnosprawnej
na każdą kondygnację budynku zaprojektowano windę. Winda przystosowana
dla osób niepełnosprawnych projektowana jest przy przebudowywanej klatce
schodowej i jest windą zewnętrzną.
Fundament i zagłębiona w gruncie część szybu według projektu konstrukcji.
Część zewnętrzna szybu przeszklona, w układzie szkieletu stalowego wg
projektu dostawcy szybu.
Windę zaprojektowano jako elektryczną bezreduktorową, o udźwigu nominalnym
630 kg, dla 8 osób, o prędkości jazdy 1 m/s. Szyb windy o wymiarach
wewnętrznych 165 x 175 cm, kabina o wymiarach wewnętrznych 110 x 140 cm,
drzwi przeszklone, teleskopowe o szerokości 90 cm w świetle. Szyb windy
wentylowany. Powierzchnia otworów wentylacyjnych o minimalnym przekroju 1%
przekroju poprzecznego szybu. Podszybie głębokości 110 cm, nadszybie 290cm.
Ściany szybu należy wykonać gładkie, pionowe, prostopadłe do siebie.
Podszybie należy wykonać gładkie, poziome, nieprzepuszczalne dla wody.
Winda prowadzi z poziomu parteru (0,00 m) na poziom poddasza (+6,34m)
I zatrzymuje się na każdej kondygnacji.

3) Wprowadzenie nowych oraz przebudowa istniejących węzłów sanitarnych
w budynku.
Projektuje się przebudowę istniejących oraz wprowadzenie nowych węzłów
sanitarnych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (pom. 0.06, 0.09,
1.09). Odległość łazienek od stanowisk pracy może wynosić maks.75m.
Wyposażenie pom. 0.06, 1.09:
• 1 umywalka, 1 miska ustępowa, 1 pisuar,
• instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja, wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie, oświetlenie światłem sztucznym, ogrzewanie,
• ścianki kabin wykonać należy jako ścianki giszetowe do wys. 2.0m.
Wyposażenie pom. 0.09:
• 1 umywalka, 1 ustęp
• instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja, wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie, oświetlenie światłem sztucznym, ogrzewanie,
W miejscu istniejącego węzła sanitarnego zaprojektowano również
pomieszczenie socjalne dla pracowników biblioteki oraz Informacji Turystycznej:
• 3 miejsca siedzące przy stole,
• 1 zlewozmywak, 1 umywalka, kuchenka elektryczna, lodówka, szafki na
żywność,
• instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja, oświetlenie światłem sztucznym
oraz naturalnym, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie,
4) Przebudowa kotłowni
W pomieszczeniu istniejącej kotłowni węglowej, na poziomie parteru, przewiduje
się montaż urządzeń wchodzących w skład projektowanej kotłowni gazowej oraz
urządzeń technologii instalacji solarnej współpracującej z kotłownią gazową.
Powierzchnia kotłowni ulegnie pomniejszeniu, gdyż z części pomieszczenia
wydzielono łazienkę dla personelu Informacji Turystycznej oraz pomieszczenie
porządkowe. Projektowane pomieszczenia oddzielone będą od kotłowni ścianą o
odporności ogniowej EI60 z bloczków z betonu komórkowego o grubości 25 cm.
Strop kotłowni zabezpieczyć wprowadzając sufit podwieszany na ruszcie
stalowym jednopoziomowym z dwukrotnym poszyciem z płyt GKF typu DF lub
GKFI typu DFH2 o gr. 15mm. Wypełnienie z wełny mineralnej skalnej gr. min.
50mm i o obciążeniu charakterystycznym ciężarem własnym min. 0,35kN/m3.
Ustrój wykonać z zastosowaniem taśm uszczelniających i uszczelnień z mas
z gipsu szpachlowego według wytycznych producenta systemu.
Okna w pomieszczeniu kotłowni muszą być oszklone szkłem zwykłym.
Posadzkę kotłowni wykonać z płytek gres na kleju ze spadkami do studzienek.
Na ścianach do wys. 2m położyć glazurę, powyżej malować na biało farbą
niepylącą.
Wykonać fundamenty pod sprzęty na wysokość 10cm nad posadzką.
Przejścia przewodów instalacyjnych przez ścianę wydzielenia pożarowego
wykonać w klasie wydzielenia

Spaliny odprowadzone są za pomocą przewodów spalinowo-powietrznych
125/80 mm. Wkładkę kominową należy prowadzić w istniejącym kanale
dymowym.
Wentylacja pomieszczenia kotłowni realizowane będzie następująco:
• projektowany kanał wywiewny Ø150 mm
• nawiew – otwór ścienny 300 mm od poziomu podłogi
W kotłowni istnieje podposadzkowe odprowadzenie ścieków technologicznych do
studzienki schładzającej.
Instalacja solarna będzie wspomagać wytwarzanie energii cieplnej do produkcji
ciepłej wody użytkowej. Trzy sztuki płaskich kolektorów rurowych, na
konstrukcjach wsporczych zostaną umieszczone na dachu dobudowywanej
części budynku.
Kompletny projekt technologii opalanej gazem kotłowni wodnej o mocy 60 kW
znajduje się w opracowaniu branżowym.
5) Przystosowanie budynku do przepisów p. poż.
Ze względu na przystosowanie budynku oraz jego pomieszczeń do
obowiązujących przepisów ppoż. wprowadzono:
• całkowita przebudowa klatki schodowej,
• wydzielenie pomieszczeń ścianami o odpowiedniej odporności ogniowej
(kotłownia- ściany EI60),
• zastosowanie drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej w kotłowni (EI30),
• strop pomieszczenia kotłowni należy zabezpieczyć do odporności ogniowej
REI60 płytami GKF 2 x gr.15 mm
6) Prace rozbiórkowe i demontaże.
Projektuje się rozbiórkę elementów budynku niezbędnych do wykonania
przedmiotowej przebudowy.
Rodzaj robót rozbiórkowych:
• Wyburzenia ścianek działowych w przebudowywanych pomieszczeniach i
węzłach sanitarnych.
• Wyburzenie istniejącej klatki schodowej.
• Wybicie otworów na nowe drzwi i okna;
• Wybicie i powiększenie otworów drzwiowych;
• Demontaż przeznaczonych do wymiany okien i drzwi;
• Przebicia przez stropy na potrzeby nowych kanałów wentylacyjnych;
• Demontaż nawierzchni z kostki brukowej w części pod projektowaną
rozbudowę
• Rozebranie warstw wierzchnich podłogi na gruncie
UWAGA:
Prace rozbiórkowe można rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót.
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy prowadzić je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robót oraz z zachowaniem przepisów
BHP. Należy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia zagrożenia
życia i zdrowia podczas demontażu elementów obiektu.
Wywóz gruzu
Materiał rozbiórkowy segregować i sukcesywnie wywozić na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z
Inwestorem.

7) Ściany działowe.
W celu wydzielenia nowych pomieszczeń węzłów sanitarnych; przebudowy
wewnątrz pomieszczeń projektuje się nowe ściany w układzie pokazanym na
rysunkach.
Ze względu na charakter istniejących stropów ściany działowe parteru i I piętra
projektuje się o możliwie najlżejszej konstrukcji i obciążeniu na strop.
Nowe ściany działowe zaprojektowano jako płyty gipsowo kartonowe na
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych
właściwości akustycznych powinny zajmować całą wysokość między płytami
stropowymi, również poniżej warstw wykończeniowych posadzki i powyżej
sufitów podwieszanych. Izolację należy montować na systemowych stelażach
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych.
W miejscach mocowania armatury ścianki lekkie z płyt gipsowo kartonowych
należy wzmocnić.
8)

Nowoprojektowane otwory drzwiowe.
Z uwagi na konieczność dostosowania szerokości drzwi do obowiązujących
przepisów budowlanych projektuję się poszerzenie otworów drzwiowych.
Nowoprojektowane nadproża otworów drzwiowych należy wykonać wg
opracowania branży konstrukcyjnej.

9)

Zamurowania.
Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie
wapienno - cementowej.

10) Wentylacja pomieszczeń.
Dobudowa kanałów wentylacyjnych:
Projekt zakłada budowę pionów wentylacyjnych obsługujących nowe
pomieszczenia oraz istniejące, które obecnie nie są wentylowane w prawidłowy
sposób.
Instalacja została zaprojektowana jako grawitacyjna poprzez nawiewniki w
oknach, otwory wentylacyjne w drzwiach do pomieszczeń mokrych i niezależne
piony wyciągowe z pomieszczeń.
W wentylowanych pomieszczeniach odprowadzenie powietrza odbywa się
za pomocą kratki podłączonej do kanału wentylacji grawitacyjnej.
W celu przepływu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi wewnętrzne
pomieszczeń suchych powinny mieć szczelinę dolną w wysokości 1,5 cm, a
drzwi do pomieszczeń mokrych powinny być dodatkowo zaopatrzone w otwory
o łącznej powierzchni netto min. 0,022 m2.
Prawidłową wentylację w pomieszczeniu umożliwiają również nawiewniki
okienne. Należy je zamontować w istniejących oknach, a przy wymianie okien
na nowe, te również powinny być wyposażone w nawiewniki okienne.
Powietrze będzie usuwane z pomieszczeń kanałem wychodzącym ponad
połacią dachową w formie kominka wentylacyjnego. Wszystkie wloty do
projektowanych przewodów wentylacyjnych należy wyprowadzać w odległości
max. 15 cm pod stropem i zakończyć kratkami wentylacyjnymi wywiewnymi
ø150 mm. Przekrój kanałów wentylacji grawitacyjnej powinien wynosić co
najmniej 0,016 m2, co spełniają przewody o średnicy 15 cm. Kanały należy
zaizolować matami lamellowymi z wełny mineralnej grubości 30 mm w alufolii.
Kanały prowadzone ponad powierzchnią dachu należy zaizolować matami
lamellowymi z wełny mineralnej grubości 50 mm w alufolii oraz płaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej.

Wszystkie szachty wewnątrz pomieszczeń należy obudować ścianką lekką
o grubości 6 cm. Przewody wentylacyjne muszą być połączone w sposób
szczelny.
Nieprawidłowe podłączenia do pionów kominowych należy zlikwidować przez
zamurowanie cegłą ceramiczną pełną według części rysunkowej.
Uwaga
−
Piony należy prowadzić między belkami stropowymi oraz pomiędzy
krokwiami- ostateczna lokalizacja na etapie budowy i realizacji inwestycji.

8. Prace z zakresu rozbudowy budynku i przebudowy klatki schodowej.
1) Zakres rozbudowy budynku:
Istniejący budynek podlegać będzie rozbudowie w parterze. Rozbudowa obiektu
polegać będzie na stworzeniu dodatkowej przestrzeni dla Biblioteki Miejskiej.
Projektuje się dobudowę nowej sali przeznaczonej na jednoprzestrzenną
wypożyczalnie książek. Obok znaleźć się ma gabinet dyrektora oraz księgowość.
Należy również dostosować klatkę schodową do obowiązujących przepisów p.
poż, dlatego w miejscu obecnej klatki schodowej zlokalizowano nową. Pion ten
będzie obsługiwać wszystkie kondygnacje.
2) Ławy fundamentowe.
Ławy fundamentowe projektuje się na poziomie istniejącego posadowienia, jako
żelbetowe wylewane na budowie, o wymiarach 40x40 z betonu kl. C16/20 (B20), zbrojone stalą kl. A-III.
Pod ławami należy wykonywać 10cm warstwę podbetonu z betonu kl. C12/15 (B15). Na warstwie podbetonu przewidziano izolację przeciwwilgociową uzyskaną
przez dwukrotne naniesienie preparatów bitumicznych i położenie jednej warstwy
papy izolacyjnej. Szczegóły wg projektu konstrukcji.
3) Ściany fundamentowe.
Ściany fundamentowe zaprojektowano betonowe, murowane z bloczków
betonowych kl. 20 na zaprawie cementowej M-10.
Grubość ścian przyjęto 25 cm.
Na powierzchniach cokołowych i ścianach fundamentowych należy wykonać
izolację przeciwwodną z masy bitumicznej. Izolację termiczną ze styroduru XPS30 gr. 15 cm należy wykonać do poziomu ław fundamentowych i zabezpieczyć
folią kubełkową do wysokości 30 cm powyżej poziomem terenu.
4) Ściany zewnętrzne.
Projektuje się ściany zewnętrzne- Sz1, w układzie pokazanym w części
rysunkowej. Ściany Sz1 wykonać z cegły pełnej kl.150 układanej na zaprawie
M10, grubości 25 cm i ocieplić styropianem EPS 70-040 grubości 15 cm na
zaprawie klejowo-szpachlowej. Ściany zewnętrzne przewiązać ze ścianami
istniejącymi na strzępia.
Wykończenie ścian zewnętrznych: do wys. 3m płytki okładzinowe klinkierowe w
kolorze żółtym, mocowane do styropianu na klej elastyczny i mrozoodporny,
powyżej 3 m tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny średnioziarnisty 2,0
mm barwiony w masie lub malowany farbą silikonową, na siatce zatopionej w
kleju. Kolorystyka elewacji określona na rysunkach.
Na wschodniej ścianie klatki schodowej zaprojektowano imitację szachulca.

Po ociepleniu ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15 cm należy wyciąć
w nich korytka w miejscach mocowania desek. Następnie należy nałożyć siatkę z
włókna szklanego na zaprawie klejącej oraz podkładową masę tynkarską.
Deski mocować do muru za pomocą metalowych kotew M10 po obu krawędziach
deski, co 80cm, przez styropian i tulejki dystansowe z tworzywa.
Szczeliny miedzy deskami a styropianem wypełnić masą uszczelniającą.
Elewację tynkować po zabezpieczeniu desek folia malarką. Tynk malować
dwukrotnie farbą silikonową w kolorze określonym na rysunkach elewacji.
Po ostatecznym wykończeniu elewacji, tynk oraz deska powinny tworzyć jedną
płaszczyznę.
Zastosowane deski:
− z drewna KVH
− wymiarach 40x140mm,
− wilgotności 15% +/- 3%,
− impregnacja ciśnieniowa
− malowane w kolorze RAL 8017,
5) Ściany wewnętrzne nośne.
Projektuje się ściany wewnętrzne nośne- Sw7, w układzie pokazanym w części
rysunkowej. Ściany Sw7 wykonać z cegły pełnej kl.150 układanej na zaprawie
M10, grubości 25 cm.
6) Ściany działowe.
Bloczki z betonu komórkowego gr. 12 cm.
7) Dylatacja.
Zakłada sie wykonanie dylatacji na styku elementów konstrukcyjnych części
projektowanej z ścianami budynku istniejącego. Szczelinę dylatacyjną wypełnić
styropianem gr. 1cm.
8) Strop.
Nad projektowaną częścią budynku strop żelbetowy prefabrykowany z płyt typu
Sp20/A1/R60. Grubość konstrukcyjna stropu dla płyt SP – h=20 cm. Szczegóły
wg projektu konstrukcji.
Warstwy stropu:
− Wełna mineralna 5 cm
− Wełna mineralna 15 cm
− Paroizolacja
− Strop żelbetowy prefabrykowany z płyt typu Sp20/A1/R60 20 cm
− Tynk gipsowy 1 cm
9)

Dach.
• Klatka schodowa
Konstrukcję nośną dachu zaprojektowano jako drewnianą w formie wiązarów
jętkowych dwuspadowych o kącie nachylenia połaci 320.
Wiązary oparte na murłatach o wymiarach 15 x 15 cm. Dla wiązarów
dachowych zaprojektowano pełne deskowanie z tarcicy iglastej gr. 2,8 cm.
Wszystkie elementy drewniane dachu należy zabezpieczyć preparatem
grzybo i ogniochronnym do EI30.

Pozostałe warstwy dachu:
− Blachodachówka
− Łaty 4x6cm
− Kontrłaty 2x3cm
− Papa podkładowa
− Deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm
• Parterowa rozbudowa
Dach zaprojektowano jako jednospadowy o kącie nachylenia 120 z
przestrzenią wentylowaną. Na stropodachu z płyt kanałowych
zaprojektowano kratownice z tarcicy iglastej kl. C-24. Pas górny i dolny o
wymiarach 4 x 15 cm połączone słupkami i krzyżulcami z tarcicy iglastej o
wymiarach 2,8 x 12 cm. Wszystkie elementy kratownicy należy łączyć przez
gwoździowanie. Na pasie górnym kratownic należy wykonać deskowanie
pełne z tarcicy iglastej o grubości 28 mm. Wszystkie elementy drewniane
dachu należy zabezpieczyć preparatem grzybo i ogniochronnym do EI30.
Pozostałe warstwy dachu:
− Blachodachówka
− Łaty 4x6cm
− Kontrłaty 2x3cm
− Papa podkładowa
− Deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm
10) Wykończenie dachu.
Dach kryty blachodachówką w kolorze ceglastym zbliżonym do istniejącego.
Blachodachówka mocowana wg zaleceń producenta. Blachę okapową należy
wprowadzić w rynnę. Nawiewy do szczelin wentylacyjnych pod
blachodachówką oraz pod deskowaniem. Należy założyć gąsiory z
odpowietrzeniem.
Projektuje się stopnie, płotki przeciwśnieżne i ławy kominiarskie.
11) Podłoga na gruncie
Warstwy podłogi na gruncie:
− Parkiet
− Wylewka betonowa gr. 5.5 cm
− Folia PE gr. 0.02 cm
− Izolacja termiczna styrodur gr. 10 cm
− Izolacja przeciwwodna 2x papa na lepiku
− Chudy beton gr. 15 cm
− Zagęszczona podsypka piaskowa gr. do 20 cm
− Grunt rodzimy
12) Nadproża.
Według opracowania projektu konstrukcyjnego.
13) Wieńce.
Żelbetowe- według opracowania projektu konstrukcyjnego.
14) Podciągi.
Według opracowania projektu konstrukcyjnego.
15) Schody.
Istniejąca klatka schodowa ulegnie całkowitej przebudowie.

Schody dwubiegowe w konstrukcji żelbetowej, wykończone płytkami gres.
Należy wyposażyć je w balustrady i poręcze do wysokości 110 cm ponad
poziom planowanej posadzki. Umiejscowienie balustrad i poręczy pokazane
w części rysunkowej.
Szczegóły według opracowania projektu konstrukcyjnego.
16) Wentylacja pomieszczeń.
Przewiduje się wentylację wyciągową na bazie wentylatorów montowanych
bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych grawitacyjnych. Przekrój kanałów
grawitacyjnych wynosi 14x14 cm.
W celu przepływu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi wewnętrzne
pomieszczeń suchych powinny mieć szczelinę dolną w wysokości 1,5 cm.
Prawidłową wentylację w pomieszczeniu umożliwiają również nawiewniki
okienne.
Trzon kominowy murowany z cegły ceramicznej pełnej.
Ponad poziomem dachu komin należy otynkować, pomalować zgodnie z
rysunkami kolorystyki elewacji oraz zakończyć czapą betonową.

9. Wykończenie wewnętrzne.
1) Remont istniejących pomieszczeń
Projektuje się naprawę tynków ścian i sufitów, wymianę posadzek oraz
malowanie pomieszczeń wskazanych na rysunkach.
Zakłada się również częściowe uzupełnienia tynków wynikłe z wymiany części
stolarki drzwiowej.
Przed przystąpieniem do wykończenia ścian należy skuć istniejące płytki
ceramiczne lub usunąć stare powłoki malarskie, wykonać miejscowe wyprawy
gładzią gipsową. Materiały wykończeniowe ścian i posadzki wg tabeli zestawienia
pomieszczeń.
2) Sufity podwieszane:
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz korytarzach zaprojektowano
sufity podwieszane na wysokości: 270 cm- korytarze, 255 cm- łazienki.
Sufity podwieszane monolityczne z płyt gipsowo- kartonowych montować do
stropów na wieszakach systemowych lub systemowym ruszcie stalowym. Płyty
malowane farbą emulsyjną na kolor biały.
3) Wyprawy ścian i sufitów:
• Na projektowanych ścianach murowanych i sufitach należy wykonać gipsowe
tynki maszynowe.
• Ściany w pomieszczeniach suchych:
- ściany w salach, pracowniach, pomieszczeniach administracyjnych itp. do
wys. 1,6 m lamperie malowane farbą olejną matową, powyżej malowane farbą
emulsyjną
- ściany w ciągach komunikacyjnych do wys. 2,0 m lamperie malowane farbą
olejną matową, powyżej malowane farbą emulsyjną
Na powierzchniach ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaszpachlować łączenia.
• W pomieszczeniach mokrych na ścianach wykonać hydroizolację z folii w
płynie do wysokości 2 m nad planowany poziom posadzki. Do tejże wysokości
wyłożyć glazurą. Powyżej pomalować farbą emulsyjną.
• Przy nowoprojektowanych zlewach i umywalkach w pomieszczeniu socjalnym
należy wykonać fartuchy z płytek ceramicznych do wysokości 1,6 m i na
szerokości 40 cm większą od wymiaru urządzenia.
• Sufity malowane farbą emulsyjną.

4) Posadzki:
• sale, pomieszczenia administracyjne: parkiet,
• korytarze, klatki schodowe, szatnia, strefa wejściowa, sanitariaty,
pomieszczenia porządkowe, kotłownia: płytki gres, antypoślizgowe, z
cokolikiem 10 cm
• W
pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych
wykonać
dodatkową
hydroizolację z folii w płynie
• klatki schodowe: płytki gres z wykończeniem systemowym dla schodów.
5) Montaż pochwytów przyściennych oraz balustrad na klatkach schodowych.
Na wszystkich klatkach schodowych należy zamontować pochwyty przyścienne
wyżłobione w ścianie na normatywnej wysokości 110 cm.
Pochwyty o przekroju kołowym i średnicy 4 cm należy wykonać ze stali
nierdzewnej w kolorze naturalnym. Mocowanie poręczy proste- kotwami do
ściany, w odległości 5 cm od muru.
Balustrady - pochwyt Ø 4 cm na wysokości 110cm, tralki Ø 1,5 cm o rozstawie co
10cm.
Balustrady ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym.
Mocowanie balustrady proste - słupki mocowane kotwami do posadzki.
6) Stolarka drzwiowa wewnętrzna.
Projektowane drzwi wewnętrzne:
• płytowe, pełne,
• wyposażone w 1 zamek.
• Drzwi do wydzielonych ustępów z kratką lub otworami o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niż 0,22 m2.
• Kabiny w toaletach męskich wydzielone za pomocą ścianek giszetowych z
drzwiami.
Pozostałe parametry ujęte w zestawieniu stolarki.
Stolarka zgodna z:
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz
PN-EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”, PN-B-0215103:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.”

10. Opis warstw przegród pionowych i poziomych.
Sz1 ściany zewnętrzne
Cegła pełna 25 cm kl. 150 na zaprawie M10, ocieplonie styropianem EPS 70-040
grubości 12 cm na zaprawie klejowo-szpachlowej.
Sz1 ściany zewnętrzne fundamentowe
Bloczki betonowe kl. 20 na zaprawie cementowej M10, izolacja pionowa 2x
Bitizol R+P, styrodur XPS-30 gr. 15 cm na zaprawie klejowej, izolacja pionowa z
folii kubełkowej
Sw1 ściany działowe o odporności ogniowej REI60, gr 25 cm
Bloczki z betonu komórkowego na zaprawie wapienno-cementowej gr. 25 cm
Sw2 ściany działowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gr 12 cm
Płyty gipsowo-kartonowe GKBI 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty
gipsowo-kartonowe GKBI 2x gr. 12,5mm, profile CW 75

Sw3 ściany działowe, gr 12 cm
Płyty gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty
gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, profile CW 75
Sw4 zamurowania
Bloczki z betonu komórkowego na zaprawie wapienno-cementowej gr.
dostosowana do gr. ścian istniejących
Sw5 obudowa pionów wentylacyjnych
Płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr. 2 x 12,5 mm montowane na ramach z profili
C65 i słupkach L 50x50x8 mm, wypełnienie z wełny mineralnej gr. 60 mm
Sw6 zamurowania wlotów przewodów kominowych
Cegła ceramiczna pełna
Sw7 wewnętrzna ściana konstrukcyjna
Cegła pełna 25 cm kl. 150 na zaprawie M10,
Sw8 ściana działowa, gr. 12 cm
bloczki z betonu komórkowego na zaprawie wapienno-cementowej, gr. 12 cm
P1 Podłoga na gruncie
Parkiet, wylewka betonowa gr. 5,5 cm, folia PE 0.02 cm, izolacja termicznastyrodur gr. 10 cm, izolacja przeciwwodna- 2x papa na lepiku, chudy beton gr. 15
cm, zagęszczona podsypka piaskowa gr. do 20 cm, grunt rodzimy
P1a Podłoga na gruncie
Płytki gres na kleju, wylewka betonowa gr. 5,5 cm, folia PE 0.02 cm, izolacja
termiczna- styrodur gr. 10 cm, izolacja przeciwwodna- 2x papa na lepiku, chudy
beton gr. 15 cm, zagęszczona podsypka piaskowa gr. do 20 cm, grunt rodzimy
P2 Podłoga na gruncie- docieplenie istniejącej podłogi
Warstwy projektowane: parkiet, wylewka betonowa gr. 5,5 cm, folia PE 0.02 cm,
izolacja termiczna- styrodur gr. 9 cm,
Warstwy istniejące: izolacja termiczna- styropian gr. 2 cm , izolacja
przeciwwodna- 2x papa na lepiku, chudy beton gr. 10 cm, żwir ubijany warstwami
gr.15 cm, grunt rodzimy
P3 Spoczniki
Płytki gres na kleju, płyta monolityczna żelbetowa spocznika gr. 15 cm, tynk
gipsowy 1 cm malowany farbą emulsyjną
P4 Strop
Wełna mineralna gr. 5 cm, wełna mineralna gr. 15 cm, paroizolacja, strop- płyty
kanałowe gr. 20 cm, tynk gipsowy 1 cm malowany farbą emulsyjną
D1 Dach 1
Blachodachówka, łaty 4x6 cm, kontrłaty 2x3 cm, papa podkładowa, deskowanie
pełne tarcica gr. 28 mm,
D2 Dach 2
Blachodachówka, łaty 4x6 cm, kontrłaty 2x3 cm, papa podkładowa, deskowanie
pełne tarcica gr. 28 mm, kontrłaty 2x3 cm, folia paro przepuszczalna, wełna
mineralna gr. 17.5 cm, wełna mineralna gr. 5 cm, paroizolacja, płyty GKF

11. Prace z zakresu termomodernizacji budynku.
1)

Ocena ciepłochłonności przegród budynku
Istniejący budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie
ochrony cieplnej. Nie stwierdzono występowania zjawiska przemarzania
przegród, co jednak, przy braku możliwości regulacji dopływu ciepła w
zależności od aktualnego zapotrzebowania, odbywa się kosztem dużych
nakładów ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń, gdyż przegrody zewnętrzne
mają niską izolacyjność termiczną i występują liczne mostki cieplne.

2)

Projektowane docieplenie budynku.
W celu zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane, a
wiec obniżenia kosztów ogrzewania budynku niezbędne jest docieplenie
przegród zewnętrznych budynku.
Wybór rodzaju izolacji cieplnej
Proponuje się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą bezspoinową
ze styropianu EPS 70-040 oraz podłogi na gruncie styrodurem XPS 30.
Grubość izolacji cieplnej i obliczenia współczynnika przenikania ciepła U
określone zostały na podstawie audytu.

Grubości ocieplenia:
 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku:
Część 1- metodą bezspoinową styropian EPS 70-040 gr.15cm.
Część 2- metodą bezspoinową styropian EPS 70-040 gr.11cm.
Część 2a- metodą bezspoinową styropian EPS 70-040 gr.11cm.
Część 3- metodą bezspoinową styropian EPS 70-040 gr.15cm.
Część 4- metodą bezspoinową styropian EPS 70-040 gr.15cm.
 Docieplenie podłogi na gruncie XPS 30 gr. 9cm.
3)

Podłoga na gruncie
Projektuje się docieplenie podłogi na gruncie styrodurem XPS-30 grubości 9
cm. Po demontażu warstw wierzchnich podłogi, na istniejącej izolacji termicznej
ze styropianu gr. 2 cm, należy ułożyć warstwę projektowanego ocieplenia ze
styroduru XPS-30gr. 9 cm, a na nim warstwę lekkiej folii z wywinięciem na
ściany. Następnie należy wykonać płytę dociskowa, z betonu zbrojonego siatką
stalową gr. 5.5 cm.
Na płycie dociskowej w pomieszczeniach mokrych stosujemy dodatkowo
warstwę hydroizolacji w płynie. Hydroizolację należy wywinąć na ścianę i
zabezpieczyć cokołem z płytek ceramicznych.
Warstwy projektowane:
− Parkiet lub płytki gres na kleju (wg tabeli zestawienia pomieszczeń)
− wylewka betonowa gr. 5,5 cm,
− folia PE 0.02 cm,
− izolacja termiczna- styrodur gr. 9 cm,
Warstwy istniejące:

−
−
−
−
−
4)

izolacja termiczna- styropian gr. 2 cm ,
izolacja przeciwwodna- 2x papa na lepiku,
chudy beton gr. 10 cm,
żwir ubijany warstwami gr.15 cm,
grunt rodzimy

Ściany zewnętrzne.
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem
styropianu EPS- 70-040 o współczynniku przewodności λ=0,04 W/mK i
grubości 15cm lub 11cm (wg planu sytuacyjnego).
Istniejące tynki i mury należy zagruntować preparatem gruntującym. Przed jego
użyciem powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od powłok malarskich,
nalotów, wykwitów i innych środków obniżających przyczepność. Tynki
odspojone od podłoża należy usunąć, uzupełnić, przed pomalowaniem
odczekać do momentu pełnego związania.
Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża.
Istniejące uszkodzone i odspajające się wyprawy tynkarskie usunąć – użyć
środka do czyszczenia elewacji. Powstałe ubytki uzupełnić gotową zaprawą
wyrównującą (fragmenty o słabym podłożu zagruntować emulsją gruntującą).
Podłoża przewidziane do ułożenia ocieplenia przed rozpoczęciem niniejszych
prac muszą posiadać wymaganą nośność i przyczepność.
Z ścian istniejących oznaczonych na planie sytuacyjnym jako ściany części
budynku nr 1 należy skuć istniejące płytki okładzinowe klinkierowe oraz
istniejącą warstwę ocieplenia.
Montaż płyt styropianowych i siatki wzmacniającej.
Płyty styropianowe kleić do ścian zaprawą klejową i dodatkowo zamocować
kołkami plastikowymi o trzpieniu metalowym.
Na wszystkich płaszczyznach ścian należy zatopić siatkę wzmacniająca
podtynkową z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą klejową. Należy ją
stosować na elewacji nie narażonej na uderzenia przy wykorzystaniu jednej
warstwy, bądź wraz z siatką wzmocnioną na elewacjach narażonych na
uderzenia. Po przygotowaniu warstwy kleju, przycięty pas siatki przyłożyć do
świeżej masy i zatapiać przy użyciu pacy ruchami od środka ku brzegom.
Siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm, a na narożnikach na
szerokość 200mm. Siatka musi być tak zatopiona, aby na powierzchni nie był
widoczny jej kolor.
Mocowanie płyt łącznikami mechanicznymi.
Przy zastosowaniu łączników do wybranego BSO, wykonawca jest
zobowiązany wykonać próby wytrzymałości łączników, oraz ponownie dokonać
obliczeń z określeniem dobranego typu łączników i sposobu ich
rozmieszczenia. Łączniki osadzać po stwardnieniu kleju, minimalna liczba
łączników: 4-8szt./m2, zgodna z wytycznymi dostawcy systemu, w strefie
narożnej budynku należy zwiększyć ilość łączników do min. 6szt./m2; min.
głębokość zakotwienia w warstwie nośnej ściany – co najmniej na długość
strefy rozprężnej, nie należy stosować wyłącznie łączników bez uprzedniego
klejenia płyt, szczeliny dylatacyjne wykonać z zastosowaniem profili
dylatacyjnych, ościeża okien i drzwi wykonać przy pomocy profili ochronno –
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Wymagana
grubość izolacji ościeży otworów okiennych to 2-3 cm. Na krawędzie otworów,
drzwi i okien dodatkowo nakleić materiał izolacyjny z dodatkowych pasków
tkaniny z włókna szklanego o wymiarach min. 35×35cm pod kątem 45°.

Elewacja imitująca mur pruski.
Do istniejących desek, które należy poddać renowacji, należy przymocować
bale drewniane za pomocą metalowych kotew M10 co 80cm.
Szczeliny miedzy deskami a styropianem wypełnić masą uszczelniającą.
Elewację tynkować po zabezpieczeniu desek folia malarką. Tynk malować
dwukrotnie farbą silikonową w kolorze określonym na rysunkach elewacji.
Po ostatecznym wykończeniu elewacji, tynk oraz bale powinny tworzyć jedną
płaszczyznę.
Zastosowane bale:
− z drewna KVH
− wymiarach 100x140mm,
− wilgotności 15% +/- 3%,
− impregnacja ciśnieniowa
− malowane w kolorze RAL 8017,
Wykończenie elewacji.
Na przygotowanej ścianie do wysokości 3 m położyć płytki okładzinowe
klinkierowe o grubości nieprzekraczającej 1.5 cm, w kolorze żółtym. Płytki
klinkierowe mocowane do styropianu na klej elastyczny i mrozoodporny.
Powyżej 3 m wykonać tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny
średnioziarnisty 2,0 mm barwiony w masie lub malowany farbą silikonową
w kolorystyce określonej na rysunkach.
Do wykonania powłoki malarskiej można przystąpić po wyschnięciu wyprawy
tynkarskiej nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach od jej wykonania.
Powierzchnie należy pomalować farbą silikatową. Farbę można nakładać za
pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Malowanie powinno być
wykonane przez doświadczonego wykonawcę. Aby uniknąć różnic w odcieniu
należy ją nakładać ciągłą warstwą, a ostatnie ruchy wałka lub pędzla powinny
być zawsze wykonane w tym samym kierunku. Przy zmianie koloru należy
zawsze nakładać dwie warstwy farby. Malowanie zbyt suchym wałkiem może
doprowadzić do nierównomiernego pokrycia podłoża. Narzędzia należy myć
wodą przed zaschnięciem resztek farby. Unikać malowania ścian nagrzanych
i nasłonecznionych. Wykonanie powłoki malarskiej wykonać według kolorystyki
określonej na rysunkach.
Uwaga:
Kolorystyka została dobrana wg wzornika określonego na rysunkach. Aby
uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy
na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.
5)

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna.
Okna przeznaczone do wymiany zaznaczono na rysunkach elewacji.
Wszystkie stare okna należy wymienić na nowe z PCV.
Projektowane drzwi zewnętrzne:
• drzwi zewnętrzne aluminiowe;
• kolor: od zewnątrz drewnopodobny- ciemny dąb, od wewnątrz biały;
• współczynnik U<1,5 W/mK, (szyby U<1,1 W/mK);
• szklone szybą (szkło typu float) zespoloną klasy P2,
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i
• wkładkami zamykanymi na klucz;

• wyposażenie: samozamykacz.
Projektowane okna zewnętrzne:
• Okna z PCV z funkcją rozszczelniania;
• Szklone odpowiednio szybą zespoloną klasy P1 lub szkłem hartowanym,
bądź szybą zespoloną klasy P2A (antywłamaniową);
• Okucia klasy WK1;
• Nawiewniki higrosterowalne inteligentne;
• Skrzydła uchylno-rozwieralne;
• Kolor: od zewnątrz drewnopodobny- ciemny dąb, od wewnątrz biały;
• Izolacyjność akustyczna min.32dB;
• Współczynnik przenikania ciepła szyby U=1,1W/m²K;
• Współczynnik przenikania ciepła okna U=1,5W/m²K;
• Parapet wewnętrzny z płyt MDF;
• Parapet zewnętrzny: na parterze- ceramiczny, na 1 piętrze z blachy stalowej
ocynkowanej gr.0,65mm – RAL8017
Pozostałe parametry poszczególnych rodzajów okien i drzwi opisane w
zestawieniu stolarki.
6)

Projektowane zadaszenie z poliwęglanu.
Nad wejściem głównym do budynku zaprojektowano zadaszenie jednospadowe
o wysięgu ok. 3,00m na wysokości 4,00m nad posadzka, o spadku ok. 38%.
Nowy daszek projektuje się w postaci płyty poliwęglanowej ze szkła
akrylowego, w odcieniu bezbarwnym, opartej na dwóch murowanych słupach z
cegły pełnej kl. 150, na zaprawie cementowej M10 oraz na wspornikach ze stali
malowanej proszkowo na kolor RAL 8017, połączone ze ścianą za pomocą
profili aluminiowych wyposażonych w krytą uszczelkę gumową. Lokalizacje
nowego daszku pokazują rysunki elewacji.
Odwodnienie daszku:
• Rynna półokrągłe ø10 cm
– blacha stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor brązowy RAL 8017
• Rura spustowa ø 0.75 cm – blacha stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor brązowy RAL 8017

7)

Podesty zewnętrzne.
Ze względu na docieplenie podłogi parteru poziom posadzki zwiększy się o 6
cm. W związku z tym przed wejściami do budynku należy wykonać betonowe
podesty na gruncie z betonu B20 na warstwie piasku stabilizowanego na mokro
ze spadkiem 1% od budynku. Należy wykonać wylewki betonowe na głębokość
1 m szerokości 15 do 20 cm z betonu kl. B-25.
Wymiary podestów jak na rysunku P.01.
Przed przystąpieniem do prac należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z kostki
betonowej.
W płaszczyźnie podestów wykonać otwory o polu 40x60 cm, w celu
zamontowania wycieraczek czyszczących. Wycieraczki montować w ramce
metalowej o wysokości 20 mm kotwionych do płyty betonowej. Ruszt
wycieraczki oczkowy ocynkowany, wymiar oczka 10x30 mm. Otwory w
podestach pod wycieraczkami wypełnić piaskiem lub żwirem i zamontować rurę
pvc ø 32 mm dł. 40 mm w celu odprowadzenia zbierającej się wody.
Jako warstwy wykończenia podestów należy użyć posadzkowych płytek
lastrykowych terazzo o wymiarach 400x400x40 mm.
Na zwilżoną płytę betonową nanosimy warstwę zaprawy cementowej o gr. min.
3 cm (konsystencja gęstoplastyczna). Na wyrównaną zaprawę wylewamy

mleczko cementowe i układamy płytki dobijając je gumowym młotkiem.
Spoinowanie wykonuje się zaprawą cementową nanoszoną bezpośrednio na
spoinę (nie wolno szlamować powierzchni płytek, w szczególności
piaskowanych i płukanych).
Na styku posadzka/ściana należy przewidzieć cokół ochronny.
8)

Remont schodów zewnętrznych.
Schody zewnętrzne należy poddać remontowi. Należy skuć zniszczoną
warstwę wykończeniową i wszystkie nierówności wraz z warstwą zaprawy
cementowej lub klejowej oraz usunąć stare powłoki malarskie. Następnie
należy czyścić dokładnie istniejące podłoże, uzupełnić ewentualne ubytki
(wypełnienie pęknięć i rys), zagruntować podłoże preparatem gruntującym i
wykonać warstwę wyrównującą z zaprawy wyrównującej. Jako warstwy
wykończenia schodów należy użyć płytek ceramicznych mrozoodpornych na
elastycznej i mrozoodpornej zaprawie klejowej. Pozostałe płaszczyzny schodów
pomalować zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji.

9)

Obróbki blacharskie, rynny.
Rynny i rury spustowe odwadniające dach parterowej części budynku:
• Rynny półokrągłe ø15 cm
– blacha stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor brązowy RAL 8017
• Rury spustowe ø10 cm – blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor brązowy RAL 8017
Rynny i rury spustowe odwadniające dach klatki schodowej:
• Rynny półokrągłe ø130 cm – blacha stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor brązowy RAL 8017
• Rury spustowe ø9 cm – blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor brązowy RAL 8017
Istniejące rynny i rury spustowe:
Po ociepleniu ścian budynku istniejące rury spustowe i rynny należy odsunąć o
grubość ocieplenia na zewnątrz tak, aby rura spustowa nie stykała się
bezpośrednio z ociepleniem.
Obróbki blacharskie:
Zniszczone opierzenia znajdujące się na elewacji budynku należy wymienić na
nowe z blachy tytanowo- cynkowej. Dopuszcza się zastosowanie elementów
zdemontowanych z elewacji, których stan techniczny zapewni ciągłość i
szczelność wykonanych połączeń, które nie posiadają uszkodzeń i nie
wykazują śladów zużycia.
Nowe obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,65mm należy
dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki powinny wystawać poza
lico ściany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczać elewację przed zaciekami
wody deszczowej. Połączenia obróbek blacharskich z ociepleniem ścian
powinny być wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w sposób
uniemożliwiający przeniesienie naprężeń spowodowanych wiatrem i
temperaturą na tynk oraz warstwę zbrojącą.
Istniejące na elewacjach kratki wentylacyjne należy wymienić na kratki z blachy
tytan-cynk gr.0,65mm.
Istniejące szafki instalacyjne należy wymienić na nowe ze stali nierdzewnej.
Parapety wykonać na nowo z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL8017.

10) Instalacja elektryczna i odgromowa.
Instalacja elektryczna.
Znajdujące się na elewacjach wyposażenie oświetleniowe, techniczne
i teleinformatyczne należy na czas prowadzonych prac remontowych
zdemontować i z zastosowaniem kotew zamontować ponownie, po wykonaniu
prac ociepleniowych. Projekt przewiduje wymianę istniejących opraw
oświetleniowych na nowe wraz ich okablowaniem.
Instalacja odgromowa.
Wymiana instalacji odgromowej na ścianach zewnętrznych wg. osobnego
opracowania branżowego.
11) Roboty uzupełniające.
Na ocieplonej już części ściany, należy odtworzyć istniejące numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy. Istniejące lampy, kamery,
anteny satelitarne, rury spustowe, itp. należy mocować na ocieplonej elewacji
stosując przedłużone kotwy mocujące.
Teren przy wejściach głównych do budynku należy wyprofilować w celu
niwelacji różnicy poziomów (6cm) po dociepleniu podłogi na gruncie.
Plac budowy należy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć –
rekultywacja terenu.

12. Charakterystyka energetyczna budynku.
Własności budynku / części budynku / lokalu
Zapotrzebowanie na energię pierwotną
Powierzchnia ogrzewana
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym)
Pojemność cieplna
Współczynnik strat ciepła na wentylację
Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody
Zapotrzebowanie na energię końcową oświetlenia wbudowanego

EP
Af
Ve
Cm
Hve
QW,nd
EK,L

225,7
897,0
3256,6
427686
163,44
38114,6
26908,8

[kWh/m²]
[m²]
[m³]
[kJ/K]
[W/K]
[kWh]
[kWh]

Bilans energetyczny
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Suma strat
Suma zysków

Htr
[W/K]
513,89
513,89
513,89
513,89
513,89
513,89
513,89
513,89
513,89
-

Qtr
[kWh]
7818,9
7062,3
6174,9
4384,7
2275,0
2423,7
4913,2
5790,7
7169,0
48012,2
0,0

Qve
[kWh]
2486,7
2246,1
1963,9
1394,5
723,6
770,8
1562,6
1841,7
2280,0
15269,8
0,0

QH,ht
[kWh]
10305,7
9308,3
8138,7
5779,2
2998,6
3194,5
6475,7
7632,4
9449,0
63282,0
0,0

Qint
[kWh]
2068,7
1868,5
2068,7
2002,0
2068,7
2002,0
2068,7
2002,0
2068,7
18218,3

Qsol
[kWh]
1172,4
1200,9
2557,2
3402,8
4454,1
2731,7
1901,2
931,8
748,4
19100,5

QH,gn QH,gn*ηH,
[kWh]
gn
3241,2
3241,2
3069,4
3069,4
4625,9
4621,9
5404,8
4932,7
6522,8
2985,7
4733,7
3120,0
3969,9
3963,8
2933,8
2933,8
2817,2
2817,2
0,0
37318,9
31685,8

QH,nd
[kWh]
7064,5
6238,9
3516,8
846,5
12,9
74,5
2511,9
4698,5
6631,8
31596,2
-

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych
źródeł energii

13. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do
stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania
stosownych norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Wszelkie zmiany powinny być zaopiniowane przez autorów projektu i
zaakceptowane przez zamawiającego.

14. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska.
Wpływ budowy na środowisko.
Projektowana inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego
Bezpieczeństwo robót budowlanych.
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w BIOZ.

15. Charakterystyka pożarowa.
Charakterystyka obiektu:
• powierzchnia użytkowa budynku:
• powierzchnia użytkowa parteru:
• powierzchnia użytkowa I piętra:
• powierzchnia użytkowa II piętra:
• wysokość budynku:
• Ilość kondygnacji nadziemnych:
• Ilość kondygnacji podziemnych:
• kubatura obiektu:
• powierzchnia zabudowy:

936 m2,
394.97 m2,
284.48 m2,
258.93 m2,
10.86 m – budynek niski
3
0
3395 m3
455 m2

Odległość od obiektów sąsiadujących:
• Omawiany budynek jest wolnostojący.
Parametry pożarowe występujących substancji palnych:
• W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów
niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych.
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
• Dla obiektów ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.
• Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych i technicznych
funkcjonalnie związanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2.
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi:
• Grupa wysokości „N” do 12 m włącznie
• Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.
• W budynku nie ma pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyżej 50 osób.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:
• W budynku i w przestrzeni zewnętrznej nie występują pomieszczenia i
przestrzenie zagrożone wybuchem.
Podział obiektu na strefy pożarowe:
• Budynek stanowi jedną strefę pożarową.
• Powierzchnia użytkowa strefy pożarowej wynosi 936m2.
• Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku niskiego zaliczonego
do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 8.000 m2 – powierzchnia strefy
pożarowej nie została przekroczona.
• Powierzchnia budynku stanowi tylko 11,7% dopuszczalnej powierzchni strefy
pożarowej.
• Planuje się wydzielić pożarowo następujące pomieszczenia techniczne:
o kotłownia gazowa z piecem o mocy cieplnej 60 kW zlokalizowana na poziomie
parteru z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz budynku drzwiami
jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz o szerokości 0,9m; jest
wydzielona ścianami w klasie EI 60 odporności ogniowej, stropem w klasie
REI 60,
o przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach
w/w pomieszczeń zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI
60.
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:
• Budynek powinien spełniać wymagania klasy „C” odporności pożarowej wg §212
rozporządzenia [1].
• Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „C”:
o Główna konstrukcja nośna - konstrukcję budynku stanowią ściany murowane,
grubości ok. 25-30 cm, posiadające klasę odporności ogniowej R 60 (NRO) wymóg został spełniony,
o Dach – wielospadowy, konstrukcji drewnianej posiadający klasę odporności
ogniowej R 15 (NRO) dla konstrukcji dachu i RE 15 (NRO) dla przekrycia
dachu - wymóg został spełniony,
o Stropy – międzykondygnacyjny: DZ-3, strop poddasza: WPS spełniające klasę
odporności ogniowej REI 60 (NRO) - wymóg został spełniony,
o ściany zewnętrzne - murowane, o grubości 25-30 cm posiadające klasę
odporności ogniowej REI 60 (NRO) – wymóg został spełniony;
o ściany wewnętrzne działowe - murowane ceglane posiadające klasę
odporności ogniowej EI 15 (NRO) – wymóg został spełniony;
o konstrukcja schodów- żelbetowe i posiadają klasę odporności ogniowej R 60
(NRO) – wymóg został spełniony;
o Stałe elementy wykończenia wnętrza budynku zostaną wykonane z
materiałów i wyrobów co najmniej trudno zapalnych.
Warunki ewakuacji:
• Z budynku są 4 wyjścia ewakuacyjne: 1 wyjście z klatki schodowej ewakuacyjnej,
1 wyjście na schody zewnętrzne, 1 wyjście z pomieszczenia informacji
turystycznej i 1 wyjście z biblioteki na poziomie parteru.
• Przejście ewakuacyjne prowadzi nie więcej niż przez 3 pomieszczenia wymagania dotyczące długości i szerokości przejścia ewakuacyjnego zostaną
spełnione.
• Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń wynosić
będą min. 0,9 m, natomiast ich wysokość nie jest niższa niż 2,0 m.

• Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku i z
pomieszczenia mają co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o
szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.
• Charakterystyczne parametry klatki schodowej względem wymagań określonych
w § 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 1 warunków technicznych:
− szerokość biegów – 1,20 m (wymóg spełniony),
− szerokość spocznika – 1,5m (wymóg spełniony)
− wysokość stopni – 0,172m (wymagane max. 0,175m),
• Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze):
o Szerokość korytarza na parterze budynku z klatki schodowej wynosi 1.65 m.
o Szerokość korytarzy z sali kominkowej nr 1.01 na I p ma szerokość 1,4m1,54m.
o Długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi nie przekraczają 30m, nie więcej niż 20m po drodze poziomej.
o Na korytarzach i klatkach schodowych zostanie zastosowana instalacja
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (natężenie oświetlenia na klatkach
schodowych będzie wynosić 5 lx).
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:
• Instalacja elektryczna:
o Budynek będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu
wyłączający dopływ prądu elektrycznego, za wyjątkiem urządzeń
przeciwpożarowych, których działanie w warunkach pożaru jest niezbędne
do prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo – gaśniczych.
o Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie zlokalizowany przy głównym
wejściu do budynku, który zostanie oznakowany zgodnie z Polską Normą.
• Instalacja odgromowa:
o Budynek będzie wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań
atmosferycznych. Instalacja odgromowa musi być wykonana zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.
• Instalacja gazowa:
o W budynku na ścianie zewnętrznej będzie zainstalowany kurek główny w
wentylowanej szafce z materiału niezapalnego w miejscu łatwo dostępnym i
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami
mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych w odległości 0,5m od
otworów okiennych i drzwiowych w ścianie zewnętrznej.
Dobór urządzeń przeciwpożarowych:
• Budynek będzie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
o awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej oraz na
klatkach schodowych (natężenie oświetlenia na klatce schodowej będzie
wynosić 5 lx),
o przeciwpożarowy wyłącznik prądu (przy głównym wejściu do budynku).
Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy:
• Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do
gaszenia pożarów grup ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg
środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m długości
dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1 m.
• Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

• Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia
pożaru dla omawianego budynku wynosi 10 dm3/s.
• Wodę do celów przeciwpożarowych zapewniają dwa nadziemne hydranty
zewnętrzne DN 80 zabudowane na istniejącej sieci wodociągowej.
• Najbliższy hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości ok. 75m od budynku, a
drugi w odległości ok. 110m od budynku (usytuowanie hydrantów zewnętrznych
pokazano na planie zagospodarowania terenu).
Drogi pożarowe:
• Do omawianego budynku jest zapewniony dojazd pożarowy- ul. 11 Listopada.
• Do omawianego budynku nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej.
• Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, a jego wysokość nie przekracza
12m.
Zakres prac przewidzianych projektem nie wpływa na pogorszenie warunków
ochrony przeciwpożarowej.

16. Uwagi.
a/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z
obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób.
b/ Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
przepisami BHP i PPOŻ. oraz Ochrony Środowiska.
c/ Wszystkie prace związane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia
i wykończeniem powierzchni wykonać zgodnie z warunkami określonymi
w świadectwie ITB dla przyjętego systemu.
d/Nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane
będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
e/ Projekty wewnętrznej instalacji wentylacji, elektrycznej, wod.kan., c.o., solarnej wg opracowań branżowych.
Opracowali:
mgr inż. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inż. arch. Joanna Kiedrowicz

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI
1. Podstawa opracowania.






Normy i przepisy budowlane.
Opracowanie architektoniczne
Obciążenie śniegiem III strefa
Obciążenie wiatrem II strefa
Opinia geotechniczna – warunki gruntowo wodne część działki nr.57/6 przy ul.11
Listopada 5a sporządzona dla potrzeb projektu.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.
Celem opracowania jest zaprojektowanie niezbędnych elementów konstrukcyjnych
koniecznych do przeprowadzenia termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy
Biblioteki Miejskiej przy ulicy 11 Listopada 5a w Łebie, zgodnych z opracowaniem
architektonicznym stanowiącym integralną część całości projektu. Opracowanie
obejmuje nowoprojektowane ściany, nadproża stalowe i strunobetonowe,
konstrukcje podszybia windy osobowej, konstrukcje i posadowienie segmentów
dobudowanych do budynku istniejącego.

3. Elementy konstrukcyjne.
3.1 NADPROŻA RYSUNEK K-04,K-05,K-06
- Nadproże typ N-1
Dla ścian o grubości 25 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże strunobetonowe
typu SBN wykonane z 2 belek o wymiarach 11,5 X 12 cm i długości 140 cm dla
przesklepienia otworu o szerokości 110 cm, oparcie nadproża powinno wynosić
po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego wypoziomowania nadproże belki
żelbetowe należy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl.
B-15 Przed wykonaniem nadproży ścian nośnych ścianę w której nadproże jest
wykonywane należy odciążyć przez podstemplowanie stropów które ją
obciążają.
- Nadproże typu N-2
Dla ścian o grubości powyżej 25 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże
strunobetonowe typu SBN wykonane z 2 belek o wymiarach 11,5 x 12,0 cm i
długości 130 cm dla przesklepienia otworu o szerokości 100 cm, oparcie
nadproża powinno wynosić po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego
wypoziomowania nadproże należy układać na 3 cm poduszce betonowej
wykonanej z betonu kl. B-15. Przed wykonaniem nadproży ścian nośnych
ścianę w której nadproże jest wykonywane należy odciążyć przez
podstemplowanie stropów które ją obciążają.
- Nadproże typu N-2a

Dla ścian o grubości powyżej 36 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże
strunobetonowe typu SBN wykonane z 3 belek o wymiarach 11,5 x 12,0 cm i
długości 130 cm dla przesklepienia otworu o szerokości 100 cm, oparcie
nadproża powinno wynosić po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego
wypoziomowania nadproże należy układać na 3 cm poduszce betonowej
wykonanej z betonu kl. B-15. Przed wykonaniem nadproży ścian nośnych
ścianę w której nadproże jest wykonywane należy odciążyć przez
podstemplowanie stropów które ją obciążają.
- Nadproże typu N-3
Dla ścian o grubości powyżej 25 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże
strunobetonowe typu SBN wykonane z 2 belek o wymiarach 11,5 x 12,0 cm i
długości 95 cm dla przesklepienia otworu o szerokości 65 cm, oparcie nadproża
powinno wynosić po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego wypoziomowania
nadproże należy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl.
B-15. Przed wykonaniem nadproży ścian nośnych ścianę w której nadproże jest
wykonywane należy odciążyć przez podstemplowanie stropów które ją
obciążają.
- Nadproże typu N-4
Dla ścian o grubości 36 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże strunobetonowe
typu SBN wykonane z 5 belek o wymiarach 11,5 X 12 cm i długości 200 cm dla
przesklepienia otworu o szerokości 170 cm, oparcie nadproża powinno wynosić
po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego wypoziomowania nadproże belki
żelbetowe należy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl.
B-15. Przed wykonaniem nadproży ścian nośnych ścianę w której nadproże jest
wykonywane należy odciążyć przez podstemplowanie stropów które ją
obciążają.
- Nadproże stalowe typu N-5
Dla ścian o grubości powyżej 25 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże
strunobetonowe typu SBN wykonane z 2 belek o wymiarach 11,5 x 12,0 cm i
długości 182 cm dla przesklepienia otworu o szerokości 152 cm, oparcie
nadproża powinno wynosić po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego
wypoziomowania nadproże należy układać na 3 cm poduszce betonowej
wykonanej z betonu kl. B-15. Przed wykonaniem nadproży ścian nośnych
ścianę w której nadproże jest wykonywane należy odciążyć przez
podstemplowanie stropów które ją obciążają.
- Nadproże typu N-6
Dla ścian o grubości powyżej 36 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże
strunobetonowe typu SBN wykonane z 3 belek o wymiarach 11,5 x 12,0 cm i
długości 215 cm dla przesklepienia otworu o szerokości 183 cm, oparcie
nadproża powinno wynosić po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego
wypoziomowania nadproże należy układać na 3 cm poduszce betonowej
wykonanej z betonu kl. B-15. Przed wykonaniem nadproży ścian nośnych
ścianę w której nadproże jest wykonywane należy odciążyć przez
podstemplowanie stropów które ją obciążają.
- Nadproże typu N-7

Dla ścian o grubości 12 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże strunobetonowe
typu SBN wykonane z 1 belki o wymiarach 11,5 X 7,2 cm i długości 140 cm dla
przesklepienia otworu o szerokości 110 cm, oparcie nadproża powinno wynosić
po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego wypoziomowania nadproże belki
żelbetowe należy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl.
B-15
- Nadproże typu N-8
Dla ścian o grubości 12 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże strunobetonowe
typu SBN wykonane z 1 belki o wymiarach 11,5 X 7,2 cm i długości 130 cm dla
przesklepienia otworu o szerokości 100 cm, oparcie nadproża powinno wynosić
po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego wypoziomowania nadproże belki
żelbetowe należy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl.
B-15
- Nadproże typu N-9
Dla ścian o grubości 12 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże strunobetonowe
typu SBN wykonane z 1 belki o wymiarach 11,5 X 7,2 cm i długości 120 cm dla
przesklepienia otworu o szerokości 90 cm, oparcie nadproża powinno wynosić
po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego wypoziomowania nadproże belki
żelbetowe należy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl.
B-15
- Nadproże stalowe typu N-10
Dla ścian o grubości powyżej 25 cm przyjęto konstrukcyjnie nadproże
strunobetonowe typu SBN wykonane z 2 belek o wymiarach 11,5 x 12,0 cm i
długości 160 cm dla przesklepienia otworu o szerokości 130 cm, oparcie
nadproża powinno wynosić po 15 cm z każdej strony. Dla prawidłowego
wypoziomowania nadproże należy układać na 3 cm poduszce betonowej
wykonanej z betonu kl. B-15. Przed wykonaniem nadproży ścian nośnych
ścianę w której nadproże jest wykonywane należy odciążyć przez
podstemplowanie stropów które ją obciążają.
- Nadproże stalowe typu N-11 POZ: 1.1.0
Dla ścian o grubości powyżej 25 cm zaprojektowano podciąg żelbetowy o
wymiarach 25 x 35 cm wylewany na budowie z betony kl. B-25 zbrojony pręty
główne o średnicy 16 mm stal kl. A-III(RB400W) pręty rozdzielcze o średnicy 6
mm stal kl. A-0
- Nadproże stalowe typu NS-1
Dla ścian o grubości 25 cm zaprojektowano nadproże stalowe wykonane z
trzech dwuteowników typu IPE180 długości 276 cm dla przesklepienia otworu o
szerokości 236 cm, oparcie nadproża powinno wynosić po 20 cm z każdej
strony. Dla prawidłowego wypoziomowania nadproże należy układać na 5 cm
poduszce betonowej z betonu kl. B-15. Przed wykonaniem nadproży ścian
nośnych ścianę w której nadproże jest wykonywane należy odciążyć przez
podstemplowanie stropów które ją obciążają. Po osadzeniu dwuteowników
nadproże należy skręcić na podporach i w 1/3 rozpiętości śrubami M12 kl.5.8 i
dopiero po ich skręceniu nadproże można obetonować przy zastosowaniu siatki
Rapitza.

- Nadproże stalowe typu NS-2
Dla ścian o grubości 25 cm zaprojektowano nadproże stalowe wykonane z
dwóch dwuteowników typu HE100A długości 157 cm dla przesklepienia otworu
o szerokości 117 cm, oparcie nadproża powinno wynosić po 20 cm z każdej
strony. Dla prawidłowego wypoziomowania nadproże należy układać na 5 cm
poduszce betonowej z betonu kl. B-15. Przed wykonaniem nadproży ścian
nośnych ścianę w której nadproże jest wykonywane należy odciążyć przez
podstemplowanie stropów które ją obciążają. Po osadzeniu dwuteowników
nadproże należy skręcić na podporach i w 1/3 rozpiętości śrubami M12 kl.5.8 i
dopiero po ich skręceniu nadproże można obetonować przy zastosowaniu siatki
Rapitza.
- Nadproże stalowe typu NS-3 POZ: 1.3.0
Dla ścian warstwowych o grubości 47 cm zaprojektowano nadproże stalowe
wykonane z trzech dwuteowników typu IPE240 długości 458 cm dla
przesklepienia otworu o szerokości 418 cm, oparcie nadproża powinno wynosić
po 20 cm z każdej strony. Dla prawidłowego wypoziomowania nadproże należy
układać na 5 cm poduszce betonowej z betonu kl. B-15. Przed wykonaniem
nadproży ścian nośnych ścianę w której nadproże jest wykonywane należy
odciążyć przez podstemplowanie stropów które ją obciążają. Po osadzeniu
dwuteowników nadproże należy skręcić na podporach i w 1/3 rozpiętości
śrubami M12 kl.5.8 i dopiero po ich skręceniu nadproże można obetonować
przy zastosowaniu siatki Rapitza. Nadproże w ścianie warstwowej wykonywać
sposobem remontowym.
- SCHEMAT KONSTRUKCJI NADPROŻY DLA ŚCIAN WARSTWOWYCH

3.2 NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
W budynku zostały zaprojektowane ściany wydzielające działowe typu lekkiego
należy je wykonać w oparciu o szkielet drewniany lub stalowy szkielet
systemowy zgodnie z opracowaniem architektonicznym. Pozostałe ściany
działowe gr. 12 i 25 cm należy wykonać z gazobetonu lekkiego odmiany 500.

Ściany działowe parteru należy wznosić na wylewce żelbetowej zbrojonej
dwoma prętami o średnicy 8 mm stal kl. A-III
3.3 KONSTRUKCJA PODSZYBIA WINDY OSOBOWEJ
Do poziomu 0,00 podszybie windy osobowej zostało zaprojektowane jako
żelbetowe wylewane na budowie z betonu kl. B-20, zbrojenie stal kl. A-III.
Posadowienie szybu windy projektuje się na żelbetowej płycie wylewanej na
budowie o grubości 20 cm z betonu kl. B-20, zbrojenie stalą kl. A-III.
Konstrukcja zewnętrzna szybu windy w układzie szkieletu stalowego wg
opracowanie dostawcy szybu windowego i opracowania architektonicznego.
Uwaga:
Ze względu na przegłębienie podszybia windy poniżej poziomu istniejących
fundamentów. Projektuje się ich podchwycenie i wyrównanie poziomów
posadowienia windy i budynku istniejącego.
3.4 PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STROP
Wszystkie przejścia przewodów wentylacji mechanicznej jak również innych
przewodów instalacyjnych należy wykonać w przestrzeniach międzybelkowych
stropów gęsto żebrowych.
3.5 KLATKA SCHODOWA ZEWNĘTRZNA
3.5.1 Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne nośne projektuje się wykonane z cegły pełnej kl.150
układanej na zaprawie M10, w części fundamentowej z bloczków betonowych
kl.20 układanych na zaprawie cementowej M-10.
Ściany zewnętrzne przewiązać ze ścianami istniejącymi na strzępia.
3.5.2 Dach klatki schodowej
Konstrukcję nośną dachu zaprojektowano jako drewnianą w formie wiązarów
jętkowych dwuspadowych o kącie nachylenia połaci 320.
DANE:
Szkic wiązara

150,6

32
3,7

7,9
58

17,5

32,0°
B
151,9

150,0

151,9
455,7

140,0

151,9

32,0°
A

15
50,0

432,0

208,0
640,0
740,0

Geometria ustroju:
o
Kąt nachylenia lewej połaci dachowej α = 32,0
Kąt nachylenia prawej połaci dachowej α = 32,0o

15
50,0

Rozstaw murłat w świetle ls = 6,40 m
Różnica poziomów murłat ∆h = 1,40 m
Wysięg lewego wspornika lwL = 0,50 m
Wysięg prawego wspornika lwP = 0,50 m
Poziom jętki h = 1,50 m
Rozstaw wiązarów a = 0,90 m
Usztywnienia boczne krokwi - na całej długości elementu
Usztywnienia boczne jętki - brak
Rozstaw podparć poziomych murłaty lmo = 1,00 m
Wysięg wspornika murłaty lmw = 0,50 m
Dane materiałowe:
- krokiew 10/17,5 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2·2,5 = 5 cm) z drewna C24
- jętka 2x 7,5/17,5 cm z drewna C24 z przewiązkami co 152 cm,
- murłata 15/15 cm z drewna C24
Obciążenia (wartości charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,85 kN/m2
- uwzględniono ciężar własny wiązara
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie połaci 32,0 st., obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyższymi):
- na połaci lewej
skl = 1,61 kN/m2
2
- na połaci prawej
skp = 1,08 kN/m
- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe
- obciążenie wiatrem połaci lewej(wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa II, teren A, wys.
budynku z =10,0 m):
2
- jako nawietrznej
pkl I = -0,27 kN/m
2
- jako nawietrznej
pkl II = 0,21 kN/m
- jako zawietrznej
pkp = -0,30 kN/m2
- obciążenie wiatrem połaci prawej(wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa II, teren A, wys.
budynku z =10,0 m):
2
- jako nawietrznej
pkl I = -0,27 kN/m
2
- jako nawietrznej
pkl II = 0,21 kN/m
- jako zawietrznej
pkp = -0,30 kN/m2
- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi ():
2
gkk = 0,30 kN/m
- obciążenie stałe jętki :
qjk = 0,00 kN/m2
- obciążenie zmienne jętki :
pjk = 0,00 kN/m2
- obciążenie montażowe jętki Fk = 1,0 kN
Założenia obliczeniowe:
- klasa użytkowania konstrukcji: 2
WYNIKI:
Obwiednia momentów [kNm]:
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Obwiednia przemieszczeń [mm]:

1,41

0,22
0,56

2,25

0,43
1,13

B

1,48
0,55

1,20

4,97

0,190,01
3,01

3,49

0,20

2,17

A
0,99
0,30

0,32

2,22

2,28
7,40

2,26

0,32

Ekstremalne reakcje podporowe:
węzeł
(podpora)
2 (A)
5 (B)

V [kN]

H [kN]

kombinacja SGN

18,26
7,87
7,11

21,53
-18,22
-22,90

K4: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
K6: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z prawej-wariant II
K4: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24
→ fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3
Krokiew lewa 10/17,5 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2·2,5 = 5 cm)
Smukłość
λy = 84,0 < 150
λz = 0,0 < 150
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = -2,22 kNm,
N = 22,98 kN
fm,y,d = 14,77 MPa,
fc,0,d = 12,92 MPa
σm,y,d = 4,35 MPa,
σc,0,d = 1,31 MPa
kc,y = 0,425
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,534 < 1
(σc,0,d/fc,0,d)2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,217 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = -0,19 kNm,
N = 27,37 kN
fm,y,d = 14,77 MPa,
fc,0,d = 12,92 MPa

σm,y,d = 0,54 MPa,
σc,0,d = 1,89 MPa
(σc,0,d/fc,0,d)2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,058 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = -2,22 kNm,
N = 22,98 kN
fm,y,d = 14,77 MPa,
fc,0,d = 12,92 MPa
σm,y,d = 8,70 MPa,
σc,0,d = 2,63 MPa
(σc,0,d/fc,0,d)2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,631 < 1
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a jętką)
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 1,66 mm < unet,fin = l / 200 = 2621/ 200 = 13,10 mm (12,7%)
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 0,99 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·377/ 200 = 3,77 mm (26,2%)
Krokiew prawa 10/17,5 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 2·2,5 = 5 cm)
Smukłość
λy = 84,7 < 150
λz = 0,0 < 150
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle
decyduje kombinacja: K6 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z prawej-wariant II
M = 2,07 kNm, N = 5,67 kN
fm,y,d = 11,08 MPa,
fc,0,d = 9,69 MPa
σm,y,d = 4,05 MPa,
σc,0,d = 0,32 MPa
kc,y = 0,419
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,446 < 1
(σc,0,d/fc,0,d)2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,257 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie
decyduje kombinacja: K6 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z prawej-wariant II
M = -0,15 kNm,
N = 7,47 kN
fm,y,d = 14,77 MPa,
fc,0,d = 12,92 MPa
σm,y,d = 0,43 MPa,
σc,0,d = 0,52 MPa
(σc,0,d/fc,0,d)2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,031 < 1
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = 0,00 kNm, N = 4,20 kN
fm,y,d = 14,77 MPa,
fc,0,d = 12,92 MPa
σm,y,d = 0,00 MPa,
σc,0,d = 0,48 MPa
2
(σc,0,d/fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,001 < 1
Maksymalne ugięcie krokwi
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 3,21 mm < unet,fin = l / 200 = 2665/ 200 = 13,33 mm (24,1%)
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 1,48 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·377/ 200 = 3,77 mm (39,2%)
Jętka 2x 7,5/17,5 cm z przewiązkami co 152 cm z drewna C24
Smukłość
λy = 90,2 < 150
λz = 156,3 < 175
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
M = 0,28 kNm, N = 17,50 kN
fm,y,d = 11,08 MPa,
fc,0,d = 9,69 MPa
σm,y,d = 0,36 MPa,
σc,0,d = 0,67 MPa
kc,y = 0,375, kc,z = 0,133
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,216 < 1

σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,550 < 1
Maksymalne ugięcie
decyduje kombinacja: K15 stałe-max+montażowe jętki
ufin = 4,63 mm < unet,fin = l / 200 = 4539/ 200 = 22,69 mm

(20,4%)

Murłata 15/15 cm
Część murłaty leżąca na ścianie
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
qz,max = 20,29 kN/m,
qy,max = -25,44 kN/m
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
Mz = 2,73 kNm
fm,z,d = 14,77 MPa
σm,z,d = 4,844 MPa
σm,z,d/fm,z,d = 0,328 < 1
Część wspornikowa murłaty
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe
qz,max = 20,29 kN/m,
qy,max = -25,44 kN/m
Maksymalne siły i naprężenia
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II
My = 2,54 kNm,
Mz = 3,18 kNm
fm,y,d = 14,77 MPa,
fm,z,d = 14,77 MPa
σm,y,d = 4,51 MPa,
σm,z,d = 5,65 MPa
km = 0,7
σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,573 < 1
km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,597 < 1
Maksymalne ugięcie:
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg
ufin = 0,56 mm < unet,fin = 2·l / 200 = 2·500/ 200 = 5,00 mm (11,3%)

Wiązary oparte na murłatach o wymiarach 15 x 15 cm. Dla wiązarów
dachowych zaprojektowano pełne deskowanie z tarcicy iglastej gr. 2,8 cm.
Pozostałe warstwy wg opracowania architektonicznego. Wszystkie elementy
drewniane dachu należy zabezpieczyć preparatem grzybo i ogniochronnym do
EI30.
3.5.3 Wieńce
Na poziomie istniejących stropów należy wylać na budowie wieńce żelbetowe z
betonu kl. B-20 zbrojone 4 prętami głównymi o średnicy 10 mm stal kl.A-III,
strzemiona o średnicy 6 mm co 20 cm stal kl. A-0. Wieńce należy wykonać o
wymiarach 25 x 25 cm i kotwić je do wieńców istniejących.
3.5.4 Schody
Schody zaprojektowano jako płytowe wylewane na budowie z belkami
spocznikowymi z betonu kl. B-30 zbrojonego prętami głównymi ze stali kl. A-III
o średnicy 16 mm, pręty rozdzielcze o średnicy 6 mm stal kl. A-0. Grubość płyt
spoczników wynosi 15 cm, grubość płyt biegowych wynosi 15 cm. Belki
spocznikowe o wymiarach 25 X 30 cm wylewane z betonu kl.B-30 i zbrojone
pręty główne stal kl.A-III o średnicy 16 mm, strzemiona o średnicy 6 mm stal kl.
A-0.
3.5.5 Fundamenty
Fundament 1
DANE:

Opis fundamentu :
Typ:
ława prostokątna
Wymiary:
B = 0,40 m
H = 0,40 m
Bs = 0,25 m
eB = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D = 1,20 m
Dmin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podłoża:

z [m]

-1,20

0,00
z

Piaski średnie

4,00

N nazwa gruntu
r
1 Piaski średnie

h [m]
4,00

nawodni ρo(n)
ona
[t/m3]
nie
1,95

γf,min

γf,max

φu(r) [o]

0,90

1,10

28,02

cu(r)
[kPa]
0,00

M0 [kPa] M [kPa]
55385

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
N typ obc.
r
1 Długotrwałe

N [kN/m]

TB [kN/m]

MB [kNm/m]

e [kPa]

∆e [kPa/m]

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiały :
Zasypka:
3
ciężar objętościowy: 20,00 kN/m
współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90; γf,max = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) → fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciężar objętościowy: 24,00 kN/m3
współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90; γf,max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-III (RB400W) → fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm
Założenia obliczeniowe :
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:
- dla nośności pionowej m = 0,81
- dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72
- dla stateczności na obrót m = 0,72
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójności:
- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00
Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00)

61539

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020
Nośność pionowa podłoża:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 142,6 kN
Nr = 58,1 kN < m·QfN = 115,5 kN
(50,3%)
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 28,3 kN
Tr = 0,0 kN < m·QfT = 20,4 kN
(0,0%)
Stateczność fundamentu na obrót:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujący MuB,2 =
11,32 kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m·Mu = 8,2 kNm/mb
(0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtórne s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,13 cm
s = 0,13 cm < sdop = 1,00 cm (12,7%)
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nośność na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Ława betonowa - dalsze obliczenia pominięto
F-1 FUNDAMENT ZEWNĘTRZNY

40

Nr2 φ6 co 20,0

25

5

4x Nr1 φ12

28

chudy beton
gr.10 cm

7,5

25
40

7,5

Nr2 φ6 co 20,0
l=115

Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej
Nr

Średnica
Długość
[mm]
[cm]
1
12
105
2
6
115
Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb]
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

Liczba
4
5

Długość ogólna [m]
St0S-b
RB400W
φ6
φ12
4,20
5,75
5,8
4,3
0,222
0,888
1,3
3,8
1,3
3,8
6

UWAGA:
FUNDAMENTY
WYKONYWAĆ
WYKOPÓW PRZED OSÓWISKIEM

PRZY

PEŁNYM

ZABESPIECZENIU

3.6 ROZBUDOWA BUDYNKU W PARTERZE
3.6.1 Dach
Dach zaprojektowano jako jednospadowy o kącie nachylenia 120 z przestrzenią
wentylowaną. Na stropodachu z płyt kanałowych zaprojektowano kratownice z
tarcicy iglastej kl. C-24. Pas górny i dolny o wymiarach 4 x 15 cm połączone
słupkami i krzyżulcami z tarcicy iglastej o wymiarach 2,8 x 12 cm. Wszystkie
elementy kratownicy należy łączyć przez gwoździowanie. Na pasie górnym
kratownic należy wykonać deskowanie pełne z tarcicy iglastej o grubości 28
mm. Wszystkie elementy drewniane dachu należy zabezpieczyć preparatem
grzybo i ogniochronnym do EI30.
3.6.2 Stropodach
W budynku zaprojektowano żelbetowe stropy prefabrykowane z płyt typu
Sp20/A1/R60
Grubość konstrukcyjna stropu dla płyt SP – h=20 cm.

Wszystkim stropom należy zapewnić otulenie gwarantujące
wymaganą klasę odporności ogniowej REI60 wg wytycznych
Instytutu Techniki Budowlanej nr.409/2005
STROPY PREFABRYKOWANE TYP SP

UWAGA:
- Wycięcia w płytach SP dla przejść przewodów instalacyjnych (kominy, kanały
wentylacyjne) należy wykonać w wytwórni prefabrykatów.
- Minimalne oparcie dla płyt SP 20 wynosi 8 cm.
3.6.3 Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne nośne projektuje się wykonane z cegły pełnej kl.150
układanej na zaprawie M10, w części fundamentowej z bloczków betonowych
kl.20 układanych na zaprawie cementowej M-10.
Ściany zewnętrzne przewiązać ze ścianami istniejącymi na strzępia.
3.6.4 Wieńce
Na poziomie istniejących stropów należy wylać na budowie wieńce żelbetowe z
betonu kl. B-20 zbrojone 4 prętami głównymi o średnicy 10 mm stal kl.A-III,
strzemiona o średnicy 6 mm co 20 cm stal kl. A-0. Wieńce należy wykonać o
wymiarach 25 x 25 cm i kotwić je do wieńców istniejących.
3.6.5 Fundamenty
Na poziomie istniejącego posadowienia zaprojektowano ławy fundamentowe
zewnętrzne o wymiarach 40 x 40 cm wylewane na budowie z betonu kl. B-20
zbrojone 4 prętami o średnicy 12 mm stal kl. A-III strzemiona co 20 cm o
średnicy 6 mm stal kl. A-0. Otulenie prętów 85 mm stropów.
Dla ścian wewnętrznych zaprojektowano poszerzenie fundamentów
istniejących wg rys.

UWAGA:
FUNDAMENTY
WYKONYWAĆ
WYKOPÓW PRZED OSÓWISKIEM

PRZY

PEŁNYM

ZABESPIECZENIU

Opinia geotechniczna podłoża gruntowego
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
W ŁEBIE
NA DZIAŁCE NR 57/6 POŁOŻONEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA W ŁEBIE
na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych
1)zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej –II
kategoria
2)zaprojektowanie odwodnień budowlanych –nie dotyczy-posadowienie powyżej wód
gruntowych
3)ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych – nie dotyczy;
4)zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających – nie dotyczy;
5)określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego –
Grunty spoiste o stopniu zagęszczenia 0,20, obciążenie dopuszczalne 113 kN, kont
tarcia wewnętrznego 28,5o , dopuszczalne osiadanie 1 cm.
6)ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego
w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu
budowlanego z obiektami sąsiadującymi –nie dotyczy posadowienie na równym
poziomie
7)ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów – nie dotyczy (brak skarp)
8)wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów
i nasypów
– wykopy należy wykonać przy pełnym zabezpieczeniu przed osuwiskiem z
zastosowaniem szalunków typy BOX lub innych spełniających wymogi bezpieczeństwa;
- ostatnia 20cm warstwę gruntu należy zdjąć tuż przed wylaniem chudego betonu;
- grunty próchnice i organiczne występujące w czasie wykopu należy usunąć aż do
spągu warstwy nośnej i zastąpić je betonem kl. B-15;
- w czasie wykopów konieczny jest nadzór bezpośredni gruntoznawcy posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane i geologiczne
9)ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego–sączenia
wody na poziomie poniżej ław fundamentowych
10) ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntów – podłoże gruntowe niezanieczyszczone.
EKSPERTYZA DLA CELÓW NODERNIZACJI I ROZBUDOWY BUDYNKU
BIBLIOTEKI
Na podstawie analizy materiałów archiwalnych (projekt architektoniczny), należy
stwierdzić, że przebudowa i rozbudowa obiektu zgodna z zakresem opracowania, jest
możliwa i nie zagraża jego bezpieczeństwu, pod względem statyki budowli.

inż. Piotr Kodur
28/89/Pw

4. UWAGI.
A. Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowę należy do kierownika budowy.
B. Prace należy wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi.
prowadzenia i odbioru robót budowlanych i montażowych,, ITB”.
C. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. oraz Ochrony Środowiska.
D. Informacje BIOZ zawarta jest w części architektonicznej projektu.
E. Projekt rozpatrywać razem z opracowaniem architektonicznym.
F.

Wszystkie wymiary ze względów wykonania projektu na podstawie
inwentaryzacji należy sprawdzać na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.

G. Szczegóły rozwiązań
wykonawczym.

konstrukcyjnych

zawarte

są

w

projekcie

H. Projekt budowlany jest opracowaniem dla urzędu.
I.

Nadproża ścian warstwowych wykonywać sposobem remontowym.

J. W trakcie wykonawczego procesu budowlanego, należy przed
wykonaniem wszystkich elementów konstrukcyjnych sprawdzić stan
ścian nośnych.
Czy nie są popękane, czy zostały wykonane zgodnie z projektem
pierwotnym z materiałów ceramicznych i spełniają wymogi podparcia
nowoprojektowanych nadproży, podciągów i pozostałych elementów
konstrukcji. Każda ocena powinna być przeprowadzona przez osobę
posiadającą
odpowiednie
uprawnienia
budowlane
branży
konstrukcyjnej i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. W
przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, należy
wykonać projekt wzmocnienia uszkodzonych elementów istniejącej
konstrukcji nośnej budynku i dopiero po wykonaniu wzmocnień
przystąpić do dalszych prac modernizacyjnych obiektu.

Opracował:
inż. Piotr Kodur
28/89/Pw

5. OBLICZENIA
Tablica 1. ŚCIANA WEWNĘTRZNA
Lp
1.
2.
3.

Opis obciążenia

Obc. char.
kN/m
Cegła budowlana wypalana z gliny, pełna grub. 25
13,50
cm i szer.300 cm [18,0kN/m3·0,25m·3,00m]
Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i
1,14
szer.300 cm [19,0kN/m3·0,02m·3,00m]
R ZE STROPU [28,000kN/m]
28,00
42,64
Σ:

γf

kd

1,30

--

Obc. obl.
kN/m
17,55

1,30

--

1,48

1,00
1,10

---

28,00
47,03

Tablica 2. STROPODACH CZĘŚĆ DOBUDOWANA
Lp

Opis obciążenia

1.

Maksymalne obciążenie dachu niższego wg PN80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 3, A=300 m n.p.m. ->
Qk = 1,200 kN/m2, C4=1,775) [2,130kN/m2]
Blacha falista (na płatwiach stalowych) o grubości
0,55 mm [0,200kN/m2]
Papa na deskowaniu bez posypania żwirkiem,
podwójnie [0,350kN/m2]
Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 20
cm [1,0kN/m3·0,20m]
PŁYTY KANAŁOWE [3,000kN/m2]
Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm
[19,0kN/m3·0,02m]
SUFIT PODWIESZONY [0,300kN/m2]
Σ:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obc. char.
2
kN/m
2,13

γf

kd

1,50

0,00

Obc. obl.
2
kN/m
3,19

0,20

1,30

--

0,26

0,35

1,30

--

0,45

0,20

1,30

--

0,26

3,00
0,38

1,10
1,30

---

3,30
0,49

0,30
6,56

1,30
1,27

---

0,39
8,35

γf

kd

1,00
1,30

---

Obc. obl.
kN/m
20,88
18,43

1,30

--

3,11

1,30

--

0,27

1,30

--

7,80

1,16

--

50,49

γf

kd

1,30

--

Obc. obl.
kN/m
61,36

1,30

--

6,81

Tablica 3. F-1 FUNDAMENT ŚCIANA ZEW.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.

Opis obciążenia

Obc. char.
kN/m
R ze ztropodachu [20,880kN/m]
20,88
Cegła budowlana wypalana z gliny, pełna grub. 25
14,18
cm i szer.315 cm [18,0kN/m3·0,25m·3,15m]
Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 cm i
2,39
szer.315 cm [19,0kN/m3·0,04m·3,15m]
Styropian grub. 15 cm i szer.315 cm
0,21
[0,45kN/m3·0,15m·3,15m]
Beton zwykły na kruszywie kamiennym,
6,00
niezbrojony, zagęszczony grub. 25 cm i szer.100
cm [24,0kN/m3·0,25m·1,00m]
43,66
Σ:

Tablica 4. ŚCIANA ZEW.
Lp
1.
2.

Opis obciążenia

Obc. char.
kN/m
Cegła budowlana wypalana z gliny, pełna grub. 38
47,20
cm i szer.690 cm [18,0kN/m3·0,38m·6,90m]
Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 cm i
5,24
szer.690 cm [19,0kN/m3·0,04m·6,90m]

3.

Styropian grub. 4 cm i szer.690 cm
[0,45kN/m3·0,04m·6,90m]
Σ:

0,12

1,30

--

0,16

52,56

1,30

--

68,33

Obc. char.
kN/m2
0,24

γf

kd

1,30

--

Obc. obl.
kN/m2
0,31

0,14

1,30

--

0,18

0,96

1,30

--

1,25

0,13

1,30

--

0,17

2,00

1,30

--

2,60

0,38

1,30

--

0,49

1,42

1,20

--

1,70

3,00

1,30

0,50

3,90

8,27

1,28

--

10,61

Obc. char.
kN/m2
0,17

γf

kd

1,30

--

Obc. obl.
kN/m2
0,22

0,09

1,30

--

0,12

0,11

1,30

--

0,14

0,06
2,90
0,38

1,30
1,30
1,30

----

0,08
3,77
0,49

1,42

1,20

--

1,70

4,00

1,30

0,80

5,20

9,13

1,28

--

11,73

Obc. char.

γf

kd

Obc. obl.

Tablica 5. STROP WEWNĘTRZNY PODDASZA
Lp

Opis obciążenia

1.

Brzoza, dąb, klon o wilgotności 23% grub. 3,2 cm
[7,6kN/m3·0,032m]
Wełna mineralna w płytach twardych grub. 7 cm
[2,0kN/m3·0,07m]
Beton zwykły na kruszywie kamiennym,
niezbrojony, zagęszczony grub. 4 cm
[24,0kN/m3·0,04m]
Wata szklana - welony rodzaju F grub. 10 cm
[1,3kN/m3·0,10m]
Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zagęszczony grub. 8 cm [25,0kN/m3·0,08m]
Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm
[19,0kN/m3·0,02m]
Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o
ciężarze razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,00 m [1,415kN/m2]
Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań
i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]
Σ:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tablica 6. STROP NAD PARTEREM
Lp

Opis obciążenia

1.

Brzoza, dąb, klon o wilgotności 23% grub. 2,2 cm
[7,6kN/m3·0,022m]
Brzoza, dąb, klon o wilgotności 23% grub. 1,2 cm
[7,6kN/m3·0,012m]
Płyty paździerzowe izolacyjne grub. 2,2 cm
[5,0kN/m3·0,022m]
Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3·0,005m]
DZ-3 [2,900kN/m2]
Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm
[19,0kN/m3·0,02m]
Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o
ciężarze razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,00 m [1,415kN/m2]
Obciążenie zmienne (sale i pomieszczenia
obciążone tłumem ludzi w sposób statyczny, w
muzeach, świątyniach, oraz poczekalnie i szatnie
przy dużych salach.) [4,0kN/m2]
Σ:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tablica 7. ŚCIANA WEW.
Lp

Opis obciążenia

1.

Cegła budowlana wypalana z gliny, pełna grub. 25
cm i szer.300 cm [18,0kN/m3·0,25m·3,00m]
Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 cm i
szer.300 cm [19,0kN/m3·0,04m·3,00m]
Σ:

2.

kN/m
13,50

1,30

--

kN/m
17,55

2,28

1,30

--

2,96

15,78

1,30

--

20,51

POZ: 1.1.0. BELKA NADPROŻE
SZKIC BELKI

A

B

0,25

4,18

0,25

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Opis obciążenia
Lp.
1. R z płyt stropowych L=5,0m [20,880kN/m]
2. Cegła budowlana wypalana z gliny, pełna
grub. 0,25 m i szer.1,60 m
[18,0kN/m3·0,25m·1,60m]
3. Ciężar własny belki
[0,25m·0,40m·25,0kN/m3]
4. Cegła budowlana wypalana z gliny, pełna
grub. 0,25 m i szer.0,95 m
[18,0kN/m3·0,25m·0,95m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,04
m i szer.0,95 m [19,0kN/m3·0,04m·0,95m]
Σ:

Obc.char.

kd
---

Obc.obl.

Zasięg [m]

20,88
7,20

γf
1,00
1,30

20,88
9,36

cała belka

2,50

1,10

--

2,75

cała belka

4,27

1,30

--

5,55

cała belka

0,72

1,30

--

0,94

cała belka

35,57

1,11

39,48
39,48

39,48

Schemat statyczny belki
A

B
4,43

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:
Klasa betonu: B25 (C20/25) → fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
3
Ciężar objętościowy
ρ = 25 kN/m
Maksymalny rozmiar kruszywa
dg = 8 mm
Wilgotność środowiska
RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia
28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)
φ = 3,35
Stal zbrojeniowa główna A-III (RB400W) → fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) → fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montażowa A-0 (St0S-b)
Sytuacja obliczeniowa:
trwała
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.
cot θ = 2,00
Graniczna szerokość rys
wlim = 0,3 mm
Graniczne ugięcie
alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

cała belka

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Momenty zginające [kNm]:
A

B
87,44

87,44

96,84

Siły poprzeczne [kN]:
87,44

A

B
-87,44

Ugięcia [mm]:
A

B
17,47

Obwiednia sił wewnętrznych
Momenty zginające [kNm]:
A

B
87,44

87,44

96,84

Siły poprzeczne [kN]:
87,44

68,26

A

B
-68,26

-87,44

Ugięcia [mm]:
A

B
17,47

40

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

25

Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 25,0 cm, h = 40,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 25 mm
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 96,84 kNm
2
2
Zbrojenie potrzebne As = 8,79 cm . Przyjęto 5φ16 o As = 10,05 cm (ρ = 1,11%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 96,84 kNm < MRd = 108,45 kNm (89,3%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 68,26 kN
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w środku rozpiętości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 68,26 kN < VRd3 = 69,82 kN (97,8%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 87,26 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,217 mm < wlim = 0,3 mm (72,4%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 17,47 mm < alim = 4430/200 = 22,15 mm (78,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 74,34 kN
Szerokość rys ukośnych: wk = 0,265 mm < wlim = 0,3 mm (88,4%)
SZKIC ZBROJENIA:
1

40

2φ10

5φ16

A

B

1

7 x 10 = 70

11 x 25 = 275
418

25

7 x 10 = 70
25

Nr2 2φ10 l=479
464

5

5

Nr1 5φ16 l=463

35

5

463

Nr3 26φ6 l=119
20

1-1

40

Nr 2

Nr 1

25

Wykaz zbrojenia
Nr

Średnica
Długość
[mm]
[cm]
1.
16
463
2.
10
479
3.
6
119
Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb]
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

Liczba
[szt.]
5
2
26

φ6

Długość ogólna [m]
St0S-b
RB400W
φ10
φ16
23,15
9,58

30,94
31,0
0,222
6,9

9,6
0,617
5,9

23,2
1,578
36,6
36,6

12,8
50

POZ: 1.2.0. BELKA ŻELBETOWA
SZKIC BELKI

A
0,25

B
5,00

0,25

OBCIĄŻENIA NA BELCE
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. R z płyty stropodachu l=4,35
[18,160kN/m]
2. Beton zwykły na kruszywie kamiennym,
zbrojony, zagęszczony grub. 0,35 m i

Obc.char.

kd
--

Obc.obl.

Zasięg [m]

18,16

γf
1,00

18,16

cała belka

1,75

1,30

--

2,28

cała belka

szer.0,20 m [25,0kN/m3·0,35m·0,20m]
Ciężar własny belki
[0,45m·0,35m·25,0kN/m3]

3.

Σ:

3,94

1,10

23,85

1,04

--

cała belka

4,33
24,77
24,77

24,77

Schemat statyczny belki
A

B
5,25

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:
Klasa betonu: B25 (C20/25) → fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
3
Ciężar objętościowy
ρ = 25 kN/m
Maksymalny rozmiar kruszywa
dg = 8 mm
Wilgotność środowiska
RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia
28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)
φ = 3,22
Stal zbrojeniowa główna A-III (RB400W) → fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) → fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montażowa A-0 (St0S-b)
Sytuacja obliczeniowa:
trwała
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.
cot θ = 2,00
Graniczna szerokość rys
wlim = 0,3 mm
Graniczne ugięcie
alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Momenty zginające [kNm]:
A

B
65,02

65,02

85,34

Siły poprzeczne [kN]:
65,02

A

B
-65,02

Ugięcia [mm]:
A

B
22,95

Obwiednia sił wewnętrznych
Momenty zginające [kNm]:
A

B
65,02

65,02

85,34

Siły poprzeczne [kN]:
65,02

54,22

A

B
-54,22

-65,02

Ugięcia [mm]:
A

B
22,95

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

35

45

Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 45,0 cm, h = 35,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 25 mm
Przęsło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 85,34 kNm
2
2
Zbrojenie potrzebne As = 8,52 cm . Przyjęto 6φ16 o As = 12,06 cm (ρ = 0,86%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 85,34 kNm < MRd = 116,46 kNm (73,3%)
Ścinanie:
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 54,22 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi φ6 co 230 mm na całej długości przęsła
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 54,22 kN < VRd1 = 97,54 kN (55,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 82,17 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,233 mm < wlim = 0,3 mm (77,5%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 22,95 mm < alim = 5250/200 = 26,25 mm (87,4%)
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 59,63 kN
Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje (0,0%)
SZKIC ZBROJENIA:
1

35

4φ10

6φ16

A

B

1

22 x 22,5 = 495
500

25

Nr2 4φ10 l=561
546

5

Nr1 6φ16 l=545

30

5

545

Nr3 2x23φ6 l=119
25

1-1

35

Nr 2

Nr 1

45

Wykaz zbrojenia
Długość ogólna [m]

25

5

Nr

Średnica
Długość
[mm]
[cm]
1.
16
545
2.
10
561
3.
6
119
Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb]
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

Liczba
[szt.]
6
4
46

St0S-b
φ6

φ10

RB400W
φ16
32,70

22,44
54,74
54,8
0,222
12,2

22,5
0,617
13,9
26,1

32,8
1,578
51,8
51,8

78

POZ: 1.3.0. BELKA NADPROŻE
SCHEMAT BELKI
A

B
4,18

Parametry belki:
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (γf = 1,15)
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):
A

68,33

go=0,91 kN/mb

4,18

B
y

x
z

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginające [kNm]:

73,31

A

1
101,48
4,18

B
x

73,31

y

z

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;
- obciążenie działa w dół;
- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
1

y

x

x

1

y

Przekrój: 2 HE 200 A, połączone spoinami ciągłymi
2
Av = 24,7 cm , m = 84,6 kg/m
4
4
6
4
3
Jx = 7380 cm , Jy = 13440 cm , Jω = 108000 cm , JΤ = 21,1 cm , W x = 778 cm
Stal: St3
Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (αp = 1,053)
MR = 176,09 kNm
- ścinanie: klasa przekroju 1
VR = 308,01 kN
Nośność na zginanie
Przekrój z = 2,09 m
Współczynnik zwichrzenia ϕL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 101,48 kNm
Mmax / (ϕL·MR) = 0,576 < 1
(52)
Nośność na ścinanie
Przekrój z = 0,00 m
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 73,31 kN
Vmax / VR = 0,238 < 1
(53)
Nośność na zginanie ze ścinaniem
Vmax = 73,31 kN < Vo = 0,6·VR = 184,81 kN → warunek niemiarodajny
Stan graniczny użytkowania
Przekrój z = 2,09 m
Ugięcie maksymalne fk,max = 10,21 mm

Ugięcie graniczne fgr = lo / 350 = 11,94 mm
fk,max = 10,21 mm < fgr = 11,94 mm

(85,5%)

POZ: NS-1 BELKA NADPROŻE
SCHEMAT BELKI
A

B
2,36

Parametry belki:
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

140,00

Przypadek P1: Przypadek 1 (γf = 1,15)
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

A

go=0,57 kN/mb

140,00

2,36

B

y

x
z

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginające [kNm]:

165,87

A

97,86

2,36

B

x

165,87

y

z

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;
- obciążenie działa w dół;
- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;
WYMIAROWANIE
WG PN-90/B-03200
y
1

x

x

1

y

Przekrój: 2 IPE 220, połączone spoinami ciągłymi
2
Av = 26,0 cm , m = 52,4 kg/m
4
4
6
4
3
Jx = 5540 cm , Jy = 2431 cm , Jω = 22670 cm , JΤ = 9,07 cm , W x = 504 cm
Stal: St3
Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (αp = 1,067)
MR = 115,67 kNm
- ścinanie: klasa przekroju 1
VR = 323,72 kN
Nośność na zginanie
Przekrój z = 1,18 m
Współczynnik zwichrzenia ϕL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 97,86 kNm
Mmax / (ϕL·MR) = 0,846 < 1
(52)
Nośność na ścinanie
Przekrój z = 2,36 m
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -165,87 kN
Vmax / VR = 0,512 < 1
(53)
Nośność na zginanie ze ścinaniem
Vmax = (-)165,87 kN < Vo = 0,6·VR = 194,23 kN → warunek niemiarodajny
Stan graniczny użytkowania
Przekrój z = 1,18 m
Ugięcie maksymalne fk,max = 4,35 mm

Ugięcie graniczne fgr = lo / 350 = 6,74 mm
fk,max = 4,35 mm < fgr = 6,74 mm

(64,5%)

POZ: NS-2 BELKA NADPROŻE
SCHEMAT BELKI
A

B

1,17

Parametry belki:
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

139,00

Przypadek P1: Przypadek 1 (γf = 1,15)
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

A

go=0,36 kN/mb

139,00

1,17

B

y

x
z

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginające [kNm]:

81,53

A

23,85

1,17

B

x
81,53

y

z

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;
- obciążenie działa w dół;
- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
1

y

x

x

1

y

Przekrój: 2 HE 100 A, połączone spoinami ciągłymi
2
Av = 9,60 cm , m = 33,4 kg/m
4
4
6
4
3
Jx = 698 cm , Jy = 1328 cm , Jω = 2581 cm , JΤ = 5,26 cm , W x = 146 cm
Stal: St3
Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (αp = 1,070)
MR = 33,50 kNm
- ścinanie: klasa przekroju 1
VR = 119,71 kN
Nośność na zginanie
Przekrój z = 0,58 m
Współczynnik zwichrzenia ϕL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 23,85 kNm
Mmax / (ϕL·MR) = 0,712 < 1
(52)
Nośność na ścinanie
Przekrój z = 1,17 m
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -81,53 kN
Vmax / VR = 0,681 < 1
(53)
Nośność na zginanie ze ścinaniem (przęsło A - B, x = 0,00 m)
Przekrój aaa z = 0,07 m
V = 72,07 kN > V0 = 0,6·VR = 71,83 kN
M/MR,V = 5,21 / 33,20 = 0,157 < 1
Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,58 m
Ugięcie maksymalne fk,max = 2,07 mm
Ugięcie graniczne fgr = lo / 350 = 3,34 mm
fk,max = 2,07 mm < fgr = 3,34 mm

(61,8%)

POZ: SCH-1 SCHODY ŻELBETOWE
Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODÓW
270

3

221

17,5

30

25

30
15,5

7,5
/

30

175
175

10
x1

196
25

62,5

80

3

15,5

25
466

25

GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długość biegu ln = 2,70 m
Różnica poziomów spoczników
h = 1,75 m
Liczba stopni w biegu n = 10 szt.
Grubość płyty t = 15,5 cm
Długość górnego spocznika
ls,g = 2,21 m
Grubości okładzin:
Okładzina spocznika dolnego 3,0 cm
Okładzina pozioma stopni
3,0 cm
Okładzina pionowa stopni
3,0 cm
Okładzina spocznika górnego 3,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokość biegu
1,33 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodów
5,0 cm
Oparcia : (szerokość / wysokość)
Podwalina podpierająca bieg schodowy
b = 25,0 cm, h= 80,0 cm
Belka górna podpierająca bieg schodowy
b = 25,0 cm, h = 30,0 cm
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny b = 25,0 cm, h = 25,0 cm
Oparcie belek:
Długość podpory lewej tL = 20,0 cm
Długość podpory prawej
tP = 20,0 cm
DANE MATERIAŁOWE
Klasa betonu B30 (C25/30) → fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciężar objętościowy betonu
ρ = 25,00 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa
dg = 16 mm
Wilgotność środowiska
RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia
28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)
φ = 2,82
Stal zbrojeniowa A-III (RB400W) → fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa
Średnica prętów
φ = 16 mm
Otulina zbrojenia
cnom = 25 mm
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna
St0S-b
Średnica prętów konstrukcyjnych
φ = 6 mm
Maksymalny rozstaw prętów konstr.
30 cm
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
Płyta
2

Obciążenia zmienne [kN/m ]:
Opis obciążenia
Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obc.char.
4,00

γf
1,30

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+17,5/30,0)
2. Płyta żelbetowa biegu grub.15,5 cm + schody 17,5/30
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

Obc.char.

Σ:
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Płyta żelbetowa spocznika grub.15,5 cm
3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

Obc.obl.
5,20

Obc.obl.

1,01

γf
1,20

6,67
0,33

1,10
1,20

7,34
0,40

8,02

1,12

8,95

Obc.char.

Σ:

kd
0,35

1,22

Obc.obl.

0,64

γf
1,20

3,88
0,28

1,10
1,20

4,26
0,34

4,80

1,12

5,37

kd
0,78
--

Obc.obl.

Zasięg [m]

38,29
2,06
40,35

cała belka

0,77

Przyjęty schemat statyczny:
p o = 5,20 kN/m 2

go,s = 5,37 kN/m 2
go,b = 8,95 kN/m 2

C

1,66

B

A
2,16

2,65

Belka B:
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej
2. Ciężar własny belki
Σ:
Przyjęty schemat statyczny:

Obc.char.

32,51
1,88
34,38

γf
1,18
1,10
1,17

cała belka

qo = 40,35 kN/m
leff = 2,91 m

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:
trwała
Graniczna szerokość rys
wlim = 0,3 mm
Graniczne ugięcie
alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)
Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.
cot θ = 2,00
Graniczne ugięcie
alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)
WYNIKI - PŁYTA:
Wyniki obliczeń statycznych:
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy
MSd = 8,66 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy MSd,p = -9,63 kNm/mb
Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy
MSd = 3,13 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,A,max = 15,65 kN/mb, RSd,A,min = 9,19 kN/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,B,max = 38,29 kN/mb, RSd,B,min = 29,28 kN/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,C,max = 8,14 kN/mb, RSd,C,min = 1,99 kN/mb
Obwiednia momentów zginających:
-9,63

3,13

38,29

29,28

8,14

B

1,57

1,99

C

8,66

9,19

1,97

0,20

2,65

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
c

c

b

b

a

a

Przęsło A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy
MSd = 8,66 kNm/mb
2
2
Zbrojenie potrzebne As = 2,06 cm /mb. Przyjęto φ16 co 18,0 cm o As = 11,17 cm /mb
(ρ = 0,92%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 8,66 kNm/mb < MRd = 43,11 kNm/mb (20,1%)

15,65

A

Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 20,63 kN/mb
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 20,63 kN/mb < VRd1 = 118,62 kN/mb (17,4%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 5,76 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 1,27 mm < alim = 13,26 mm (9,6%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy
MSd = (-)9,63 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,77 cm2/mb. Przyjęto górą φ16 co 18,0
cm o As = 11,17 cm2/mb
Warunek nośności na zginanie: MSd = -9,63 kNm/mb < MRd = 59,40 kNm/mb (16,2%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)6,41 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Przęsło B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy
MSd = 3,13 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,06 cm2/mb. Przyjęto φ16 co 18,0 cm o
As = 11,17 cm2/mb (ρ = 0,92%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 3,13 kNm/mb < MRd = 43,11 kNm/mb (7,3%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 14,56 kN/mb
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 14,56 kN/mb < VRd1 = 118,62 kN/mb (12,3%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 2,09 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = (-)0,24 mm < alim = 10,81 mm (2,3%)
SZKIC ZBROJENIA

25

466

25

221

270

196

25

3

1
30

15,5

Nr2 co 18

17,5

φ16 co 18 (Nr3+3+4)

30

25

φ16 co 18 (Nr1)

1

Nr1 φ16 l=200
181

24

10
x

175
175

16
150o
Nr
2

Nr3 φ16 l=241
241

17
,5/3
0

Nr7
φ1
6
12 l=13
4
9

φ1
6c
o1
8(

13

10

40

Nr
5+
5+
6)

15,5

62,5

80

3

19

Nr4 φ16 l=258
190

Nr
5
φ1
6
26 l=38
8
8

φ1
6
33 l=33
6
6

10

Nr
6

13

55

56

120o

Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,33 m
Nr

Średnica
Długość
[mm]
[mm]
1
16
2000
2
16
1393
3
16
2410
4
16
2584
5
16
3357
6
16
3884
7
6
1280
Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb]
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

Liczba
[szt.]
8
8
5
2
5
2
40

Długość ogólna [m]
St0S-b
RB400W
φ6
φ16
16,00
11,14
12,05
5,17
16,79
7,77
51,20
51,3
69,0
0,222
1,578
11,4
108,9
11,4
108,9
121

WYNIKI - BELKA B:
Moment przęsłowy obliczeniowy
MSd = 42,71 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny MSk = 36,40 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały
MSk,lt = 28,95 kNm
Reakcja obliczeniowa
RSd,A = RSd,B = 58,71 kN
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

300

250

Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 25,0 cm, h = 30,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 25 mm
Zginanie (metoda uproszczona):
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 42,71 kNm
Przekrój podwójnie zbrojony
Przyjęto górą 2φ10 o As2 = 1,57 cm2
Przyjęto dołem 4φ16 o As1 = 8,04 cm2 (ρ = 1,23%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 42,71 kNm < MRd = 63,96 kNm (66,8%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 54,67 kN
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w środku rozpiętości belki
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 54,67 kN < VRd3 = 63,10 kN (86,7%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny MSk = 36,40 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 28,95 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,103 mm < wlim = 0,3 mm (34,4%)
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 37,06 kN
Szerokość rys ukośnych: wk = 0,065 mm < wlim = 0,3 mm (21,5%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 5,54 mm < alim = 14,55 mm (38,1%)
SZKIC ZBROJENIA:
1-1
2

300

2φ10

4φ16

A

B

2

7 x 80 = 560

9 x 175 = 1575
2710

200

7 x 80 = 560
200

Wykaz zbrojenia
Nr

Średnica
Długość
[mm]
[mm]
1.
16
3060
2.
10
3060
3.
6
990
Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb]
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

Liczba
[szt.]
4
2
24

St0S-b
φ6

23,76
23,8
0,222
5,3
5,3

Długość ogólna [m]
RB400W
φ16
φ10
12,24
6,12
12,3
1,578
19,4

6,2
0,617
3,8
23,2

29

POZ: SCH-2 SCHODY ŻELBETOWE
Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODÓW
270

221
3

150

25

17,5

/30
7,5

15,5

175
175

x1
10

30

30

15,5

3

25

25

15,5

125

25

25

25

196

641

25

GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długość dolnego spocznika
ls,d = 1,50 m
Długość biegu ln = 2,70 m
Różnica poziomów spoczników
h = 1,75 m
Liczba stopni w biegu n = 10 szt.
Grubość płyty t = 15,5 cm
Długość górnego spocznika
ls,g = 2,21 m
Grubości okładzin:
Okładzina spocznika dolnego 3,0 cm
Okładzina pozioma stopni
3,0 cm
Okładzina pionowa stopni
3,0 cm
Okładzina spocznika górnego 3,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokość biegu
1,33 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodów
5,0 cm
Oparcia : (szerokość / wysokość)
Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny b = 25,0 cm,
Belka dolna podpierająca bieg schodowy
b = 25,0 cm,
Belka górna podpierająca bieg schodowy
b = 25,0 cm,
Wieniec ściany podpierającej spocznik górny b = 25,0 cm,
Oparcie belek:
Długość podpory lewej tL = 20,0 cm
Długość podpory prawej
tP = 20,0 cm

h = 25,0 cm
h = 25,0 cm
h = 30,0 cm
h = 25,0 cm

DANE MATERIAŁOWE
Klasa betonu B30 (C25/30) → fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciężar objętościowy betonu
ρ = 25,00 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa
dg = 16 mm
Wilgotność środowiska
RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciążenia
28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)
φ = 2,82
Stal zbrojeniowa A-III (RB400W) → fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa
Średnica prętów
φ = 16 mm
Otulina zbrojenia
cnom = 25 mm
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna
St0S-b
Średnica prętów konstrukcyjnych
φ = 6 mm
Maksymalny rozstaw prętów konstr.
30 cm

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ
Płyta
Obciążenia zmienne [kN/m2]:
Opis obciążenia
Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obc.char.
4,00

γf
1,30

kd
0,35

Obc.obl.
5,20

2

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m ]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 14 mm
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Płyta żelbetowa spocznika grub.15,5 cm
3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

Obc.char.

Σ:

Obc.obl.

0,64

γf
1,20

3,88
0,28

1,10
1,20

4,26
0,34

4,80

1,12

5,37

0,77

2

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m ]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+17,5/30,0)
2. Płyta żelbetowa biegu grub.15,5 cm + schody 17,5/30
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

Obc.char.

1,01
6,67
0,33

1,10
1,20

7,34
0,40

8,02

1,12

8,95

γf
1,18
1,10
1,17

kd
0,78
--

Obc.obl.

Zasięg [m]

34,27
1,72
35,99

cała belka

γf
1,18
1,10
1,17

kd
0,78
--

Obc.obl.

Zasięg [m]

37,83
2,06
39,90

cała belka

Σ:
Przyjęty schemat statyczny:

Obc.obl.

γf
1,20

1,22

po = 5,20 kN/m 2

go,s = 5,37 kN/m2

go,s = 5,37 kN/m2
D

C

1,75

go,b = 8,95 kN/m 2

A

B
1,45

2,95

2,16

Belka B:
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej
2. Ciężar własny belki
Σ:

Obc.char.

29,10
1,56
30,66

cała belka

Przyjęty schemat statyczny:

qo = 35,99 kN/m
leff = 2,91 m

Belka C:
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:
Lp.
Opis obciążenia
1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej
2. Ciężar własny belki
Σ:

Obc.char.

32,12
1,88
34,00

cała belka

Przyjęty schemat statyczny:

qo = 39,90 kN/m
leff = 2,91 m

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:
trwała
Graniczna szerokość rys
wlim = 0,3 mm
Graniczne ugięcie
alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)
Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.
cot θ = 2,00
Graniczne ugięcie
alim = jak dla belek i płyt (tablica 8)
WYNIKI - PŁYTA:
Wyniki obliczeń statycznych:
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy
MSd = 0,81 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy MSd,p = -8,62 kNm/mb
Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy
MSd = 7,37 kNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy MSd,p = -9,31 kNm/mb
Przęsło C-D: maksymalny moment obliczeniowy
MSd = 3,29 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,A,max = 4,13 kN/mb, RSd,A,min = -1,69 kN/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,B,max = 34,27 kN/mb, RSd,B,min = 19,04 kN/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,C,max = 37,83 kN/mb, RSd,C,min = 22,04 kN/mb
Reakcja obliczeniowa
RSd,D,max = 8,34 kN/mb, RSd,D,min = 2,19 kN/mb
Obwiednia momentów zginających:
-9,31

2,19

1,75

37,83

22,04

8,34

D

3,29
C

7,37

1,69

-8,62

0,81

19,04
1,45

34,27

B

4,13

A

0,15

2,80

0,20

1,97

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
c
a

b

a

b

d

e

d

e

c

Przęsło A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment przęsłowy obliczeniowy
MSd = 0,81 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,06 cm2/mb. Przyjęto φ16 co 18,0 cm o
As = 11,17 cm2/mb (ρ = 0,92%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 0,81 kNm/mb < MRd = 43,11 kNm/mb (1,9%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 12,29 kN/mb
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 12,29 kN/mb < VRd1 = 118,62 kN/mb (10,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 0,54 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt,podp = (-)5,73 kNm/m
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt,podp) = (-)0,18 mm < alim = 7,26 mm (2,5%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekrój b-b)
Moment podporowy obliczeniowy
MSd = (-)8,62 kNm
2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,77 cm /mb. Przyjęto górą φ16 co 18,0
cm o As = 11,17 cm2/mb
Warunek nośności na zginanie: MSd = -8,62 kNm/mb < MRd = 59,40 kNm/mb (14,5%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)5,73 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Przęsło B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekrój c-c)
Moment przęsłowy obliczeniowy
MSd = 7,37 kNm/mb
2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,06 cm /mb. Przyjęto φ16 co 18,0 cm o
2
As = 11,17 cm /mb (ρ = 0,92%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 7,37 kNm/mb < MRd = 43,11 kNm/mb (17,1%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 19,66 kN/mb
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 19,66 kN/mb < VRd1 = 118,62 kN/mb (16,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 4,91 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 1,20 mm < alim = 14,75 mm (8,2%)
Podpora C- wymiarowanie
Zginanie: (przekrój d-d)
Moment podporowy obliczeniowy
MSd = (-)9,31 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,77 cm2/mb. Przyjęto górą φ16 co 18,0
2
cm o As = 11,17 cm /mb
Warunek nośności na zginanie: MSd = -9,31 kNm/mb < MRd = 59,40 kNm/mb (15,7%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = (-)6,19 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Przęsło C-D- wymiarowanie
Zginanie: (przekrój e-e)
Moment przęsłowy obliczeniowy
MSd = 3,29 kNm/mb
2
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,06 cm /mb. Przyjęto φ16 co 18,0 cm o
2
As = 11,17 cm /mb (ρ = 0,92%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 3,29 kNm/mb < MRd = 43,11 kNm/mb (7,6%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 14,64 kN/mb
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 14,64 kN/mb < VRd1 = 118,62 kN/mb (12,3%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 2,19 kNm/mb
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,26 mm < alim = 10,81 mm (2,4%)
SZKIC ZBROJENIA

25

641

25

270

221
25

2
Nr2 co 18

/30

Nr1 φ16 l=191
172

o1

6)
Nr
8(

175
175

43
l=1

2
Nr

6
φ1
7
12

Nr3 φ16 l=241
241

φ16 co 18 (Nr7)

25

25

10

3

φ16 co 18 (Nr5)

19

Nr4 φ16 l=258
183

1

13

48

15,5
15,5

φ16 co 18 (Nr3+3+4)

16
150o

Nr8

6c
φ1

15,5

2
24

7,5
x1
10

φ16 co 18 (Nr1)
30

17,5

30

196

3

25

25

150
125

1

6
Nr

62
l=3
6
φ1
4
33

150o

Nr5 φ16 l=224
192
19

19

150o
29
Nr7 φ16 l=247
158

90

150o

Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,33 m
Nr

Średnica
Długość
[mm]
[mm]
1
16
1910
2
16
1428
3
16
2410
4
16
2584
5
16
2240
6
16
3621
7
16
2473
8
6
1280
Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb]
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

Liczba
[szt.]
8
8
5
2
8
8
8
54

Długość ogólna [m]
St0S-b
RB400W
φ6
φ16
15,28
11,42
12,05
5,17
17,92
28,97
19,78
69,12
69,2
110,6
0,222
1,578
15,4
174,5
15,4
174,5
190

WYNIKI - BELKA B:
Moment przęsłowy obliczeniowy
MSd = 38,10 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny MSk = 32,46 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały
MSk,lt = 25,79 kNm
Reakcja obliczeniowa
RSd,A = RSd,B = 52,37 kN

250

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

250

Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 25,0 cm, h = 25,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 25 mm

Zginanie (metoda uproszczona):
Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 38,10 kNm
Przekrój pojedynczo zbrojony
2
2
Zbrojenie potrzebne As = 5,84 cm . Przyjęto dołem 3φ16 o As = 6,03 cm (ρ = 1,14%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 38,10 kNm < MRd = 39,20 kNm (97,2%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 48,77 kN
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 80 mm na odcinku 64,0 cm przy podporach
oraz co max. 150 mm w środku rozpiętości belki
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 48,77 kN < VRd3 = 51,01 kN (95,6%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny MSk = 32,46 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 25,79 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,163 mm < wlim = 0,3 mm (54,3%)
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 33,02 kN
Szerokość rys ukośnych: wk = 0,078 mm < wlim = 0,3 mm (26,1%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 10,59 mm < alim = 14,55 mm (72,8%)
SZKIC ZBROJENIA:
1-1
3

250

2φ10

3φ16

A

B

3

8 x 80 = 640

10 x 140 = 1400
2710

200

8 x 80 = 640
200

Wykaz zbrojenia
Nr

Średnica
Długość
[mm]
[mm]
1.
16
3060
2.
10
3215
3.
6
890
Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb]
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

Liczba
[szt.]
3
2
27

φ6

Długość ogólna [m]
St0S-b
RB400W
φ10
φ16
9,18
6,43

24,03
24,1
0,222
5,4

6,5
0,617
4,0
9,4

9,2
1,578
14,5
14,5

24

WYNIKI - BELKA C:
Moment przęsłowy obliczeniowy
MSd = 42,23 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny MSk = 35,99 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały
MSk,lt = 28,63 kNm
Reakcja obliczeniowa
RSd,A = RSd,B = 58,05 kN

300

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

250

Przyjęte wymiary przekroju:
bw = 25,0 cm, h = 30,0 cm
otulina zbrojenia cnom = 25 mm
Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 42,23 kNm
Przekrój podwójnie zbrojony
Przyjęto górą 2φ10 o As2 = 1,57 cm2
2
Przyjęto dołem 4φ16 o As1 = 8,04 cm (ρ = 1,23%)
Warunek nośności na zginanie: MSd = 42,23 kNm < MRd = 63,96 kNm (66,0%)
Ścinanie:
Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 54,06 kN
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w środku rozpiętości belki
Warunek nośności na ścinanie: VSd = 54,06 kN < VRd3 = 63,10 kN (85,7%)
SGU:
Moment przęsłowy charakterystyczny MSk = 35,99 kNm
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 28,63 kNm
Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,102 mm < wlim = 0,3 mm (33,9%)
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 36,65 kN
Szerokość rys ukośnych: wk = 0,063 mm < wlim = 0,3 mm (21,0%)
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 5,48 mm < alim = 14,55 mm (37,7%)
SZKIC ZBROJENIA:
2-2
4

300

2φ10

4φ16

A

B

4

7 x 80 = 560

9 x 175 = 1575
2710

200

7 x 80 = 560
200

Wykaz zbrojenia
Nr

Średnica
Długość
[mm]
[mm]
1.
16
3060
2.
10
3060
3.
6
990
Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb]
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

Liczba
[szt.]
4
2
24

POZ: FB-1B FUNDAMENT WEWNĘTRZNY
Fundament 1
DANE:

St0S-b
φ6

23,76
23,8
0,222
5,3
5,3

Długość ogólna [m]
RB400W
φ16
φ10
12,24
6,12
12,3
1,578
19,4

6,2
0,617
3,8
23,2

29

H = 1,10
1

2
0,08

0,25
B = 0,40

0,08
V = 0,44 m 3/mb

Opis fundamentu :
Typ:
ława prostokątna
Wymiary:
B = 0,40 m
H = 1,10 m
Bs = 0,25 m
eB = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D = 1,20 m
Dmin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podłoża:

z [m]

-1,20

0,00
z

Piaski średnie

4,00

N nazwa gruntu
r
1 Piaski średnie

h [m]
4,00

nawodni ρo(n)
ona
[t/m3]
nie
1,95

γf,min

γf,max

φu(r) [o]

0,90

1,10

28,02

cu(r)
[kPa]
0,00

M0 [kPa] M [kPa]
55385

61539

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:
N typ obc.
r
1 Długotrwałe

N [kN/m]

TB [kN/m]

MB [kNm/m]

e [kPa]

∆e [kPa/m]

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiały :
Zasypka:
ciężar objętościowy: 20,00 kN/m3
współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90; γf,max = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) → fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
3
ciężar objętościowy: 24,00 kN/m
współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90; γf,max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-III (RB400W) → fyk = 400 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 440 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm
Założenia obliczeniowe :
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:
- dla nośności pionowej m = 0,81
- dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72
- dla stateczności na obrót m = 0,72
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójności:
- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00
Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00)
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020
Nośność pionowa podłoża:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 142,6 kN
Nr = 63,0 kN < m·QfN = 115,5 kN
(54,5%)
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 30,4 kN
Tr = 0,0 kN < m·QfT = 21,9 kN
(0,0%)
Stateczność fundamentu na obrót:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujący MuB,2 =
12,15 kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m·Mu = 8,8 kNm/mb
(0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,12 cm, wtórne s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,14 cm
s = 0,14 cm < sdop = 1,00 cm (14,5%)
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nośność na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Ława betonowa - dalsze obliczenia pominięto
F-1B FUNDAMENT WEWNĘTRZNY

110

5

4x Nr1 φ12

55

Nr2 φ6 co 20,0

28

Nr2 φ6 co 20,0
l=175

chudy beton
gr.10 cm
7,5

25
40

7,5

Wykaz zbrojenia dla 1 mb ławy fundamentowej
Nr

Średnica
Długość
[mm]
[cm]
1
12
105
2
6
175
Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb]
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

Liczba
4
5

Długość ogólna [m]
St0S-b
RB400W
φ6
φ12
4,20
8,75
8,8
4,3
0,222
0,888
2,0
3,8
2,0
3,8
6

ŁĄCZNIK FUNDAMENTÓW WEWNĘTRZNYCH
Element 1
Pręt okrągły φ 22

22,0

Wymiary przekroju
d = 22,0 mm
Cechy geometryczne przekroju
2
A = 3,800 cm
4
J = 1,150 cm
W = 1,050 cm3
i = 0,550 cm
2
2
AL = 0,069 m /m,
AG = 23,19 m /t
-1
U/A = 181,9 m ,
m = 2,980 kg/m
Stal: St3, fd =205 MPa, λp = 86,0;
Nośność obliczeniowa przy rozciąganiu
NRt = 77,90 kN
Nośność obliczeniowa przy zginaniu
MR = 0,269 kNm (klasa: 1, αp = 1,250)
Nośność obliczeniowa przy ścinaniu
VR = 45,18 kN (klasa: 1 , ϕpv = 1,000)
Obciążenie elementu
Nie zadeklarowano obciążeń w przekroju

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
OPIS PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI
1. Podstawa opracowania.

• projekt budowlany opracowany przez ENEPROJEKT;
•
•

uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu prac projektowych
w budynku;
obowiązujące normy i normatywy projektowania;

i zmian

2. Zakres opracowania.
Zakres projektu obejmuje pomieszczenia: sanitarne, biurowe oraz pomieszczenie
pracy twórczości lokalnej;

3. Opis projektowanych rozwiązań.
W pomieszczeniach sanitarnych, biurowych oraz pom. wypożyczalni. Przewiduje się
wentylację wyciągową na bazie wentylatorów łazienkowych montowanych bezpośrednio
na kanałach wentylacyjnych grawitacyjnych. Wentylatory należy wyposażyć w wyłączniki
czasowe. W pomieszczeniach sanitarnych włączenie wentylatora poprzez czujnik ruchu
natomiast w biurach oraz pomieszczaniu pracy twórczości lokalnej za pomocą włącznika
standardowego (należy umieścić na ścianie w dogodnym miejscu). Nawiew powietrza do
pomieszczeń za pomocą okien z nawiewnikami higrosterowanymi (wg branży
architektonicznej) oraz poprzez otwóry (z żaluzją) w dolnej części drzwi pomieszczeń, z
których powietrze jest usuwane. Niniejsze rozwiązanie zabezpieczy przed
wydostawaniem się poza pomieszczenia sanitariatów nieprzyjemnych zapachów.
-

 ilość powietrza wentylacyjnego:
min 50 m3/h na jeden wydzielony WC, łazienka
 ilość wymian powietrza dla danego pomieszczenia:
pom. łazienek (umywalki)
2 w/h
pom. biurowe
3 w/h
pom. pracy twórczości lokalnej
2 w/h

Pomieszczenia sanitarne:
-wentylator na czujnik ruchu
-wydajność: 100 m3/h
-napięcie zasilania: 230/50 V/Hz
-moc: 15W
-pobór prądu: 0,12A
-waga: 0,44kg
-stopień ochrony: IP X4
-ciśnienie akustyczne: 40dB(A)
-ciśnienie statyczne: 3,47mmH20
-ciśnienie statyczne: 34Pa
Pomieszczenie biurowe:
-wentylator na wyłącznik standardowy
-wydajność: 100 m3/h

-napięcie zasilania: 230/50 V/Hz
-moc: 15W
-pobór prądu: 0,12A
-waga: 0,44kg
-stopień ochrony: IP X4
-ciśnienie akustyczne: 40dB(A)
-ciśnienie statyczne: 3,47mmH20
-ciśnienie statyczne: 34Pa
Pomieszczenie pracy twórczej lokalnej:
-wentylator na wyłącznik standardowy
-wydajność: 280 m3/h
-napięcie zasilania: 230/50 V/Hz
-moc: 20W
-waga: 0,75kg
-stopień ochrony: IP X4
-ciśnienie akustyczne: 47dB(A)
-ciśnienie statyczne: 6,93mmH20
-ciśnienie statyczne: 68Pa

4. Wytyczne montażowe
Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie
z PN-B-03434 i PN-B-03410. Przewody zaprojektowano jako kanały Spiro. Wymiary
przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie
szczelności ”A” wg PN-B-76001. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Wysokość profilu w połączeniu
kołnierzowym – 30 mm. Przy montażu rur Spiro połączenia szczelne uzyskać stosując
uszczelnienia dwuwargowe. Przewody należy zaizolować termicznie wełną mineralną
grub. 40mm. Izolacja ma być zabezpieczona płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej
w
przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej
przewodu lub klapy odcinającej. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać
zgodnie z normą BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti. Podpory
przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 lub zgodnie z
wytycznymi firmy Hilti.
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do
obliczeniowego obciążenia.
W miejscach przejścia lub zetknięcia się kanałów wentylacyjnych ze ścianami,
stropem lub podłogą należy stosować materiały amortyzujące drgania. Wszędzie tam
gdzie kanały zawieszone będą na stalowej konstrukcji nośnej stosować należy podkładki
gumowe.
Należy bezwzględnie przewidzieć otwory rewizyjne w przewodach instalacji lub
możliwość demontażu elementu składowego instalacji celem umożliwienia czyszczenia
instalacji. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2
kolana lub łuki o kącie większym niż 45°. Częstotliwość kontroli pod względem czystości
instalacji wentylacyjnej wynosi max 1 rok.

5. Wytyczne elektryczne
Należy doprowadzić energię elektryczną do:

-

wentylatorów wyciągowych,
wykonać uziemienie wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną,

W instalacji elektrycznej należy zastosować ochronę przeciwporażeniową,
ochronę odgromową instalacji i urządzeń będących przedmiotem projektu zgodnie z
PN-IEC 61024-1:2001; PN-IEC 60364-4-41:2000.

6. Ochrona akustyczna
Montaż przewodów wentylacyjnych powinien być przeprowadzony w sposób
eliminujący przenoszenie drgań na konstrukcję budynku np.: przez stosowanie
podkładek gumowych, izolację przejść przez ściany i stropy, pewne łączenie kształtek.
Wszystkie połączenia przewodów z wentylatorami należy wykonywać poprzez króćce
elastyczne. Przewody wentylacyjne należy połączyć przewodem uziemiającym.

7. Wytyczne bhp i p.poż
Elastyczne elementy łączące wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny być
wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie
powinna przekraczać 0,25 m. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od
wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Zamocowania
przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów
niepalnych.
Podczas wykonywania stosować się do „WTWiO” (zesz. nr 5, 6, 7),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ
sporządzonego przez kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowiązany podczas wykonywanych robót budowlanych
wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikających z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji
określającej przyczyny wprowadzenia zmian.
Prace bezpośrednio związane z wykonywaniem robót instalacyjno –
montażowych, jak również montażowych AKPiA, powinny być dozorowane
i wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
Rozruch i eksploatacja zespołu wentylacyjnego powinien nastąpić po uprzednim
opracowaniu instrukcji eksploatacji.
Uwaga! Przewody elastyczne należy stosować wyłącznie w wersji niepalnej.

8. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Montaż przewodów wentylacyjnych i kształtek
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach,
których wymiary są o 50 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub

przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność
na korozję w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodów do konstrukcji
budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów;
- materiału izolacyjnego;
- elementów składowych podpór lub podwieszeń;
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

10. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w PrPN
EN 12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal.

11. Wytyczne branżowe

- zapewnić szczelne połączenia kołnierzowe;
- Wykonać przebicia w ścianach i stropach zgodnie z przebiegiem przewodów
wentylacyjnych;
- Poprowadzić instalację elektyczną do wszystkich urządzeń wentylacyjnych;
- Wykonać zabezpieczenia przeciwzwarciowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami;
- zapewnić szczelne połączenia kołnierzowe;

mgr inż. Wojciech Żwan
upr. 94/Gd 2002

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
OPIS PROJEKTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.

o
o

o
o
o
o
o
2.

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora – Gmina Łeba,
„Audyt energetyczny budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 5a w Łebie”
wykonanym przez ENEPROJEKT, os. Armii Krajowej 19/6, 61-374 Poznań, oprac.
wrzesień 2014,
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana obiektu,
Wizja lokalna,
Inwentaryzacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do celów projektowych,
Obowiązujące normy i literatura techniczna,
Uzgodnienia międzybranżowe.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla
budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 5a w Łebie, zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w umowie, które przewidują demontaż instalacji centralnego ogrzewania i
montaż nowej instalacji.
3.

Założenia przyjęte do bilansu ciepła

Założenie przyjęte do bilansu ciepła:
• Wartość współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych zgodne ze
wskazaniami zawartymi w „Audycie energetycznym budynku Biblioteki Miejskiej przy
ul. 11 Listopada 5a w Łebie” wykonanym przez ENEPROJEKT, os. Armii Krajowej
19/6, 61-374 Poznań, oprac. wrzesień 2014,
• Temperatury obliczeniowe zewnętrzne wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej I
te = - 16 °C
• Parametry wewnętrzne:
Temperatury wewnętrzne pomieszczeń ogrzewanych przyjęto zgodnie z PN-82/B02402 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
Nr 75, poz. 690)
łazienka
sala
biuro
wc
kl. schodowa/korytarz

+ 24 ºC
+ 20 ºC
+ 20 ºC
+ 20 ºC
+ 16 ºC

Temperatury wewnętrzne pomieszczeń nieogrzewanych – obliczone wg programu Instal
Soft firmy Danfoss – wynikające z zysków ciepła od pomieszczeń przyległych, ale nie
mniej niż +5°C.
4.

Opis techniczny instalacji c.o. - stan istniejący

Źródłem ciepła dla budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 5a w Łebie jest
kotłownia węglowa zlokalizowana w pomieszczeniu kotłowni na poziomie parteru.
Projekt wymiany kotłowni węglowej na kotłownie gazową stanowi odrębne opracowanie.
Instalacja istniejąca wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki żeliwne członowe oraz w znikomej ilości grzejniki stalowe
płytowe.
Instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym.
5.

Rozwiązania projektowe

5.1.

Bilans mocy grzewczej

Zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania:
Parametry pracy instalacji:
5.2.

33,5 kW
80/60 °C

Rurociągi

Zaprojektowano instalację dwururową, z rozdziałem dolnym. Piony oraz poziomy
projektuje się z rur tworzywowych np. PE-RT/Al/PE-RT wielowarstwowych z wkładką
aluminiową. Gałązki grzejnikowe projektuje się z rur miedzianych. Projektowana
instalacja centralnego ogrzewania zostanie doprowadzona do projektowanych
rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni na poziomie parteru (pom.
P_0.08).
Instalacja rozdzielcza rozprowadza czynnik grzewczy:
− pod stropem parteru oraz częściowo w przestrzeni sufitu podwieszanego w izolacji
termicznej w obudowie z płyt GK,
− piony należy prowadzić po wierzchu ścian w izolacji termicznej w obudowie z płyt GK,
Obudowa stanowi zabezpieczenie przewodów przed manipulacją z zewnątrz.
Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane albo inne równorzędne,
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 wyposażone w system gwarancji próby szczelności przy próbie
ciśnieniowej (system test pressure prove).
Jako przewody miedziane można stosować rury:
- miedziane z deklaracją zgodności z PN-EN 1057:1999
Łączenie rur miedzianych:
- łączniki miedziane z deklaracją zgodności z PN-EN 1254-1:2002 (U)
- lut miękki Sn 97 Cu3 wg DIN 1707
Lutowanie:
Rury przeznaczone do łączenia powinny być przecinane prostopadle do ich osi. Do
czyszczenia bosych końców rur oraz wewnętrznych kielichów miedzianych należy
stosować wełnę stalową o gramaturze 240 i szczotki wyciorowe z drutu stalowego o
średnicy 0,08 - 0,16mm.
Rury prowadzone pod stropem powinny być zakotwione i przymocowane tak, aby siły
powstające wskutek przyrostu temperatury były przeniesione przez punkt stały na
konstrukcje budynku. Spowodowanemu wydłużalnością cieplną bocznemu wygięciu rur
zapobiega się poprzez przytwierdzenie ich w sposób trwały poprzez punkt stały z
wkładką gumową silnie skręcony w systemie PE-RT/AL/PE-RT.

Przewody prowadzić ze spadkiem 2 ‰ w kierunku odwodnień.
Minimalna długość gałązek grzejnikowych 0,5 m.
Wsporniki (punkty przesuwne) między punktami stałymi należy mocować do stropu
prętami poprzez wspornik wieszakowy. Długość wieszaków nie powinna przekraczać
150mm.
Odległości między podporami
Odległość
Średnica rury
maksymalna między
podporami
[mm]
[m]
16 x 2,0
1,2
18 x 2,0
1,3
20 x 2,5
1,3
25 x 2,5
1,5
32 x 3,0
1,6
40 x 4,0
1,7
50 x 4,5
2,0
63 x 6,0
2,2
75 x 7,5
2,4
90 x 8,5
2,4
110 x 10
2,4
Przejścia przewodów przez przegrody wydzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy)
o średnicy większej niż 0,04m, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie
niższa niż EI60 lub REI60 wypełnić ogniochronną masą uszczelniającą, o klasie
odporności danej przegrody dla rur niepalnych lub wykonać poprzez opaskę o klasie
odporności danej przegrody dla rur palnych. Miejsca przejść zaznaczono na rysunkach.
5.3.

Grzejniki

Projektuje się grzejniki energooszczędne stalowe płytowe z zasilaniem bocznym
kompaktowe i zintegrowane oraz grzejniki łazienkowe zapewniające wymagane,
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniach.
Grzejniki należy montować na wspornikach ściennych na wysokości ok. 10cm nad
posadzką. Montaż grzejników wykonać za pomocą zestawu montażowego
uniwersalnego. Dopuszcza się dopasowanie wielkości grzejników do aranżacji i
zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń pod warunkiem spełnienia wymogu
mocy grzewczej grzejników.
5.4.

Armatura

Projektuje się zastosowanie następujących typów armatury i osprzętu:

− do regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników zastosowano

zawory z nastawą wstępną z głowicami termostatycznymi z funkcjami:
- wbudowany czujnik bezpiecznika mrozu
- możliwość ograniczenia i blokowania wartości ustawionej temperatury
− w celu umożliwienia odcięcia lub demontażu grzejników zasilanych z boku, na
gałązkach powrotnych przewiduje się montaż zaworów odcinających z możliwością
spustu wody,
− regulację obiegu grzewczego realizuje się przez zastosowanie automatycznych
zaworów regulacyjnych montowanych na przewodzie powrotnym wraz z zaworem

odcinająco – pomiarowym instalowanym na odpowiadających przewodach
zasilających,
− na podejściach pod piony zastosowano zawory odcinające kulowe o połączeniach
gwintowanych na ciśnienie PN10, z kurkiem spustowym od strony pionu.
5.5.

Odpowietrzenia i odwodnienia

Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez zamontowanie automatycznych
zaworów odcinających z kulowym zaworem odcinającym DN15, montowane na
zakończeniach pionów zasilających, a także ręczne zawory odpowietrzające montowane
standardowo na grzejnikach.
Odwodnienie instalacji umożliwiają zastosowane zawory odcinające montowane przy
grzejnikach, kurki spustowe w zaworach odcinających montowanych na podejściach pod
piony.
5.6.

Izolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody prowadzone pod stropem parteru oraz piony należy izolować termicznie
izolacją prefabrykowaną z pianki polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. Dz.U. Nr 201, poz.1238 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 2,
pkt.1.5.
Załącznik nr 2 do Dz.U. Nr 201, poz. 1238.
Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji
cieplnej
(materiał 0,035 W/(m·K))
20 mm
30 mm
równa średnicy wewnętrznej
rury
100 mm

1
2

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące
½ wymagań z poz. 1-4
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz.
1-4, ułożone w komponentach budowlanych między
½ wymagań z poz. 1-4
ogrzewanymi
pomieszczeniami
różnych
użytkowników

5
6

5.7.

Kompensacja wydłużeń liniowych

W celu uniknięcia załamań i wyginania w łuk instalacji, w wyniku przyrostów długości
rurociągów, przewidziano zastosowanie kompensacji wydłużeń liniowych poprzez
kompensację naturalną – przez odpowiednie prowadzenie przewodów. Minimalne
wymagane ramię kompensacyjne podejścia pod pion wynosi 1,5m
W przypadku zastosowania rur tworzywowych nie jest konieczne wykonanie
kompensatorów wydłużeń cieplnych przy spełnieniu założeń:
- rury są mocowane punktami stałymi, co max 6 m,
- minimalne wymagane ramię kompensacyjne podejścia pod pion wynosi 1,5m
Kompensacja wydłużeń termicznych będzie się odbywała poprzez załamania,
odgałęzienia i boczne wygięcie rur.

5.8.

Próba ciśnieniowa

Instalację centralnego ogrzewania po montażu należy płukać wodą wodociągową.
Płukanie wykonać dwukrotnie, w czasie po 15 - 20 minut. Po płukaniu należy dokładnie
oczyścić filtr z zanieczyszczeń. Płukanie wykonać dwukrotnie.
Całość instalacji po zakończeniu montażu należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej
(ciśnienie próbne powinno wynosić 150 % ciśnienia roboczego i należy utrzymać przez
45 minut).
5.9.

Regulacja

Po zakończeniu wszelkich prac montażowych i prób ciśnieniowych należy wykonać
regulację instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych oraz
regulatorach podpionowych.
6.

Uwagi końcowe

• Warunkiem przystąpienia do wymiany instalacji c.o. jest zakończenie prac
termomodernizacyjnych budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Audycie
energetycznym budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 5a w Łebie”
wykonanym przez ENEPROJEKT, os. Armii Krajowej 19/6, 61-374 Poznań, oprac.
wrzesień 2014,
• Instalacje powinny wykonywać osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegając
wszelkich zaleceń producenta systemu,
• Roboty budowlano - montażowe prowadzić należy zgodnie z niniejszą dokumentacją
techniczną, wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i urządzeń oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów ze stali,
• Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. Całość prac
wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
-Montażowych” cz. II – Instalacje Sanitarne,
7.

Dokumenty odniesienia

− „Audyt energetyczny budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 5a w Łebie”
wykonanym przez ENEPROJEKT, os. Armii Krajowej 19/6, 61-374 Poznań, oprac.
wrzesień 2014,
− aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
− instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
− umowa z Inwestorem
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z późniejszymi zmianami)
− Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.
1157)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)

− Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991r., Nr 81,
poz. 351 z późn. zm.).
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony
− przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 1992r.,
Nr 92, poz. 460 z późn. zm.).
− obowiązujące normy:
− PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
− PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
budynkach
− PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
− PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania",
− PN-EN 12170:2005 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji,
konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego
personelu obsługi",
− PN.EN 12171:2003 "Instalacje ogrzewcze w budynkach, Instrukcje eksploatacji,
konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają
wykwalifikowanego personelu obsługi",
− PN-EN 14336:2005 (U) "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instalacja i
przekazywanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego",
− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
− PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
− PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania".
− PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne
wymagania i badania".
− PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania".
− PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i
badania".
− PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
− PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana
A1)".
− PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".
− PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczące jakości wody".
− PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego.
−
PN-91/B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
pomieszczeń o kubaturze do 600m3
− PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
− PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
− PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i
temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania
− PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i

temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne
− PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez
grunt. Metody obliczania
− PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania
− PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne
− PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
− PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
OPIS PROJEKTU INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNEJ
1.

o
o

o
o
o
o
o
2.

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora – Gmina Łeba,
„Audyt energetyczny budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 5a w Łebie”
wykonanym przez ENEPROJEKT, os. Armii Krajowej 19/6, 61-374 Poznań, oprac.
wrzesień 2014,
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana obiektu,
Wizja lokalna,
Inwentaryzacja istniejącej instalacji wod-kan do celów projektowych,
Obowiązujące normy i literatura techniczna,
Uzgodnienia międzybranżowe.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w
budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 5a w Łebie, zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w umowie, która przewiduje wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w
obrębie przebudowywanych pomieszczeń, w niezbędnym zakresie.
3.

Instalacja wody zimnej

3.1.

Obliczenie miarodajnego sekundowego zapotrzebowania na wodę

Zestawienie urządzeń i sekundowe zapotrzebowanie wody:

Urządzenie
umywalka
ubikacje
pisuar
prysznic
zlew
zawór czerpany

Ilość
[szt.]
8
6
2
1
3
4

Sekundowe
zapotrzebowanie
wody
[dm3/s]
0,14
1,12
0,13
0,78
0,30
0,60
0,30
0,30
0,14
0,42
0,15
0,60
Suma
3,82

Przepływ obliczeniowy określono zgodnie z PN-92/B-01706 posługując się wzorem – dla
budynków biurowych i administracyjnych:
q = 0,682 · (∑qn)0,45 – 0,14
gdzie:
qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych = 3,82 dm3/s
q = 0,682 · (3,82)0,45 – 0,14 = 1,11 dm3/s = 9,98 m3/h

3.2.

Opis projektowanego rozwiązania

Woda zimna dla celów bytowo - gospodarczych doprowadzana jest z istniejącej
instalacji wody zimnej. Źródłem zimnej wody dla obiektu jest istniejące przyłącze.
Instalacja wody zimnej wewnątrz budynku doprowadzona zostanie do poszczególnych
pionów, przyborów zgodnie z projektem.
Istniejące przewody rozprowadzające zimną wodę zdemontować.
Przewody rozdzielcze należy prowadzić pod stropem parteru (w suficie podwieszanym).
Dla odcięcia poszczególnych odgałęzień projektuje się zawory odcinające kulowe.
Odgałęzienia do poszczególnych urządzeń prowadzić w bruzdach ściennych na
wysokości 30cm nad posadzką. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w
tulejach osłonowych, a przestrzenie między tuleją a przewodem wypełnić kitem
plastycznym.
Nad przyborami sanitarnymi projektuje się baterie czerpalne umywalkowe,
zlewozmywakowe, prysznicowe, dlatego podejścia instalacji zakończyć śrubunkami z
zaworami odcinającymi, a podłączenie z przyborami wykonać elastyczne za pomocą
węży zbrojonych. Podejścia do ustępów i pisuarów poprzez zestawy montażowe.
Przewody rozprowadzające oraz odejścia przewodów do poszczególnych węzłów
sanitarnych wraz z podłączeniem przyborów sanitarnych należy wykonać z rur
wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT. Przewody mocować do konstrukcji budynku za
pomocą typowych wsporników.
Przewody wody zimnej należy zabezpieczyć przed skraplaniem się poprzez owinięcie
otuliną z pianki polietylenowej.
Przewody wody zimnej układać ze spadkiem. Trasy prowadzenia przewodów oraz
punkty podłączenia pokazano na rysunkach.
3.3.
o
o

o
o
o

Materiały i armatura

rury wielowarstwowe tworzywowe PE-RT/Al./PE-RT, sztanga, zwój,
baterie czerpalne: umywalkowa, zlewozmywakowa, prysznicowa oraz zawór
czerpalny,
umywalka, zlew, prysznic, ustępy z zestawem podtynkowym, pisuar
izolacje z pianki polietylenowej,
zawory kulowe.

3.4.

Próba szczelności

Po wykonaniu całej instalacji, przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej należy wykonać próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym
1,5 – krotnej wartości ciśnienia roboczego zgodnie z „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL
Warszawa 2003r.
3.5.

Rozmieszczenie podpór
Przewody
wielowarstwowe
średnica
L [m]
Φ 14
1,0

Φ 16
Φ 20
Φ 25
Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63

1,0
1,15
1,3
1,5
1,8
2,0
2,0

Na przewodach pionowych wykonać po 2 uchwyty na każdej kondygnacji. Podejścia
wody dodatkowo mocować przy punktach poboru.
Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu
lub podłogi powinna wynosić co najmniej, odpowiednio dla średnicy:
- do Dn 25
3 cm
- Dn 32 do 50 5 cm
- Dn 65 do 80 7 cm
4.

Instalacja wody ciepłej

4.1.

Obliczenie miarodajnego sekundowego zapotrzebowania na wodę

Zestawienie urządzeń i sekundowe zapotrzebowanie wody:

Urządzenie
umywalka
prysznic
zlew

Ilość
[szt.]
8
1
3

Sekundowe
zapotrzebowanie
wody
[dm3/s]
0,07
0,56
0,15
0,15
0,07
0,21
Suma
0,92

Przepływ obliczeniowy określono zgodnie z PN-92/B-01706 posługując się wzorem – dla
budynków biurowych i administracyjnych:
q = 0,682 · (∑qn)0,45 – 0,14
gdzie:
qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych = 0,92 dm3/s
q = 0,682 · (0,92)0,45 – 0,14 = 0,52 dm3/s = 1,86 m3/h
4.2.

Opis projektowanego rozwiązania

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w stanie istniejącym odbywa w podgrzewaczu
elektrycznym zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni.
Instalacja ciepłej wody wewnątrz budynku rozprowadzona zostanie do poszczególnych
przyborów zgodnie z projektem.
Przewody rozprowadzające ciepłej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/Al./PE-RT. Dla odcięcia poszczególnych obiegów projektuje się zawory odcinające
kulowe.

Przewody wody ciepłej należy prowadzić równolegle z instalacją wody zimnej. Przewody
mocować do konstrukcji budynku za pomocą typowych wsporników. Odgałęzienia do
poszczególnych urządzeń prowadzić w bruzdach ściennych na wysokości 30cm nad
posadzką. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych, a
przestrzenie między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym. Kompensacja
wydłużeń termicznych będzie się odbywała poprzez naturalne załamania i odgałęzienia.
Przewody wody ciepłej zaizolować przed wychłodzeniem otuliną z pianki polietylenowej
o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K), laminowanej z zewnątrz folią
polietylenową o grubościach zgodnych z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MI z dnia
6.11.2008r. Dz.U. Nr 201, poz. 1238.
Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji
cieplnej
(materiał 0,035 W/(m·K))
20 mm
30 mm
równa średnicy wewnętrznej
rury
100 mm

1
2

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące
½ wymagań z poz. 1-4
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4,
ułożone w komponentach budowlanych między
½ wymagań z poz. 1-4
ogrzewanymi
pomieszczeniami
różnych
użytkowników

5
6

4.3.

Regulacja działania urządzeń instalacji ciepłej wody.

Przed przystąpieniem do regulacji należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą instalację,
aż do uzyskania wypływu wody niezanieczyszczonej.
Instalację uważa się za wyregulowaną jeśli pomiar temperatury wody w poszczególnych
punktach poboru jest zgodny z projektem, z dopuszczalną odchyłką to ±5ºC. Pomiaru
temperatury należy dokonywać po 3min. od otwarcia zaworu.
Przewiduje się regulację instalacji przez wykonanie nastaw
termostatycznych montowanych na przewodach instalacji cyrkulacji.
4.4.

na

zaworach

Dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u.

Zaprojektowana instalacja c.w.u. umożliwia wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji
zgodnie z obwiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
Dezynfekcja termiczna polega na podwyższeniu temperatury wody w całym obiegu
instalacji i płukaniu miejsc wylotowych przez 5 minut wodą o wysokiej temperaturze.
W celu wykonania dezynfekcji należy :
- zmiana nastaw na regulatorze w kotłowni,
- zmiana nastaw na zaworach termostatycznych,
Zmiany nastaw mają zapewnić dezynfekcję termiczną wodą o temperaturze 71 ºC i
płukanie miejsc wylotowych przez 5 minut.

4.5.
o
o
o
o
o

Materiały i armatura

rury wielowarstwowe tworzywowe PE-RT/Al./PE-RT, sztanga, zwój,
zawory odcinające
zawory termostatyczne
baterie czerpalne: umywalkowa, zlewozmywakowa, prysznicowa
izolacje z pianki polietylenowej.

5.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1.

Bilans ścieków

Suma równoważników
obliczeniowy:

odpływu

AWs

dla

projektowanego

Ilość

Urządzenie

[szt.]
8
6
2
1
3
4

umywalka
ubikacje
pisuar
prysznic
zlew
wpust

budynku,

przepływ

Odpływ
jednostkowy
[dm3/s]
0,5
4,0
2,5
15,0
0,5
1,0
0,6
0,6
0,8
2,4
2,0
8,0
Suma
31,0

Przepływ obliczeniowy:
qs = K · (∑AWs)1/2
gdzie:
K – współczynnik częstości, zależny od przeznaczenia budynku; K = 0,7 (dla biur)
qs = 0,7 · 31,0 1/2 = 3,90 dm3/s = 14,0 m3/h
5.2.

Opis projektowanego rozwiązania

Ścieki zbierane będą z poszczególnych przyborów w węzłach socjalno - sanitarnych i
odprowadzane do istniejącej kanalizacji podposadzkowej. Przybory i urządzenia
sanitarne łączone z kanalizacją muszą mieć zamknięcie wodne – syfony.
W obrębie sanitariatów kanalizację prowadzić w bruzdach ściennych lub nad posadzką.
Kanalizację sanitarną wewnętrzną wykonać z rur tworzywowych PVC-u, łączonych
kielichowo za pomocą uszczelek gumowych.
Przewody kanalizacyjne przy równoległym układaniu ich z przewodami wodociągowymi,
powinny zachować odległość co najmniej 10cm.
Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzką wykonać z rur tworzywowych PVC-u
klasy S, łączonych kielichowo za pomocą uszczelek gumowych.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Przestrzeń miedzy rurą, a tuleją wypełnić masą plastyczną nie wchodzącą w reakcje z
rurami z PVC. Pod kanalizacją prowadzoną pod posadzką wykonać podsypkę piaskową

o grubości 10cm, a po wykonaniu i odebraniu przez służby inwestorskie wykonać
obsypkę o grubości min. 15cm.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności
od średnicy przewodu wynoszą:
- dla przewodu o średnicy 100mm - 2,5%
- dla przewodu o średnicy 160mm - 1,5%
- dla przewodu o średnicy 200mm - 1,0%
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych założonych w projekcie
mogą wynosić ±10%.
Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o
kącie rozwarcia nie większym niż 45°.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów i wsporników powinna zapewnić odizolowanie
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i
hałasów w przewodach. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki
elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytów dla rur o średnic Ø50÷110mm wynosi nie więcej niż 1m,
dla średnic powyżej Ø110 wynosi 1,25m.
Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie stałe, a dla przewodów z PCV i dodatkowo co najmniej jedno
takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być
mocowane niezależnie.
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur z PCV średnicy 50 ÷ 110mm
1,0 m
- dla rur z PCV średnicy powyżej 110mm 1,25 m
- dla rur z pozostałych materiałów
2,0 m
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich
oczyszczanie:
o pionowe przegrody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do
czyszczenia przewodów, czyszczaki na pionach należy montować na poziomie
piwnicy w miejscach, w których istnieje zagrożenie zatykania się przewodów,
o czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację,
lecz utrudniające dostęp osobom trzecim,
o przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub
czyszczaki, przy czym maksymalna odległość między czyszczakami powinna
wynosić:
- dla rur o średnicy 100 ÷ 150mm
15,0 m
- dla rur o średnicy 200mm
25,0 m
Rury wentylacyjne powinny tworzyć przedłużenie pionów kanalizacyjnych. Górna część
rury poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną
średnicę w stosunku do pionu spustowego:
- dla pionów średnicy 50 i 70mm - do 100mm,
- dla pionu średnicy 100mm - do 150mm
- dla pionów o średnicy powyżej 100mm powiększenie średnicy nie jest wymagane.
Piony wskazane na rozwinięciu instalacji wyposażyć w zawory napowietrzające.

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów
sanitarnych powinna wynosić co najmniej:
o przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach,
umywalkach, wpustach piwnicznych itp. – 75mm,
o przy wpustach podłogowych – 50mm.
Zlewy należy umieszczać na wysokości min. 0,5÷0,6m nad podłogą licząc od górnej
krawędzi miski zlewu. Zlewozmywaki na wysokości 0,8÷0,9m gdy są przeznaczone do
pracy stojącej oraz na wysokości 0,6m gdy przeznaczone do pracy siedzącej.
Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75÷0,80m.
Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.
5.3.

Materiały

− przewody kanalizacyjne z rur tworzywowych PVC-u oraz PVC-u klasy S (o
zwiększonej wytrzymałości) łączone kielichowo za pomocą uszczelek gumowych,
− rury wywiewne z kominkiem i dołącznikiem z PVC,
− wpusty podłogowe
5.4.

Próba szczelności

Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej należy
przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z warunkami zawartymi w normie: PN-EN
1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część II „Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe.
6.Uwagi ogólne i montażowe

o Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montażowymi
producentów poszczególnych materiałów;

o Wykonanie instalacji należy zlecić wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadającemu
uprawnienia do ich wykonywania i dającemu gwarancje na ich wykonanie.

o Instalację należy wykonać wg wymogów „Warunków Technicznych Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociągowych”,

o Instalacje należy wykonać wg wymogów „Warunków Technicznych Wykonania

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” część II Instalacje Sanitarne
Przemysłowe”
o Instalacje z PVC wykonać wg wymogów „Warunków Technicznych Wykonania
i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”;
o Roboty budowlano-montażowe prowadzić ściśle przestrzegając przepisów BHP
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiałów
Budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993r.
(Dz. U. Nr 96 poz. 438).
o Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności
ogniowej przegrody.
7.
•
•
•
•

Dokumenty odniesienia
Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
umowa z Inwestorem

•
•
•

•

•
•
•

ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia
Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i
powiązane rozp.
Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.ł994r z późn. zm. i
powiązane rozp.
Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane:
• PN:EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1:
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
• PN:ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2:
Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
• PN/EN 10208-1/2 Rury stalowe na rurociągi do łatwopalnych mediów.
• PN/EN 10216-1/2/3/4 Rury stalowe bez szwu ciśnieniowe ze stali niestopowych i
stopowych ze specjalnymi własnościami w temperaturze normalnej i w
podwyższonych temperaturach
• EN 10297-1 Rury stalowe bez szwu konstrukcyjne ogólnego stosowania

W sprawie ochrony przeciwpożarowej mają zastosowanie następujące przepisy prawne:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 14 grudnia
1994r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 10 z 08.02.95r. poz. 46).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 z dnia 06.09.95r).

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
PROJEKT TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z
INSTALACJĄ GAZU
I.

OPIS TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ

1.0. Podstawa opracowania
1.
2.

Zlecenie Inwestora – Gmina Łeba,
„Audyt energetyczny budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 5a w
Łebie” wykonanym przez ENEPROJEKT, os. Armii Krajowej 19/6, 61-374
Poznań, oprac. wrzesień 2014,
3. Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana obiektu,
4. Wizja lokalna,
5. Inwentaryzacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do celów
projektowych,
6. Obowiązujące normy i literatura techniczna,
7. Uzgodnienia międzybranżowe.
8. Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydane przez dostawcę
gazu AMBER GAZ Sp. Z o.o. , z dnia 18.09.2014.
9. Uzgodnienia z Inwestorem i międzybranżowe
10. Obowiązujące normy oraz przepisy projektowe
2.0. Zakres opracowania
Kompletny projekt technologii opalanej gazem kotłowni wodnej o mocy 60 kW wraz z
układem odprowadzenia spalin dla budynku istniejącej biblioteki oraz projektowanej
rozbudowy.
Projekt zawiera również niezbędne dla realizacji wytyczne wykonania robót
budowlanych oraz instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania.
3.0. Dane wyjściowe
W miejsce istniejącej kotłowni na paliwo stałe, przewiduje się kotłownię gazową
niskoparametrową, pokrywającą potrzeby grzewcze instalacji c.o. oraz c.w.u.
3.1. Bilans ciepła
Zapotrzebowanie ciepła wynosi:
Łączne potrzeby cieplne :
Parametry wody grzewczej:
Regulacja parametrów:

33,5 kW
80 / 60 °C
ilościowa

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.w.u.
Obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. zgodnie z PN-92/B-01706
Dane wyjściowe do obliczeń:
- ilość użytkowników
150 osoby
- wielkość zużycia wody dla szkół ze stołówką
15 l /os.x doba

Qdśr = 150 x 15 = 2250 l/d
Qd max = 2250 x 1,3 = 2925 l/d
q h śr = 2250/10 = 225 l/h
q h max = 225 x 3,0 = 675 l/h
Współczynnik nierównomierności rozbioru c.w.u.
= 9,32 x 150-0,244 = 2,74
Nh
qhśr cwu = 150 x15 x 0,5/10 = 112,5 l/d
qhmax cwu = 112,5 x 2,74 = 308,25 l/d
Wymagana moc wymiennika c.w.u.
Q cwu max = 308,25/3600 x 4,19 x 50 = 17,94 kW
Przepływ cyrkulacyjny:
Gcyrk = 0,3 x 308,25 = 92,5 l/h = 0,26 m3/h
3.2. Dobór podgrzewacza c.w.u.
Dla potrzeb przygotowania c.w.u. przewiduje się zainstalowanie jednego
pojemnościowego podgrzewacza ciepłej o pojemności 500 l. Wydajność stała
podgrzewacza przy temperaturze zasilania 80°C wynosi 756 l/h. Wymagany przepływ
wody grzewczej 3,0 m3/h.
Moc grzewcza wymiennika ciepła - 44 kW.
Parametry techniczne podgrzewacza:
Pojemność podgrzewacza
Wydajność stała przy podgrzewie wody użytkowej
z 10 na 60°C i temperaturze wody grzewczej
na zasilaniu wynoszącej ... i podanym niżej przepływie
wody grzewczej 80°C
Przepływ wody grzewczej dla podanych
wydajności stałych
Izolacja cieplna Twarda pianka PUR Miękka pianka PUR
Wymiary
Długość – z izolacją cieplną
Szerokość – z izolacją cieplną
Wysokość – z izolacją cieplną
Wysokość montażu
Masa kompl. z izolacją cieplną
Objętość wody grzewczej
Powierzchnia grzewcza
Przyłącza
- Zasilanie i powrót wody grzewczej
- Zimna woda, ciepła woda
- Cyrkulacja

l

500

kW
l/h

44
756

m3/h 3,0
mm
mm
mm
mm
kg
l
m2

850
898
1955
2045
181
12,5
1,9

R
R
R

1
1¼
1

3.3. Dobór kotła
Dla podanego w opracowaniu bilansu projektuje się gazowy wiszący kocioł
kondensacyjny, z zamkniętą komora spalania, o zakresie mocy grzewczej 15,4 - 54,4
kW.
Dane techniczne:
Zakres znamionowej mocy cieplnej 80/60
Zakres znam. obciążenia cieplnego
Dop. nadciśnienie robocze
Pobór mocy elektrycznej

kW
kW
bar
W

15,4 - 54,4 kW
16,1 - 56,2 kW
4
82

Dane dla gazu:
- maks. dop. ciśnienie gazu ziemnego
- przyłącze gazu
- przepływ gazu GZ-50
- przyłącze kondensatu
Masa
Pojemność wymiennika kotła
Przyłącza kotła grzewczego:
- Zasilanie i powrót kotła
- Przyłącze zabezpieczające (zawór bezpieczeństwa)
- zawór bezpieczeństwa
Przyłącze spalin
Sprawność znormalizowana
przy temp. systemu grzewczego 40/30°C

mbar
R
m3/h
mm
kg
litry

25,0
3/4"
5,95
20-24
65
7,0

R
Dn
Dn
Ø mm

11/2"
22
22
80/125

%

98 (Hs) / 109 (Hi )

4.0. Paliwo
Paliwem dla kotłowni będzie gaz ziemny podgrupy E o parametrach:
liczba Wobbe’go
50 000 kJ/Nm3
ciepło spalania
35 000 kJ/Nm3
wartość opałowa
33 000 kJ/Nm3
temperatura punktu rosy dla p do 4 MPa
od kwietnia do września
+5oC
od października do marca
-10oC
Zapotrzebowanie paliwa
Zużycie gazu ziemnego GZ - 50
- godzinowe maksymalne: (pracują oba kotły o mocy)
Bhmax = (54,4*3600)/(0,9*33000) = 6,59 Nm3/h
5.0. Charakterystyka projektowanego rozwiązania
5.1. Stan istniejący
W chwili obecnej potrzeby grzewcze Biblioteki, w zakresie przygotowania c.w.u. oraz
instalacji c.o. pokrywane są przez kotłownię węglową. Urządzenia wchodzące w skład
kotłowni zlokalizowane są w pomieszczeniu na poziomie parteru w trzykondygnacyjnej
części budynku.
5.2. Opis projektowanego rozwiązania
W pomieszczeniu istniejącej kotłowni węglowej, na poziomie parteru, przewiduje się
montaż urządzeń wchodzących w skład projektowanej kotłowni gazowej oraz urządzeń
technologii instalacji solarnej współpracującej z kotłownią gazową w zakresie
przygotowania c.w.u.
Paliwem będzie gaz ziemny.
Dla podanego w opracowaniu bilansu projektuje się kocioł gazowy wiszący
kondensacyjny o mocy 54,4 kW, o danych technicznych podanych w punkcie 3.3.
opracowania.
Sterowanie pracą kotła za pomocą dostarczanego z kotłem regulatora do eksploatacji
pogodowej.
Projektowany układ zapewnia pogodową pracę kotła i regulację do 2 obiegów
grzewczych z mieszaczem, z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Funkcje regulatora:

■ Sterowana pogodowo regulacja temperatury kotła i temperatury na zasilaniu
■ Regulacja obiegu grzewczego bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem
■ Elektroniczne ograniczenie temperatury maksymalnej i minimalnej
■ Zależne od zapotrzebowania wyłączanie pomp obiegu grzewczego i palnika
■ Ustawienie zmiennej granicy ogrzewania
■ Zabezpieczenie przeciwblokujące pompy
■ Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed zamarznięciem
■ Wbudowany system diagnostyczny
■ Wskaźnik serwisowy
■ Regulacja temperatury wody w podgrzewaczu z układem preferencji
■ Regulacja solarnego podgrzewu wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania w
połączeniu z modułem regulatora systemów solarnych,
■ Wyświetlanie wartości wytwarzanej energii słonecznej
■ Funkcja dodatkowa podgrzewu wody użytkowej (krótkotrwałe podgrzewanie na
wyższą temperaturę)
Projektuje się kotłownię wodną grzewczą na parametry 80/60°C zmienne w trakcie
całego roku.
Dla zapewnienia dostawy c.w.u. przewiduje się montaż podgrzewacza c.w.u. 500 l.
Parametry pracy układu grzewczego: tz/tp = 80/60°C
Pmax = 0,4 MPa
Układ grzewczy jest zamknięty.
Ciśnienie statyczne w instalacji: pstat = 12,0 m sł.w.
Zabezpieczenie instalacji grzewczej zgodnie z PN–B–02414:1999 stanowi przeponowe
naczynie wzbiorcze. W skład zestawu wchodzą urządzenia:
- naczynie wzbiorcze zamknięte 80 l,
- zestaw przyłączeniowy: szybkozłączka do naczyń wzbiorczych w
zamkniętych obiegach wody grzewczej z zaworem odcinającym i
opróżniającym
z
zabezpieczeniem
przed
przypadkowym
zamknięciem R1x1"
Wymagane średnice przewodów wyrównawczych Dn25.
W celu zabezpieczenia instalacji cw.u. przed wahaniami ciśnienia projektuje się
zainstalowanie na przewodzie zimnej wody naczynia wzbiorczego przeponowego,
przepływowego 18l. Naczynie posiada wbudowaną armaturę przepływowo, odcinającą i
opróżniającą.
W obiegach instalacji c.o. zamontowane będą: zawory odcinające, zwrotny, zawory
regulacyjne trójdrogowe z siłownikami sterowanymi przez regulator pogodowy w funkcji
temperatury zewnętrznej, pompa obiegowa, na przewodzie powrotnym filtr siatkowy.
Zastosowana automatyka kotłowni pozwala na obniżenie parametrów grzewczych
instalacji c.o. w nocy.
Pompa obiegu grzewczego c.w.u. oraz cyrkulacyjna sterowane są regulatorem
pogodowym kotła, przy zachowaniu priorytetu obiegu c.w.u. Ustawienie temperatury na
regulatorze umożliwia również wykonanie okresowych przegrzewów instalacji c.w.u.
W kotłowni przewidziano następujące układy pomp:
- Pompa w obiegu instalacji c.o.:
Parametry pracy pompy:
o wysokość podnoszenia
1,0 – 8,0 mH20
o wydajność
0,0 – 8,0 m3/h
o pobór mocy
9 -124 W
o pobór prądu
0,09 – 1,02 A / 1x230V/X4DF
o ciśnienie
PN 16
o zakres temperatury cieczy -10 – 1100C
- Pompa w obiegu grzewczym instalacji c.w.u.:

Parametry pracy pompy:
o wysokość podnoszenia
o wydajność
o pobór mocy
o pobór prądu
o ciśnienie
o zakres temperatury cieczy

1,0 – 6,0 mH20
0,0 – 7,0 m3/h
9 – 91 W
0,09 – 0,75 A / 1x230V/X4D F
PN 10
-10 – 1100C

- Pompa cyrkulacji c.w.u.:
Parametry pracy pompy:
o wysokość podnoszenia
1,0 – 2,3 mH20
o wydajność
0,0 – 5,0 m3/h
o pobór mocy
3 – 26 W
o pobór prądu
0,24 A / 1x230V/4XD F
o ciśnienie
PN 10
o z zabezpieczeniem termicznym
Spaliny odprowadzone są za pomocą przewodów spalinowo-powietrznych 125/80 mm.
Wkładkę kominową należy prowadzić w istniejącym kanale dymowym.
Wentylacja pomieszczenia kotłowni realizowane będzie następująco:
• projektowany kanał wywiewny o przekroju ∅150
• nawiew – w ścianie zewnętrznej
W kotłowni istnieje podposadzkowe odprowadzenie ścieków technologicznych do
studzienki schładzającej.
Instalacja technologiczna w kotłowni wykonana będzie z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-81/H-74219 łączonych przez spawanie.
Przewody zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji wykonać z rur kwasoodpornych typu
Inox.
Przewiduje się izolację cieplną rurociągów matami z wełny mineralnej pod płaszczem
ochronnym z blachy ocynkowanej o grubości ca 0,75 mm.
Przewody należy izolować termicznie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201, poz.1238 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 2 ,
pkt.1.5., Załącznik nr 2 do Dz.U. Nr 201, poz. 1238.
Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rury stalowe należy zaizolować otuliną z wełny
mineralnej zgodnie z wymogami:
Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość
izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K))
20 mm
30 mm
równa średnicy
wewnętrznej rury
100 mm

1
2

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody i armatura
wg
poz.
1-4
przechodzące przez ściany lub stropy, ½ wymagań z poz. 1-4
skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz.
1-4, ułożone w komponentach budowlanych
½ wymagań z poz. 1-4
między
ogrzewanymi
pomieszczeniami
różnych użytkowników

5

6

Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez malowanie pasków
identyfikacyjnych i kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w
miejscach widocznych i dostępnych.
Stosować zawory odcinające kulowe i klapy odcinające.
5.3. Odprowadzenie spalin
Spaliny z kotłów zostaną odprowadzone przewodami spalinowo-powietrznymi z blachy
stalowej, nierdzewnej - kwasoodpornej. Przewód spalinowo-powietrzny wyprowadzić
nad dach budynku w istniejącym przewodzie dymowym.
Średnica przewodów: 125/80 mm.
Część systemu
Opis systemu
odprowadzenia spalin
Zastosowanie
Kominowy system powietrzno-spalinowy (
rura spalinowa wewnątrz rury
doprowadzającej powietrze)
Rodzaj paliwa
Odporność korozyjna V2
Gaz, olej opałowy
Maks. temp.pracy
2000C
Materiał / grubość rdzenia
1.4521 (ASSI 444)
/ 0,5 mm
Materiał płaszcza
1.4509 (AISI441)
Izolacja/grubość
Technologia spawania
Plazma TIG
Rodzaj połączeń elementów
Kielichowo/uszczelki na złączu
Rodzaj pracy
nadciśnienie
Odporność na pożar sadzy
NIE
Średnia szorstkość
1,0mm
Wysokość komina: H = 10, 0 m (od posadzki kotłowni).
Skropliny z przewodów kominowych należy sprowadzić przewodem Dn15 do
neutralizatora, a następnie do kanalizacji sanitarnej kotłowni.
Uwaga:
ELEMENTY SYSTEMU KOMINOWEGO MUSZĄ POSIADAĆ ATEST – APROBATĘ
TECHNICZNĄ INSTYTUTU GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA Z
KRAKOWA GWARANTUJĄCY WŁAŚCIWĄ JAKOŚĆ ELEMENTÓW.
5.4.

Zawory bezpieczeństwa

5.4.1. Dobór zaworów bezpieczeństwa dla kotłów
Kocioł wodny
Powierzchnię przekroju zaworu bezpieczeństwa [ A ] oblicza się wg wzoru:
A =

m
- [mm2]
10 x K 1 x K 2 x α x ( p1 + 0,1)

gdzie:
K1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego i jego
parametry przed zaworem bezpieczeństwa
dla p1 = 1,1 x 0,4 MPa = 0,44 MPa
K1 = 0, 528

K2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed zaworem
bezpieczeństwa
dla p1 = 0,44 MPa oraz p2 = 0,01 MPa K2 = 1, 00
− dopuszczony współczynnik wypływu z zaworu bezpieczeństwa - dla par i
gazów dla zaworu bezpieczeństwa przyjętego do obliczeń Dn 1 ” α = 0,
54x0,7= 0,378
p1 - najwyższe nadciśnienie w króćcu dopływowym zaworu bezpieczeństwa równe
ciśnieniu początku otwarcia powiększonemu o 10 % przyrost ciśnienia [ MPa ]
p1 = 0,44 MPa
m - wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa
N

m = 3600 x r

[ kg / h ]

N = 60 kW
dla p1 = 4, 0 bar
r = 2 098,9 kJ/kg
mw = 3600 x (60/2098,9) = 102,91 kg / h
Ap = 102,91/[10*0,528*1*0,378*(0,44+0,1)] = 95,5 (mm2),
stąd wymagana średnica króćca zaworu bezpieczeństwa :
do = 11,03 mm
Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy o następujących parametrach:
Typ zaworu bezpieczeństwa:
Średnica wlotowa d1:
20 mm
Ciśnienie początku otwarcia:
4,0 bar
Ilość zaworów:
1 szt. dla 1 kotła
Kocioł zabezpieczono jednym zaworem bezpieczeństwa zainstalowanym bezpośrednio
na kotle.
5.4.2. Dobór zaworów bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u.
Zabezpieczenie instalacji c.w. przed wzrostem ciśnienia należy wykonać zgodnie z PN76/B-02440.
Jako zabezpieczenie projektuje się zawory bezpieczeństwa zamontowane na
przewodzie dopływowym zimnej wody do podgrzewacza c.w.u.
Zaprojektowano zawór bezpieczeństwa membranowy 3/4" o przepływie do = 14 mm i
ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa.
Sprawdzenie doboru zaworu bezpieczeństwa wg PN-76/B-02440
G = 0,16 x V
(kg/h)
G = przepustowość zaworu bezpieczeństwa
(kg/h)
V = pojemność wodna podgrzewacza
(dm3)
G = 0,16x 500 dm3
G = 80 kg/h
d=

4

x

3,14 x 1,59 x α c

G
(1,1 x p1 − p 2 ) γ

d = średnica kanału dolotowego (mm)
αc = współczynnik wypływowy zaworu bezpieczeństwa przyjętego do obliczeń αc = 0,3
p1 = ciśnienie dopuszczalne podgrzewacza (MPa)
p2 = ciśnienie na wylocie z zaworu bezpieczeństwa
γ = ciężar objętościowy wody użytkowej przy temperaturze dopuszczalnej wody
grzewczej , dla tz=900C γ= 965,3 kg/m3
d=

4

x 80

3,14 x 1,59 x 0,3 x (1,1 x 0,6 − 0) x965,3

do = 2,91 mm jest mniejsze od do = 14 mm
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 6 bar.
5.5.

System stabilizacji ciśnienia

5.5.1. Zabezpieczenie instalacji grzewczej
Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.
Dane wyjściowe do obliczeń wg PN-B-02414:1999 :
- pojemność zładu wodnego instalacji c.o
Va = 0,4 m3
- gęstość wody instalacyjnej w temperaturze t1
γ1 =999,7 kg/m3
- przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej
przy jej ogrzaniu od t1 do tm
α=0,0324 dm3/kg
- temperatura początkowa wody instalacyjnej
t1 = 10 0C
- temperatura średnia wody instalacyjnej
tm = 0,5 (tz + tp)
- temperatura obliczeniowa wody grzewczej
tp = 80 0C
- maksymalne obliczeniowe ciśnienie w instalacji
w czasie eksploatacji
pmax =4,0 bar
- ciśnienie statyczne w miejscu przyłączenia urządzenia
stabilizującego
p = 1,2+0,2 = 1,4 bar
Dla stabilizacji ciśnienia wody w zładzie przewidziano naczynie wzbiorcze zamknięte.
Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego
Ve = 1,1*400*0,9997*0,03240 = 14,25 dm3
Vv = 14,25 x (0,4 +0,1)/(0,4 -0,14) = 27,41 dm3
Przyjęto naczynie wzbiorcze 80 l o parametrach:
ciśnieniowe naczynie przeponowe, do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych.
Konstrukcja zgodnie z DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o
urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE.
-spawane
-nogi od NG 35
-powłoka zewnętrzna
-niewymienna membrana
Pojemność nominalna
:
80 litrów
Pojemność użytkowa max: :
72 litrów
Dop. temp. inst. zasil. :
120 °C
Dop. temp. pracy membrany :
70 °C
Dop. ciśnienie pracy
:
6 bar
Ciśnienie wstępne fabryczne:
1,5 bar
Ciśnienie wstępne ustawione:
1,4 bar
Średnica
:
480 mm
Wysokość
:
538 mm
Waga
:
8,8 kg
Przyłącze układu
:
R1
Naczynie podłączyć za pomocą szybkozłączki do naczyń wzbiorczych w zamkniętych
obiegach wody grzewczej z zaworem odcinającym i opróżniającym z zabezpieczeniem
przed przypadkowym zamknięciem R1x1".
5.5.2. Zabezpieczenie podgrzewaczy c.w.u.

W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed wahaniami ciśnienia projektuje się
zainstalowanie na przewodzie zimnej wody naczynia wzbiorczego przeponowego, o
następujących danych technicznych:
− ciśnieniowe naczynie przeponowe z wbudowaną armaturą przepływową do instalacji
przygotowywania ciepłej wody użytkowej i podnoszenia ciśnienia.
Zgodne z DIN 4807 cz. 5, DIN EN 13831, wzgl. DIN-DVGW (Reg. Nr NW 9481AT2534).
Dopuszczone na podstawie dyrektywy UE o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE.
-przepływ wody za pomocą armatury przepływowej i dowolnego trójnika Rp 3/4
-części mające kontakt z wodą zabezpieczone przed korozją -przyłącze zbiornika ze stali
szlachetnej
-membrana wg KTW-C, W 270,
-powłoka zewnętrzna/wewnętrzna z tworzywa sztucznego wg KTW-A
-możliwość podłączenia armatury przepływowej
Pojemność nominalna
:
Pojemność użytkowa max: :
Dop. temp. pracy
:
Dop. ciśnienie pracy
:
10 bar
Ciśnienie wstępne fabryczne:
Ciśnienie wstępne ustawione:
Średnica
:
Wysokość
:
Waga
:
Przyłącze układu
:

18 litrów
14 litrów
70 °C
4,0 bar
3,8 bar
280 mm
387 mm
4,7 kg
G 3/4

Naczynie posiada zintegrowaną armaturę przepływową G 3/4" armaturę przepływowo,
odcinającą i opróżniającą.
5.6.

Dobór pomp

5.6.1. Pompa obiegowa instalacji c.o.
Wymagany przepływ wody instalacyjnej:
mi co = Qco/ cp x ( tz co – t p co) = 33,5 / 4,19x(80-60) = 0,49 kg/s
dla Tśr co = 80 oC
γ= 971,8 kg/ m3
objętościowy strumień wody instalacyjnej wynosi:
V i co = 1,48m3/h
Strata ciśnienia w obiegu instalacji c.o.:
- strata ciśnienia na kotle
10,00 kPa
• strata ciśnienia w instalacji
35,60 kPa
• regulator przepływu
16,00 kPa
• opór zasilania pomp obiegowych
15,40 kPa
Razem
77,00 kPa
Wymagana charakterystyka pomp obiegowych:
V i co = 1,50 m3/h
Hi co = 7,7 m H2O
Dobrano pompę obiegową:
Parametry pracy pompy:
o wysokość podnoszenia
1,0 – 8,0 mH20
o wydajność
0,0 – 8,0 m3/h
o pobór mocy
9 -124 W
o pobór prądu
0,09 – 1,02 A / 1x230V/X4DF
o ciśnienie
PN 16
o zakres temperatury cieczy -10 – 1100C

W obiegu grzewczym instalacji c.o. należy zamontować automatyczny regulator
przepływu Dn 25 z o min. dP = 16 kPa.
5.6.2. Pompa w obiegu grzewczym c.w.u.
Wymagany przepływ wody podgrzewacza
V i co = 3,0 m3/h
Strata ciśnienia w obiegu instalacji c.o.:
- strata ciśnienia na podgrzewaczu
3,50 kPa
• strata ciśnienia w instalacji
45,00 kPa
• strata ciśnienia regulatora przepływu 14,00 kPa
• opór zasilania pomp obiegowych
8,00 kPa
Razem
50,50 kPa
Wymagana charakterystyka pomp obiegowych:
V i co = 3,0 m3/h
Hi co = 5,1 m H2O
Dobrano pompę obiegową:
Parametry pracy pompy:
o wysokość podnoszenia
1,0 – 6,0 mH20
o wydajność
0,0 – 7,0 m3/h
o pobór mocy
9 – 91 W
o pobór prądu
0,09 – 0,75 A / 1x230V/X4D F
o ciśnienie
PN 10
o zakres temperatury cieczy -10 – 1100C
W obiegu grzewczym instalacji grzewczej c.w.u.. należy zamontować automatyczny
regulator przepływu typu Dn 40 o min. Dp= 14 kPa
5.6.3. Pompa cyrkulacyjna
Przepływ cyrkulacyjny:
Gcyrk = 0,3 x 308,25 = 92,5 l/h = 0,26 m3/h
Vcyrk = 0,26 m3/h
Opory w obiegu instalacji c..w.u
• obieg podgrzewacza c.w.u.
5,40 kPa
• strata ciśnienia w instalacji
25,00 kPa
• opór zasilania pomp cyrkulacyjnych
9,00 kPa
Razem
39,40 kPa
Wymagana charakterystyka pomp obiegowych:
Vcyrk = 0,26 m3/h
Hi cwu = 1,1x 39,4 = 4,33 m H2O
Dobrano pompę cyrkulacyjną:
Parametry pracy pompy:
o wysokość podnoszenia
1,0 – 2,3 mH20
o wydajność
0,0 – 5,0 m3/h
o pobór mocy
3 – 26 W
o pobór prądu
0,24 A / 1x230V/4XD F
o ciśnienie
PN 10
o z zabezpieczeniem termicznym
5.7. Dobór mieszacza
Dla wymaganego przepływu w obiegu grzewczym V i co = 1,48m3/h dobrano:

− mieszacz z przyłączeniem kołnierzowym o średnicy Dn 25 o kv = 10,5
m3/h, strata ciśnienia na mieszaczu wynosi :
∆p zrz = (Vz / k vs)2 = ( 1,48/10,5 )2 = 0,020 bar = 2,0 kPa,
− napęd mieszacza dla mieszaczy z przyłączeniem gwintowanym Dn25:
napięcie znamionowe 230V~ 50 Hz
pobór mocy
4W
moment obrotowy
3 Nm
5.8. Wentylacja kotłowni
Sprawdzenie maksymalnego obciążenia cieplnego urządzeń gazowych na 1m3 kubatury
kotłowni.
Ze względu na zastosowanie kotła gazowego typ C, z zamkniętą komorą spalania,
pomieszczenie nie musi spełniać wymogu obciążenia cieplnego dla pomieszczenia.
Kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi:
Vk = 60 / 4,65 = 12,90 m3 < 11,8 x 3,8 = 44,84 m3
Pomieszczenie kotłowni o wymiarach 11,8 m2 i wysokości 3,8 m spełnia wymagane
przepisami warunki maksymalnego obciążenia cieplnego.
Wentylacja pomieszczenia powinna zapewnić :
- nawiew do pomieszczenia o przekroju 200 cm2
- wywiew 0,5 kanału nawiewnego
Przyjęto:
I. istniejący kanał wywiewny o przekroju 0,27 x 0,14 = 0,0378 m, spełnia
wymagania
II. nawiew - otwór w drzwiach wejściowych do pomieszczenia kotłowni o
powierzchni min. 200 cm2
6.0. Wytyczne branżowe
Ochrona przeciwpożarowa kotłowni
Pomieszczenie kotłowni należy traktować, jako zagrożone pożarem.
Kotłownię należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy:
- gaśnicę proszkową o zawartości ładunku 6 kg – 1 szt.
- koc gaśniczy – 1 szt.
- wykaz telefonów alarmowych
W kotłowni należy oznakować zgodnie z PN:
- drogi wyjścia i kierunki ewakuacji,
- miejsce usytuowania głównego wyłącznika prądu,
- miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego.
Wytyczne wykonania i montażu
Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP oraz
p.poż. stosownie do wykonywanych robót budowlano-montażowych. Całość robót
instalacyjno-montażowych kotłowni należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II: Instalacje sanitarne i
przemysłowe" - Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988 r.
Szczegóły wymagań dla rurociągów zawiera PN-92/M-34031: „Rurociągi pary i wody
gorącej. Ogólne wymagania i badania”.
Montaż rurociągów
Instalacje c.o. kotłowni należy montować z rur stalowych czarnych bez szwu według PN80/H-74219.
Przewody łączyć:
- instalacja wody : łączone na gwint, uszczelnione pastą uszczelniającą.

- instalacja c.o. połączenia rurociągów należy wykonywać za pomocą spawania gazowego lub elektrycznego.
Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie głównych
przewodów oraz odpowietrzenie. Spadki należy stosować 0,3%÷0,5%.
Rurociągi o średnicy do DN65 wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200,
powyżej DN65 wykonać z rur stalowych czarnych wg PN/H-74219 łączonych przez
spawanie.
Podwieszenia rurociągów wykonać ze stali wg typowych rozwiązań firm posiadających
odpowiednie atesty. Certyfikaty zgodności CNBOP lub znak CE.
Podwieszenia stosować w następujących odległościach:
DN200 – 4,0m
DN150 – 4,0m
DN100 – 4,0m
DN80 – 4,0m
DN65 – 3,0m
DN50 – 3,0m
DN40 – 3,0m
DN32 – 3,0m
DN25 – 3,0m
Czyszczenie rurociągów
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać płukanie. Płukanie wykonać
dwukrotnie, w czasie po 15 - 20 minut. Po płukaniu należy dokładnie wyczyścić
wszystkie filtry od zanieczyszczeń.
Rurociągi wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Po montażu instalacji rurociągi
należy oczyścić do III stopnia czystości wg PN-70/H-97051, przemyć roztworem
odtłuszczającym, spłukać wodą, osuszyć i pokryć kolejno farbami jak niżej:
rurociągi wodne:
- farba poliwinylowa do gruntowania (szara, srebrzysta symbol 1521503)
- 2 warstwy o grubości łącznej min. 120 µm
- emalia poliwinylowa (szara, srebrzysta symbol 1523001) - 2 warstwy o
grubości łącznej min. 120 µm
Następną warstwę można nakładać po zupełnym wyschnięciu nałożonej wcześniej.
Zalecane jest malowanie ręczne – pędzlem, w temperaturze otoczenia od 15 do 25°C i
przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70 %.
Próby szczelności rurociągów
Po zakończeniu montażu całej instalacji, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej należy wykonać próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym 1,5 – krotnej
wartości ciśnienia roboczego zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociągowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.
Próby szczelności rurociągów wodnych należy wykonać następująco:
wykonać próbę wodną na ciśnienie 1,5 prob
- dla instalacji c.o. 1,5 x 4 bar = 6 bar
- dla instalacji c.w.u. 1,5 x 6 bar = 9 bar
Ciśnienia prób utrzymać przez minimum 0,5 h.
Izolacja termiczna
Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rury stalowe należy zaizolować otuliną z wełny
mineralnej zgodnie z wymogami:
Lp.
Minimalna grubość izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu
cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K))
1
Średnica wewnętrzna do 22 mm
20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące
przez ściany lub stropy, skrzyżowania
przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz.
1-4, ułożone w komponentach budowlanych
między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych
użytkowników

5

6

30 mm
równa średnicy wewnętrznej
rury
100 mm
½ wymagań z poz. 1-4

½ wymagań z poz. 1-4

Przewody wody zimnej w celu zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej
zaizolować otuliną ze spienionego polietylenu o grubości ścianek 6mm.
Dla rozróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne o
wymiarach i w odstępach zgodnych z PN-70/-01270 - arkusz 07 w kolorach:
woda grzewcza
- czerwony / niebieski
Kierunki przepływu oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 30 do 50 mm zależnie od
średnicy rurociągu. Dźwignie / kółka zaworów malować farbą w kolorach
identyfikacyjnych rurociągów.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociągi wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Po montażu instalacji
rurociągi należy oczyścić do III stopnia czystości wg PN-70/H-97051, przemyć
roztworem odtłuszczającym, spłukać wodą, osuszyć i pokryć kolejno farbami jak
niżej:
rurociągi wodne:
o farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400oC (szara,
srebrzysta symbol 1521503) - 2 warstwy o grubości łącznej min. 120
µm
o emalia poliwinylowa termoodporna do 400oC (szara, srebrzysta
symbol 1523001) - 2 warstwy o grubości łącznej min. 120 µm
Następną warstwę można nakładać po zupełnym wyschnięciu nałożonej
wcześniej. Zalecane jest malowanie ręczne - pędzlem, w temperaturze
otoczenia od 15 do 25oC
i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70 %.
Znakowanie rurociągów
Dla rozróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne o
wymiarach i w odstępach zgodnych z PN-70/-01270 - arkusz 07 w kolorach:
woda grzewcza
- czerwony / niebieski
woda zmiękczona
- zielony
Kierunki przepływu oznaczyć czarnymi strzałkami o długości 30 do 50 mm
zależnie od średnicy rurociągu. Dźwignie / kółka zaworów malować farbą w
kolorach identyfikacyjnych rurociągów.
Uwagi odnośnie sposobu realizacji budowy
Konieczne jest bezwzględne przestrzeganie poniższych zaleceń:
Dla sprawnego przebiegu prac montażowych niezbędne jest staranne
przygotowanie się do robót a przede wszystkim:
 zgromadzenie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń przed
rozpoczęciem robót - tak aby wyeliminować zbędne przerwy oraz
przestoje w pracach montażowych
 wyprzedzająca prefabrykacja niektórych elementów rurociągów

 opracowanie i przestrzeganie szczegółowego harmonogramu robót
dla każdego dnia budowy
 dla skrócenia prac montażowych zalecane jest zorganizowanie trzech
niezależnych grup wykonujących równocześnie oddzielne zadania:
 grupa montażu instalacji hydraulicznych
 grupa montażu instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji
 grupa montażu instalacji elektrycznych i automatyki
Harmonogram robót obejmować musi zakres jak niżej:
 wykonanie robót budowlanych
 kotłownia-stolarka okienna i drzwiowa, malowanie, ułożenie glazury na
posadzce i ścianach
 montaż instalacji hydraulicznych
 montaż instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji
 wykonanie instalacji elektrycznych zasilających, sterowniczych oraz montaż
automatyki
 próby ciśnieniowe, odbiór wykonanych instalacji oraz rozruch kotłowni
Wytyczne dla branż
branża budowlana
• kotły posadowić na fundamentach o wysokości ca 100 mm ponad posadzką
• wykonać otwory dla przewodów spalin
• drzwi wejściowe do kotłowni o EI30 wyposażyć w zamek kulkowy,
bezklamkowy
• ściany kotłowni oraz sufit malować na biało farbą niepylącą; posadzka oraz
ściany do wysokości ca 2,0m glazura
• przejścia przewodów instalacyjnych przez ścianę wydzielenia pożarowego
wykonać w klasie wydzielenia
branża elektryczna oraz akp i a
1. zasilić energią elektryczną:
2. palnik i regulator kotła nr
3. pompę obiegową c.o
4. pompę obiegową c.w.u.
5. pompę cyrkulacyjną
6. doprowadzić sterowanie z regulatora do następujących urządzeń:
7. pompy obiegowej instalacji c.o.,
8. pompy obiegu grzewczego c.w.u.
9. pompy cyrkulacji
10. zainstalować czujniki:
11. temperatury powietrza zewnętrznego
12. temperatury wody zasilającej instalację c.o..
13. czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
14. czujnik temperatury wody w obiegu grzewczym c.o.
TABELA:
ZESTAWIENIE ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Moc
Ilość
L.p.
Nazwa urządzenia
jedn.
urządzeń
kW
szt.
1

1.

2

Kocioł gazowy

Moc
zainstal.
kW

Uwagi
6

3

4

5

0,082

1

0,082

0,124

1

0,124

1 x 230 V 50 Hz
5.

Pompa obiegowa

6.
8.
9

1 x 230 V 50 Hz
Pompa obiegu c.w.u.
1 x 230 V 50 Hz
Pompa cyrkulacyjna
1x230 V 50 Hz
Silnik zaworu mieszającego
1x230V 50 Hz
RAZEM

0,091

1

0,091

0,026

1

0,026

0,04

1

0,04
~0,363

7.0. Instalacja gazu
7.1. Dane wyjściowe
Miejscem dostawy paliwa gazowego będzie kurek główny umieszczony w szafce na
ścianie zewnętrznej budynku w miejscu wskazanym na rysunku.
Dla potrzeb pomiaru i kontroli dostawy oraz odbioru gazu w szafce zainstalowanej na
ścianie zewnętrznej budynku przewiduje się montaż punktu redukcyjno-pomiarowego
gazu, wyposażonego w :
- główny zawór odcinający Dn32
- reduktor gazu FE-10 (zgodnie z warunkami technicznymi)
- gazomierz miechowy G6 z nadajnikiem i rejestratorem impulsów, (zgodnie z
warunkami technicznymi)
- zawór klapowy typu MAG-3 Dn 32,
- filtr gazu
- zawory kulowe oraz manometry 6 kPa
Instalację gazu należy doprowadzić do wiszącego kondensacyjnego kotła gazowego typ
C o danych technicznych:
Dane techniczne:
Zakres znamionowej mocy cieplnej 80/60
Zakres znam. obciążenia cieplnego
Dop. nadciśnienie robocze
Pobór mocy elektrycznej
Dane dla gazu:
- maks. dop. ciśnienie gazu ziemnego
- przyłącze gazu
- przepływ gazu GZ-50
- przyłącze kondensatu
Masa
Pojemność wymiennika kotła
Przyłącza kotła grzewczego:
- Zasilanie i powrót kotła
- Przyłącze zabezpieczające (zawór bezpieczeństwa)
- zawór bezpieczeństwa
Przyłącze spalin
Sprawność znormalizowana
przy temp. systemu grzewczego 40/30°C

kW
kW
bar
W

15,4 - 54,4 kW
16,1 - 56,2 kW
4
82

mbar
R
m3/h
mm
kg
litry

25,0
3/4"
5,95
20-24
65
7,0

R
Dn
Dn
Ø mm

11/2"
22
22
80/125

%

98 (Hs) / 109 (Hi)

W części wewnętrznej instalację wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu o
sprawdzonej szczelności wg PN-EN10208-1:2000 łączonych przez spawanie o średnicy
podanej na rzutach i rozwinięciu instalacji gazowej.
Na załamaniach rur stosować kolana gięte .
W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkownika wewnętrznej instalacji gazowej w
obiekcie zamontować system Bezpieczeństwo Instalacji Gazowej – BIG.

System składa się z:
- zawór odcinający klapowy typu MAG-3 DN 32 PN 16,stanowiący wyposażenie
punktu redukcyjno-pomiarowego gazu
- detektor gazu (szt. 1),
- Modułu sterującego,
- sygnalizatora optyczno-akustycznego , montowanego nad wejściem do kotłowni.
Moduł sterujący oraz detektory gazu zamontować w kotłowni.
Detektor gazu zamontować 15 do 30 cm poniżej poziomu stropu w miejscu wskazanym
na rysunku rzutu obiektu.
7.2. Dane wyjściowe
Zużycie gazu ziemnego:
Zapotrzebowanie paliwa gazowego
- godzinowe maksymalne:
Bhmax = (60*3600)/(0,9*33000) = 7,27 Nm3/h
Tabela strat ciśnienia w instalacji gazu
Wartość Gęstość Prze Średnica
opałowa gazu
pływ wewnętrzn
gazu
a
przewodu

Prędkość Straty
przepływ liniowe
u gazu

Straty
liniowe

Strat
miejs
cowe

kWh/m3
8,61

m/s
1,8

Pa
14
(L=10
m)

Pa
7

kg/m3
0,78

m3/h
7

mm
36.6

Pa/m
1,4

Kocioł
SUMA STRAT

Całkowite
strat
ciśnienia w
instalacji
gazu
Pa
21
10
31 < 150 Pa

Przyjęto instalację gazu z rur stalowych o wymiarach Dn32 ( Ø42,4x2,9).
Dostawca oraz właścicielem gazomierza montowanego w szafce gazowej jest
dostawca paliwa gazowego. Typ gazomierza należy ustalić z dostawcą gazu.
7.3. Wytyczne wykonania instalacji gazu
Wewnętrzną instalację gazową - po jej wykonaniu – należy oczyścić a następnie
pomalować farbą syntetyczną ftalową podkładową. Instalację już pomalowaną farbą
podkładową należy pomalować dwukrotnie farbą ftalową nawierzchniową ogólnego
stosowania w kolorze żółtym o symbolu 3151-000-130.
Wewnętrzna instalacja gazowa prowadzona wewnątrz budynku wykonać można również
z rur miedzianych twardych, ciągnionych wykonanych z miedzi odtlenionej o zawartości
99,9% Cu, zgodnie z normami DIN 1786, 1787. Do łączenia ww. używać wyłącznie
lutów twardych o składzie zgodnym z podanym w normie ENV-133/80-1 CEN-133/22,
odporne na temperaturę minimum 450oC, oraz temperaturze spawania powyżej 650oCodpowiadajacych normie 8315.
Do łączenia poszczególnych odcinków instalacji stosować kształtki gładkie, posiadające
odpowiednią grubość ścianki, zapewniająca wytrzymałość połączenia oraz minimalna
grubość styku.
Przewody gazowe znajdujące się na zewnątrz budynku nie mogą być wykonane z rur
miedzianych – w tym przypadku wymagane jest stosowanie wyłączne rur stalowych.

Przebieg wewnętrznej instalacji w budynku i jej schemat pokazany jest na rys..
Rury prowadzić po powierzchni ścian w odległości 2cm od tynku ( w piwnicach 3 cm od
tynku ), mocując je do nich za pomocą uchwytów wykonanych z materiałów
ognioodpornych lub w bruzdach w przypadku rur stalowych. Przewody instalacji gazowej
prowadzić tak, aby umożliwić kompensacje wydłużeń cieplnych oraz eliminacje
odkształceń spowodowanych praca konstrukcji budynku. W przypadku prowadzenia
instalacji gazowej po zewnętrznej ścianie budynku zachować minimalna odległość od
istniejącej instalacji odgromowej wynosząca 1,0mb. W razie konieczności prowadzenia
przewodów gazowych obok innych urządzeń i instalacji, zachować odległości
bezpieczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002
roku. (dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07
Kwietnia 2004 roku ( dz. U. Nr 109, poz. 1156). Miedzy innymi przewody gazowe należy
prowadzić w następujących odległościach:
a) 10 cm od poziomych przewodów wod.-kan., umieszczając je nad tymi przewodami,
b) 10 cm od poziomych przewodów co, umieszczając je pod tymi przewodami,
c) 60cm od urządzeń elektrycznych iskrzących.
Przewody instalacji krzyżujące się z innymi przewodami powinny być od nich oddalone
co najmniej o 2 cm. Przewody gazowe poziome należy prowadzić ze spadkiem 5%, w
kierunku odbiorników gazu. Mocowanie przewodów do ścian wykonać przy pomocy
uchwytów specjalnych w rozstawie:
a) na pionowych odcinkach co 2,5cm,
b) na poziomych odcinkach co 1,5cm,
Przy przejściu instalacji gazowej przez przegrody wydzielenia p.poż. przejście wykonać
w klasie wydzielenia przegrody.
Przejścia przewodów instalacji gazu przez ściany wydzielenia pożarowego wykonać
przy zastosowaniu obejm ogniochronnych z pęczniejącym wkładem ogniochronnym.
Klasa odporności ogniowej EI60.
Każdy z kotłów wyposażony będzie w palnik gazowy dwustopniowy ze rampą gazową.
7.4. Próba szczelności instalacji gazu
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu nr 97 Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. poz.1055 instalację należy poddać próbie szczelności.
Po wykonaniu wewnętrzną inst. gazowa doziemną niskiego ciśnienia poddać
czyszczeniu (przedmuch), a następnie próbie szczelności zgodnie z PN – 92 / M–34503
i Dz. U.97/01 z 11września 2001r – poz. 1055.
Instalacja gazowa poddana będzie ciśnieniu roboczemu równemu lub mniejszemu od
2,5 kPa, i wymaganym jest poddanie jej próbie pneumatycznej szczelności powietrzem
lub gazem obojętnym ( np. azotem ) pod ciśnieniem większym o 0,2 MPa od
maksymalnego ciśnienia roboczego przy spełnieniu równocześnie warunku ciśnienia
próby 1,5 x ciśnienie robocze (ciśnienie próby 0,22 MPa).
Po wykonaniu próby szczelności inst. gazowej niskiego ciśnienia należy wykonać jego
oczyszczenie z pozostałych po budowie zanieczyszczeń.
Warunki techniczne budowy i odbioru instalacji gazowej stosować jak dla sieci gazowej a
w szczególności:
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz.690).
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz.1055).
− Rozporządzenie MBiPMB z dn.28.0.72 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

− Rozporządzenie MPiA z dnia 31.08.93 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach przesyłania i rozprowadzania gazu oraz prowadzących roboty
budowlano-montażowe sieci gazowych
− Zarządzenie MP z dnia 20.08.88 r w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji
urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych.
7.5. Wymagania instalacyjne i technologiczne
− Zastosowana armatura i urządzenia powinny posiadać aprobatę techniczną IGNIG
i atest na znak bezpieczeństwa B
− Każdy z kotłów posiada indywidualne odprowadzenie spalin.
− Kotły i palniki posiadają atesty pozwalające na ich stosowanie w warunkach polskich.
− Podstawowe wymagania dla instalacji gazowych i elektrycznych:
• Główny kurek gazowy (elektromagnetyczny zawór odcinający) zlokalizować na
zewnątrz budynku, w wentylowanej szafce przyściennej. Odległość kurka od
poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu budynku
powinna wynosić min. 0,5 m.
• Instalacja gazowa, przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych,
powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących.
• Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości min. 0,1
m powyżej innych przewodów instalacyjnych, szczególnie przewodów
elektrycznych urządzeń iskrzących (min. oddalenie przy skrzyżowaniach 20 mm).
W sprawie ochrony przeciwpożarowej mają zastosowanie następujące przepisy prawne:
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 14
grudnia 1994r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 10 z 08.02.95r. poz. 46).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 z dnia
06.09.95r).
7.6. Zagadnienia BHP
Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidłowej eksploatacji nie stwarza
zagrożenia dla otoczenia.
Całość robót wykonać zgodnie z wymogami norm technicznych i sztuką budowlaną
pod nadzorem osób uprawnionych: „warunki techniczne wykonywania i odbioru robót
budowlano -montażowych, część I –Instalacje sanitarne i przemysłowe z Dziennikiem
Ustaw RP nr 10 z dnia 08.02. 1995 roku.
Wykonanie robót powierzyć uprawnionemu wykonawcy. Zwracać należy szczególna
uwagę na przepisy BHP obowiązujące przy wykonywaniu robót spawalniczych.
Próbę szczelności przeprowadzić wg PN-92/M-34503.
8.0. Zestawienie urządzeń, armatury i materiałów
Nr
poz.
1

1

Nazwa urządzenia - typ - charakterystyka

Ilość
szt.

Producent /
dostawca

2

3

4

Gazowy kocioł kondensacyjny, wiszący typ C o
zakresie znamionowej mocy grzewczej dla 80/600C:
15,4 - 54,4 kW z regulatorem do eksploatacji
pogodowej i regulacją obiegu grzewczego bez
mieszacza i do dwóch obiegów grzewczych z

1
kpl.

2.

3.

4.4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

mieszaczem
Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 500l
Pompa obiegowa instalacji c.o.
Parametry pracy pompy:
o
wysokość podnoszenia 1,0 – 8,0 mH20
o
wydajność
0,0 – 8,0 m3/h
o
pobór mocy
9 -124 W
o
pobór prądu 0,09 – 1,02 A / 1x230V/X4DF
o
ciśnienie
PN 16
o
zakres temperatury cieczy-10 – 1100C
Pompa obiegu grzewczego c.w.u.:
Parametry pracy pompy:
o
wysokość podnoszenia 1,0 – 6,0 mH20
o
wydajność
0,0 – 7,0 m3/h
o
pobór mocy
9 – 91 W
o
pobór prądu 0,09 – 0,75 A / 1x230V/X4D F
o
ciśnienie
PN 10
o
zakres temperatury cieczy-10 – 1100C
Pompa cyrkulacyjna:
Parametry pracy pompy:
o
wysokość podnoszenia
1,0 – 2,3 mH20
o
wydajność
0,0 – 5,0 m3/h
o
pobór mocy
3 - 26 W
o
pobór prądu
0,24 A / 1x230V/4XD F
o
ciśnienie
PN 10
z zabezpieczeniem termicznym
Mieszacz obiegu grzewczego Dn 25 o kv = 10,5 m3/h
z napędem
Zawór klapowy zwrotny, Pn 16, Dn 40
Zawór klapowy zwrotny Pn 16, Dn 32
Naczynie wzbiorcze przeponowe do przejęcia
przyrostu objętości wody w obiegu grzewczym typu
80/6
Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. 18l z
armatura odcinającą 3/4”
Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych Dn 1”
d0 = 20mm
Zawór bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej 3/4" d0
= 14 mm
Zawór odcinający, kulowy, mufowy, do wody
Pn 16 barów, t = 100 oC, Dn40 ( 11/2” )
Zawór odcinający, kulowy, mufowy, do wody
Pn 16 barów, t = 100 oC, Dn32 ( 11/4” )
Zawór odcinający, kulowy, mufowy, do wody
Pn 16 barów, t = 100 oC, Dn 20 ( 3/4” )
Zawór odcinający, kulowy, mufowy, do wody
Pn 16 barów, t = 100 oC, Dn 15 ( 1/2” )
Zawór zwrotny mufowy do wody Dn 20
Zawór antyskażeniowy typu EA Dn 32
Filtr siatkowy z siatką o oczkach 400/cm2 PN16 Dn40
Filtr siatkowy z siatką o oczkach 400/cm2 PN16 Dn32
Zawór odcinający, kulowy, mufowy, do wody
Pn 16 barów, t = 100 oC, Dn 25 ( 1” )z końcówką do
wężą

1

1

1

1

1
2
2
1
1
2
1
4
13
2
4
1
1
1
3
2

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

-

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

Zawór odcinający, kulowy, mufowy, do wody
Pn 16 barów, t = 100 oC, Dn 15 (1/2” )z końcówką do
2
wężą
Zawór napełniania instalacji 2128. Składa się z
reduktora ciśnienia zabezpieczonego siatką, zaworu
1
zwrotnego, zaworu odcinającego i manometru
Termometr bimetaliczny D = 63 mm 0 ... 120 oC
3
Manometr do instalacji grzewczych 0 ... 6 bar
z zaworem odcinającym
9
Odpowietrznik typu ciężkiego
p rob = 10 bar t max = 120 oC wraz z zaworem
2
odcinającym
Termostat zabezpieczający z wbudowanym
1
termostatem 30-90 o C ogranicznikiem temperatury
Rozdzielacz instalacyjny Ø250 l = 1500 mm
2
Rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219
Dn 100 (Ø 108 x 4,0)
l = 15,0mb
Dn 65 (Ø 76,1 x 4,0)
l = 25,0 mb
Dn 50 (Ø 60,3 x 4,0)
l = 30,0 mb
Dn 32
l = 9,0 mb
Dn 25
l = 6,0 mb
1 kpl.
Dn 15
l = 10,0 mb
Rury do wody
Ø 50 INOX
l = 40,0 mb
Ø 26 x 3,0 INOX
l = 10,0 mb
Rury do ścieków
Rura żeliwna Dn100
l= 5,0 m
ODPROWADZENIE SPALIN Dw = 125/80
- Rura z króćcem pomiarowym ½”
dn = 125/80
1
- Element nastawny - teleskop
dn = 125/80
1
- Rura o długości 500 mm
dn = 125/80
1
– Rura o długości 1000 mm
dn = 125/80
7
- Kolano 45o
dn = 125/80
2
- Zakończenie ustnikowe
dn = 125/80
1
INSTALACJA GAZU
System Bezpieczeństwa Instalacji Gazu :
- moduł sterujący
- zawór klapowy z głowicą samozamykającą Dn32
1 kpl.
PN16
- detektor gazu - 1 szt.
- sygnalizator optyczno-akustyczny
Skrzynka gazowa z punktem redukcyjno-pomiarowym:
- gazomierz miechowy G6 z nadajnikiem i
rejestratorem impulsów
- Filtr gazu
1 kpl
- reduktor gazu
- zawór z głowicą zamykającą Dn32 PN16 ( stanowiący
element SBIG)
- zespół zaworów i manometrów
Rury stalowe bez szwu o sprawdzonej szczelności wg
PN-EN10208-1:2000
1 kpl.
- Dn 32 - 11 mb

II.

OPIS TECHNOLOGII INSTALACJI SOLARNEJ

1.0.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o:
o Zlecenie Inwestora - Gmina Łeba.
o Inwentaryzacja stanu istniejącego,
o uzgodnienia międzybranżowe,
o normy i wytyczne projektowania.
2.0.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie obiektu do wskazań zawartych w Audycie
Energetycznym, opracowanie j.w.
W ramach wybranego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
przewidziano m.in. wykonanie
instalacji solarnej dla potrzeb instalacji c.w.u.
współpracującej z projektowaną kotłownią gazową.
3.0.

Stan istniejący

Budynek użyteczności publicznej usytuowany w Łebie przy ul.11 Listopada.
Jest to budynek trzykondygnacyjny , niepodpiwniczony. Wykonany w technologii
tradycyjnej.
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. oraz c.w.u budynku jest kotłownia węglowa .
4.0.

Instalacja solarna

4.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wykorzystującej energię
słoneczną do wspomagania wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Opracowanie obejmuje technologię instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody
użytkowej do współpracy z projektowaną kotłownią gazową.
4.2.

Ogólny opis instalacji

Projektowana instalacja solarna będzie wspomagać wytwarzanie energii cieplnej do
produkcji ciepłej wody użytkowej. Podstawowym źródłem ciepła dla budynku jest
projektowana kotłownia gazowa o mocy 60 kW
Instalacja solarna składać się będzie z następujących części:
– 3 sztuki płaskich kolektorów rurowych, umieszczone na dachu dobudowywanej części
budynku,
– solarny węzeł cieplny, z niezbędnym osprzętem hydraulicznym i elektronicznym
regulatorem solarnym, zamontowany w pomieszczeniu kotłowni gazowej na poziomie
piwnic.
Źródłem ciepła są płaskie kolektory w ilości 3 sztuk o łącznej powierzchni absorbera
6,96m2. Kolektory na konstrukcjach wsporczych zostaną umieszczone na dachu
budynku. Przy baterii kolektorów przewidziano separator powietrza oraz zawory
odcinające.
Nośnikiem energii w obiegu solarnym będzie glikol propylenowy o stężeniu 40%.
Czynnik grzejny po podgrzaniu w kolektorach słonecznych będzie przepływał rurami
miedzianymi do pomieszczenia przewidzianego na montaż urządzeń wchodzących w
skład technologii instalacji solarnej, a mieszczącego się w pomieszczeniu kotłowni
gazowej. Przepływ czynnika zapewniać będzie grupa pompowa.

Ciepło z kolektorów zostanie przekazanie wodzie w pojemnościowym podgrzewaczu
ciepłej wody użytkowej o pojemności 390 dm3.
Opis funkcji instalacji solarnej
1. Podgrzew wody użytkowej bez wykorzystania energii solarnej
Pojemnościowe podgrzewacze wody nr2 ogrzewane są przez projektowany kocioł
gazowy. Układ regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej kotłowni, z czujnikiem
temperatury wody, steruje pracą pompy obiegowej wody grzewczej podgrzewacza.
Pompa cyrkulacyjna jest włączona, zaś pompa mieszająca Pcc jest wyłączona tak, że
cyrkulacja wody użytkowej odbywa się tylko poprzez pojemnościowy podgrzewacz wody
nr2.
2. Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem energii solarnej
Praca układu podgrzewu c.w.u. instalacji solarnej przy wykorzystaniu regulatora.
Jeżeli różnica temperatur między temp. mierzoną przez czujnik temperatury cieczy w
kolektorze S1 oraz czujnik temperatury wody w podgrzewaczu S2 jest większa od
temperatury różnicowej ∆Twł., następuje włączenie pompy obiegu instalacji solarnej R1.
Przyjęto ustawienia fabryczne regulatora.
Pompa R1 wyłączana jest przy następujących warunkach:
• spadek temperatury poniżej temperatury różnicowej ∆Twył
• przekroczenie temperatury ustawionej w elektronicznym ograniczniku
temperatury (maks. 65ºC) w regulatorze STB.
Jeżeli różnica temperatur między czujnikami S5 i S6 jest większa od temperatury
różnicowej ∆T6wł. następuje włączenie pompy mieszającej PCC. Gdy temperatura
spadnie poniżej temperatury różnicowej ∆T6wył. pompa zostanie wyłączona. Przyjęto
następujące nastawy:
- czujnik temperatury S5 60ºC
- czujnik temperatury S6 55ºC
- temperatura różnicowa ∆T6wł 5ºC
Cyrkulacja wody użytkowej odbywa się poprzez oba pojemnościowe podgrzewacze
wody, dzięki czemu woda podgrzana w podgrzewaczu 1 jest przesyłana do
podgrzewacza 2.
Pojemnościowy podgrzewacz wody 2 jest tym samym ogrzewany także przez energię
solarną.
Pompa cyrkulacyjna PC pojemnościowego podgrzewacza wody 2 sterowana jest
poprzez regulator obiegu kotła.
Także w przypadku braku nasłonecznienia, konserwacji lub awarii instalacji solarnej
ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w projektowanych w ramach technologii
kotłowni gazowej pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u, zasilanym z instalacji
grzewczej kotłowni .
Instalacja solarna będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia przez zawory
bezpieczeństwa, a przyrost objętości wody oraz płynu solarnego będzie przejmowany
przez naczynia wzbiorcze przeponowe.
Rury wyrzutowe zaworów bezpieczeństwa płynu solarnego należy wprowadzić do
zbiornika płynu uzupełniającego. Do napełniania instalacji solarnej i uzupełniania
ubytków płynu przewidziano pompę ręczną skrzydełkową.
Przyjęcie takiego schematu działania instalacji solarnej pozwoli na maksymalne
wykorzystanie energii słonecznej przy możliwie najniższych stratach energii.
4.3.

Urządzenia technologiczne

Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania.

4.3.1. Kolektory
Zastosowano kolektory płaskie o łącznej powierzchni absorbera nie mniej niż 6,96m2.
– ilość kolektorów - 3 sztuk (1 bateria.)
– powierzchnia absorbera - nie mniej niż 2,32 m2
– powierzchnia brutto - nie mniej niż 2,5m2
– maksymalne ciśnienie pracy - 0,6 MPa
– maksymalna temperatura postojowa - minimum 220°C
– sprawność kolektora - minimum 82,7%
– nośnik ciepła - glikol propylenowy + woda
– materiał obudowy zbiorczej a także system zamocowań powinien być wykonany z
materiałów niekorodujących, tj. z aluminium lakierowanego proszkowo lub ze stali
nierdzewnej,
– kolektory słoneczne muszą posiadać wysokoselektywny absorber promieniowania
słonecznego o współczynniku absorpcji nie mniejszym niż 95% i współczynniku emisji
nie większym niż 5%
– przykrycie absorbera: hartowane, gradoodporne szkło solarne
– połączenie kolektorów słonecznych w bateriach muszą zapewniać kompensacje
naprężeń termicznych
– izolacja zespołu zbiorczego i boczna w kolektorze musi być wykonana z wełny
mineralnej odgazowanej
Kolektory mocować przy użyciu systemowych szyn i uchwytów, zgodnie z wytycznymi
producenta. Kolektory w baterie należy łączyć tylko przy użyciu systemowych rur
łączących. Połączenie baterii z rurociągami rozdzielczymi wykonać przy użyciu
przewodów elastycznych.
Na wyjściu rurociągów gorących z każdej baterii kolektorów umieścić w najwyższym
punkcie odpowietrznik solarny z zaworem odcinającym.
4.3.2. Grupa pompowa
W skład zaprojektowanej grupy pompowej wchodzą następujące elementy:
– pompa obiegu solarnego
– manometr z przyłączem tylnym 1/4” zakres 1-10bar
– zawór bezpieczeństwa 1” 6bar
– zawór zwrotny sprężynowy 6/4”
– dwa zawory kulowe 6/4”
Pompa obiegu solarnego .
– wymagany przepływ płynu solarnego – 0,3 m3/h
– wysokość podnoszenia przy wymaganym przepływie - nie mniej niż 4 mH2O
– moc znamionowa pompy - nie więcej niż 60 W
– napięcie znamionowe - 1~230 V, 50Hz
– maksymalny pobór prądu - nie więcej niż 5 A
4.3.3. Zbiornik buforowy i podgrzewu wstępnego
Zbiornik buforowy
Zaprojektowano dwa zbiorniki buforowe wody w wersji stojącej, cylindryczny, z izolacją
cieplną o łącznej pojemności nie mniej niż 380dm3 z wężownicą.
- pojemność nominalna zbiornika - nie mniej niż 390 dm3
- średnica bez izolacji - od 800mm do 1 000 mm
- maksymalna temperatura - 95°C zbiornik, 120°C wężownice
- maksymalne ciśnienie - 0,6 MPa zbiornik, 1,0 MPa wężownice
- izolacja - pianka poliuretanowej o grubości minimum 100mm

4.3.4. Pompa rozładowania bufora
Pompa rozładowania bufora
- wymagany przepływ wody grzewczej – 0,80 m3/h
- wysokość podnoszenia przy wymaganym przepływie - nie mniej niż 2,1 mH2O
- moc znamionowa pompy - nie więcej niż 60 W
- napięcie znamionowe - 1~230 V, 50Hz
- maksymalny pobór prądu - nie więcej niż 0,5 A
4.3.5. Naczynia wzbiorcze
Naczynie wzbiorcze przeponowe służy do stabilizacji ciśnienia na zadanym poziomie
bez ubytku nośnika ciepła i wyrównania zmian objętości czynnika grzewczego pod
wpływem temperatury.
Dla instalacji solarnej dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe z dopuszczeniem do
kontaktu z glikolem 50%
– pojemność całkowita naczynia - nie mniej niż 33 dm3
– ciśnienie pracy - nie mniej niż 0,6 MPa
– ciśnienie wstępne - 0,3 MPa
– dopuszczalna temperatura membrany – nie mniej niż 70°C
Dla zbiornika buforowego dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe
– pojemność całkowita naczynia - nie mniej niż 30 dm3
– maksymalne ciśnienie pracy - nie mniej niż 1,0 MPa
– dopuszczalna temperatura pracy - nie mniej niż 70°C
4.3.6. Aparatura regulacyjno-pomiarowa
W układzie kolektorów słonecznych zastosować:
– wizualizację pracy instalacji kolektorów słonecznych
– sterownik nadzorujący prace układu pozyskania energii słonecznej wg. dokumentacji
technicznej producenta.
– manometry i termometry o parametrach zgodnych z zestawieniem urządzeń
Układ sterowania i automatyki kolektorów słonecznych powinien:
– mieć możliwość pomiaru energii cząstkowej zgromadzonej w danym dniu a także
sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji
– posiadać możliwość przerwania procesu transportu ciepła w przypadku
niebezpieczeństwa przegrzania ciepłej wody użytkowej
– posiadać procedurę schłodzenia kolektorów słonecznych,
4.3.7. Rurociągi i armatura
W zaprojektowanej instalacji solarnej występują rurociągi obiegu glikolowego, obiegu
rozładownia zbiorników buforowych oraz zimnej i ciepłej wody.
Rurociągi obiegu glikolowego wykonać z rur miedzianych wg. DIN 1786 (05.80)
łączonych przez lutowanie kapilarne. Połączenia gwintowane stosuje się w miejscach
montażu armatury i urządzeń. Jako szczeliwo zastosować materiały odporne na
temperaturę 200°C (na rurociągach od kolektorów) i 150°C (na rurociągach do
kolektorów) oraz na działanie roztworu wodnego glikolu propylowego o stężeniu 40% a
także posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Rurociągi obiegu solarnego prowadzone przez pomieszczenie na parterze należy
zabudować konstrukcją kartonowo-gipsową zgodnie zez sztuką budowlaną.
Kompensację wydłużeń termicznych przewodów miedzianych projektuje się poprzez:
− kompensację naturalną wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia
przewodów oraz układ punktów stałych,

montaż stalowych kompensatorów mieszkowych lub kompensatory U –
kształtowe, wyginając przewody pomiędzy którymi na odcinkach należy
zamontować punkty stałe.
Rozstaw uchwytów przesuwnych dla przewodów miedzianych.
−

Średnica
przewodów
[mm]

Odległość
między
uchwytami
[m]

15
18
22
28
35

1,25
1,50
2,0
2,25
2,75

Dla przewodów pionowych rozstaw uchwytów może być większy o :
- dla rur o średnicy <22mm o 30%,
- dla rur o średnicy >28mm o 10%
Szczegół kompensacji pionu instalacji oraz wymiary kompensatora u – kształtowego o
konstrukcji z 4 kolan 90o według poniższego rysunku.

URS – długość ramienia swobodnego kompensatora U-kształtowego
Smin – minimalna szerokość kompensatora (bez izolacji)
L – długość całkowita odcinka przewodu do kompensacji
Dn
[mm]
15
18
22
28
35

L=8m
URS
[mm]
450
450
500
600
650

L=9m
Smin
[mm]
200
200
200
200
200

URS
[mm]
450
500
550
600
700

L=10m
Smin
[mm]
200
200
200
200
200

URS
[mm]
500
550
600
650
700

L=11m
Smin
[mm]
200
200
200
200
200

URS
[mm]
500
550
600
700
750

L=12m
Smin
[mm]
200
200
200
200
200

URS
[mm]
500
550
650
700
800

Smin
[mm]
200
200
200
200
200

Rurociągi obiegu buforowego wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219
łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane stosuje się w miejscach montażu
armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały
dopuszczone do pracy przy temperaturze 115°C i ciśnieniu do 6 bar.
Rurociągi wody ciepłej i zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200,
średnich łączonych za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników z żeliwa
ciągliwego. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do
stosowania w instalacjach wody pitnej.
Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych
ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropu pomieszczenia. Wszelkie obejmy

mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe
umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń.
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
wystających za przegrodę 20mm.
Jako armaturę odcinającą na rurociągach obiegu glikolowego należy zastosować zawory
kulowe przystosowane do pracy z glikolem.
Na rurociągach wodny użytkowej zastosować zawory kulowe gwintowane z atestem
PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.
W obiegu solarnym zawór spustowy połączyć za pomocą węża elastycznego za
zbiornikiem uzupełniającym. Wyloty z zaworów bezpieczeństwa wyprowadzić nad
zbiornik uzupełniający.
Aparaturę kontrolno-pomiarową stanowić będą:
– manometry centryczne,
– termometry techniczne,
– czujniki temperatury
4.3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe ocynkowane nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewody miedziane bez względu na sposób prowadzenia nie wymagają
zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementem zabezpieczenia antykorozyjnego
przewodów miedzianych jest ograniczenie prędkości przepływu wody stanowiące
ochronę przed korozją erozyjną.
Rury stalowe czarne po ręcznym oczyszczeniu i odtłuszczeniu, należy zabezpieczyć
antykorozyjnie przez pomalowanie farbą do gruntowania termoodporną i farbą
nawierzchniową termoodporną.
Konstrukcje podparć i zawieszeń po ręcznym oczyszczeniu i odtłuszczeniu
zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową.
4.3.9. Izolacje termiczne
Rurociągi obiegu glikolowego
Izolacje rurociągów obiegu glikolowego wykonać przez nałożenie otuliny (normalna
temperatura pracy 120°C, maksymalna 170°C, temperatura stagnacji 220°C) o
grubościach 25mm dla rurociągów układanych w budynku oraz 40mm dla rurociągów
układanych napowietrznie (na dachu budynku). Rurociągi układane napowietrznie (na
dachu budynku) owinąć dodatkowo płaszczem z blachy aluminiowej.
Rurociągi obiegu buforowego i ciepłej wody użytkowej
Izolację termiczną należy zamontować na orurowaniu ( dla długości odcinków > 10cm),
oraz wymiennikach ciepła.
Należy zastosować izolację w postaci łupków izolacyjnych z wełny mineralnej w
płaszczu PCV.
Do izolacji wymienników typowe fabryczne kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej.
Przewody należy izolować termicznie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201, poz.1238 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 2 ,
pkt.1.5.
Załącznik nr 2 do Dz.U. Nr 201 , poz. 1238.
Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rury stalowe należy zaizolować otuliną z wełny
mineralnej zgodnie z wymogami :
Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna
grubość
izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m ·
K))
20 mm
30 mm
równa
średnicy
wewnętrznej rury
100 mm

1
2

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody
i armatura
wg poz.
1-4
przechodzące przez ściany lub stropy, ½ wymagań z poz. 1-4
skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz.
1-4, ułożone w komponentach budowlanych ½ wymagań z poz. 1-4
między
ogrzewanymi
pomieszczeniami
różnych użytkowników

5

6

Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez malowanie pasków
identyfikacyjnych i kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w
miejscach widocznych i dostępnych.
4.4.

Próby i odbiory

4.4.1. Instalacja solarna
Przed uruchomieniem należy:
– instalację przepłukać mieszaniną wody i sprężonego powietrza; płukanie prowadzić do
chwili uzyskania ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej 5mg/dm3,
– przeprowadzić próbę hydrauliczną przy ciśnieniu 9 bar,
– sprawdzić pozycje czujników,
– sprawdzić działanie wszystkich elementów instalacji i armatury bezpieczeństwa,
– sprawdzić ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu wyrównawczym,
– wszystkie pompy i zawory regulacyjne ustawić na projektowaną wartość przepływu.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności i wykonaniu niezbędnych prac
rozruchowych przystąpić do ruchu próbnego 72 godzinnego. Ruch próbny powinien być
prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu producenta kolektorów z udziałem
przedstawicieli użytkownika, inspektorów nadzoru inwestycyjnego, autorów projektu i
wykonawcy.
Po napełnieniu instalacji glikolem dla pełnego odpowietrzenia włączyć obieg wymuszony
na przynajmniej 48 godzin. Sprawdzić ciśnienie w instalacji i ewentualnie dopełnić ją
czynnikiem. Należy pamiętać, że czynnik solarny wymaga znacznie dłuższego
odpowietrzania niż woda. Następnie przełączyć w tryb automatyczny.
Sprawdzić przepływ przez wszystkie części pola kolektorów. W każdej grupie kolektorów
należy zmierzyć temperatury zasilania i powrotu. Dopuszczalne są odchyłki 10%.
4.4.2. Instalacja wody użytkowej
Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt nr 7, wymagania COBRTI INSTAL, lipiec
2003r.
4.4.3. Instalacja wody grzewczej obiegu buforów
Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji grzewczych” zeszyt nr 6, wymagania COBRTI INSTAL, maj 2003r.

4.5.

Wytyczne branżowe

4.5.1. Wytyczne budowlane
– wykonać przebicia przez ściany i stropy dla przejścia rurociągów; uszczelnienie
przebić na granicy stref pożarowych wykonać w klasie odporności ogniowej tych
przegród
– wykonać fundamenty pod naczynia wzbiorcze i zbiorniki buforowe o wymiarach
zgodnych z wytycznymi budowlanymi zamieszczonymi w części rysunkowej
opracowania,
4.5.2. Wytyczne elektryczne
– wykonać instalację elektryczną zasilania, sterowania i sygnalizacji zgodnie z DTR
urządzeń i obowiązującymi przepisami
– pompy łączyć z regulatorem poprzez stycznik.
4.6.

Uwagi końcowe

− Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego właściciel lub zarządca obiektu
budowlanego zobowiązany jest użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w takim stanie, aby nie wystąpiło
zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników oraz bezpieczeństwa mienia.
− Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)
oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z Polskimi
Normami
− Kolektory oraz pozostałe urządzenia montować i eksploatować zgodnie z
fabrycznymi DTR.
− Do prawidłowego działania instalacji niezbędny jest okresowy przegląd urządzeń a w
szczególności czyszczenie filtrów, kontrola ciśnienia instalacji solarnej i uzupełnianie
ubytków oraz sprawdzanie urządzeń zabezpieczających i poddawanie ich
okresowym przeglądom i konserwacji. Wszystkie nieprawidłowości w pracy urządzeń
i instalacji powinny być niezwłocznie usunięte przez uprawnione służby
eksploatacyjne.
− W najwyższych punktach instalacji montować automatyczne odpowietrzenia , a w
najniższych spusty z zaworem kulowym.
− Do wszystkich robót używać atestowanych materiałów i rurociągów.
− Materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej muszą posiadać atest PZH.
4.7.

Obliczenia instalacji solarnej

4.7.1. Dobór powierzchni i ilości kolektorów
Dane wyjściowe do doboru kolektorów słonecznych:
Dane wyjściowe:
- budynek niemieszkalny – użyteczności publicznej
- dach o nachyleniu 5%
- liczba użytkowników
n= 150 osób
- zużycie wody ciepłej średnio
15,0 x 0,5 dm³/d x osobę
- temperatura ciepłej wody
tw = 45ºC

- temperatura wody zimnej
tz = 10ºC
- korzystne warunki napromieniowana
Qc = 1000 kWh/m² rok (na podstawie
materiałów projektowych)
Stopnień obniżenia sprawności spowodowany złym ukierunkowaniem kolektorów:
Kolektory usytuowane będą w kierunku S.
Dobowe zapotrzebowanie na energię potrzebną do przygotowania c.w.u.
Średnie dobowe zużycie c.w.u. wynosi: Gśr d =150 x15 x 0,4 = 900 l/d
Zapotrzebowanie ciepła.
Qd = Gd x C x At
Qd = 900 x 1 x ( 45 - 10 ) x 1,163/1000 = 36,63 kW
Qd = 36,63 kW
Qr = Qd x 200
Qr = 36,63 x 200 = 7 326,9 kW
- roczne zapotrzebowanie ciepła na CWU : Qr = 7 326,9 kW
- wydajność kolektora : q = 450 kWh/rxm2
- powierzchnia absorpcji: Fa = 2,32 m2
- stopień pokrycia zapotrzebowania ciepła na cele CWU : 50%
Obliczeniowa powierzchnia absorbera.
Fa = (0,50 x Qr)/q
Fa = (0,50 x 7 326,9 x 800 x 4,19)/( 450 x 3,6 x 103) = 7,58 m2
Liczba kolektorów
i = Fa/fa szt
i=7,58/2,32 = 3,3 szt
- przyjęto 3 kolektory.
Dobowe zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzania c.w.u. wynosi:
Er = ( 900 x45 ) / 860 = 47,09 kWh/d
Dobór kolektorów:
Dla
 Roczne nasłonecznienie
 Średnie ilość energii cieplnej dostarczonej przez kolektor
 Współczynnik pokrycia rocznego zapotrzebowania
 Stopień sprawności instalacji

1000 kWh/m2
4,5 kWh/m2
60%
0,80

Przyjęto montaż 3 kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera min 2,32 m2 o
łącznej powierzchni 6,96 m2.
Er =( 900x45 ) / 860 = 47,09 kWh/d x 0,6 = 28,26 kWh/d
Ilość energii cieplnej dostarczonej przez kolektory słoneczne w ciągu doby:
Ek = 6,96x 4,5 = 31,32 kWh/d
Kolektory będą instalowane na dachu o pochyleniu 5o, orientacja w kierunku
południowym ,kąt pochylenia kolektora 45º.
Kolektory należy połączyć w systemie szeregowym.
Dane techniczne:
Ilość rur
Powierzchnia brutto
Powierzchnia absorbera
Pozycja montażowa

m2
m2

20
2,50
2,32
A (montaż na dachu), B, C

Powierzchnia całkowita absorbera
m2
2,32
Wymiary
Szerokość
mm
1056
Wysokość
mm
2380
Głębokość
mm
72
Poniższe wartości odnoszą się do powierzchni absorbera:
– Sprawność optyczna
%
82,7
– Współczynnik straty ciepła k1
W/(m2 · K) 3,721
– Współczynnik straty ciepła k2
W/(m2 · K2) 0,019
Pojemność cieplna
kJ/(m2 · K)
5,57
Masa
kg
41,3
Zawartość płynu(czynnik grzewczy)
litry
2,03
Dop. ciśnienie robocze
bar/MPa
6
Maks. temperatura postojowa
°C
220
Wydajność produkcji pary
– Korzystna pozycja montażowa
W/m2
60
– Niekorzystna pozycja montażowa
W/m2
100
Przyłącze
Ø mm
22
Wymagania dotyczące podłoża i zakotwienia
konstrukcja dachowa o
odpowiedniej stabilności
względem możliwej
siły wiatru
Montaż kolektorów wykonać zgodnie z ” Instrukcją montażu” producenta kolektorów .
4.7.2. Zbiornik buforowy
Do magazynowania podgrzanej wody przewiduje się montaż zbiornika buforowego.
Wymagana minimalna pojemność zbiornika :
n= 3 x 80 = 240 l
Zaprojektowano zbiornik buforowy wody w wersji stojącej, cylindryczny, z izolacją
cieplną o łącznej pojemności nie mniej niż 390dm3 z wężownicą.
- pojemność nominalna zbiornika - nie mniej niż 500 dm3
- średnica bez izolacji - od 800mm do 1 000 mm
- maksymalna temperatura - 95°C zbiornik, 140°C wężownice
- maksymalne ciśnienie - 1,0 MPa zbiornik, 1,0 MPa wężownice
- izolacja - pianka poliuretanowej o grubości minimum 100mm
Pojemność podgrzewacza
Pojemność wymiennika ciepła
Wymiary
Długość
– z izolacją cieplną
a
Szerokość
b
Wysokość
– z izolacją cieplną
c
– z izolacją cieplną
Przyłącza
Zasilanie i powrót wody grzewczej
Zimna woda, ciepła woda
Cyrkulacja
Powierzchnia grzewcza
Powierzchnia grzewcza
4.7.3. Obieg solarny

l
l

390
4,1

mm
mm

859
923

mm
kg

1624
295

R
R
R

1 1/4
11/4
1

m2

3,7

Przepływ płynu solarnego
3 x 60 l/(hxm2) = 180 l/h
Średnice rurociągów przy prędkości 0,4 -0,7 m/s
Średnica
Przepływ (l/s)
Prędkość przepływu(m/s)
1 pole kolektorów
15x1,0
180 l/h
0,41 m/s
R = 25 dPa/m
Sposób połączenia pól kolektorów wg rzutu dachu.
4.7.4. Pompa obiegu solarnego
Całkowity opór przepływu instalacji solarnej:
- opór kolektorów
- podgrzewacz pojemnościowy
-rurociągi
Razem

0,180 mH2O
0,050 mH2O
1,200 mH2O
1,230 mH2O

Należy zastosować zestaw pompowy.
Wymagane parametry pompy obiegu solarnego
Dane techniczne zestawu pompowego
Pompa obiegowa:
Napięcie znamionowe
Pobór mocy dla stopnia mocy I, II, III

W

Maks. wydajność tłoczenia
Maks. wysokość tłoczenia
Przepływomierz
Zawór bezpieczeństwa
Maks. temperatura robocza
Maks. ciśnienie robocze
Przyłącza (Ø pierścieniowej złączki zaciskowej):
Obieg solarny (przewód solarny ze stali nierdzewnej)
Naczynie wzbiorcze

mm
mm

V~ 230
I 36
II 43
III 49
m3/h 1,5
m
6
l/min od 1 do 13
bar
6
°C
120
bar
6
22
22

Zastosowany zestaw pompowy posiada na wyposażeniu zawór bezpieczeństwa
ustawionym na ciśnienie otwarcia 6 bar.
4.7.5. Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego
Pojemność instalacji obiegu solarnego:
- pojemność kolektorów
- pojemność wężownicy podgrzewacza
- pojemność przewodów
Całkowita pojemność instalacji solarnej

2,03 x 3 = 6,09 l
4,1 l
20 l
30,19 l

W kolektorach w stanie zimnym winno panować nadciśnienie wynoszące co najmniej 1
bar.
Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym musi być ustawione na wartość o 0,3 bar niższą niż
ciśnienie w instalacji.
W stanie rozgrzanym ciśnienie w instalacji wzrasta o około 1-2 bar.
Obliczenie pojemności znamionowej
VN =(Vv + V2 + z · V ) (p e + 1)/(pe-pst) x1,5
VN = (3 + 3,92 + 3x2,03 ) x ( 5,4+1) / ( 5,4 – 1,3) = 20,31 x 1,5 = 30,46 l

VN= pojemność znamionowa przeponowego naczynia wzbiorczego w litrach
Vv = wymóg dotyczący poduszki wodnej (tu nośnik ciepła) w litrach
Vv = 0,005 VA = 0,005 X 30,19 = 0,15 przyjęto Vv = 3,0 l (min. 3 l)
VA= całkowita pojemność instalacji
VA= 30,19l
V2= zwiększenie pojemności przy nagrzewaniu się instalacji
V2 = VA·β = 30,19 x 0,13 = 3,92 l
β = rozszerzalność cieplna (β = 0,13 dla czynnika grzewczego)
pe= dopuszczalne nadciśnienie końcowe w bar
pe = psi − 0,1·psi = 5,4 bar
psi = ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa = 6,0 bar
pst= ciśnienie wstępne azotu w naczyniu wzbiorczym w bar
pst = 0,7 bar + 0,1 bar/m·h = 0,7 + 0,1x 6 = 1,3 bar
h = wysokość statyczna instalacji w m
z = liczba kolektorów
Vk= pojemność kolektora w litrach
1,5 – współczynnik bezpieczeństwa
Należy zamontować naczynia o łącznej pojemności min. 33l. Przyjęto naczynie
wzbiorcze do instalacji solarnych o pojemności znamionowej 33 l, przyłącze 3/4”, ciężar
9,2 kg ,10bar/1200C.
4.7.6. Obieg rozładowywania bufora
Średnie dobowe zużycie c.w.u. wynosi: Gśr d 150 x15 x 0,4 = 900 l/d = 2,5m3/d
Średnie godzinowe zużycie c.w.u. wynosi: Gśr h = 90 = 0,25 m3/h
Współczynnik nierównomierności rozbioru: Nh = 9,32 * 150 -0,244 = 2,74
Maksymalne godzinowe zużycie c.w.u. wynosi: Gmax h = 0,25 x 2,74 = 0,69 m3/h
Przepływ wody maksymalny godzinowy wynosi: 0,69 m3/h
Pompa rozładowania bufora
Wymagane parametry pompy:
- Przepływ
mp = 0,69 x 1,15 = 0,79m3/h
Wymagana wysokość podnoszenia pompy:
- podgrzewacz pojemnościowy
0,52
mH20
- Rurociągi
1,56 mH20
Razem:
2,08 mH2O
Dobrano pompę, o parametrach:
Parametry pracy pompy:
wysokość podnoszenia
wydajność
zakres temperatury cieczy
pobór mocy
pobór prądu
ciśnienie

0,5 – 4,0 mH20
0,0 – 5,5 m3/h
- 10 -1100C
9 - 56 W
0,46 A / 1x230V, X4D
PN 10

Zawór bezpieczeństwa
Zabezpieczenie instalacji c.w. przed wzrostem ciśnienia należy wykonać zgodnie z PN76/B-02440.
Jako zabezpieczenie projektuje się zawory bezpieczeństwa zamontowane na
przewodzie dopływowym wody do bufora .

Zaprojektowano zawór bezpieczeństwa membranowy do wody pitnej Ø 20 o przepływie
do = 14 mm i ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa.
Sprawdzenie doboru zaworu bezpieczeństwa wg PN-76/B-02440
G = 0,16 x V
(kg/h)
G = przepustowość zaworu bezpieczeństwa
(kg/h)
V = pojemność wodna podgrzewacza
(dm3)
G = 0,16 x 400 x 2 dm3
G = 64 kg/h
d=

4

x

3,14 x 1,59 x α c

G
(1,1 x p1 − p 2 ) γ

d = średnica kanału dolotowego
(mm)
αc = współczynnik wypływowy zaworu bezpieczeństwa αc = 0,3
p1 = ciśnienie dopuszczalne podgrzewacza (MPa)
p2 = ciśnienie na wylocie z zaworu bezpieczeństwa
γ = ciężar objętościowy wody użytkowej przy temperaturze dopuszczonej tej wody
(kG/m3)
d=

4

x

64

3,14 x 1,59 x 0,3 x (1,1 x 0,6 − 0) x965,3

do = 1,46 mm jest mniejsze od do = 14 mm
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 6,0 bar.
4.7.7. Sposób montażu kolektorów
Kolektory montowane będą na dachu o nachyleniu 40%.
Przy montażu należy się posługiwać instrukcją montażu producenta kolektorów .
Podczas ustawiania kolektorów należy zachować minimalne odległości od krawędzi
dachu zgodnie z normą DIN 1055. Poza tym zakresem może dojść do wyraźnie
większych turbulencji wywołanych przez wiatr. Utrudnia to również dostęp do instalacji
podczas prac kontrolnych.
Należy zwrócić uwagę na to, aby powstały pola cząstkowe o tej samej wielkości.
Instalacja kolektorowa może zostać zamocowana na zamontowanej na stałe konstrukcji
wsporczej lub na płytach betonowych. W przypadku montażu na betonowych płytach
kolektory muszą zostać zabezpieczone przed ześlizgnięciem i oderwaniem przez
zastosowanie dodatkowych obciążeń.
Ześlizgnięcie kolektora oznacza jego przesunięcie na powierzchni dachu wywołane
przez wiatr, uwarunkowane niewystarczającą przyczepnością między powierzchnią
dachu a systemem mocowania kolektora.
4.8.
Nr
poz.
1

Zestawienie urządzeń instalacji solarnej

Nazwa urządzenia - typ - charakterystyka
2
Regulator elektroniczny do montażu naściennego,
W zakresie dostawy:
- czujnik temperatury podgrzewacza x2szt
1.0
- czujnik temperatury kolektora słonecznego
Wyposażenie dodatkowe:
- termostat zabezpieczający
2.0. Kolektor płaski o powierzchni absorbera 2,32 m2,

Ilość
szt.
3
1

1
3

Producent /
dostawca
4

3.0.

4.0.
5.0.
6.0.
7.0.

9.0.

10.0.
12.0.
13.0.
14.0.
15.0.
17.0.
18.0.

Z zestawem mocującym do dachów płaskich,
Wyposażenie dodatkowe:
- separator powietrza
- szybki odpowietrznik
- zestaw przyłączeniowy dla jednego pola kolektorów
- przewody przyłączeniowe systemu solarnego
Rozdzielacz - stacja pompowa- z 3-stopniową pompą
obiegową
Wyposażenie dodatkowe:
- przewód przyłączeniowy
- zestaw montażowy przewodu przyłączeniowego
Zestaw do napełniania obiegu solarnego
Z czynnikiem grzewczym 25 l,
Naczynie wzbiorcze przeponowe solarnej S33
10bar/120oC
Zbiornik buforowy wody grzewczej, o pojemności 390 l
Zawór bezpieczeństwa dla instalacji zimnej wody Dn 20
o średnicy 14 mm, ciśnienie otwarcia 6,0 bar
Pompa typu, o parametrach:
Parametry pracy pompy:
- wysokość podnoszenia
0,5 – 4,0 mH20
- wydajność
0,0 – 5,5 m3/h
- zakres temperatury cieczy
-10 -1100C
- pobór mocy
56 W
- pobór prądu
0,46 A / 1x230V,
X4D
- ciśnienie
PN 10
Zawór odcinający kulowy Dn15 do pracy z glikolem
Tmax 180oC, p=16bar
Zawór odcinający kulowy gwintowany ze złączka do
węża Dn15, do pracy z glikolem propylenowym Tmax =
180oC, p=16 bar
Zawór docinający kulowy gwintowany Dn32, Tmax=
100oC p=10 bar
Zawór odcinający kulowy gwintowany ze złączką do
węża Dn20
Zawór zwrotny Dn 32
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym ,
Gwint wewnętrzny, 1/2 „
Manometr , 212.20.100, 0-10 bar, Temp. max 150°C
Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
Rura miedziana (mb)
- Ø15x1 - 38 mb
Rura ocynkowana: (mb)
- Dn 32 - 10,0 m
wg PN-EN 10216-2:2004 , ze stali P235GH., łączonych
przez spawanie
Rurociągi c.w.u. np. z rur typu Inox
- Dn 32 - 30,0 m
Rury instalacyjne c.o. wg PN-74/H-74200, ze stali typu
S, łączonych przez spawanie
- Dn 25 - 3,0 m

3
1
1
1
1
1
1kpl.
4
1
1
1

1

8
4
4
2
1
1
4
1 kpl.

1 kpl.

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
OPIS PROJEKTU PRZEŁOŻANIA PRZYŁĄCZY
KANALIZACYJNYCH
1.

o
o
o
o
o
o
o
2.

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora – Gmina Łeba,
Projekt budowlany „Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej
przy ulicy 11 Listopada 5a w Łebie” część architektoniczno-budowlana,
Pismo SW/TKS/1156/2014 Spółki Wodnej „Łeba” z dnia 18.09.2014r dot. zgody na
przełożenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych na działce 57/6,
Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana obiektu,
Wizja lokalna,
Obowiązujące normy i literatura techniczna,
Uzgodnienia międzybranżowe.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przykanalików kanalizacji
sanitarnej w obrębie działki 57/6, kolidujących z projektowana rozbudową budynku
Biblioteki Miejskiej w Łebie przy ul. 11 Listopada 5a. Przebudowa przyłączy
zrealizowana zostanie zgodnie z pismem nr SW/TKS/1156/2014 Spółki Wodnej „Łeba” z
dnia 18.09.2014r dot. zgody na przełożenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych na
działce 57/6.
Projekt obejmuje:
− wymianę przyłącza kanalizacyjnego od punktu K1 do K2 na PVC-U, długość
projektowanej przebudowy L=9,5m (długość przewodów do demontażu L=8,5m)
− wymianę przyłącza kanalizacyjnego od istniejącej studzienki KsC do punktu K3 na
PVC-U, długość projektowanej przebudowy L=16,7m (długość przewodów do
demontażu L=15,2m)
3.

Dane budynku

Główna część budynku wykonana jest w technice szachulcowej. Posiada 3 kondygnacje
(parter, pierwsze piętro oraz użytkowe poddasze).
Całość pokryta jest wielospadowym dachem, dodatkowo przestrzeń poddasza
doświetlona jest poprzez okna w lukarnach.
Budynek posiada 3 użytkowe kondygnacje nadziemne. Funkcjonalnie obejmuje
pomieszczenia Biblioteki Miejskiej oraz Biuro Informacji Turystycznej. Budynek objęty
projektem posiada zwarty rzut. Pomieszczenia Biblioteki Miejskiej oraz Biuro Informacji
Turystycznej znajdują się na parterze, na pierwszym piętrze zlokalizowane są dwie duże
sale, pomieszczenia biurowe, a na poddaszu przestrzeń przeznaczona na wystawy
czasowe.
Budynek obecnie posiada dwie klatki schodowe, pierwsza zabudowana łączy wszystkie
kondygnacje, druga zewnętrzna prowadzi na pierwsze piętro.
W części parteru od zaplecza budynku znajduje się kotłownia na opał stały.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne: murowane
Stropy:
żelbetowe

Dach:
Podsufitka na poddaszu:
Posadzka:
Schody zewnętrzne:
Schody wewnętrzne:
Kominy:

konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu
płyty gipsowo-kartonowe
cementowa
żelbetowe
żelbetowe
Kominy wentylacyjne murowane zakończone czapą
betonową. Znaczna cześć kominów wykazuje
odspojenia tynków.

Podstawowe parametry techniczne budynku.
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa:
Wysokość:
Kubatura obiektu:
Ilość kondygnacji nadziemnych:
Ilość kondygnacji podziemnych:

305.12 m2
616 m2
10.86 m
2891 m3
3
0

4.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej

4.1.

Opis projektowanego rozwiązania kanalizacji sanitarnej

W związku z rozbudową budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 5a w Łebie
konieczna jest przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej. Istniejące
przykanaliki przechodzące przez działkę 57/6 obr. 1 kolidują z rozbudową w planie
budynku Biblioteki Miejskiej.
W ramach projektu przewiduje się przełożenie przyłączy kanalizacyjnych. Na planie
zagospodarowania terenu (rys. KS.1) oznaczono istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej do
usunięcia oraz nowo projektowane przełożenie.
Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kl.SN8 kielichowych ze ścianką litą
jednorodną o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2 o średnicy DN160. Rury
łączone na uszczelkę gumową pierścieniową. Przewody kanalizacyjne układać z
odpowiednimi spadkami wg rysunków i instrukcji producenta oraz Polskiej Normy.
Projektuje się studzienkę Ks2 kanalizacyjną wykonaną z elementów betonowych
prefabrykowanych o średnicy DN600 oraz studzienki rewizyjne Ks1 i Ks3 wykonaną z
elementów betonowych prefabrykowanych o średnicy DN600.
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Do wysokości 2/3 (średnicy) wysokości
rury zasypkę zagęścić ręcznie przy pomocy ubijaków ręcznych, natomiast zasypkę
kontynuować do wysokości 15cm nad wierzchem rury tj. zasypać gruntem sypkim np.
uzyskanym z wykopów. Zasypkę wykonać ręcznie i ubijać. Pozostałą zasypkę na całej
długości kanałów wykonać mechanicznie i ubijać warstwami gr. 30cm do uzyskania wsp.
ID=0,98 w ulicy utwardzonej nawierzchnią bitumiczną oraz ID=0,84 poza pasem
drogowym – pobocze drogi. Po zakończeniu robót montażowych a przed zasypaniem
wykonać próbę szczelności kanałów kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji sanitarnych.
4.2.

Wytyczne realizacyjne

Roboty przygotowawcze:

Trasę projektowanej kanalizacji wytyczyć na podstawie mapy z inwentaryzacji kanalizacji
sanitarnej terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na
podstawie wykonanych przekopów kontrolnych.
Roboty ziemne i odwodnienie wykopów:
Roboty ziemne przy wykonywaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowego
należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych’’.
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściwe organy terenowe o
prowadzeniu robót i uzyskać ich zgodę na rozpoczęcie prac. Przewiduje się
mechaniczne prowadzenie wykopów z bieżącym ich zabezpieczaniem. W miejscach
kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie a napotykane
uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odeskowanie i
podwieszenie. Ściany wykopu zabezpieczyć przed obsypywaniem się gruntu przez
szalowanie. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawianie zapór pomalowanych na
jaskrawy kolor, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie
wykopów nieoświetlonych jest niedopuszczalne.
Po zasypaniu wykopów drogi i teren budowy zagospodarować zgodnie z planem
zagospodarowania terenu dla budynku.
Montaż rur i kształtek wykonać ręcznie.
Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić właścicielom gruntu i uzbrojenia podziemnego
w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Zaprojektowano montaż rurociągów w wykopie, przy szerokości dna 1,0÷1,1m.
W zależności od stopnia nawodnienia należy stosować typowe przy robotach ziemnych
sposoby odwodnień. W przypadku dużego napływu wód gruntowych przewidziano
odwodnienie pompowe z drenowaniem dna wykopu za pomocą sączków. Rzeczywiste
warunki w zakresie wód gruntowych będą podlegać weryfikacji podczas trwania prac
wykonawczych.
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Do wysokości 2/3 (średnicy) wysokości
rury zasypkę zagęścić ręcznie przy pomocy ubijaków ręcznych, natomiast zasypkę
kontynuować do wysokości 15cm nad wierzchem rury tj. zasypać gruntem sypkim np.
uzyskanym z wykopów. Zasypkę wykonać ręcznie i ubijać. Pozostałą zasypkę na całej
długości kanałów wykonać mechanicznie i ubijać warstwami gr. 30cm do uzyskania wsp.
ID=0,98 w ulicy utwardzonej nawierzchnią bitumiczną oraz ID=0,84 poza pasem
drogowym – pobocze drogi.
Zasady układania rur przyłącza kanalizacyjnego:
Rury kanalizacyjne należy układać ze spadkiem jednolitym zapewniającym osiągnięcie
prędkości przepływu ścieków nie powodującej odkładania się osadów (tzw. prędkości
samooczyszczania wynoszącej 0,8 m/s).
Minimalny spadek przyłącza kanalizacyjnego dla rur o średnicy: DN160 mm wynosi
1,5% (zaleca się stosowanie spadków zgodnych z profilem sieci). Przewidywany spadek
przewodu kanalizacji sanitarnej przedstawiono na profilu przyłącza.
Rury kanalizacyjne należy układać w wykopie osiowo zarówno w pionie jak i w poziomie,
na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym pozbawionym elementów mogących
przyczynić się do uszkodzenia rury (kamienie, gruz, złom metolowy). W przypadku
gruntów zawierających elementy ostre mogące przyczynić się do uszkodzenia rury
kanalizacyjne należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej. Rury należy

obsypać z boku i z góry piaskiem o grubości warstwy min. 20cm z jednoczesnym
zagęszczaniem.
Rury kanalizacyjne należy układać na głębokości poniżej strefy przemarzania min. 1,0m
do wierzchu rury. Dopuszcza się mniejsze przykrycie kanałów pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem rur (np. obsypanie
żużlem lub keramzytem o grubości warstwy około 30cm) i przed uszkodzeniem
mechanicznym (rury ochronne, ułożenie rur na fundamencie).
Montaż kanalizacji:
Montaż rurociągu wykonywać przy temp. zewnętrznych w granicach +5ºC do +30ºC.
Rury należy układać od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku –
zawsze kielichami w górę kanału, a bosym końcem w dół.
W celu wykonania połączenia wciskowego należy do zagłębienia kielicha o sprawdzonej
czystości włożyć uszczelkę, sprawdzając czy ściśle przylega do wgłębienia w kielichu.
Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzeniu i nasmarowaniu
roztworem mydła lub talkiem wciska się do kielicha urządzeniem montażowym.
Po wykonaniu złącza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku w celu
zapewnienia swobodnej pracy rurociągu podczas eksploatacji.
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków i spadków
zgodnie z dokumentacją techniczną.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan
techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem za
pomocą tymczasowych korków, np. handlowych ze styropianu.
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co
najmniej 1/4 jego obwodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem
wystarczająco wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu
przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Po zakończeniu montażu zasypać
piaskiem rurę do połowy średnicy (za wyjątkiem złącza) i zagęścić piasek.
Następnie należy:
− zbadać prostoliniowość ułożenia rurociągu,
− zbadać zgodność z projektowanym spadkiem podłużnym,
− sprawdzić drożność.
Próba szczelności kanalizacji:
Próby szczelności oraz odbiory przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN 92/B10735. Próby szczelności poszczególnych odcinków rurociągów i odbiory muszą być
wykonane przed zasypaniem wykopów. Całość instalacji zewnętrznych należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Zestawienie studni:
Rzędne
teren spód

Rodzaj
studni

Ks1

1,55

0,98

DN600

Ks2

1,80

1,20

DN600

Ks3

1,78

1,11

DN600

Nr
studni

Rodzaj kinety
Kineta przepływowa,
kątowa 60º, Ø160
Kineta przepływowa,
Ø160
Kineta przepływowa,
kątowa 45º, Ø160

Typ
włazu
B125
A15
A15

5.

Uwagi końcowe

o Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montażowymi
producentów poszczególnych materiałów,

o Wykonanie instalacji należy zlecić wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadającemu
uprawnienia do ich wykonywania i dającemu gwarancje na ich wykonanie,

o Instalacje należy wykonać wg wymogów „Warunków Technicznych Wykonania i

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” część II Instalacje Sanitarne
Przemysłowe”,
o Instalacje z PVC wykonać wg wymogów „Warunków Technicznych Wykonania i
Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”,
o Roboty budowlano-montażowe prowadzić ściśle przestrzegając przepisów BHP
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiałów
Budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993r.
(Dz. U. Nr 96 poz. 438).
o Obiekty liniowe po ich wykonaniu należy nanieść na plany geodezyjne przez
uprawnionego geodetę.
6.
−
−
−
−
−
−

−

−

−

−
−
−

Dokumenty odniesienia
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
umowa z Inwestorem
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z późniejszymi zmianami)
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.
1157)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i
powiązane rozp.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)
obowiązujące normy:
− PN:EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1:
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
− PN:ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2:
Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy
ulicy 11 Listopada 5a w Łebie.
OPIS PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Opis techniczny
1) Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy
instalacji eletrycznych dla budynku biblioteki w Łebie. Zgodnie z
obowiązującym Prawem Budowlanym, niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu
w decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej przez terenowy organ
administracji budowlanej.
2) Podstawy opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
 zlecenia inwestora,
 inwentaryzacji budowlanej i podkładów budowlanych,
 uzgodnień międzybranżowych oraz projektów pozostałych branż
budowlanych,
 wytycznych użytkownika obiektu,
 norm, przepisów i wytycznych projektowania obowiązujących w zakresie
opracowania, a w szczególności:
 normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
 normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach”,
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690),
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. z 2006r nr 80 poz. 563).
3) Zakres opracowania
 budowa tablic rozdzielczych w budynku,
 wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego ogólnego i awaryjnego,
 wykonanie instalacji gniazd wtykowych
 wykonanie instalacji odgromowej
 wykonanie oświetlenia zewnętrznego przed wejściem głównym,
 zagadnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
4) Rozdział energii w budynku
Przedmiotowy budynek, wolnostojący, jest zasilany z sieci nN Energa S.A..
Wewnętrzną linię zasilającą wyprowadzono ze złącza typu Z3
zlokalizowanego w ścianie budynku biblioteki. Pomiar rozliczeniowy jest
zlokalizowany w tablicy obok złącza zasilającego. Bilans mocy nie ulega
zwiększeniu.
5) Budowa tablicy głównej biblioteki
Tablica główna zawierać będzie wyłącznik ppoż , zabezpieczenia
wewnętrznych linii zasilających, . Tablicę wykonać w II klasie ochronności przy
IP 43. W tablicy. wykonać oznaczenia zgodne ze schematem głównym

zasilania. Schemat tablicy umieścić wewnątrz tablicy. W tablicy projektuję
montaż wyłącznika głównego energii elektrycznej. Przycisk wyłącznika ppoż
zamontować w wejściu głównym do budynku. Na rysunku pokazano
lokalizację przycisku.
6) Instalacje gniazd wtykowych.
Obwody projektowane gniazd wtykowych wykonać przewodem typu YDYżo 3
x 2,5 układanym pod tynkiem. Przewód układać w pętli a końce łączyć pod
wspólny zacisk. Gniazda w pomieszczeniach montować na wysokości 30 cm
od podłogi . Stosować osprzęt z bolcem ochronnym IP20 min Gniazda
oznaczone jako IT zasilane z instalacji nierezerwowanej chronione
dodatkowym ochronnikiem klasy C – zamontować osprzęt 16A/Z z blokadą.
7) Instalacje oświetlenia wewnętrznego
Dla potrzeb niniejszego projektu, zostały wykonane obliczenia natężenia
oświetlenia wraz z doborem opraw, warunkujących uzyskanie prawidłowego
poziomu natężenia oświetlenia, zgodnie z obowiązującą normą. Do wykonania
obliczeń zostały zastosowane oprawy oświetleniowe firmy ES SYSTEM.
Dopuszcza się montaż opraw innego producenta pod warunkiem
przedstawienia obliczeń sprawdzających skuteczność świetlną i pobór mocy
zamiennych opraw. Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla wszystkich
pomieszczeń znajdują się w archiwum projektanta. Oprawy montować na
stropie oświetlanego pomieszczenia.
Obliczenia oświetlenia wykonano przyjmując:
• Pomieszczenia biurowe,
500lx
• Pomieszczenia łazienek, wc i tp
200LX
• Pomieszczenia magazynowe
100 lx
Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego wykorzystano odrębne oprawy
certyfikowane przez CNBOP. Po zaniku napięcia zasilającego oprawy, moduł
awaryjny będzie podtrzymywał świecenie oprawy, zapewniając wymagane
natężenie na drogach ewakuacyjnych. Dodatkowo przewiduje się
zainstalować oprawy ewakuacyjne określające kierunki i drogi ewakuacji. Dla
zapewnienia badania stanu opraw i osprzętu związanego z bezpieczeństwem
ewakuacji osób należy wykonać instalację sprawadzania stanu opraw.
Instalacja oświetleniowa winna być wykonana jako podtynkowa w rurach PCV.
Do zasilania opraw należy użyć przewodów typu YDYżo 3x1,5mm2 . Do
prowadzenia przewodów niepalnych stosować rury z materiałów niepalnych
Ponadto do opraw z modułem awaryjnym i oświetlenia awaryjnego
doprowadzić przewód YDY 2x1,5 z kontrolera stanu opraw. Lokalizację
centralki kontrolera ustalono na RG. Na planach instalacji zostały naniesione
oprawy z zaznaczeniem ich typu.
8) Instalacje oświetlenia przed wejściem głównym
Oprawę zabudować pod daszkiem wejściowym, sterowanie włączaniem jest
automatyczne – . Po zamontowaniu wykonać kalibrację czujnika aby
włączanie odbywało się przy odpowiednim (niskim) natężeniu światła
dziennego. . Oprawy zasilić przewodem YDY 3,4x1,5mm układanym w rurach
PCV p/t. W obwodzie przewidziano również montaż oprawy z numerem
administracyjnym.
9) Instalacja zasilania wentylatorów .
Instalację zasilania wentylatorów wyciągowych pomieszczeń sanitarnych
wykonać przewodami typu YDYżo 3 x 1,5 450 V układanych pod tynkiem.
Wentylatorki zasilić z instalacji oświetlenia pomieszczeń . Załączenie

oświetlenia pomieszczenia ma spowodować załączenie z opóźnieniem ca. 60
sek wentylatorka i podtrzymanie jego pracy przez około 180 sek.
10) Instalacja odgromowa
Instalację odgromową wykonać z drutu FeZn Ø 8 mocowanym za pomocą
wsporników zależnie od rodzaju pokrycia dachowego. Wsporniki masztów
ochronnych mocować w sposób trwały do podłoża. Zwody wykonać ==FeZn
30x4 . Na rysunku określono trasy prowadzenia zwodów odgromowych.
11) Instalacja automatyki kotłowni i instalacji podgrzewaczy solarnych

L.p.
1
1.

12) Tabela:zestawienie odbiorników energii elektrycznej kotłowni
Moc
Ilość
Moc
Nazwa urządzenia
jedn.
urządzeń
zainstal.
kW
szt.
kW
2
3
4
5
Kocioł gazowy

0,082

1

0,082

0,124

1

0,124

0,091

1

0,091

0,026

1

0,026

0,04

1

0,04

Uwagi
6

1 x 230 V 50 Hz
5.
6.
8.
9

Pompa obiegowa
1 x 230 V 50 Hz
Pompa obiegu c.w.u.
1 x 230 V 50 Hz
Pompa cyrkulacyjna
1x230 V 50 Hz
Silnik zaworu mieszającego
1x230V 50 Hz
RAZEM

~0,363

13) Zalecenia branży sanitarnej
branża elektryczna oraz akp i a
o zasilić energią elektryczną:
o palnik i regulator kotła nr
o pompę obiegową c.o
o pompę obiegową c.w.u.
o pompę cyrkulacyjną
o doprowadzić sterowanie z regulatora do następujących urządzeń:
o pompy obiegowej instalacji c.o.,
o pompy obiegu grzewczego c.w.u.
o pompy cyrkulacji
o zainstalować czujniki:
o temperatury powietrza zewnętrznego
o temperatury wody zasilającej instalację c.o..
o czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
o czujnik temperatury wody w obiegu grzewczym c.o.
o dla instalacji baterii podgrzewaczy solarnych wykonać instalację
elektryczną zasilania, sterowania i sygnalizacji zgodnie z DTR urządzeń i
obowiązującymi przepisami
o pompy łączyć z regulatorem poprzez stycznik.
Schemat połączeń według powyższych zaleceń przedstawiono na rysunku.
Pozostałe szczegóły rozpatrywać łącznie z właściwym projektem branży
sanitarnej.

14) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne
wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN.
W projektowanym obiekcie ochronie podlegają:
 metalowe obudowy rozdzielnic, i innych urządzeń elektrycznych
podłączonych na stałe,
 metalowe korpusy opraw oświetleniowych.
 instalacje wentylacji mechanicznej
Elementy podlegające ochronie należy połączyć z przewodem PE
wyróżnionym w instalacji kolorem izolacji – zielonożółtym. Przekrój przewodu
ochronnego winien być taki sam jak przewód fazowy. W tablicy głównej
zamontować Główną Szynę Uziemiającą a w pozostałych LSU. Dodatkowo
w kotłowni ułożyć == FeZn do którego łączyć wszystkie urządzenia i
wyposażenie mogące znaleźć się pod napięciem
Skuteczność zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej należy
potwierdzić pomiarami wykonanymi metodami określonymi w normie PN-IEC
60364.
15) Instalacja połączeń wyrównawczych.
Instalację połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z normą PN-IEC
60364-5-54.
Do projektowanej szyny należy przyłączyć:
 szyny łączące przewody ochronne w tablicach elektrycznych
 lokalne szyny wyrównawcze LSW zlokalizowane w pomieszczeniach..
 metalowe elementy wyposażenia budynku i pomieszczeń
 metalowe obudowy łączników, gniazd
 metalowe wyposażenie pomieszczeń
Przewody oznaczyć zestawieniem barw żółtej i zielonej. W miejscach, w
których przewody gołe byłyby narażone na przyspieszoną korozję, należy
stosować przewody izolowane lub pokryte trwałymi powłokami
antykorozyjnymi, np. stalowe cynkowane. Przewody powinny być układane
na podłożu stałym, wzdłuż możliwie krótkiej trasy, w miejscach, w których nie
będą narażone na uszkodzenia mechaniczne. Przewody wyrównawcze
powinny być łączone z częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami
przewodzącymi obcymi przez spawanie lub za pomocą zacisków śrubowych.
Dopuszcza się łączenie z częścią przewodzącą obcą za pomocą obejmy
zapewniającej połączenie elektryczne nie gorsze od połączenia śrubowego.
Zaciski przewodów wyrównawczych powinny być oznaczone symbolem
graficznym, jak na legendzie rysunków.
Połączenia wyrównawcze z TB2 wykonać zgodnie z zasadami przewodem
LgYżo 6mm2 .
16) Uwagi końcowe
zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlanomontażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby
dla których, zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:
o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami określonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub
aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono
normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
o do odbioru końcowego wykonanego obiektu należy przedłożyć:

o protokół pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów ułożonych w
ramach remontu budynku
o protokoły pomiarów ciągłości żyły ochronnej PE
o protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
wszystkich
elementów podlegających ochronie
o protokół pomiaru skuteczności instalacji zabezpieczonych wyłącznikami
różnicowoprądowymi
o protokół rezystancji uziemienia

2. Obliczenia
o Obliczenie natężenie oświetlenia.
Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń znajdują się
w archiwum projektanta.
o Bilans mocy
Bilans mocy zawiiera obwody objęte zakresem umowy
− Schemat tablicy TB2
− Schemat tablicy TKOT
− Schemat tablicy TG BIBLIO
− Elewacje tablic
Razem Pi
45700 W
współczynnik jednoczesności 0,71
Razem Ps
32520 W

26340 W
520 W
18840 W
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III.I Cześć rysunkowa:
Nr rys.

Nazwa rysunku

Skala

INWENTARYZACJA
I.0

PLAN SYTUACYJNY

1:500

I.1

INWENTARYZACJA – RZUT PARTERU

1:100

I.2

INWENTARYZACJA – RZUT I PIĘTRA

1:100

I.3

INWENTARYZACJA – RZUT PODDASZA

1:100

I.4

INWENTARYZACJA – RZUT DACHU

1:100

I.5

INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A,
INWENTARYZACJA – ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA I
I.6
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
INWENTARYZACJA – ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I
I.7
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
ARCHITEKTURA

1:100
1:100
1:100

P.0

PROJEKT – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1:500

P.1

PROJEKT – RZUT PARTERU

1:50

P.2

PROJEKT – RZUT I PIĘTRA

1:50

P.3

PROJEKT – RZUT PODDASZA

1:50

P.4

PROJEKT – RZUT DACHU

1:100

P.5

PROJEKT – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B
PROJEKT – ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA I PÓŁNOCNOWSCHODNIA
PROJEKT – ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I PÓŁNOCNOZACHODNIA
KOLORYSTYKA ELEWACJI- ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA I
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
KOLORYSTYKA ELEWACJI- ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1:50

P.6
P.7
P.8
P.9
P.10

1:100
1:100
1:150
1:150
1:50

KONSTRUKCJA
K.1

KONSTRUKCJA – RZUT FUNDAMENTÓW

1:100

K.2

KONSTRUKCJA – RZUT PARTERU

1:100

K.3

KONSTRUKCJA – RZUT I PIĘTRA

1:100

K.4

KONSTRUKCJA – RZUT PODDASZA

1:100

K.5

KONSTRUKCJA – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B

1:100

WENTYLACJA
SAN.1

RZUT PARTERU

1:100

SAN.2

RZUT I PIĘTRA

1:100

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CO.1

RZUT PARTERU

1:100

CO.2

RZUT I PIĘTRA

1:100

CO.3

RZUT PODDASZA

1:100

INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA

WK.1

RZUT PARTERU

1:50

WK.2

RZUT I PIĘTRA

1:50

WK.3

RZUT DACHU

1:50

KOTŁOWNIA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU, INSTALACJA SOLARNA
K.1

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

K.2

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ

-

K.3

SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ

-

K.4

RZUT KOTŁOWNI

1:50

K.5

RZUT DACHU

1:50

K.6

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

-

K.7

SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ

-

PRZEŁOŻENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
KS.1

PLAN SYTUACYJNY

KS.2

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

1:100/1/250

1:500

KS.3

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

1:100/1/250

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
E.00

PRZEBUDOWA KOLIZJI KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

1:500

E.01

INSTALACJA ELEKTRYCZNA- PARTER

1:50

E.02

INSTALACJA ELEKTRYCZNA- 1 PIĘTRO

1:50

E.03

INSTALACJA ELEKTRYCZNA- PODDASZE

1:50

E.04

INSTALACJA ODGROMOWA – DACH

1:100

E.05

INSTALACJA ODGROMOWA – ELEWACJE

1:100

E.06

SCHEMAT TABLICY RG BIBLIO

-

E.07

SCHEMAT TABLICY RB2

-

E.08

SCHEMAT TABLICY TKOT

-

E.09

SCHEMAT TABLIC

-

E.10

SCHEMAT OPRZWODOWANIA KOTŁOWNI GAZOWEJ

-

E.11

SCHEMAT OPRZEWODOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ

-

