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1. Oświadczenie i uprawnienia budowlane projektanta. 

2. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnik dla działek

numer 352/7, 315/7, 303,7, 377/7, 309/7, 378/7, 379/7 z dnia 22.09.2016

3. Zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.09.2016     

4. Pismo  z  dnia  10.10.2016  wydane  przez  Tauron  Dystrybucja  o  nr

TDO11/OMD/WK/4434/S16/063454/216

5. Warunki  przyłączenia  do  sieci  z  dnia  10.10.2016  wydane  przez  Tauron  Dystrybucja  nr
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8. Pismo z dnia 12.10.2016 nr GK.7012.90.2016 wydane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Rybnik.

9. Biała karta  dla zespołu zabudowy kopalni Ignacy ob. ruch II RSW KWK Rydułtowy  z lipca 2001 r.
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13. Dokumentacja fotograficzna
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Z1 – Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

    INWENTARYZACJA

PB 1. Inwentaryzacja - rzut piwnicy, skala 1:100
PB 2. Inwentaryzacja - rzut parteru, skala 1:100
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ARCHITEKTURA

PB 7 Projekt - rzut piwnicy, skala 1:100
PB 8. Projekt - rzut parteru, skala 1:100
PB 9. Projekt rzut piętra, skala 1:100
PB 10. Projekt - przekrój 1-1, skala 1:100
PB 11. Projekt - przekrój 2-2, skala 1:100
PB 12 Projekt - przekrój C-C, skala 1:100
PB 13. Projekt - przekrój F-F, skala 1:100
PB 14. Projekt- rzut dachu, skala 1:100
PB 15. Projekt- elewacja północna i zachodnia, skala 1:100
PB 16. Projekt - elewacja południowa i wschodnia, skala 1:100
PB 17. wyburzenia i zamurowania, rzut parteru i piętra, skala 1:200

KONSTRUKCJA

K 1. Projekt – rzut parteru, skala 1:100
K 2. Projekt – rzut piętra, skala 1:100

INSTALACJE SANITARNE

S 1. Rzut instalacji wod-kan-piwnica, skala 1:100
S 2. Rzut instalacji wod-kan-parter, skala 1:100
S 3. Rzut instalacji wod-kan-piętro, skala 1:100
S 4. Rzut instalacji wod-kan-dach, skala 1:100
S 5. Rzut instalacji c.o-piwnica, skala 1:100
S 6. Rzut instalacji c.o.-parter, skala 1:100
S 7. Rzut instalacji c.o.-piętro, skala 1:100
S 8. Rzut instalacji wentylacji-piwnica, skala 1:100
S 9. Rzut instalacji wentylacji.-parter, skala 1:100
S 10. Rzut instalacji wentylacji.-piętro, skala 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rzut piwnicy - oświetlenie rys. nr E-1
Rzut parteru – oświetlenie rys. nr E-2
Rzut piętra – oświetlenie                          rys. nr E-3
Rzut piwnicy – instalacje                             rys. nr E-4
Rzut parteru – instalacje rys. nr E-5
Rzut piętra – instalacje                          rys. nr E-6
Rzut piwnicy - System Sygnalizacji Pożaru rys. nr E-7
Rzut parteru – System Sygnalizacji Pożaru rys. nr E-8
Rzut piętra – System Sygnalizacji Pożaru                          rys. nr E-9
Schemat blokowy instalacji SSP                          rys. nr E-10
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KUBATURY BUDYNKU OD STRONY POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ  PRZY UL. IGNCEGO
MOŚCICIEGO 3 W RYBNIKU  ”

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I.  DANE OGÓLNE

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta dnia 22.08.2016 nr IMI.272.102.2016

• Oględziny obiektu in situ oraz dokumentacja fotograficzna

• Inwentaryzacja budowlana wykonana przez „Rafał Paszenda ARCHITEKT” z siedzibą w Jankowicach,

ul. Prosta 8

• Mapa do celów projektowych

• Mapa zasadnicza 

• Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnik dla działek

numer 352/7, 315/7, 303,7, 377/7, 309/7, 378/7, 379/7 z dnia 22.09.2016

• Obowiązujące przepisy prawa dotyczące projektowania obiektów budowlanych

• Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

• Zaświadczenie wydane przez Prezydenta miasta Rybnik z dnia 22.09.2016

• Pismo  z  dnia  10.10.2016  wydane  przez  Tauron  Dystrybucja  o  nr

TDO11/OMD/WK/4434/S16/063454/216

• Warunki  przyłączenia  do  sieci  z  dnia  10.10.2016  wydane  przez  Tauron  Dystrybucja  nr

R/UBO/11283/2016

• Informacja geologiczno-górnicza z dnia 29.09.2016 wydana przez Polską Grupę Górniczą odział KWK

ROW nr 71/50-TMG/MGM-RM/DG-632/333-17119/16. 

• Postanowienie  Śląskiego  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Sanitarnego  z  dnia  21.10.2016  nr  NS-

NZ.9027.15.28.2016. 

• Warunki nr 100/2016 przyłączenia do sieci ciepłowniczej   węzła cieplnego z dnia 27.10.2016 wydane

przez PEC S.A. W Jastrzębiu -Zdroju.

• Ekspertyza techniczna 

• Obliczenia statyczne

• Pismo z dnia 12.10.2016 nr GK.7012.90.2016 wydane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Rybnik.

• Biała karta  dla zespołu zabudowy kopalni Ignacy ob. ruch II RSW KWK Rydułtowy  z lipca 2001 r.

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt  budowlany  dla  zadania  inwestycyjnego

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  REWITALIZACJI  BUDYNKU

BYŁEJ SPRĘŻARKOWNI NA TERENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI IGNACY W RYBNIKU NA POTRZEBY

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI obejmujący PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BYŁEJ SPRĘŻARKOWNI  WRAZ ZE

ZMIANĄ  SPOSOBU  JEJ  UŻYTKOWANIA  NA  POTRZEBY  LOKALNEJ  SPOŁECZNOŚCI  ORAZ

ROZBIÓRKA CZĘŚCI KUBATURY BUDYNKU OD STRONY POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ

Zakres  opracowania  obejmuje  rozwiązania  funkcjonalno  –  przestrzenne,  konstrukcyjno  –  materiałowe  .

Niniejszy projekt składa się z projektu architektoniczno-budowlanego obiektu kubaturowego wraz z projektami

branżowymi. Dokumentacja techniczna zawiera opis techniczny oraz część rysunkową. 

2.1 Zakres opracowania

  2.1.1. PIWNICE:

Piwnica pozostaje jako powierzchnia nieużytkowa. 

• Z pomieszczenia nr 9 (z inwentaryzacji) zostaną wydzielone dwa pomieszczenia  tj. wymiennikownia i

pomieszczenie wodomierza, 

•  projektuje  się  nowe  schody  prowadzące  z  parteru  do  piwnicy  w  celu  obsługi  wydzielonych

pomieszczeń  technicznych,  całość  wydzielona  ścianami  działowymi  murowanymi,  na  poziomie

parteru o odporności ogniowej REI60 i zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI30 w parterze

• projektuje się odczyszczenie posadzek oraz ścian piwnicy ;

• wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic

• ocieplenie stropu piwnic wełna mineralną

• wykonanie posadzki żywicznej na istniejącej płycie podłogowej

2.1.2. PARTER

Parter adoptuje się na cele usługowe. 

• projektuje się odczyszczenie tkanki historycznej z późniejszych naleciałości w formie dobudowanych

kubatur; od strony południowej zostanie usunięty fragment budynku z pomieszczeniami 1.03.,1.01.

(inwentaryzacja) na całej jego szerokości będący wtórnym obiektem , od strony zachodniej będzie

usunięty fragment parterowej niskiej dobudówki oraz pomieszczenie nr 1.07. (z inwentaryzacji).

• od  strony  elewacji  południowej  zostanie  wykonana  nowa  ściana  nośna  wzorowana  podziałem  z

otworami okiennymi do ściany północnej budynku istniejącego

• maszyny oraz ich pozostałości w pomieszczeniu nr 1.06.(inwentaryzacja) zostaną usunięte, miejsca po

ich demontażu zamknięte nowym stropem wg rozwiązań konstrukcji 

• projektuje się rozbiórkę ścian , stropów wewnątrz oraz wykonanie nowych  wg rysunków architektury i

konstrukcji 

• projektuje się nowe ściany działowe wewnętrzne wydzielające nowo projektowane funkcje 

• podniesienie  posadzki  w  pomieszczeniach  1.01,1.26,1.28,1.27,1.09,1.08,1.07,1.10  (projekt)  w  cel
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wykonania ogrzewania podłogowego i wyrównania poziomów w budynku

• projektuje się wykonanie nowych wewnętrznych schodów stalowych jako wejście na piętra budynku

• w pomieszczeniu klubiku projektuje się szklaną ścianę w celu wydzielenia oryginalnej maszyny będącej

eksponatem

• wykonanie otworów drzwiowych w miejscach istniejących wtórnie zabudowanych d strony północnej i

południowej  zgodnie  z  rysunkiem oraz  wykonanie  nowych w miejscu okna na elewacji  północnej

części zachodniej

• wykonanie otworów okiennych poprzez odmurowanie ich z wtórnych przebudów

• projektuje  się  dodatkowe  doświetlenie  pomieszczeń  w  formie  świetlików  w  istniejących  połaciach

dachowych (zgodnie z rysunkami);

2.1.3. PIĘTRO:

Adoptuje się na cele usługowe.

• projektuje się wykonanie kładki  pełniącej  funkcję komunikacji  między wnętrzem fabryki  czekolady a

pomieszczeniem nie przeznaczonym do przebywania ludzi

• ścianki działowe w części północnej w celu utworzenia klatki schodowej, dwóch pomieszczeń biurowych

i toalety oraz w celu obudowania dźwigu dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z rysunkami); ściany

klatki schodowej o odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o odporności ogniowej EI30,

• projektuje  się  dodatkowe  doświetlenie  pomieszczeń  w  formie  świetlików  w  istniejących  połaciach

dachowych (zgodnie z rysunkami);

2.1.4. DACH:

• likwidacja płyt kanałowych z całości połaci dachów

• wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyt warstwowych

• wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania

2.1.5. ELEWACJE:

• odczyszczenie elewacji oraz uzupełnienie ubytków

• przebudowy  w  zakresie  otworów  okiennych  i  drzwiowych  zamurowanych  w  celu  ich  ponownego

wykorzystania na elewacji zachodniej, północnej i południowej w miejscach wskazanych wg rysunków

• wykonanie  otworu  drzwiowego  z  istniejącego  okiennego  na  elewacji  północnej  w  miejscach

wskazanych wg rysunków

• zamurowanie istniejącego wejścia na elewacji północnej w miejscach wskazanych wg rysunków

• wyburzenia istniejących schodów i wykonanie nowych schodów i pochylni 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Istniejące zagospodarowanie terenu

Nieruchomość położona jest w mieście Rybnik, obręb Niewiadom Górny na działkach nr 315/7, 377/7,352/7 .

Teren inwestycji utwardzony, zabudowany innymi budynkami nieczynnej już kopalni Ignacy, z których kilka

odremontowano i zmnieniono ich sposób użytkowania. 

Obiekt istniejący usytuowany jest w granicach działek 377/7,315/7. 

Teren  uzbrojony  w  sieć  wodociągową,  kanalizacyjną  sanitarną  i  deszczową  i  elektroenergetyczną,  sieć

centralnego ogrzewania znajdujące się na terenie inwestora. 

Teren inwestycji ogrodzony.

Wjazd na teren odbywa się od ulicy Ignacego Mościckiego. 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W związku z inwestycją i  ustaleniami projektuje się przebudowę, mającą na celu od strony południowej i

zachodniej odczyszczenie tkanki historycznej z dobudowanych obiektów powstałych w latach późniejszych

oraz  zmianę sposobu użytkowania budynku byłej Sprężarkowni na świetlicę środowiskową oraz klubik dla

dzieci wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym i technicznym.

Od zewnątrz projektuje się podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz nowe wejścia i schody do budynku.

Teren  po  usunięciu  obiektów  należy  uporządkować  i  ujednolicić  z  terenem  istniejącym.  Nowe  schody  i

podjazdy połączyć bezkolizyjnie z nawierzchnią istniejącą.

2.1 Układ komunikacyjny - nawierzchnia utwardzona

Istniejący z miejscami parkingowymi. 

2.2 Dostęp do drogi publicznej  

Dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez wjazd od ulicy Ignacego Mościckiego. 

2.3 Projektowane zabudowania

Świetlica środowiskowa oraz klubik dla dzieci – parametry techniczne budynku:

• powierzchnia zabudowy–776,84m2

• kubatura–ok 6603,14m³

• wysokość–8,61m

• wymiary zewnętrzne budynku–35,02m x 28,26m

• dachy płaskie dwuspadowe ijednospadowe, spadek–3.7,5.5,4.6 i 8.0 st
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2.4 Uzbrojenie terenu

2.4.1 Instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa – 

W celu zapewnienia dostawy wymaganych mediów do budynku projektuje się rozbudowę zewnętrznej

instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej, w całości należącej do Inwestora.

W związku z powyższym projektuje się wcinkę w istniejące przyłącze wody ø125 przewodem o średnicy ø63

PE, który zasilać będzie modernizowany budynek. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany będzie wewnątrz

budynku, w piwnicy – zgodnie z częścią rysunkową oraz opisem instalacji wewnętrznych. Bezpośrednio za

wcinką na przewodzie ø63 należy zabudować zasuwę DN50.

Całość  ścieków  sanitarnych  odprowadzana  jest  do  istniejącego  przyłącza  należącego  do  Inwestora.  Ze

względu  na  skomplikowany  układ  piwnic  zaprojektowano  trzy  niezależne  wyjścia  kanalizacji  sanitarnej  z

budynku. W celu odprowadzenia ścieków do przykanalika należy wykonać dwie dodatkowe studnie DN600 PE

– jedną pośrednią rozbudowującą instalację, oraz jedną dostawianą na istniejącej zewnętrznej instalacji ks –

zgodnie z częścią rysunkową.

Zgodnie z wydanymi warunkami, wody deszczowe rozprowadzane będą na teren, w sposób uniemożliwiający

przedostanie się na działki sąsiednie. 

2.4.2 Instalacja elektryczna – 

zgodnie z warunkami

2.4.3 Sieć ciepłownicza –

Zasilanie  w ciepło  projektuje  się  z  istniejącej  sieci  cieplnej  c200  zlokalizowanej  na  działce  Inwestora  do

wymiennikowni  w budynku,  projektowanym przyłączem ciepłowniczym z rur  dn32 preizolowanych.  Projekt

przyłącza ciepłowniczego poza zakresem niniejszego opracowania.

2.5 Spełnienie warunków zapisów planu miejscowego 

Planowana inwestycja spełnia warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy 

wynikające z ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 545/XXXV/2005 z dnia 25.05.2005 i ogłoszoną w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23.06.2005 nr 79, poz. 2145.
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3. Zestawienie powierzchni terenu

BILANS TERENU

powierzchnia działek –  5.120,00 m2

352/7 - 3.985,00 m2

315/7 -    993,00 m2

377/7 -    142,00 m2

obszar objęty opracowaniem                               2.018,28 m2

powierzchnia zabudowy istniejącej

budynek istniejący byłej sprężarkowni                   899,57 m2

powierzchnia budynków do rozbiórki      10,99  m2

całkowita powierzchnia zabudowy            789,67m2/ 39,13%

projektowane schody i pochylnie                   43,59  m2

Nawierzchnia utwardzona wykonana
z kostki brukowej      887,64 m2 / 43,98%         
powierzchnia terenu biologicznie czynna    340,97 m2 16,89%
zieleń istniejąca i projektowana w miejscach 
rozbiórek budynków

4. Informacje i dane o terenie

Przedmiotowy budynek razem z innymi budynkami byłej kopalni Ignacy stanowią zespół zabudowy Kopalni

Ignacy ob. RUCH II RSW KWK Rydułtowy i objęte są strefą „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej i podlega

uzgodnieniu z Wojewódzki Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

5. Wpływ ekslopatacji górniczej

Na podstawie informacji o warunkach górniczo-geologicznych na terenach pogórniczych zgodnie z pismem

wydanym przez  Polską  Grupę  Górniczą,  oddział  KWK ROW,  ul.  Jastrzębska  10,  44-253  Rybnik  z  dnia

29.09.2016 dla planowanej inwestycji: REWITALIZACJA BUDYNKU BYŁEJ SPRĘŻARKOWNI NA TERENIE

ZABYTKOWEJ  KOPALNI  IGNACY  W  RYBNIKU  NA  POTRZEBY  LOKALNEJ  SPOŁECZNOŚCI

zlokalizowanej na działce nr 315/7, położonej w Rybniku przy ul. Ignacego Mościckiego 3. wynika, że: 

• znajduje  się  ona  na  terenie  górniczym  KWK  ROW  Ruch  Rydułtowy,  w  którym  prognozuje  się

wystąpienie PIERWSZEJ kategorii terenu górniczego;

• prognozowane deformacje terenu mogą wynieść: W
max

=0,267 m, T
konc.

=1,2 mm/m, E
dyn.

= -0,4 mm/m;

• eksploatacja dokonana prowadzona była w latach 1984-2016, wywołując deformacje o parametrach:

W
max

=0,704 m, T
konc.

=2,3 mm/m, E
dyn.

= 2,2 mm/m;
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• istnieje  możliwość  wystąpienia  wstrząsów  pochodzenia  górniczego  wywołujących  przyspieszenie

drgań powierzchni o maksymalnej wartości a ≤ 1200 mm/s2;

• stosunki wodne nie ulegną zmianie;

• nie występują złoża innych kopalin;

• występują zroby płytkiej eksploatacji.

6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektu na środowisko w wyniku przeprowadzenia inwestycji. Nie 

ingeruje się w zasoby wody gruntowej i głębinowej. Nie przewiduje się zanieczyszczenia gleby oraz powietrza.

Zasadniczo inwestycja służyć będzie jako świetlica środowiskowa wraz z klubikiem dla dzieci, budynek będzie

podpięty do kanalizacji sanitarnej i zasilany z wodociągu istniejącego. 

7. Geotechniczne warunki posadowienia budynku

Na podstawie dokumentów:

• Opinia geotechniczna wykonana przez GEOTECH, ul. Tysiąclecia 80/162, 40-871 Katowice z 

listopada 2013 r.

Zalecenia i wnioski:

• W podłożu dokumentowanego terenu rozpoznanym otworem do głębokości 3,0 m stwierdzono 

występowanie antropogenicznych i wodnolodowcowych utworów czwartorzędu. Utwory czwartorzędu 

reprezentowane są przez twardoplastyczne pyły przewarstwione gliną pylastą i piaskiem gliniastym 

oraz piaski gliniaste z domieszką żwirów przewarstwione gliną piaszczystą zwięzłą. Od powierzchni 

terenu zalega warstwa nasypów zbudowanych z piasków średnich, żwiru, pyłów, cegieł, gleby, 

kamieni, trylinki i piasków gliniastych o miąższości 1,2 m w rejonie otworu nr 2. W otworze nr 1 nie 

nawiercono spągu utworów nasypowych.

• W dokumentowanym podłożu do głębokości prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadła wody 

gruntowej.

• Grunty rodzime charakteryzują się dobrymi parametrami nośności. Nasypy stanowią warstwę 

nienośną, którą należy usunąć z wykopu fundamentowego.

• Ze względu na wstępowanie w podłożu gruntów spoistych wrażliwych na zawilgocenie oraz zjawisko 

tiksotropii (tym samym pogarszających swoje parametry nośne) podczas prowadzenia prac ziemnych 

w obrębie gruntów spoistych należy przestrzegać następujących zasad:

◦ prowadzić roboty ziemne i posadowienione w okresach o małym nasileniu opadów 
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atmosferycznych;

◦ chronić wykop przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi, a w przypadku zalania wykopu 

jak najszybciej usunąć je z wykopu;

◦ prace ziemne prowadzić bez użycia ciężkiego sprzętu wibracyjnego.

• Zabezpieczenia przed wpływem szkód górniczych należy przyjąć w oparciu o Postanowienie 

Dyrektora OUG  Rybniku.

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, przedmiotowy obszar charakteryzują złożone warunki gruntowe, a projektowany obiekt 

został zaliczony przez Jednostkę Projektującą do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Powierzchnia zabudowy budynku

• zabudowa budynku: 776,84 m2

9. Obszar oddziaływania

Zabudowa położona jest w obszarze działek nr  315/7, 377/7 i oddziaływuje na działki sąsiednie zgodnie z & 

12 i 13 zawartych w warunkach technicznych.

10. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Obiekt w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności poruszania się. Projektuje się 

pochylnie zewnętrzne oraz platformę wewnętrznego. 

11. Opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych. 

11.1 Podstawa opracowania.

• Inwentaryzacja budowlana 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami);

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401);

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

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.);
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań

dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny pracy  w zakresie  użytkowania  maszyn  przez pracowników

podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

• pozostałe obowiązujące normy i przepisy.

11.1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis rodzaju, zakresu i  sposobu wykonania robót rozbiórkowych istniejącej

budynków zlokalizowanych w Rybniku przy ul. Mościckiego 3 na działkach nr 315/7. 

11.1.3. Opis stanu istniejącego i gabaryty obiektów przeznaczonych do rozbiórki. 

Budynki przewidziane do rozbiórki powstały w latach późniejszych niż główny budynek i obecnie stanowią  nie

estetyczne obiekty odbiegające formą od bryły głównej. Zlokalizowane są od strony zachodniej oraz od strony

południowej nieruchomości. Obiekty stanowiły kiedyś pom. techniczne oraz przedłużenie kompresorowni. 

Budynek od strony południowej: 

Budynek jest obiektem parterowym, podpiwniczonym, murowanym, ze stropodachem z płyt kanałowych na

konstrukcji  stalowych  wiązarów,  dwuspadowym,  krytym papą.  Podłoga  na  gruncie  wykonana  z  posadzki

betonowej, bez ocieplenia. Ściany zewnętrzne murowane z cegły, otynkowane. Budynek oddylatowany od

bryły  głównej.  Elewacja  północna  z  dużymi  prostokątnymi  otworami  okiennymi.  Elewacja  wschodnia  z

wejściem. Elewacja zachodnia z prostokątnym nawiewem. 

• Wymiary: 14,83m x 6,42m

• wysokość: 8,36m

• powierzchnia zabudowy: 95,20m2

• kubatura: 760m3

Budynki od strony zachodniej:

Budynek parterowy niepodpiwniczonym. Obiekt ma konstrukcję murowaną z cegły, nakryty jest stropodachem

żelbetowym,  jednospadowym pokrytym papą. Bez otworów. 

• Wymiary: 3,82mx4,96m 

• wysokość: 3,65m

• powierzchnia zabudowy: 18,94m2

• kubatura: 67m3

Budynki od strony zachodniej:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Budynek parterowy niepodpiwniczonym. Obiekt ma konstrukcję murowaną z cegły, nakryty jest stropodachem

żelbetowym,  jednospadowym pokrytym papą. Bez otworów. 

• Wymiary: 2,91mx1,72m 

• wysokość: 2,05m

• powierzchnia zabudowy: 5,0m2

• kubatura: 10m3

11.1.4.Opis Zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 

Ze  względu  na  zły  stan  techniczny  oraz  odczyszczenie  historycznej  tkanki  z  wtórnych  dobudówek,

przewidywana jest rozbiórka obiektów wraz z ich fundamentowaniem. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie. Roboty należy prowadzić przy użyciu odpowiedniego sprzętu i

narzędzi  pneumatycznych  oraz  mechanicznych.  Przewiduje  się  segregację,  cięcie,  wywóz  i  załadunek

materiałów  budowlanych  oraz  odpadów  rozbiórkowych  do  utylizacji.  Segregacja  odpadów  i  materiałów

prowadzone będą dopiero po sprowadzeniu ich do poziomu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie tego

typu prac na miejscu rozbiórki. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać w następującej kolejności:

• wykonanie robót przygotowawczych, m.in.: 

- ogrodzenie terenu wokół rozbiórki

- zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami

podczas prac rozbiórkowych, 

- wywieszeniu tablic ostrzegawczych, 

- opróżnieniu obiektów z wyposażenia, 

• wykonanie rozbiórki obiektów , w kolejności: 

- demontaż wewnętrznej infrastruktury technicznej, w tym zasilania elektrycznego i instalacji wodno-

  kanalizacyjnej, 

- demontaż oszkleń i drzwi, 

- demontaż rynien i rur spustowych, 

- rozbiórka pokrycia dachowego z płyty kanałowe i papy, 

- rozbiórka konstrukcji stropodachów żelbetowych  i konstrukcji stalowej, 

- rozbiórka ścian zewnętrznych, 

- rozbiórka stropu nad piwnicą,

- rozbiórka pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki, 

-  wyrównanie  i  uporządkowanie  terenu  po  dokonanej  rozbiórce  –  przygotowanie  terenu  pod

wykonanie fundamentowania nowoprojektowanej ściany 
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• przechowywanie gruzu w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach wraz z jego wywiezieniem

na wysypisko śmieci  

11.1.5. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Roboty  rozbiórkowe  z  uwagi  na  niewielkie  wymiary  obiektu  nie  stwarzają  szczególnie  wysokiego  ryzyka

powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Aby zminimalizować ryzyko powstania ewentualnych zagrożeń należy przestrzegać poniższych zasad:

• teren objęty pracami rozbiórkowymi należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi,

• po terenie rozbiórki nie mogą się poruszać osoby nieupoważnione,

• zabrania  się  zrzucania  z  góry  obiektu  jakichkolwiek  materiałów  zarówno  na  zewnątrz  jak  i  do

wewnątrz budynku,

• w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych roboty rozbiórkowe należy wstrzymać, w

szczególności gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s,

• zabrania  się  podcinania  lub  podkopywania  ścian  lub  innych  elementów  budynku  w  celu  ich

samoistnego zawalenia,

• roboty należy prowadzić tylko i wyłącznie pod stałym nadzorem osób uprawnionych,

• w  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi  wszystkie  osoby  i

maszyny  powinny  znajdować  się  poza  strefą  niebezpieczną,  pracownicy  prowadzący  rozbiórkę

powinni być uprzednio przeszkolenie w zakresie BHP

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAMEM 

POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

1. Przeznaczenie i program użytkowy

Obiektem opracowania jest  PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ SPRĘŻARKOWNI W RYBNIKU PRZY UL.

IGNACEGO  MOŚCICKIEGO  3  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  NA  POTRZEBY

LOKALNEJ  SPOŁECZNOŚCI  ORAZ  ROZBIÓRKA  CZĘŚCI  KUBATURY  BUDYNKU  OD  STRONY

POŁUDNIOWEJ  I  ZACHODNIEJ.  Budynek  zostanie  zaadoptowany  na  funkcję  świetlicy  społecznej  oraz

klubiku dla dzieci, który koncentrować się będzie wokół dwóch obszarów: edukacji oraz stworzenia miejsca

zapewniającego opiekę nad dziećmi. Program zakłada podział budynku byłej Sprężarkowni na pomieszczenia

służące lokalnej społeczności.

PARTER:

• klubik  dla  dzieci  w wieku do 5-6 lat  z  zapleczem sanitarnym oraz kuchnią  i  szatnią  posiadający

osobne wejście z zewnątrz,

• świetlica środowiskowa; sala multimedialna dla dzieci starszych wyposażone w sprzęt komputerowy
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oraz  sala  telewizyjna;  sala  relaksu;  zaplecze  sanitarne  z  szatnią  posiadająca  osobne  wejście  z

zewnątrz

• część  gastronomiczna  z  kuchnią,  salą  konsumpcyjną  i  zapleczem  sanitarnym  udostępnione  dla

wszystkich osób w skrzydle zachodno-północnym dostępne osobnym wejście z zewnątrz;

W celu zachowania charakteru budynku pozostawiono dwie duże maszyny wchodzące w skład istniejącego

wyposażenia  byłej  Sprężarkowni.  Jedna  maszyna  zostanie  wydzielony  szklaną  ścianą  od  części

pomieszczenia  klubiku  dla  dzieci,  a  druga  pozostanie  w  zachodnio-południowej  części  budynku  i  będzie

udostępniana  do  zwiedzania  poprzez  osobne  wejście  na  elewacji  południowej.  Można  ją  będzie  także

podziwiać z piętra stojąc na kładce bezpośrednio nad nią .

PIĘTRO:

• pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym;

• pomieszczenia przeznaczone na fabrykę czekolady, zajęcia grupowe

PIWNICA:

W pomieszczeniach piwnic przewiduje się odczyszczenie schodów, posadzek, ścian i stropów oraz wykonanie

nowych schodów w części wschodniej prowadzących do wydzielonych nowych pomieszczeń, wymiennikowni i

pomieszczenia wodomierza. 

Przewidywana ilość osób

• w klubiku 10 dzieci + 1 pani

• świetlica środowiskowa 40 dzieci 3 panie

Pomieszczenia  na  pobyt  ludzi  doświetlone  światłem  dziennym.  Wentylacja  mechaniczna  nawiewno-

wywiewna. 

Wykończenie  wewnętrznych  ścian  istniejących  postawia  się  w  stanie  istniejącym,  prace  remontowe

przewidują renowację stanu zastanego bez upiększania wnętrza zachowując jego przemysłowy charakter. 

1.1 Historia zakładu

Ruch „Ignacy” KWK „Rydułtowy” stanowił dużą jednostkę produkcyjną. Zakład powstał w południowo-

zachodniej  części  Rybnika  na  terenie  Niewiadomia.  Zasadnicza  część  zabudowy  kopalni  z  zakładem

wydobywczym znajduje się na obszarze zamkniętym ulicami Korfantego i Dworcowej. Zespół tej części został

znacznie  rozbudowany,  obszar  powiększony o  tereny przylegające  z  północy,  gdzie  zlokalizowano drugą

część zakładu z obiektami pomocniczymi/  hałdami/  składowiskami.  W głównej  południowej  części  zespołu

rozplanowano zasadnicze obiekty technologiczne i zabudowę zakładu wydobywczego z szybami „Głowacki” i

„Kościuszko”,  częścią  socjalną,  pomocniczą  i  administracją.  W czasie  wojny  rozbudowano  m.in.:  kuźnię,
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warsztat  i  komin  starej  kotłowni  przekształcając  go  w  wieżę  wodną.  Rozbudowano  także  łaźnię  oraz

elektrownię. W latach późniejszych powstał trzeci szyb „Thurnagel”. W końcu XIX w. kopalnia przeżywała

gwałtowny rozwój.  Na  początku  XX w.  utworzono nowy region  wydobywczy na  Babiej  Górze.  Po  wojnie

kopalnia „Ignacy” została upaństwowiona. Należała do Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W

okresie powojennym nadal były czynne dwa szyby: „Głowacki” i „Kościuszko”. W 1968 r. kopalnię „Ignacy”

przyłączono do kopalni  „Rydułtowy”.  Obecnie stanowi Ruch II  tego zakładu. Do elementów strukturalnych

dawnego zespołu należą m.in.: budynek nadszybowy szybu „Głowacki”, budynek maszyny wyciągowej szybu

„Głowacki”,  budynek  kuźni  i  warsztatów  i  budynek  dawnej  elektrowni/  ob.  kompresorownia,  warsztat,

rozdzielnia.  Najstarsze budynki  w zespole  zakładu  wykonane w technologii  tradycyjnej  z  pozostawieniem

ceglanych  elewacji.  W  zespole  występują  budynki  jedno  oraz  dwukondygnacyjne  o  prostych  i  bardziej

skomplikowanych  bryłach,  w  których  dominują  wieże  wyciągowe i  kominy.  Występują  regularne  podziały

otworów okiennych i drzwiowych z zamknięciem łukiem pełnym. W późniejszych latach wprowadzono liczne

niekorzystne zmiany w formie architektonicznej obiektów, jak np. prostokątne okna, dobudówki,  które były

realizowane do lat współczesnych.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek byłej Sprężarkowni powstał w XVIII  w. i  przez bardzo długi czas pełnił  swoją pierwotną funkcję.

Obecnie  ze  względu  na  brak  możliwości  i  zapotrzebowania  na  wykorzystanie  jego  pierwotnego

przeznaczenia,  planuje  się  zmianę  sposobu jego  użytkowania  na  świetlicę  środowiskową oraz  klubik  dla

dzieci.  Budynek  dwukondygnacyjny,  podpiwniczony,  o  zróżnicowanej  bryle  i  formie  architektonicznej

spowodowanej  licznymi  dobudowami  na  przestrzeni  lat  jego  funkcjonowania,  z  dachami  płaskimi,

dwuspadowymi i jednspadowymi na rzucie dwóch połączonych ze sobą prostokątów. Obiekt wzniesiony w

technologii tradycyjnej z pozostawieniem ceglanej elewacji. Duże otwory okienne i drzwiowe zamknięte łukami

pełnymi.  Od  strony  południowej  dobudowano  bryłę  na  całej  szerokości  elewacji  oraz  pełnej  wysokości

budynku pierwotnego. Budynek otynkowany z dużymi prostokątnymi otworami. 

Opis obiektu:

Przebudowa istniejącego budynku Sprężarkowni polegać będzie na odczyszczeniu od strony południowej i

zachodniej  tkanki  historycznej  z  dobudowanych  obiektów  powstałych  w  latach  późniejszych.  W  miejscu

likwidacji budynku południowego powstania nowa ściana zewnętrzna zachowująca podział i charakter ściany

północnej  istniejącej.  Projekt  przewiduje  zachowanie  dwóch  istniejących  wejść  do  budynku  (elewacja

południowa  i  elewacja  północna,  odtworzenie  jednego  w  przeszłości  zamurowanego  (elewacja  północna

część środkowo wschodnia) oraz wykonanie jednego nowego wejść do budynku na elewacji  północnej w
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miejscu  otworu  okiennego.  Projektuje  się  nową  aluminiową  stolarką  drzwiową  i  okienną  odtwarzającą

istniejące oraz nowe podjazdy dla niepełnosprawnych i nowe schody zewnętrzne.

Kwalifikacja obiektów:

Budynek niski (N) - piętrowy, podpiwniczony. 

Kategoria obiektu budowlanego:

Obiekt zaliczamy do kategorii IX – budynki kultaury, nauki i oświaty

POWIERZCHNIE PIWNIC – 309,33 m2

Lp Nazwa Pow. (m2)

podstawowa

Pow. (m2)

pomocnicza

Pow. (m2)

ruchu

-1.01 Kotłownia 10,87 m2

-1.02 Wymiennikownia 7,76 m2

-1.03 Przestrzeń piwnicy, część - B 95,10 m2

-1.04 Piwnica generatora 36,30 m2

-1.05 Pomieszczenie - 5 54,10 m2

-1.06 Przestrzeń piwnicy C/1 74,70 m2

-1.07 Przestrzeń piwnicy C/2 30,50 m2

razem: 290,70 m2 18,63 m2

powierzchnia opracowania netto: 309,33 m2

POWIERZCHNIE PARTERU - 651,85 m2

Lp Nazwa Pow. (m2)

podstawowa

Pow. (m2)

pomocnicza

Pow. (m2)

ruchu

1.01 Klubik dla dzieci do 5-6 lat 116,15 m2

1.02 Maszyna 33,37 m2

1.03 Wiatrołap i szatnia 15,02 m2

1.04 Komunikacja 1,55 m2

1.05 Kuchnia 9,97 m2

1.06 Pomieszczenie socjalne 5,09 m2

1.07 Sala relaksu  16,24 m2

1.08 Sala telewizyjna  16,77 m2

1.09 Sala komputerowa  16,28 m2

1.10 Świetlica środowiskowa  115,39 m2
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1.11 Wiatrołap 12,07 m2

1.12 Szatnia 12,68 m2

1.13 Wiatrołap 6,96 m2

1.14 Toaleta 13,01 m2

1.15 Toaleta dla niepełnosprawnych 9,75 m2

1.16 Komunikacja 6,65 m2

1.17 Toaleta męska 5,19 m2

1.18 Klatka schodowa - wiatrołap 13,13 m2

1.19 Sala konsumpcyjna 42,79 m2

1.20 Komunikacja 8,23 m2

1.21 Magazynek 3,13 m2

1.22 Kuchnia 18,37 m2

1.23 Zmywalnia 6,47 m2

1.24 Komunikacja 21,60 m2

1.25 Pomieszczenie generatora 6000V 97,67 m2

1.26 Magazynek 9,19 m2

1.27 Toaleta 9,50 m2

1.28 Komunikacja 9,63 m2

razem: 421,29 m2 135,72 m2 94,84 m2

powierzchnia opracowania netto: 651,85 m2

POWIERZCHNIE PIĘTRA – 144,67 m2

Lp Nazwa Pow. (m2)

podstawowa

Pow. (m2)

pomocnicza

Pow. (m2)

ruchu

2.01 Pomieszczenie gospodacze 28,98 m2

2.02 Komunikacja 4,50 m2

2.03 Kładka 10,53 m2

2.04 Fabryka czekolady 32,60 m2

2.05 Klatka schodowa 10,75 m2

2.06 Fabryka  czekolady  lub  warsztaty

zajęciowe

23,08 m2

2.07 Biuro 13,78 m2

2.08 Komunikacja 4,54 m2

2.09 Toaleta 2,50 m2

2.10 Biuro 13,41 m2
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razem: 111,85 m2 2,50 m2 30,32 m2

powierzchnia opracowania netto: 144,67 m2

Świetlica środowiskowa oraz klubik dla dzieci – parametry techniczne budynku:

• powierzchnia zabudowy–776,84m2

• kubatura–ok 6603,14m³

• wysokość–8,61m

• wymiary zewnętrzne budynku–35,02m x 28,26m

• dachy płaskie dwuspadowe i jednospadowe, spadek–3.7,5.5,4.6 i 8.0 st

3. Stan zachowania

Elewacje  budynku  wykazują  znaczny  stopień  destrukcji;  zabrudzenia,  naloty,  ubytki,  odspojenia

wynikające z działania czasu, warunków atmosferycznych oraz uszkodzeń mechanicznych. Cegła częściowo

zdegradowana – miejscowe rozluźnienia wątku, wysolenia, brud, sadze, zacieki, plamy z farb olejnych, lepiku,

bejcy itp. Detal architektoniczny ; gzymsy, nadproża, blendy, oprawa okien; uszkodzenie mechaniczne: dziury,

braki  w  cegle,  betonowych  parapetach,  zmurszałe,  odspajające  się  fragmenty  cegieł,  wtórne,  miejscowe

przemurowania,  wtórne  zamurowania  otworów  okiennych,  zwietrzała  fuga,  fragmenty  ścian  zawilgocone,

widoczne  oznaki  ataku  biologicznego oraz  wysolenia  a  co  za  tym idzie  -  znaczna destrukcja  cegły.  Na

ścianach  okablowania,  elementy  metalowe  (haki,  mocowania,  rury),  wtórne,  dysharmoniczne  elementy

oświetlenia. Dachy o konstrukcji  stalowej  przekryte korytkowymi  płytami betonowymi  z pokryciem z papy,

która  uległa  znacznemu  zniszczeniu  i  skruszeniu.  Ściany  piwnic  zawilgocone  z  wysoleniami.  Ściany

wewnętrzne  z  łuszcząca  się  farbą  olejną,  zawilgocone i  obdrapane,  ubytki  w  tynku.  Stropy  nad  piwnicą

betonowe  z  dziurami  po  maszynach  lub  przejściach  instalacji.  Stolarka  okienna  i  drzwiowa  istniejąca

drewniana w bardzo złym stanie technicznym, uszkodzona z brakami oszklenia do całkowitej wymiany. 

4. Program postępowania konserwatorskiego

4.1. Zalecenia wstępne:

• rusztowania  do  prac  remontowych  i  konserwatorskich  winny  zabezpieczać  elewacje  przed

zamakaniem w trakcie trwania prac – konieczne zadaszenie rusztowania oraz zabezpieczenie siatką;

• wszystkie  otwory  okienne  należy  zabezpieczyć  grubą  folią  budowlaną,  przeźroczystą  a  okna

dodatkowo płytami przyciętymi do formatu otworu;

• likwidacja kabli, rur i innych elementów instalacji na elewacji – usunięcie nieużytkowanych, schowanie

funkcjonujących w spoinach bądź w podłożu,
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• likwidacja elementów oświetlenia i korodujących haków i innych, metaloplastycznych elementów

4.2. Wątek ceglany – elewacje budynku:

• W  przypadku  znacznego  osłabienia  materiału  –  należy  wykonać  wzmocnienie  cegły  preparatem

opartym na ekstraktach etylowych kwasu krzemowego (zgodnie z zaleceniami  należy zachować co

najmniej  dwu-trzytygodniowy  okres  na  konsolidację  materiału  i  dopiero  wówczas  przystąpić  do

kolejnych etapów prac);

• Wstępne odczyszczenie powierzchni ceglanej z warstw brudu, przemalowań, odkucie wtórnych łat i

zacierek,

• Czyszczenie elewacji przy zastosowaniu metody chemicznej oraz miejscowo strumieniowo-ściernej

na sucho z doborem odpowiedniego ciśnienia i ścierniwa ,

Czyszczenie winna wykonać specjalistyczna firma, z dużym doświadczeniem przy tego typu pracach

na obiekcie zabytkowym. W trakcie czyszczenia rusztowanie wymaga dodatkowego zabezpieczenia

płachtami  budowlanymi,  aby  zapobiec  zbytniemu rozwiewaniu  ścierniwa bądź  wody ze  środkiem

chemicznym wokół czyszczonego obiektu;

• W  przypadku  pozostania  mocno  przylegających  starych  powłok  malarskich  -  nanieść  pastę  do

usuwania starych powłok malarskich i grafitti,  na świeżo naniesioną pastę nakleić cienką folię PCV.

Czas otwarty reakcji wynosi do 48 godz.. Folia chroni pastę przed działaniem deszczu, wiatru i słońca.

Najczęściej  po 12 godz. Zdjąć folię i  myjką wysokociśnieniową, gorącą wodą usunąć zmiękczoną

farbę.  W  przypadku  bardzo  miękkiego,  zwietrzałego  podłoża  farbę  usuwamy  szpachelką  lub

skalpelami (aby ciśnienie nie zniszczyło oryginalnego podłoża),

• Usunięcie  zacieków ze smoły i  lepiku dekarskiego z powierzchni  ceglanych preparatem na bazie

uwodornionych destylatów ropy naftowej przeznaczony do bezpiecznego usuwania „na zimno” smoły,

asfaltu,  żywicy  itp.  zanieczyszczeń;  na  zanieczyszczoną  smołą  powierzchnię  nanieść  nie

rozcieńczony preparat przy pomocy pędzla, szczotki,  gąbki lub spryskiwacza, odczekać aż środek

zacznie  działać,  użyć  szczotki  lub  pędzla  w  celu  przyspieszenia  procesu  czyszczenia,  spłukać

powierzchnię wodą z dodatkiem alkalicznych preparatów 

• Naniesienie środka niszczącego zielone kolonie mikroflory poprzez zastosowanie wysokoefektywnych

związków  heterocyklicznych  o  działaniu  bakterio  i  grzybobójczych,  odgrzybienie  zaatakowanych

miejsc poprzez natrysk lub nanoszenie pędzlem; zabieg należy wykonać parokrotnie w ciągu dnia, tak

aby  penetracja  podłoża  preparatem  była  maksymalna;  w  miarę  możliwości  powierzchnię  należy

osłonić folią, aby opóźnić jego parowanie;

• Wykucie starej fugi, 

• Sklejenie ewentualnych spękań murów żywicą epoksydową , szybko reagującą, przeźroczystą,
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• „Szycie” spękań murów - zatapianie prętów nierdzewnych w spoinach, w miejscach spękań,

• Wypełnienie  pustek  w  murze  zaprawą  iniekcyjną  składająca  się  z  bardzo  drobnoziarnistego,

hydraulicznego spoiwa oraz płynnych dodatków

• Wymiana uszkodzonych i spękanych cegieł (dobranie nowej cegły zgodnej z oryginalną – wymiary,

faktura oraz kolor),

• Uzupełnienie ubytków w cegle dobranymi kolorystycznie kitami – mineralną zaprawą renowacyjną

• Założenie nowej fugi do spoin z trasem FM T, kolor i faktura analogiczne do istniejącej spoiny,

• Impregnacja  całej  powierzchni  (cegła  oraz  fuga)  środkiem do  hydrofobizacji,  małocząsteczkowym

alkiloalkoksysiloksanem

4.3. Powierzchnie tynkowane – ściana zachodnia :

• Oczyszczenie  powierzchni  z  nawarstwień  (przecierki,  powłoki  malarskie),  skucie  odspojonych,

osypujących się oraz głuchych fragmentów,

• Wykucie  i  usunięcie wtórnych,  grubych łat,  zacierek i  wypełnień wadliwie  wykonanych z zaprawy

cementowej,

• Odgrzybienie miejsc po odkutych, zawilgoconych, zdegradowanych fragmentach poprzez natrysk lub

nanoszenie pędzlem –preparatem o efektywnym działaniu bakterio i grzybobójczym; zabieg należy

wykonać parokrotnie w ciągu dnia, tak aby penetracja podłoża preparatem była maksymalna; w miarę

możliwości powierzchnię należy osłonić folią, aby opóźnić jego parowanie;

• Odczyszczenie  całej  pozostałej  powierzchni  tynku  z  warstw  brudu,  przemalowań  i  zacierek  przy

zastosowaniu metody strumieniowo-ściernej na sucho z doborem odpowiedniego ciśnienia i ścierniwa

, metoda ta nie wprowadza dużej ilości wody w tynk, a więc nie powoduje potencjalnej możliwości

uaktywnienia soli,

• Silne spękania tynku poszerzyć, wyżyłować, odpylić i przygotować do wypełnienia,

• Wypełnienie  pustek  w  murze  zaprawą  iniekcyjną  składająca  się  z  bardzo  drobnoziarnistego,

hydraulicznego spoiwa oraz płynnych dodatków,

• Wagruntowanie bruzd,

• Wypełnienie przygotowanych bruzd zaprawą: powierzchnie o gł. 5 mm szybkowiążącą zaprawą do

nadawania  delikatnej  faktury  powierzchniom  nowo  tworzonych  i  istniejących  elementów

sztukatorskich,  a  powierzchnie  o  głębszych  ubytkach  stosując  wpierw  zaprawę  szybkowiążącą,

grubuziarnistą do rdzeni sztukatorskich,

• Wykonanie obrzutki w miejscach całkowitego skucia starych tynków obrzutką stosowaną jako warstwa

szczepną pod warstwę tynków,

• nałożenie warstwy tynku podkładowego , tynkiem wyrównawczym i magazynującym sole,
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• Wykonanie całościowej  renowacyjnej powierzchni  tynkowanej  dla pokrycia siatki  powierzchownych

spękań oraz dla ujednolicenia faktury starej i nowej powierzchni – przy użyciu zaprawy renowacyjnej,

mineralnej, bezskurczowej, szpachlówka mineralna 

• Gruntowanie powierzchni środkiem o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym

• Dwukrotne malowanie niskoalkaliczną, polikrzemianową farbą elewacyjną, w przypadku dużej ilości

powierzchni uzupełnianych można zastosować po zagruntowaniu jako pierwszą warstwę mineralną

farbę podkładową, wyrównującą podłoże, 

4.4. Ślusarka  okienna 

Projektuje się nową ślusarkę okienną jako aluminiową trój szybową z zachowaniem pierwotnych podziałów

odwzorowując z okien istniejących. Kolor grafitowy lub szary. 

4.5. Ślusarka drzwiowa

Projektuje się nową ślusarkę drzwiową zewnętrzną dwuskrzydłową, jako aluminiową pełną z zachowaniem

pierwotnego rysunku na okładzinie drewnopodobnej. Kolor grafitowy lub szary.

4.6. Daszki nad wejściami 

Projektuje się daszki szklane na cięgnach nad wszystkimi wejściami do budynku.

4.7. Dach

Remont i konserwacja więźby dachowej, z częściową wymianą elementów, oraz przebudową fragmentów, w

których  przewidziano  wprowadzenie  świetlików  dachowych  doświetlających  pomieszczenia  użytkowe  na

ostatniej kondygnacji budynku – rozwiązanie w projekcie;

Połacie dachowe wykończone płytami warstwowymi ułożonymi na istniejącej konstrukcji stalowej dachu.

Stropodachy ocieplone płytami skalnymi gr. 15 cm wykończone papą. 

4.8. Blacharka

Opierzenia, rynny, rury spustowe – blacha cynkowo-tytanowa,

4.9. Izolacja pionowa zewnętrzna (dla wszystkich elewacji):

• zerwanie nawierzchni brukowych i betonowych,

• odsłonić mur fundamentowy aż do posadowienia ścian fundamentowych,

• odsłonięte  ściany  zewnętrzne  (mur,  tynk  lub  istniejące  uszczelnienia),  oczyścić  mechanicznie  -
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usunąć wszystkie zabrudzenia i słabo przylegające cząstki aż do nośnego podłoża, istniejące stare,

mocno przylegające hydroizolacje i powłoki należy dokładnie oczyścić i pozostawić do wyschnięcia,

• spoiny,  jamy  skurczowe  i  ubytki  w  murze  strefy  stykającej  się  z  gruntem  zamknąć  zaprawą

cementową,

• oczyszczone, naprawione ściany zewnętrzne należy wstępnie zmoczyć i wykonać pojedynczy cykl

krzemionkowania  preparatem  jednskładnikowym  koncentratem  krzemionkującym  i  szlamem

uszczelniającym bardzo odpornym na siarczany

Uwaga!

Izolację mineralną oraz szlam uszczelniający należy wyciągnąć na wysokość 60 cm ponad poziom

ziemi w strefę cokołową, po uprzednim skuciu tynków tej sfery.

rozciągnąć w dwóch warstwach materiał polimerowo-bitumiczny , na zakończenie montujemy matę drenarską,

która chroni izolację przed uszkodzeniem przy zasypywaniu i jest pionowym elementem drenażu, 

4.10. Izolacja pozioma ścian metodą iniekcji ciśnieniowej

• prace przygotowawcze

• w obszarze od posadzki do wysokości 30-40 cm wydłubać spoiny w cegle na głębokość 2 cm, na

samym styku ściana – posadzka wykuć szczelinę 2x2 cm

• wypełnić spoiny ponownie tynkiem solochłonnym,

• szczelinę 2x2cm wypełnić zaprawą uszczelniającą, modyfikowaną tworzywami sztucznymi fabrycznie

mieszana sucha zaprawa zawierająca spoiwa hydrauliczne i kruszywa mineralne,

• zagruntowanie pasa 40 cm produktem płynnym jednoskładnikowym koncentratem krzemionkującym

nie zawierającym rozpuszczalników,

• szlamowanie pasa 40 cm szlamem uszczelniającym, mineralnym odpornym na siarczany

 Iniekcja

• wywiercić otwory i przedmuchać sprężonym powietrzem,

• zamontować pakery iniekcyjne,

• w  razie  stwierdzenia  pustek  w  murze  wypełnić  je  płynnym  zaczynem  iniekcyjnym  –  w  postaci

mineralnej zaprawy wypełniającej o wysokiej płynności,

• na wysokości  około  20 cm nad poziomem posadzki  wykonujemy nawierty  wiertłem Ø 13 mm, w

poziomie, w odstępach co 12 cm, na głębokość równą grubości muru minus 5 cm,

• wypełniać  otwory  ciśnieniowo  preparatem  płynnym  jednoskładnikowym  koncentratem

krzemionkującym  nie  zawierającym  rozpuszczalników  aż  do  pełnego  nasączenia  wprowadzając

docelową ilość preparatu za pomocą urządzenia np. Dittman i pakerów,
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• następnie zamknąć otwory zaprawą mineralną wypełniająca i iniekcyjną o wysokiej płynności

Uwaga!

Podane w programie materiały można zastąpić środkami innej firmy o tych samych właściwościach i

parametrach, z zachowaniem technologii wykonywanych prac, po uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji

autora programu, służb konserwatorskich oraz inwestora.

Po wykonaniu wszystkich, przewidzianych programem czynności budowlanych oraz konserwatorskich należy

sporządzić dokładną dokumentację powykonawczą z przeprowadzonych prac i przedstawić na komisji odbioru

końcowego z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Inwestora.

4.11. Kolorystyka elewacji zewnętrznych

Elewacje ceglane z zachowaniem koloru istniejącego, fuga szara.

Elewacje tynkowane w kolorze RAL 7037 lub 7035.

Ślusarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 7037 lub 7035.

5. Rozwiązania materiałowe

5.1. Ściany nadziemne:

Ściany zewnętrzne istniejące:

Odczyścić i odremontować wg instrukcji w pkt. 4. Program postępowania konserwatorskiego.

Ściana zewnętrzna nośna projektowana :

• ścianka z cegły klinkierowej, gr. 12 cm

• pustka powietrzna, gr. 2 cm

• ściana zewnętrzna murowana z bloczków z betonu komórkowego, gr. 48-40 cm

Ściany wewnętrzne nośne projektowane 5:

Wykonane z bloczków komórkowych, gr. 18 cm, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Ściany wewnętrzne działowe projektowane :

Wykonane  z  bloczków  komórkowych,  gr.  12  cm,  otynkowane  tynkiem  cementowo-wapiennym  lub  z  płyt

kartonowo-gipsowych  na  profilach  aluminiowych.  Ściany  obudowujące  klatkę  schodową  oraz  zejście  do

piwnicy o odporności ogniowej REI 60. 

Ściana wewnętrzna szklana lub z plexi projektowana:

Wykonane z zastosowaniem systemów ścian szklanych lub z poliwinylowych

5.2. Ściany fundamentowe i piwniczne:

Ściany piwnic istniejące:
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wykonane  z  cegły  należy  odczyścić  i  poddać  renowacji  zgodnie  z  programem  postępowania

konserwatorskiego dla wątku ceglanego oraz powierzchni tynkowanych  i wykonać izolację pionowa i poziomą

zgodnie z pkt. 4.10.

Ściana  nośna projektowana piwnicy   :

• z bloczków betonowych gr. 60 cm lub ściana żelbetowa, od zewnątrz z izolacja pionową  wg pkt. 4.10.

5.3. Podłoga na gruncie 

Posadzka w piwnicach do odczyszczenia. Nie przewiduje się projektowania nowej podłogi na gruncie. Na

istniejąca posadzkę założyć żywicę epoksydowo-polimerową. 

Podłoga na gruncie projektowana w pomieszczeniach parteru od strony północnej i południowej:

Należy wykonać płytę betonową z betonu C20/25 zbrojoną siatką góra i dołem pretami fi 6 o oczkach 15 x 15 

gr. 10 cm. Pod płytą piasek zagęszczony. 

Płytę od wewnątrz wykończyć papą, ocieplić płytami lamelowymi ze skalnej wełny mineralnej gr. 10 cm 

następnie wykonać wylewkę cementową  gr. 5 cm i wykończyć od wewnątrz wykładziną pvc homogeniczną. 

W miejscu nowej posadzki mogą znajdować się piwnice , jeżeli tak się okaże piwnice te należy zasypać. 

5.4. Strop nad piwnicą

Powinny mieć odporności ogniowej REI 60

Stropy piwnicy istniejące:  należy ocieplić od strony piwnicy płytami lamelowymi ze skalnej wełny mineralnej

pokrytych preparatem gruntującym,  mocowanych na zaprawę klejącą w arkuszach 100 x 200 cm o gr. 15 cm ,

pomalowane farbą akrylową strukturalną. 

Strop nad piwnicą klub malucha i świetlica środowiskowa z podłogą ogrzewaną;

Na stropie gdzie podłoga jest podniesiona należy strop ocieplić od wewnątrz pomieszczeń parteru płytami

lamelowymi ze skalnej wełny mineralnej mocowanych na zaprawę klejącą w arkuszach 100 x 200 cm o gr. 15

cm. Następnie ułożyć folię PE, wykonać wylewkę cementową gr. 10 cm i od wewnątrz wykończyć wykładziną

pvc homogeniczną. 

Strop nad piwnicą w skrzydle zachodnim podłoga podniesiona :

Należy wykonać płytę żelbetową zgodnie z konstrukcją na wysokości posadzki podniesionej całość ocieplić

płytami lamelowymi ze skalnej wełny mineralnej mocowanych na zaprawę klejącą w arkuszach 100 x 200 cm

o gr.15 cm. Następnie ułożyć folię PE, wykonać wylewkę cementową gr. 5 cm i od wewnątrz wykończyć

wykładziną pvc homogeniczną. Pod stropem nowoprojektowanym pustka powietrzna nad stropem istniejącym

piwnicy.
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5.5. Strop nad parterem

Istniejący strop : należy odczyścić i ocieplić płytami z wełny skalnej gr. 5 cm, zatrzeć wylewką cementową gr. 

5 cm całość wykończyć wykładziną pvc homogeniczną

Projektowany strop w części północno-zachodniej:  wykonać jako płytę żelbetową i wykończyć warstwą 

ocieplenia z płyt z wełny skalnej gr. 5 cm, zatrzeć wylewką cementową gr. 5 cm całość wykończyć wykładziną 

pvc homogeniczną

Stropy o odporności ogniowej REI 30. 

5.6. Kominy i wentylacja

Projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno -wywiewną. Wg projektu wentylacji

5.7. Pokrycie dachów

Istniejące pokrycie dachów należy zdemontować z pozostawieniem konstrukcji nośnej. 

Projektuje się pokrycie dachów w formie płyt warstwowych gr. 15 cm układanych na istniejącej konstrukcji

stalowej. 

Stropodach wykończyć płytami z wełny skalnej gr. 15 cm i pokryć papą.

5.8. Schody:

Schody zewnętrzne

• projektowane  schody  w  konstrukcji  żelbetowej  monilitycznej  wsparte  na  murkach  ceglanych  lub

betonowych wykończonych klinkierem. 

• Balustrada  wysokości  110  cm,  balustrada  ze  stali  nierdzewnej  lub  stali  ocynkowanej  malowanej

proszkowo.

Schody wewnętrzne

• schody do piwnicy projektowane w konstrukcji stalowej. Schody stalowe zostaną zabezpieczone do

klasy odporności ogniowej R30. Stopnice wykonane z materiałów niepalnych.

• schody na piętro projektowane w konstrukcji stalowej w dwóch miejscach: w pomieszczeniu świetlicy

środowiskowej w miejscu istniejących schodów oraz w sąsiedztwie  sali  konsumpcyjnej  i  schodów

prowadzących  do  piwnicy.  Schody stalowe zostaną  zabezpieczone do  klasy  odporności  ogniowej

R30. Stopnice wykonane z materiałów niepalnych.

• Balustrada  wysokości  110  cm,  balustrada  ze  stali  nierdzewnej  lub  stali  ocynkowanej  malowanej

proszkowo.
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5.9. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 

Podjazdy zostaną wykonany jako konstrukcja betonowa z wypełnieniem z kostki.  Posadowiona na murku

ceglanych  lub  murowanych  wykończonych  cegłą  klinkierową.  Podjazdy  o  spadku  max  8%.  Balustrada

wysokości 90 i 75 cm w rozstawie 1,1 m, balustrada ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej

proszkowo.

5.10. Elewacje

Ściany ceglane. Ślusarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym. Dachy z blachy i papy w kolorze szarym.

Rynny i obróbki blacharskie w kolorze szary. 

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

6.1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:

[1]  inwentaryzacja budowlana obiektu

- opracowanie wykonane przez pracowanie architektoniczną w 2016r.

[2]  koncepcja architektoniczna remontu i odbudowy

- opracowanie wykonane przez pracownie architektoniczną w 2016r.

[3]  wizja lokalna obiektu

[4]  informacja o warunkach geologiczno - górniczych dla planowanej inwestycji z dnia 29.09.2016 r.r

[5]  Normy do obliczeń konstrukcji budowlanych, a w szczególności:

a)  PN-82 / B-02000; B-02001; B02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne

 technologiczne

b)  PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

c)  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie

[6]  Programy obliczeniowe: Specbud, RM-Win

6.2. Opis obiektu.

Projekt obejmuje budynek, który znajduje się na terenie byłej kopalni Ignacy w Rybniku Niewiadomiu przy ul.

Ignacego  Mościckiego  3.  Budynek  znajduje  się  w  sąsiedztwie  wyremontowanego  szybu  Głowacki  oraz

budynku maszyny wyciągowej. Nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK ROW Ruch Rydułtowy
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w którym prognozuje się aktualnie wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego. Eksploatacja po 2019 r.

może spowodować wystąpienie trzeciej kategorii deformacji powierzchni terenu. 

Głowna hala budynku wykonana została w technologii murowanej. 

W  hali  budynku  znajduje  się  suwnica  wsparta  na  belkach  podsuwnicowych.  Podparcie  dla  belki

podsuwnicowej stanowią słupy dwugałęziowe z przewiązkami.    

Ustrój nośny dachu nad główną halą stanowią stalowe dźwigary kratowe wraz z płatwiami na których oparte

są płyty korytkowe z warstwą wyrównawczą z zaprawy. Pokrycie dachu wykonano z papy asfaltowej.

Wewnątrz hali zainstalowane zostały liczne urządzenia, które posadowiono na oddylatowanych od konstrukcji

fundamentach.  Niektóre  urządzenia  w  obiekcie  zostały  rozebrane  po  których  pozostały  liczne

niezabezpieczone otwory w płycie posadzki.

W obiekcie występują stropy żelbetowe, żelbetowe ze stalowymi belkami oraz odcinkowe.  

6.3. Opis elementów nowoprojektowanych.

W obiekcie wykonane zostaną schody stalowe o szerokości biegu 1,2m, których belki policzkowe stanowić

będą  ceowniki  zwykłe  C200.  Stopnie  schodów wykonane  będą  z  krat  zgrzewanych  o  wymiarach  oczka

34x38mm  i  płaskownika  nośnego  40x2mm.  Schody  stalowe  wsparte  będą  za  pośrednictwem  słupków

wykonanych z C200 lub zakotwione w płycie stropowej.

W pobliżu biegów klatki schodowej nad toaletami na parterze wykonany zostanie strop żelbetowy o grubości

15cm.  Strop  wsparty  będzie  na  ścianach  murowanych  budynku  oraz  na  belce  stalowej  z  dwuteownika

szerokostopowego  HEA280.  Stalowa  belka  podparta  będzie  na  jednym  końcu  za  pośrednictwem  słupa

wykonanego również z dwuteownika szerokostopowego HEA280. Natomiast jej drugi koniec podparty będzie

na murowanej ścianie zewnętrznej w specjalnie przygotowanym wcześniej gnieździe.

W pomieszczeniach na piętrze w których zainstalowane zostaną centrale  wentylacyjne zaprojektowano stropy

żelbetowy o  grubości  20cm.  Płyta  stropowa podparta  zostanie  na  murowanych  ścianach  zewnętrznych  i

wewnętrznych budynku.

W  miejscu  nowo  projektowanego  otworu  w  stropie  nad  piwnicą  należy  wykonać  wymiany  w  celu

zabezpieczenia stropu.

W hali głównej budynku zaprojektowano również podest o rozpiętości w świetle ścian nośnych 8,1m, którego

belki nośne stanowią dwuteowniki szerokostopowe HEA220. Między belkami głównymi podestu w rozstawie

co 2,0m występować będą belki poprzeczne. Pomost wyposażony będzie w balustrady o wys. 110cm. Na

podeście ułożone zostaną kraty pomostowe zgrzewane o wielkości oczka 34x38mm  i płaskowniku nośnym o

przekroju 40x2mm. 
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W celu uzupełnienia otworów w posadzce pozostałych po demontażu niektórych maszyn obiektu   należy

wykonać stropy żelbetowe o grubości  10cm. Pręty zbrojeniowe nowo projektowanych stropów zakotwione

zostaną w stropie istniejącymi za pomocą żywicy iniekcyjnej.  

W miejscu otworów nowo projektowanych w celu zabezpieczenia ściany,  zaprojektowano nadproża stalowe

ze współpracujących ze sobą dwuteowników, wzmacniających ścianę nad otworem drzwiowym.

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wpływami górniczymi stanowić będzie zabezpieczenie konstrukcji

obiektu  przed  stanem zagrażającym bezpieczeństwu jego  użytkowania,  nie  zapewni  natomiast  całkowitej

ochrony przed uszkodzeniami budynku wskutek oddziaływań górniczych. 

Zabezpieczenie  na  szkody  górnicze  budynku  stanowić  będą  opaski  obwodowe  w  postaci  wieńców

żelbetowych  o  przekroju  25x25cm  umiejscowione  w  ścianach  nośnych  zewnętrznych  i  wewnętrznych

budynku.  Wieńce  należy  wykonać  oddzielnie  dla  każdego  segmentu  w  poziomie  stropów nad  piwnicą  i

parterem oraz w poziomie oparcia konstrukcji dachu. Ponadto w poziomie posadzki piwnic w pomieszczeniach

dostępnych, które będą użytkowe również należy wykonać zabezpieczenie. 

6.4. Materiały.

Beton C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa A-IIIN

Stal profilowa S235JR

6.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Powierzchnie  elementów stalowych  oczyścić  do  stopnia  czystości  Sa3  zgodnie  z  PN-EN ISO 8501-1,  a

następnie  zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez  malowanie  za  pomocą  odpowiednich  zestawów  farb

malarskich.

Projektowane elementy żelbetowe wewnętrzne należy zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez zastosowanie

odpowiedniej otuliny wynoszącej minimum 2,0cm.

7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego

7.1.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Opis projektowanej instalacji wody zimnej i ciepłej

Węzły sanitarne (zgodnie z rzutem) wyposażone będą w: ceramikę, baterie oraz odpływy z urządzeń,

Projekt obejmuje doprowadzenie wody zimnej i ciepłej do poszczególnych punktów poboru w węzłach 

sanitarnych oraz odprowadzenie ścieków do nowo projektowanych pionów kanalizacyjnych a następnie do 

przykanalika sanitarnego. 
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Poszczególne przybory lub grupy przyborów wyposażone będą w lokalne elektryczne podgrzewacze ciepłej 

wody.   

W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub 

stali. Wolną przestrzeń miedzy rurą a tuleją należy wypełnić materiałem elastycznym. Rura ochronna powinna 

być dłuższa od grubości przegrody o minimum 2 cm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z przyborów 

i urządzeń sanitarnych. Instalacja kanalizacji składa się z węzłów sanitarnych obejmujących podejścia do 

przyborów, pionów kanalizacyjnych i przewodów odpływowych poziomych.

Obliczenia zapotrzebowania na wodę na cele socjalne

Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków

Dobór wodomierza głównego – zakres projektu przyłączy wod.-kan.

Główny zestaw wodomierzowy znajdować się będzie w piwnicy – w pomieszczeniu wodomierza. Składać się 

będzie z zaworu odcinającego, wodomierza, zaworu odcinającego ze spustem (do poboru prób), zaworu 

antyskażeniowego typu BA.

Przewody i armatura

Podejścia pod przybory i grupy przyborów wykonać w technologii rur polipropylenowych PP PN20 

o połączeniach zgrzewanych (dopuszcza się wykorzystanie rur z polietylenu sieciowanego PE-X). Przewody 

wodociągowe należy prowadzić poniżej instalacji wody ciepłej oraz poniżej przewodów elektrycznych. Wodę 

ciepłą należy wykonać z rur jw. lecz z przekładką z folii aluminiowej tzw. rur warstwowych stabilizowanych. 

Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów ciepłej wody i cyrkulacji zapewniona zostanie poprzez ramiona 

kompensacyjne wydłużki u-kształtowe ze wstępnym rozciągnięciem delta U=20mm oraz naturalne załamania 

trasy. Przy montażu kompensacji oraz punktów stałych należy przestrzegać wskazówek producenta. 

Instalację wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta i z częścią graficzną opracowania.

Armaturę odcinającą, ze względu na sposób prowadzenia, przyjęto przed każdym urządzeniem odbiorczym. 

Armaturę przyjęto typową - zawory odcinające kulowe podtynkowe (dla odbiorów łączonych „na sztywno”) 

oraz ćwierćobrotowe dla odbiorów łączonych za pomocą wężyków elastycznych przyłączeniowych.
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Przewody rozdzielcze poziome w piwnicy należy wykonać ze stali i prowadzić w izolacji pod stropem 

pomieszczenia. Przewody rozdzielcze należy prowadzić w bruzdach ściennych lub podłogowych w miejscach 

jak pokazano na rzutach. Podejścia pod odbiory w ścianach. Przy prowadzeniu w bruździe warstwa izolacji 

termicznej zapewnia rurze niewielki luz w miejscach zmiany biegu instalacji. Dla ułatwienia montażu, rurę 

przed przykryciem należy umocować w dnie bruzdy (punktowo). Następnie należy przykryć warstwą tynku o 

grubości min. 2,5cm. Jest wskazane aby stosować siatkę wzmacniającą warstwę tynku. W takich warunkach 

rurociąg funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wpływem zmian temperatury wody wyraża się niewielkimi jej 

ruchami oraz koncentracją naprężeń wewnętrznych w ściankach.

Przechodzeniu rurociągów przez ściany muszą towarzyszyć określone warunki, rura powinna być 

umieszczona w obejmie z materiału nie powodującego jej uszkodzenia np. z innego tworzywa. Nie należy 

prowadzić rury nieosłoniętej, narażonej na styk z betonem a tym samym uszkodzenia jej powierzchni przez 

różne chropowatości betonu podczas pracy rury. Z tych samych względów nie należy umieszczać rury 

w osłonie (innej rurze) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w ścianie nieosłoniętej 

dotyczy wykonania w tym miejscu punktu stałego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura 

nie ma możliwości pracy, również uszkodzeń.

Izolacja termiczna

Przewody wody zimnej i ciepłej należy zaizolować termicznie izolacją z pianki polietylenowej. Przewody wody 

zimnej prowadzone pod stropem w piwnicy zaleca się prowadzić w izolacji termicznej z wełny mineralnej z 

kablem grzewczym.

Próby i odbiory

Wszystkie rurociągi muszą przejść, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelność. Wartość 

ciśnienia przy próbie ciśnieniowej powinna być 1,5raza większa niż ciśnienie robocze. Próba ta polega na 

dwukrotnym podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próbnego na okres 10minut. Odstęp między pierwszą a drugą 

próbą powinien wynosić 30min.

Próba musi wykazać absolutną szczelność instalacji a dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0,6bara. Próbę 

tą nazywamy próbą wstępną. Próba główna trwa 2 godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyżej i spadek 

ciśnienia po tym czasie nie może przekroczyć 0,2bara. Oczywiste jest, że ani w czasie próby wstępnej ani 

głównej nie może wystąpić żaden przeciek. Ważne, aby w czasie próby temperatura wody nie uległa zmianie, 

gdyż może zafałszować wynik.
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7.2. Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z pomieszczeń odprowadzone będą do projektowanych pionów, a następnie poprzez nowo 

projektowane wyjścia z budynków do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.  Przewody na poziomie 

piwnic prowadzone pod stropem, wyjście przez ścianę w tulei ochronnej – zgodnie z rzutem piwnicy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z przyborów 

i urządzeń sanitarnych. Instalacja kanalizacji składa się z węzłów sanitarnych obejmujących podejścia do 

przyborów, pionów kanalizacyjnych i przewodów odpływowych poziomych. 

 

Obliczenie ilości ścieków

Szacowane natężenie odpływu dla przykanalika sanitarnego - obliczenia zgodnie z PN-B-01707:1992.

Przewody kanalizacyjne

Projektuje się wykonanie pionów sanitarnych i podejść z rur i kształtek typu PVC. Pozostałe elementy 

kanalizacji projektuje się wykonać z rur i kształtek PP a poziomy w piwnicach z rur i kształtek PVC. Wszystkie 

systemy łączone w kielichach przy użyciu uszczelek gumowych pierścieniowych. 

Piony należy wyprowadzić na wysokość 0,5 m ponad dach i zakończyć kominkami wywietrznikowymi. W 

dolnej części każdego pionu zamontować czyszczak. Przymocowanie pionów do ścian należy wykonać 

uchwytami metalowymi. Każdy odcinek rury pionowej musi posiadać przynajmniej jedno zamocowanie stałe 

nieruchome przy podstawie kielicha rury lub kształtki w odległości dla pionu l2,0m a dla podejścia l10d. 

Projektowane wyjście kanalizacji z budynku jest o średnicy 160mm i wprowadzone jest do projektowanego 

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Próby i odbiory 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

 podejścia i przewody spustowe (piony) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego prze-

pływu przez nie wody,

 przewody odpływowe (poziomy) sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łą-

czącego pion z poziomem poprzez oględziny.

Odbiorowi podlegają:

 przebieg tras kanalizacyjnych,

 szczelność połączeń kanalizacyjnych,

 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

 lokalizacja przyborów sanitarnych.
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7.3. Opis projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej

Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z rynien dachowych na teren inwestycji.

Warunki wykonawstwa

Łączenie elementów instalacji można wykonać w temperaturach ujemnych (nawet do -15°C). Należy jedynie 

uważać aby podczas tych prac nie spowodować uderzeń mechanicznych w rurę (łączniki) gdyż większa 

kruchość w tej temperaturze może spowodować mikropęknięcia, które mogą dać początek korozji 

materiałowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji 

a także katalogami technicznymi i instrukcjami montażu producentów rurociągów oraz wyposażenia.

Uwagi końcowe

Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN i BN, " Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych " część III - „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

7.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opis projektowanych rozwiązań

Instalacja została zaprojektowana jako dwuprzewodowa wodna o temperaturach czynnika grzewczego 

80/60°C dla aparatów wodno-grzewczych, 70/55°C dla ogrzewania grzejnikowego i 40/30°C dla ogrzewania 

podłogowego. Zasilanie z jednofunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. – poza zakresem opracowania.

Przewody poziome, piony i podejścia pod grzejniki, prowadzi się naściennie bądź pod stropem w izolacji.

Obliczenia zapotrzebowania ciepła

Przeprowadzono przy temperaturach ogrzewanych pomieszczeń w budynkach zgodnie z PN-82/B-02402, 

temperaturach obliczeniowych zewnętrznych wg PN-82/B-02453, współczynnikach przenikania ciepła „U” wg 

PN-91/B-02020. Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono wg PN-94/B-03406.

W tych warunkach zapotrzebowanie ciepła budynku wynosi:

Q =77,0 kW
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Grzejniki

Przewiduje się zastosowanie grzejników:

 stalowych płytowych profilowanych zintegrowanych (zasilanych od dołu), 

Grzejniki płytowe zabudować pod oknami, wzdłuż ścian zewnętrznych (zgodnie z rysunkami), na 

wysokościach 10-15cm na posadzką, zapewniając minimalną odległość 12cm góry grzejnika od parapetu.

Na korpusy zaworów termostatycznych zabudować głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem 

termostatycznym.

Przewody

Instalację wykonać z rur i kształtek z polietylenu sieciowanego, warstwowego z przekładką aluminiową. 

Zastosowane przewody z polietylenu sieciowanego z przekładką aluminiową nie wymagają zabezpieczenia 

antykorozyjnego.

Przewody poziome, piony i podejścia pod grzejniki, prowadzi się naściennie bądź pod stropem w izolacji.

Izolacja termiczna

Przewody należy zaizolować ciepłochronnie otulinami z pianki polietylenowej. Grubości izolacji zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Regulacja

Regulację hydrauliczną przeprowadza się w stadiach:

 przy rozdzielaczu: dokonując regulacji zaworami regulacyjnymi z wykorzystaniem wbudowanych 

przepływomierzy,

 w pomieszczeniu technicznym poprzez wykorzystanie: pompy obiegowej o regulowanych 

elektronicznie obrotach - na wyposażeniu kotła.

Źródło ciepła

Źródłem ciepła będzie jednofunkcyjny węzeł cieplny dla potrzeb c.o.  – poza zakresem opracowania.

Warunki wykonawstwa

Łączenie elementów instalacji można wykonać w temperaturach ujemnych (nawet do -15°C). Należy jedynie 

uważać aby podczas tych prac nie spowodować uderzeń mechanicznych w rurę (łączniki) gdyż większa 

kruchość w tej temperaturze może spowodować mikropęknięcia, które mogą dać początek korozji 

materiałowej.
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Wytyczne budowlane

Wytyczne elektryczne

 doprowadzić zasilanie elektryczne do pomp obiegowych w pomieszczeniu wymiennikowni

Wytyczne budowlane

 przewody prowadzić natynkowo bądź pod stropem w izolacji

Wytyczne instalacyjne

 wykonać nastawy w zaworach grzejnikowych i podpionowych

Uwagi końcowe

Całość roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji a 

także katalogami technicznymi i instrukcjami montażu producentów rurociągów oraz wyposażenia.

 

7.5.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Opis projektowanych rozwiązań

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na 

potrzeby pomieszczeń biurowych oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i socjalnych.

Przekroje kanałów wentylacyjnych zostaną określone w oparciu o następujące zestawienie. Instalacje należy 

dobierać tak aby utrzymać niską prędkość przepływu:

Prędkość przepływu między elementami tłumika hałasu: maks. 5 m/s

Prędkość przepływu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s

Prędkość przepływu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s

Tablica 1.

PRZEPŁYW POWIETRZA   [m3/h] MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ   [m/s]
500

1000

2500

4000

5000

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
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Założenia klimatyczne:

 Lato: te=+32°C φ=45% ie=67 kJ/kg

 Zima: te= -20°C φ=100% ie=-18 kJ/kg

Zgodnie z klasyfikacją PN-B-76003 w nawiewnych układach wentylacyjnych należy przewidzieć filtry klasy F5.

Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia 

technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-87/B-02151/02. Dopuszczalny 

poziom hałasu należy przyjąć według wartości podanych w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Środowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120,

poz. 826 ].

Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń 

Projektuje się dwa odrębne, pracujące w sposób niezależny układy wentylacyjne. We wskazanych 

pomieszczeniach wentylację zapewniać będzie nawiewny układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny z 

odzyskiem ciepła – zgodnie z częścią rysunkową. W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o 

temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez nagrzewnicę wodną do temperatury nawiewu +20°C. W 

okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej będzie jedynie filtrowane, a następnie 

nawiewane bezpośrednio do projektowanych pomieszczeń. 

Tak uzdatnione powietrze przewodami wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do poszczególnych 

pomieszczeń. Następnie przez nawiewniki sufitowe powietrze będzie nawiewane do projektowanych 

pomieszczeń. Wywiew realizowany będzie również realizowany poprzez wywiewniki sufitowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna pracować w sposób ciągły i z zadaną wydajnością na regulatorze. 

Aby zapobiec zamarzaniu kondensatu gromadzącego się w wymienniku ciepła przy niskich temperaturach 

zewnętrznych, w urządzeniach wentylacyjnych stosuje się układy zabezpieczające przed zamarzaniem.

Układ wentylacyjny zapewniać będą wymianę powietrza w ilości:

 20m3/h powietrza na osobę,

Wentylacja wywiewna pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
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W pomieszczeniach komunikacji przewiduje się wentylację nawiewną – zgodnie z rzutami kondygnacji. Są to 

tzw. pomieszczenia „czyste”. Wywiew powietrza odbywa się z pomieszczeń „brudnych“ wskazanych na 

rzutach. W pomieszczeniach sanitarnych (pomieszczenia „brudne”) oraz innych pomieszczeniach 

pomocniczych przewiduje się indywidualną wentylację wywiewną mechaniczną. Powietrze wywiewane będzie 

za pomocą wentylatorów wyciągowych centralnych akustycznych i indywidualnych wentylatorów kanałowych.

Minimalne ilości powietrza usuwanego wynoszą:

 dla pojedynczej miski ustępowej: min. 50 m3/h

 dla pojedynczego pisuaru: min. 25 m3/h

Wentylacja pomieszczeń pomocniczych i technicznych na poziomie piwnicy

Nawiew powietrza dla celów wentylacji pomieszczeń na poziomie piwnicy będzie zrealizowany poprzez otwory

nawiewne (typu Z) umieszczone w ścianie zewnętrznej - kanały wentylacyjny o powierzchni netto 900cm2 i 

wymiarach 30x30cm – zgodnie z częścią rysunkową.

Wywiew powietrza pomieszczenia odbywa się w sposób grawitacyjny i poprzez kanały o wymiarach 14x14cm 

jest wyprowadzony ponad dach budynku – zgodnie z częścią rysunkową.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne oraz kształtki wykonane będą ze stali ocynkowanej, o profilach kołowych typu Spiro 

lub o profilach prostokątnych, z fabrycznym uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A. Przy 

podłączeniach przewodów do anemostatów stosowane będą przewody elastyczne z aluminium typu Flex 

izolowane. Połączenia pomiędzy przewodami stałymi i elastycznymi wykonać za pomocą obejm do 

przewodów okrągłych i opasek zaciskowych dla przewodów elastycznych, uszczelnionych taśmą aluminiową 

samoprzylepną.

Przewody i kształtki o przekroju prostokątnym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie 

szczelności A. Łączenie poszczególnych elementów wykonać poprzez ramki montażowe P20.

Na przewodach wentylacyjnych przechodzących przez ściany oddzielenia pożarowego należy zamontować 

klapy ppoż.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wentylacji należy zaizolować termicznie izolacją z materiału o współczynniku min. 

0,035W/mK. Grubości izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Dla izolacji o współczynniku

___________________________________________________________________________________________________________________________________

43



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ SPRĘŻARKOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI 

0,035W/mK grubość izolacji dla przewodów prowadzonych wewnątrz budynku wynosi 40mm. Przewody 

wentylacyjne wyciągowe do wentylatorów należy zaizolować z uwagi na wytłumienie hałasu oraz kondensację

pary wodnej izolacją o grubości 20mm.

Ilości powietrza wentylacyjnego

Ilość powietrza wentylacyjnego  obliczono na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwo i higieny pracy. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

2. Normy PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania.

Wytyczne budowlane

Wytyczne elektryczne

 doprowadzić zasilanie elektryczne do centrali nawiewno-wywiewnej

 doprowadzić zasilanie elektryczne do wentylatorów wyciągowych centralnych akustycznych

Wytyczne budowlane

 wykonać drzwiczki inspekcyjne umożliwiające rewizje klap p.poż.

Uwagi końcowe

Przy przejściu instalacji niniejszego projektu przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe 

stosowane będą urządzenia odcinające i izolacja przeciwpożarowa. Klapy przeciwpożarowe zostaną 

wyposażone w siłownik. Materiały, z których zaprojektowano instalacje wentylacji są niepalne. Instalacje 

wywiewne pomieszczeń sanitarnych w WC powinny pracować bez przerwy.

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem stosowne dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Instalację wentylacji mechanicznej wykonać zgodnie z PN73-B/03431 - Wentylacja mechaniczna w 

budownictwie - wymagania oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych część II, rozdział 12. Do montażu należy stosować elementy łączące (śruby, nakrętki i pręty 

gwintowane, nity, podkładki) oraz elementy montażowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci ocynkowanej. 

Alternatywnie można zastosować podparcia i podwieszenia przewodów w systemie WALRAVEN, HILTI lub 

SMAY. Podwieszenie kanałów można wykonać zgodnie z BN-67/8865-26. Do uszczelnień pomiędzy 
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przewodami wentylacyjnymi stosować uszczelkę gumową samoprzylepną oraz silikon. Elementy stalowe 

ocynkowane po naruszeniu powłoki antykorozyjnej - ocynkowanej należy przed zamontowaniem zabezpieczyć

antykorozyjnie.

Zamontowany układ wentylacji oraz wszystkie urządzenia wchodzące w ich skład nie stwarzają zagrożenia, 

jeżeli będą obsługiwane i konserwowane zgodnie z DTR-kami urządzeń oraz Instrukcją Obsługi i Eksploatacji 

dostarczoną przez Wykonawcę instalacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej podlega rozruchowi oraz regulacji hydraulicznej.

7.6. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Podstawa opracowania

 Podkłady architektoniczno – budowlane,

 Wytyczne branżowe,

1. Obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

     zakresu i formy projektu budowlanego,

 PN – IEC 60364-4-41 – ochrona przeciwporażeniowa,

 PN – IEC 60364-4-443 – ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi,

 PN – IEC 60364-5-54 – uziemienia i przewody ochronne,

 PN – HD 60364-6:2007 – sprawdzanie odbiorcze,

 PN – IEC 61024-1:2001- ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne,

 PN-E-05033:1994- Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiot  opracowania  stanowi  projekt  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej  modernizowanego  budynku

społeczno  kulturalnego  dla  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą:  „Opracowanie  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej  rewitalizacji  budynku byłej  sprężarkowni  na terenie Zabytkowej  Kopalni  Ignacy na potrzeby

lokalnej społeczności".

W zakres opracowania wchodzi:

• Rozdzielnica główna budynku,

• Rozdzielnica napięcia gwarantowanego,

• Tablice bezpiecznikowe 400/230V zainstalowane w poszczególnych częściach budynku, w tym TB-A,

TB-1, TB-2, TB-3 oraz TB-4,
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• Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego),

• Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych 230V i gniazd data 230V,

• Instalacja wypustów jednofazowych 230V i trójfazowych 400V,

• Monitoring wizyjny CCTV ciągów komunikacyjnych, wejścia i terenu wokół obiektu,

• Sygnalizacja włamania i napadu,

• Instalacja wideo-domofonu,

• Instalacja  sieci  strukturalnej  wraz  z  urządzeniami  aktywnymi,  routerem,  centralą  telefoniczną  i

aparatami telefonicznymi,

• Instalacja telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej,

• Instalacja odgromowa wraz z uziomami,

• Instalacja sygnalizacji zagrożenia pożarowego,

• Ochrona przeciwporażeniowa.

Główne wskaźniki energetyczne budynku

• Napięcie znamionowe: 400/230 V AC

• Współczynnik mocy: cosφ = 0,93

• Układ pracy sieci: TN-S

Klasyfikacja obiektu:

• Kategoria obiektu budowlanego Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty

• Obiekt przeznaczony przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie

jak przedszkola, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,    Klasa „B” odporności pożarowej.

Projektowana rozdzielnica 400/230V RG

Projektowana  rozdzielnica  400/230V  RG  będzie  znajdowała  się  w  wydzielonym  pomieszczeniu

wymiennikowni (-1,01) na piwnicy budynku.

Z rozdzielnicy 400/230V RG zasilane będą tablice bezpiecznikowe TB 1-4 oraz rozdzielnica TB-A (tablica

obwodów administracyjnych).

Rozdzielnię  400/230V  RG  należy  wyposażyć  w  wyłącznik  mocy  o  prądzie  znamionowym  160A  z

wyzwalaczem wzrostowym. Przedmiotowy wyłącznik będzie pełnił rolę głównego wyłącznika pożarowego. W

rozdzielni głównej 400/230V RG projektuje się główną szynę uziemiająca GSU, którą należy podłączyć do

szyny PE za pomocą linki Lgy 25mm2. Po wykonaniu uziemienia należy zbadać rezystancję uziemienia szyny

PE.

W celu  zabezpieczenia  rozdzielni  przed dostępem osób nieuprawnionych  drzwi  rozdzielni  wyposażono w

zamknięcie  na  klucz.  Na  drzwiczkach  rozdzielni  umieścić  oznaczniki  informujące,  że  jest  to  urządzenie

elektryczne. 
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Wyłącznik p.poż.

W  rozdzielnicy  głównej  400/230V  RG  należy  zabudować  wyłącznik  mocy,  który  

w  przypadku  powstania  pożaru  lub  innego  zagrożenia  będzie  odcinał  dopływ  energii  elektrycznej  do

wszystkich  odbiorników  z  wyjątkiem  obwodów  zasilających  instalacje  

i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. W tym celu przy wejściu do budynku

należy zainstalować przycisk p.poż. działający na wyzwalacz wyłącznika będącego głównym wyłącznikiem

p.poż. Przycisk należy zabudować w kasecie koloru czerwonego ze zbijaną szybką. Zadziałanie wyłącznika

spowoduje automatyczne podanie napięcia na wyzwalacz wzrostowy zabudowany w wyłączniku i odłączenie

napięcia w całym obiekcie.

Obwód wyzwalania wyłącznika p.poż. należy wykonać przewodem niepalnym typu HDGs 2x2,5mm2, przewód

prowadzić  natynkowo  (trasa  niepalna  wykonana  przy  pomocy  uchwytów  metalowych).  W  obwodzie

wyzwalacza,  dodatkowo  należy  zabudować  automatyczny  przełącznik  faz  typu  PF-431,  który  zapewni

prawidłową pracę wyzwalacza wyłącznika w przypadku zaniku którejś z faz.

Tablice bezpiecznikowe TB 1-4, TB-A

Na  potrzeby  zasilania  instalacji  oświetlenia,  ogrzewania,  gniazd  wtykowych,  kuchenek  elektrycznych,

urządzeń AGD oraz urządzeń wentylacji i  innych zaprojektowano tablice bezpiecznikowe obejmujące dany

fragment  budynku.  Rozdzielnice  400/230V  TB  1-4  zostaną  zasilone  z  rozdzielni  głównej  400/230V  RG

przewodem  typu  YDYżo  5x10  mm2.  Poszczególne  tablice  należy  wyposażyć  w  aparaty  i  osprzęt

elektroinstalacyjny nN zgodnie ze schematami ideowymi zasilania.

Obwody jednofazowe wychodzące z tablic  należy rozdzielić  równomiernie  na wszystkie  fazy.  Rozdzielnię

opisać  zgodnie  ze  schematami  powykonawczymi,  na  drzwiczkach  umieścić  tabliczki  ostrzegawcze

informujące, że są to urządzenia elektryczne.

Rozdzielnica urządzeń pożarowych RNG

W  celu  zapewnienia  funkcjonowania  urządzeń  przeciwpożarowych  w  czasie  pożaru  zaprojektowano

rozdzielnicę  400/230V RNG zasilającą centralę  ppoż oraz  centralki  oddymiania.  Rozdzielnica  ta  zostanie

zasilona  z  przed  wyłącznika  głównego  w  rozdzielni  głównej  400/230V  RG  przewodem  typu  (N)HXH

FE180/E90 5x1x25 mm2. Rozdzielnicę należy umiejscowić w pomieszczeniu -1.01 w piwnicy budynku obok

rozdzielnicy  

400/230 V RG.

Wewnętrzne linie zasilające

Wewnętrzne  linie  zasilające  przeznaczone  do  zasilania  rozdzielnic  pośrednich  są  wyprowadzone  z  pól

liniowych rozdzielnicy nN 400/230V RG zlokalizowanej w piwnicy budynku. Wewnętrzną instalację odbiorczą

od rozdzielnic w zależności od warunków środowiskowych (czasu odłączenia) chronią w przypadku zwarcia o
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pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem fazowym a przewodem ochronnym PE lub częścią przewodzącą

dostępną, bezpieczniki mocy z wkładką o działaniu zwłocznym lub wyłączniki instalacyjne.

Ochroną  przeciwporażeniową  należy  objąć  wszystkie  urządzenia  posiadające  zacisk  ochronny  (tj.  nie

zaliczane do II klasy ochronności). 

Zasilanie tablic 400/230V TB 1-4 i TB-A należy wykonać przewodem YDYżo 5x10mm 2. Przewody zasilające

należy prowadzić w pionie w rurkach ochronnych PCV.

Przejścia  kabli  przez  ściany  wewnętrzne  i  stropy  budynku  należy  uszczelnić  materiałem  niepalnym  o

odporności  ogniowej  nie  mniejszej  niż  pomieszczenie,  w  którym zostało  zastosowane.  Jeżeli  trasa  kabla

przechodzi przez ściany lub stropy ognioodporne, to konstrukcje wsporcze należy zakończyć z każdej strony

w odległości co najmniej 10cm od ściany lub stropu.

Instalacja gniazd jednofazowych, wypustów jedno i trójfazowych

W  budynku  przewidziano  gniazda  jednofazowe  do  zasilania  urządzeń  przenośnych  oraz  urządzeń  AGD

montowanych na stałe. Obwody gniazd należy wyprowadzić z tablic bezpiecznikowych TB 1-4, TB-A zgodnie

ze schematami ideowymi, przewodem typu YDYżo 3x2,5mm2 oraz YDYżo 5x2,5mm2. Wszystkie połączenia

przewodów  wykonać  

w  osprzętowych  puszkach  instalacyjnych.  Gniazda  montowane  nad  węzłem  kuchennym  oraz  w

pomieszczeniach WC muszą posiadać stopień ochrony co najmniej IP44. Gniazda zaleca się instalować na

wysokości 20-30cm od posadzki z wyjątkiem gniazd montowanych nad węzłem kuchennym, w WC oraz w

pomieszczeniach  sali  zabaw  dziecięcych.  

W pomieszczeniach do zabaw dziecięcych gniazda wtykowe należy instalować na wysokości 1,6m od podłogi.

Dodatkowo  gniazda  te  powinny  posiadać  odpowiednie  zabezpieczenie  lub  zamknięcie  na  klucz,

uniemożliwiające łatwy dostęp dzieciom.

Do  zasilenia  kuchenek  elektrycznych  przewidziano  wykonanie  wypustów  3-fazowych.  Do  zasilania

wentylatorów  oraz  pojemnościowych  podgrzewaczy  wody  zaprojektowano  wypusty  1-fazowe.  Klapy

oddymiania należy zasilić z rozdzielnic oddymiania 1-3 mieszczących się na piętrze budynku. Przewody do

klap  oddymiania  należy  prowadzić  

w korytkach kablowych przymocowanych do stalowych belek.

Oświetlenie zewnętrzne budynku

Oświetlenie zewnętrzne budynku zostanie zrealizowane przy pomocy zewnętrznych opraw ledowych typu

naświetlacz, nawiązujących do oświetlenia innych pobliskich budynków. Strumieniem świetlnym oprawy 850

lm,  pobór  mocy  20W,  sprawność  97-100%.  Temperatura  barwowa  źródła  oprawy  na  poziomie  2700K.

Obudowa oprawy wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z odbłyśnikiem aluminiowym symetrycznym i

kloszem z hartowanego szkła. Oprawy wykonane w II klasie ochronności, szczelności IP65, wyposażone w
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elektroniczny zasilacz. Przedmiotowe oprawy zostaną zainstalowane na elewacji budynku, na wysokości ok.

5m w miejscach wskazanych na rzutach oświetlenia parteru budynku. Zasilanie oświetlenia zewnętrznego

zostanie zrealizowane z tablicy administracyjnej 400/230V TB-A. Obwód zasilania opraw prowadzony dokoła

budynku należy zamknąć w rozdzielnicy TB-A, w tym celu należy wykorzystać przewód YDYżo 3x2,5mm 2.

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym będzie odbywało się przy pomocy czujnika zmierzchowego (automatu

zmierzchowego z sondą hermetyczną). Sondę należy zamontować na północnej ścianie budynku, w miejscu

nieoświetlonym.

Oświetlenie ogólne

Do oświetlenia pomieszczeń budynku zaprojektowano oprawy z wbudowanymi źródłami światła, opisane jako:

A.1 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED, IP65,  T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu  przez  zespół

optyczny na poziomie 1800lm, pobór mocy 28W, klasa energetyczna A+, uniwersalny montaż: na ścianie, na

zwieszaku, na ziemi, nastropowo, obudowa wykonana z odlewu aluminium, część przyłączeniowa z polimeru,

kolor  RAL  7040,  odbłyśnik  aluminiowy  pomalowany  na  biało,  klosz  matowy  ze  szkła  hartowanego,

temperatura  pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  układ  zasilający:  zintegrowany,  elektroniczny  LED  

z wyjściem napięciowym SELV. Komora zasilania PC z włókna szklanego, żywotność: 35000h.

A.2 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED, IP65,  T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu  przez  zespół

optyczny =3250lm, pobór mocy 37W, klasa energetyczna A+,  uniwersalny montaż: na ścianie, na zwieszaku,

na  ziemi,  nastropowo,  obudowa  wykonana  

z odlewu aluminium, część przyłączeniowa z polimeru, kolor RAL 7040, odbłyśnik aluminiowy pomalowany na

biało,  klosz  matowy  ze  szkła  hartowanego,  temperatura  pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  układ  zasilający:

zintegrowany, elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV. Komora zasilania PC z włókna szklanego,

żywotność: 35000h.

A.3 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED, IP65,  T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu  przez  zespół

optyczny  =6000lm,  pobór  mocy  100W,  klasa  energetyczna  A+,   uniwersalny  montaż:  na  ścianie,  na

zwieszaku,  na  ziemi,  nastropowo,  obudowa  wykonana  

z odlewu aluminium, część przyłączeniowa z polimeru, kolor RAL 7040, odbłyśnik aluminiowy pomalowany na

biało,  klosz  matowy  ze  szkła  hartowanego,  temperatura  pracy:  

-20°C ÷ +40°C, układ zasilający: zintegrowany, elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV. Komora

zasilania PC z włókna szklanego, żywotność: 35000h.

B.1 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED, IP66,  T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu  przez  zespół

optyczny  =4400lm,  pobór  mocy  40W,  klasa  energetyczna  A++,  uniwersalny  montaż:  nastropowo  lub  na

zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na

mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem, klosz wykonany
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ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie,

odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, temperatura

pracy:  -20°C ÷  +40°C,  wymiary  (dł.,  szer.,  wys.):  1225x108x90mm,  żywotność:  60000h (L80B20),  atest

higieniczny PZH.

B.2 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED, IP66,  T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu  przez  zespół

optyczny  =6500lm,  pobór  mocy  58W,  klasa  energetyczna  A++,  uniwersalny  montaż:  nastropowo  lub  na

zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na

mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem, klosz wykonany

ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie,

odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, temperatura

pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł.,  szer.,  wys.):  1225x108x90mm, żywotność: 60000h, atest higieniczny

PZH.

B.3 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED, IP66,  T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu  przez  zespół

optyczny  =3500lm,  pobór  mocy  32W,  klasa  energetyczna  A++,  uniwersalny  montaż:  nastropowo  lub  na

zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na

mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy

1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery

redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia

światła, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1225x108x90mm, żywotność: 60000h

(L80B20), atest higieniczny PZH.

C.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumień=10000lm, pobór mocy 70W,

wykonana ze stali i aluminium, RAL 7040, żywotność: 50000h, waga: ok. 10kg, wymiary:515x794mm.

D.1 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED,  IP40,  T=4000K,  Ra>80,  strumień po przejściu  przez  zespół

optyczny =3483lm, pobór mocy 41W, montaż za pomocą zwieszaków - długość zwieszaków maksymalnie

1,2m,  obudowa  wykonana  z  anodyzowanego  profilu  aluminiowego,  dyfuzor:  „mrożony”,  układ  zasilający:

zintegrowany zasilacz LED.

E.1 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED, IP40,  T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu  przez  zespół

optyczny =3483lm, pobór mocy 40W, montaż za pomocą zwieszaków, obudowa wykonana z anodyzowanego

profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED.

E.2 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED, IP40,  T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu  przez  zespół

optyczny  =2X3483lm,  pobór  mocy  2X40W,  montaż  za  pomocą  zwieszaków,  obudowa  wykonana  z

anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: „mrożony”, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED.

F.1 -  Oprawa oświetleniowa na źródła  LED,  IP20,  T=4000K,  Ra>80,  strumień po przejściu  przez zespół
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optyczny  =4000lm,  pobór  mocy  36W,  klasa  energetyczna  A++,  montaż:  zwieszany,   obudowa  o  wym.

1327x206x70mm  wykonana  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV

poliester)  na RAL 9003,  optyka  zintegrowana z obudową,  odbłyśnik  paraboliczny z  wysokopolerowanego

aluminium  (99,99%)  klasy  A+,  raster  wykonany  z  foremnych  komórek  z  polerowanego  aluminium  nie

wywołującego efektu mienienia się barw, rozsył  symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 60000h.

G.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu naściennego, rozsył światła bezpośredni w dół, IP40,

T=4000K,  Ra>80,  strumień  świetlny  źródeł  światła  =2200lm,  wymiary:  626x60x60mm,  pobór  mocy  16W,

obudowa wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chłodzenie pasywne.

Oprawy  muszą  zapewniać  oświetlenie  o natężeniu  wymaganym  przez  normy.  Rozmieszczenie

poszczególnych opraw oświetlenia oraz wyłączników pokazano na rysunkach. Obwody zasilające oświetlenie

ogólne należy wykonać przewodem typu YDYżo 3x1,5 mm2. Przewody należy prowadzić jako podtynkowe

oraz na korytkach kablowych mocowanych do elementów stalowych poddasza zgodnie z  obowiązującymi

normami. Do załączania/wyłączania oświetlenia należy zastosować łączniki świecznikowe, zamontowane na

wysokości 1,05m od posadzki wewnątrz pomieszczeń od strony klamki drzwi z wyjątkiem WC.

1.1. Oświetlenie ewakuacyjne 

Zaprojektowano  oprawy  ewakuacyjne  z  wbudowanym  akumulatorem,  które  

w przypadku awarii oświetlenia ogólnego wskazują drogę ewakuacji z budynku. Zakres mocy projektowanych

opraw  to  8W,  11W  oraz  24W.  Czas  autonomii  opraw  to  1  lub  3  godziny.  Oprawa  posiada  całkowicie

przeźroczysty  klosz  o  wysokiej  przejrzystości,  wykonany  z  materiału  minimalizującego  utratę  strumienia

świetlnego, są wyposażone w paraboliczny reflektor o zmiennej geometrii, umożliwia to jednolity rozsył światła

na  poziomie  podłoża,  metalizowany  odbłyśnik,  wspornik  montażowy  ułatwiający  instalację  oprawy,

wbudowaną poziomice ułatwiającą  montaż naścienny,  mają  możliwość  całkowitego  zabudowania  oprawy,

mają możliwość dostępu do źródła światła oraz elektroniki bez użycia narzędzi, posiadają elektroniczny układ

umożliwiający  w  ciągu  pierwszych  kilkunastu  sekundach  po  zaniku  napięcia  zasilającego  dostarczenia

większej mocy do świetlówek dzięki czemu oprawa świeci jaśniej, regulowany czas autonomii, automatyczną

zmianę systemu pracy oraz czujnik poziomu natężenia oświetlenia. Projektowane oprawy muszą posiadać

świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy są wykonane z samogasnącego tworzywa zgodnego z normami

EN  60598  oraz  UL94.  Oprawa  posiada  stopień  ochrony  IP65,  pracuje  na  napięciu  znamionowym  198-

254V/50Hz.  Czas ładowania  oprawy to  12h.  Oprawa musi  mieć możliwość montowania  bezpośrednio  na

stropie  lub  jako  wbudowana,  oraz  na  ścianie.  Oprawa  posiada  II  klasę  ochronności.  Oprawa  posiada

akumulator NiCd 7,2V 2,2Ah. Oprawy wskazujące drogi ewakuacji należy wyposażyć w piktogramy zgodne z

planem ewakuacyjnym budynku. Obwody zasilające oświetlenie awaryjne należy wykonać przewodem typu
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YDYżo  3x1,5  mm2 z  przed  łączników  oświetleniowych  opraw  oświetlenia  ogólnego.  Oprawy  oświetlenia

ewakuacyjnego nastawić na pracę 3h po zaniku napięcia. Projektowane oprawy pracują jedynie w trybie SE

(tylko praca awaryjna). Do opraw należy dobrać dodatkowe piktogramy zgodne z drogą ewakuacyjną budynku

oraz dostosowane do opraw (dobrane przez producenta). Piktogramy należy umieścić na oprawach zgodnie z

drogą ewakuacyjną.

Zgodnie z normą PN -EN 50172:2005 oprawy należy:

 comiesięcznie - włączyć w trybie pracy awaryjnej każdą oprawę i każdy wewnętrznie oświetlany znak

ewakuacyjny,  poprzez  symulację  awarii  zasilania  oświetlenia  podstawowego,  na  okres  wystarczający  do

sprawdzenia,  czy  każda  oprawa  świeci.  

W tym czasie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia ewakuacyjnego i

podświetlanych znaków,

 Corocznie - wykonać ten sam test, co comiesięcznie, a także test pełno-okresowy, połączony z pomia -

rem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników.

Do  wprowadzenia  jakichkolwiek  zmian  w  specyfikacji  przedmiotowych  opraw  oświetlenia  ewakuacyjnego

niezbędna jest pisemna zgoda Inwestora. Inwestor może w takim przypadku zażądać: przedstawienia nowych

obliczeń natężenia oświetlenia, zestawienia mocy poszczególnych obwodów oraz całych rozdzielnic, obliczeń

spadków napięć na przewodach zasilających a także zastosowania dodatkowych opraw oświetleniowych oraz

wyrysowania zmian na schematach projektowych.

Instalacja wideo-domofonu

W projekcie założono dwie instalacje wideo-domofonów, osobno dla klubu malucha oraz świetlicy. Instalacja

wideo-domofonów w wersji  cyfrowej  musi  posiadać wszystkie  cechy tradycyjnego domofonu  -  wywołania

unifonu,  prowadzenie  rozmowy  oraz  sterowanie  blokadą  elektrozaczepu  drzwi  wejściowych.  Dodatkowo

instalacja powinna zapewniać również podgląd osób starających się o wejście do budynku. Kaseta powinna

składać  się  

z  panelu  z  klawiaturą,  wyświetlacza,  głośnika  i  mikrofonu  oraz  ramki  montażowej.  Dopuszcza  się

zastosowanie  kaset  rozmównych  wyposażonych  w  czytnik  kluczy  elektronicznych.  Obok  kasety  powinna

znajdować się podświetlana lista,  która może zawierać również inne dodatkowe informacje, np. instrukcję

obsługi wideo-domofonu. Kasety zewnętrzne powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym

wpływem warunków atmosferycznych, np. poprzez wykonanie z odpowiednio grubej blachy pokrytej warstwą

farby proszkowej. 

W celu zabezpieczenia gwarancji  należy zadbać aby na etapie produkcji  stolarki  drzwi  wejściowe zostały

wyposażone  w  element  blokujący.  Jako  rozwiązanie  należy  wykorzystać  elektrozaczep  lub  zamek

elektromagnetyczny posiadający trwałość mechaniczną na poziomie co najmniej 300 000 cykli, wytrzymujący
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nacisk do 300 kg.

Oprzewodowanie  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta  instalacji  wideo-domofonu.

Zaleca  się  instalację  kaset  elektroniki  oraz  zasilacza  w  skrzynkach  instalacyjnych.  Zasilacz  należy

zainstalować  w  odległości  umożliwiającej  podłączenie  kasety  przy  pomocy  oryginalnego  przewodu.

Zastosowany przewód łączący  kasetę  elektroniki  z  panelem zewnętrznym powinien  posiadać odpowiedni

zapas żył. Wolne końce przewodów należy zabezpieczyć przed zwarciem z innymi żyłami. Zaleca się aby

przewody  instalacji  wideo-domofonu  układać z  dala  od  innych  instalacji,  w  szczególności  od  przewodów

energetycznych (>20 cm).

Instalacja sieci strukturalnej

Zaprojektowane okablowanie strukturalne opiera się na nieekranowanym module przyłączeniowym kat.6 UTP

umożliwiającym obsługę aplikacji 100/1000 BASE-T. Zarówno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja

powinna by uzgodniona z Użytkownikiem końcowym, mając na uwadze obowiązujące normy. Wymagania

odnośnie  wydajności  kanału  transmisyjnego  muszą  spełnia  minimum  Klasę  E,  a  wszystkie  komponenty

spełnia kryteria kategorii 6. Okablowanie poziome zostanie skoncentrowane w szafie instalacji strukturalnej

jako  szafa  dystrybucyjna  19”.  Wszystkie  elementy  systemu  muszą  by  wyprodukowane  przez  jednego

producenta  i  spełnia  wymagania  norm  ISO/IEC  IS  11801  edycja  2,  EN50173  

i EN50174. Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, płyty czołowe

gniazd,  kable  krosowe,  prowadnice  kablowe  i  inne)  muszą  by  oznaczone  logo  lub  nazwą  tego  samego

producenta i pochodzi z jednolitej oferty rynkowej. Całość rozwiązania ma by objęta gwarancją systemową

producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” wraz z kablami. Gwarancja ma by udzielona

przez  producenta  bezpośrednio  klientowi  końcowemu.  Projektowane  okablowanie  strukturalne  obejmuje

podwójne  punkty  komputerowe  kat.  6  oraz  punkty  telefoniczne  RJ45  kat.  6  (dokładną  liczbę  punktów

logicznych ustali z Inwestorem przed rozpoczęciem prac instalacyjnych).

Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 23 podwójnych punktów komputerowych 2xRJ45 kat. 6 oraz

23 punktów telefonicznych RJ45 kat. 6 rozmieszczonych na kondygnacjach w budynku sprowadzonych do

szafy instalacji strukturalnej.

Gniazda końcowe oraz panele należy zakodować przy pomocy kolorowych zaślepek:

 gniazda przeznaczone dla komputerów: kolorem czerwonym przy pomocy zaślepek kodujących. 

 gniazda przeznaczone dla telefonów: kolorem zielonym przy pomocy zaślepek kodujących.

Szafa instalacji strukturalnej będzie stanowić szafka 19’’. Dodatkowe wyposażenie: 

 Router + firewall – montaż i dostawa po podpisaniu umowy z operatorem telekomunikacyjnym.

 Przełącznik  FastEthernet  48xRJ45  (48  portów  10/100/1000  RJ-45  +  4  porty  SFP)  

2 szt. 
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 Centrala telefoniczna 1 szt., o panel krosowy 24xRJ45, kat.6, UTP, LSA, 1U 6 szt. 

 organizery kabli 6 szt. 

 Listwa zasilająca z 9 gniazdami 1-fazowymi 1 szt.

Na potrzeby instalacji wstępnie przewidziano następujące gniazda:

 Gniazdo montażowe 2xRJ45, 45x45 mm 23 szt. 

 Gniazdo montażowe RJ45, 45x45 mm 23 szt.

Dodatkowo należy przewidzieć montaż aparatów telefonicznych w miejscach wskazanych przez Inwestora

(szt. ok 8).

Projektowana sieć  posiada  strukturę  gwiazdy.  Wszystkie  linie  okablowania  strukturalnego schodzą  się  w

szafce instalacji strukturalnej i mają być skrosowane na panelach krosowych 24xRJ45. Całość okablowania

zostanie wykonana w oparciu nieekranowanego kabla U/UTP kat 6 LSZH 450 MHz. Trasy kablowe należy

prowadzić  

w bezpiecznej odległości od innych instalacji. W przypadku gdy trasy sieci teleinformatycznej i energetycznej

biegną wspólnie, należy zastosować odpowiednie przegrody metalowe bądź odstęp rzędu co najmniej 50 mm.

Instalacja systemu alarmu pożarowego

System SAP (system alarmu pożarowego) nadzoruje i uruchamia wszystkie instalacje pracujące w warunkach

zagrożenia pożarowego. System ten jest nadrzędny w stosunku do pozostałych instalacji oraz urządzeń do

ochrony  przeciwpożarowej.  W  sytuacji  alarmu  system  powinien  zapewnić  załączenie  wszystkich

sygnalizatorów  oraz  wyłączenie  klimatyzacji.  Wszystkie  elementy  instalacji  powinny  być  certyfikowane  i

kompatybilne. Centrala powinna być przystosowana do pracy ciągłej w pomieszczeniach o małym zapyleniu,

w  zakresie  temperatur  -5oC  do  +40oC  przy  wilgotności  względnej  do  80%  przy  +40oC.  Kompaktowa,

prefabrykowana  centrala  powinna  posiadać  możliwość  adresowania  co  najmniej  1  pętli  

127 elementowej. 

W budynku projektuje się system alarmu pożarowego w oparciu o centralkę pożarową posiadającą własny

zasilacz oraz wbudowane akumulatory, lub przestrzeń na zabudowę akumulatorów, zapewniających pracę

dozorową systemu przez 72h, po czym pojemność baterii powinna być jeszcze wystarczająca do minimum 30

minutowej  pracy instalacji  w stanie alarmu.  Centralę SAP należy zainstalować w pomieszczeniu 1.11 na

parterze  budynku.  Przedmiotowa  centralka  zostanie  zasilona  z  rozdzielnicy  napięcia  gwarantowanego

400/230V  RNG  w  piwnicy  budynku,  za  pomocą  przewodu  przeznaczonego  do  pracy  

w  warunkach  pożaru  typu:  HDGs  3x2,5mm2 PH90.  Przewód  zasilający  centralę  należy  prowadzić  po

wydzielonej trasie niepalnej E90. Centrala powinna umożliwiać:

 sygnalizowanie o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące ostrzegacze pożarowe, (automatyczne

i ręczne) - elementy adresowalne
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 wskazanie    miejsca    zagrożonego    pożarem    -    informacja    na    wyświetlaczu

 wysterowanie przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających,

 Centrala  SSP  jest  urządzeniem  wieloprocesorowym  o  budowie  modułowej.  Elementy  liniowe,

zainstalowane w adresowalnej linii dozorowej, (co najmniej 1 linia - 127 adresów) po odebraniu właściwego

sygnału  z  centrali  (adresu elementu),  przesyłają  zwrotnie  sygnały  z  informacją  o  swoim rodzaju  i  stanie.

Pozwala to na precyzyjne określenie miejsca występowania zagrożenia.

 Centrala pozwala  na sterowanie urządzeniami  zewnętrznymi  za  pomocą wyjść przekaźnikowych o

stykach bezpotencjałowych, linii sygnałowych i linii kontrolnych. 

Ponadto w systemie projektuje się następujące elementy:

 optyczno - termiczną czujkę dymu,

 gniazdo czujki,

 ręczny ostrzegacz pożaru,

 wskaźnik zadziałania,

 moduł sterujący,

 sygnalizator wewnętrzny,

 sygnalizator zewnętrzny,

 ogranicznik przepięć.

Konfigurację  połączeń pomiędzy zaprojektowanymi  elementami przedstawiono na rysunku 10.  Lokalizację

urządzeń przedstawiono na schematach E 7-9.

Centralę  SAP  należy  zamontować  na  ścianie  pomieszczenia  1.11  na  parterze  budynku  

w taki sposób, aby nie była narażona na zakłócenia elektromagnetyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Przed  montażem  należy  szczegółowo  zapoznać  się  z  dokumentacją  DTR  centrali,  instrukcją  obsługi,

instrukcją serwisową oraz instrukcją uruchomienia i konserwacji. 

Adresowalna czujka dymu i ciepła jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru,

podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością

na  wpływ  ruchu  powietrza  i  zmian  ciśnienia.  Zastosowanie  podwójnego  układu  detekcji  dymu  i  ciepła

zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył, zachowując

przy tym małe gabaryty i wysoką estetykę czujki.

Czujki  dymu i  ciepła  przewidziane są do pracy  w adresowalnych  liniach dozorowych  central  sygnalizacji

pożarowej systemu.

Zasada działania czujek:

Podstawą  działania  detektora  dymu  czujki  jest  zasada  Tyndala  –  rozpraszanie  promienia  świetlnego  na

cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane
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przez diodę nadawczą. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu. Wnikające

do czujki ciepło powoduje zmiany rezystancji termistorów. Informacje o czynnikach pożarowych z czterech

detektorów poddawane są zaawansowanej  analizie  sygnałowej  przez mikroprocesor,  który  ocenia stopień

zagrożenia pożarowego.

Komunikacja  między  centralą  systemu,  a  czujkami  odbywa  się  za  pośrednictwem  adresowalnej,

dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie

dowolnych  informacji  z  centrali  do  czujki  i  z  czujki  do  centrali  np.:  ocenę  stanu  otoczenia  (zadymienia,

temperatury),  tendencję jego zmiany oraz aktualną wartość analogową temperatury i  gęstość zadymienia.

Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie

stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali.

Czujka po przekroczeniu założonego progu czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu

komory pomiarowej w celu poinformowania służb serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań.

Czujka  wyposażona  jest  w  wewnętrzny  izolator  zwarć,  który  odcina  sprawną  część  linii  dozorowej  od

sąsiadującej części  uszkodzonej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujki.  Stan alarmowania czujki

sygnalizowany jest  impulsowym,  czerwonym światłem,  umieszczonych  po przeciwnych  stronach obudowy

czujki.  Wskaźnik  umożliwia  szybką  lokalizację  alarmującej  czujki  i  stanowi  pomoc  przy  okresowym

sprawdzaniu działania czujki. Jeżeli czujka jest źle widoczna lub zainstalowana w trudno dostępnym miejscu,

można do niej dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania WZ.

Czujki należy instalować w najwyższym punkcie danego pomieszczenia. W przypadku bliskiego sąsiedztwa

lamp  oświetleniowych  -  czujki  należy  instalować  w  odległości  co  najmniej  0,5m  od  nich.  Czujki  należy

instalować w odległości nie mniejszej niż 1,5m od instalacji systemu wentylacji i klimatyzacji oraz 0,5m od

ścian. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP przeznaczone są do pracy w adresowalnych pętlach dozorowych central

sygnalizacji pożarowej systemu. Są elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania informacji

o zauważonym pożarze poprzez jego ręczne uruchomienie - wyzwalane przez człowieka i dla tego jest to

traktowane jako  100% pewna „informacja"  o  pożarze  dlatego  w konfiguracji  centrali  pożarowej  wywołuje

natychmiastowy  alarm  II  stopnia.  Ostrzegacz  ROP  w  wykonaniu  standardowym  przewidziany  jest  do

instalowania  wewnątrz  obiektów.  Ostrzegacze  mają  wewnętrzne  izolatory  zwarć.  Przeznaczone  są  do

montażu wtynkowego. Przy wykorzystaniu dodatkowej ramki maskującej można zamontować je natynkowo.

Przyciski  ROP należy  instalować na wysokości  1,5m od  podłogi  oraz w odległości  co  najmniej  0,5m od

pozostałych przycisków i  łączników innego przeznaczenia. Uruchomienie ostrzegacza powinno przebiegać

dwuetapowo i polegać na zbiciu szybki zabezpieczającej i wciśnięciu przycisku.

Wskaźnik zadziałania jest przeznaczony do optycznego informowania o stanie alarmowania czujki lub grupy
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czujek pożarowych w instalacji  alarmowej.  Przewidziany jest  do pracy w instalacjach konwencjonalnych i

adresowalnych. Montowany jest w miejscach, gdzie widoczność lub dojście do czujki jest mocno ograniczone.

Adresowalny  element  wielowyjściowy  sterujący  jest  przeznaczony  do  sterowania  rożnymi  urządzeniami

automatyki pożarniczej, zwłaszcza do załączania dźwiękowych systemów ostrzegania przed pożarem (DSO)

oraz tablic synoptycznych. 

W  przypadku  przejścia  kabli  przez  ściany  lub  stropy  oddzielające  pomieszczenia  wydzielone  pożarowo,

otwory  przepustowe  należy  wypełnić  materiałem  uszczelniającym  zapewniającym  taką  samą  odporność

ogniową jak oddzielenie pożarowe.

System za pomocą modułów sterujących powinien umożliwiać:

 wyłączenie klimatyzacji,

 otwarcie klap oddymiających poprzez centrale oddymiające.

Wykonawca  we  własnym  zakresie  zaprojektuje,  uzgodni  i  wykona  zgodnie  z  niniejszą  specyfikacją

funkcjonalne  połączenie  systemów  i  urządzeń  klimatyzacji  oraz  centrali  oddymiania  i  samych  klap

oddymiających obiekt.

Do okablowania systemu sygnalizacji pożaru projektuje się przewody:

 YnTKSY 1x2x0,8mm2 dla linii dozorowych 

 HDGs 2x1,5mm2 dla linii sygnalizacyjnych, wyłączenia klimatyzacji i otwarcia klap oddymiających.

 HDGs 3x2,5mm2 dla podłączenia zasilania podstawowego 230V. 

Ciągi kablowe należy prowadzić równolegle do ścian, a zmiany kierunku pod kątem 90 o. Przewody sygnałowe

należy układać minimum 30 cm od kabli zasilających 230V. Mocowanie przewodu wykonać certyfikowanymi

(CNBOP)  obejmami  o  odporności  ogniowej  E90.  Ograniczniki  przepięć  należy  połączyć  do  GUS  w

rozdzielnicy głównej 400/230V RG.

Instalacja telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej

Zgodnie z wytycznymi w budynku należy zainstalować urządzenia telewizji cyfrowej naziemnej i satelitarnej, w

tym wzmacniacz, wraz z antenami montowanymi na maszcie antenowym, gniazda końcowe, rozgałęźniki i

odgałęźniki  połączeniowe  do  poszczególnych  kondygnacji.  Cała  instalacja  powinna  stanowić  komplet

niezbędny  do  uruchomienia  telewizji  cyfrowej  naziemnej  i  satelitarnej  we  wskazanych  pomieszczeniach.

Projektowany system składa się z następujących elementów:

 anteny TV naziemnej i SAT,

 wzmacniacza szerokopasmowego,

 zespołu multitapów,

 zespołu odgałęźników i rozgałęźników,

 gniazd końcowych.
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Konfiguracja wyjść antenowych wzmacniacza umożliwi, przy wykorzystaniu anten kierunkowych pasma UHF

do odbioru sygnału z dwóch różnych kierunków oraz anteny pasma VHF. W całej instalacji przewiduje się

wykorzystanie przewodu TRISET 113.

Zaprojektowana instalacja ma za zadanie umożliwienie odbioru dowolnego programu naziemnego na każdym

gniazdku  antenowym  oraz  po  podłączeniu  abonenckiego  tunera  satelitarnego  również  programów

satelitarnych.  W zestawie telewizji  naziemnej  uwzględniono dwie anteny:  VHF oraz UHF o dużym zysku

energetycznym. W układzie przewiduje się wykorzystanie zwrotnicy do sumowania sygnałów oraz zestaw

wzmacniaczy kanałowych do wzmocnienia sygnałów. 

Gniazda  końcowe instalacji  należy  zainstalować w puszkach  podtynkowych w miejscach  wskazanych  na

schematach ok 20-30 cm nad podłogą przy gniazdach jednofazowych. Dokładną wysokość zainstalowania

gniazd należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 

Ochrona obiektu

W celu ochrony modernizowanego budynku przed włamaniem i dostępem osób nieupoważnionych projektuje

się system ochrony składający się z:

 Systemu telewizji dozorowej (CCTV)

 System sygnalizacji włamania i napadu

System telewizji dozorowej (CCTV)

System  telewizji  dozorowej  modernizowanego  budynku  projektuje  się  w  oparciu  

o kamery sieciowe IP i własną sieć lokalną pracującą w topologii pierścienia. W skład systemu będą wchodziły

dualne  kamery  stacjonarne  dzień/noc  z  filtrem  mechanicznym  

i  oświetlaczem  podczerwieni  oraz  kamery  kolorowe.  Kamery  dualne  projektuje  się  tak  aby  obejmowały

najbliższy teren wokół budynku. Kamery kolorowe w obudowie kopułowej zostaną wykorzystane do obserwacji

wejść. Kamery wewnątrz budynku powinny posiadać możliwość ręcznej regulacji ogniskowej, która umożliwi

odpowiednie skadrowanie obrazu w celu identyfikacji osób wchodzących do budynku. 

Strumienie wizyjne ze wszystkich kamer zostaną nagrane na sieciowym rejestratorze wizji z wbudowanymi

dyskami twardymi. Należy zapewnić odpowiednią pojemność dysków umożliwiającą zapisywanie wizji przez

14 dni z prędkością ok. 10 klatek na sekundę. 

Zewnętrzne  punkty  kamerowe  należy  zainstalować  na  elewacji  budynku  w  miejscach  wskazanych  na

schematach.  Dla  urządzeń  po  stronie  odbiorczej  projektuje  się  szafkę  typu  RACK  umiejscowioną  w

pomieszczeniu 1.11 na parterze budynku.

System CCTV należy zasilić z rozdzielnicy napięcia gwarantowanego 400/230 V RNG w piwnicy budynku.

System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

Projektuje  się  system SSWiN obejmujący  zakresem działania  komunikację  oraz wszystkie  pomieszczenia
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wewnątrz  budynku.  Przy  głównych  wejściach  do  budynku  projektuje  się  panele  LCD  umożliwiające

zazbrojenie  i  rozbrojenie  stref  objętych  ochroną.  Wyznaczenie  poszczególnych  stref  ochrony  należy

przeprowadzić w uzgodnieniu z Inwestorem. W celu przekazywania alarmu włamaniowego do wyznaczonej

osoby,  lub  jednostki  ochrony  należy  wyposażyć  centralę  alarmową  w  moduł  GSM  zastępujący  linię

telefoniczną. 

Do realizacji systemu należy zastosować centralkę alarmową kl. S posiadającą możliwość rozbudowy, podział

na co najmniej 32 niezależne strefy, pełną adresowalność elementów liniowych wraz z ich opisem a także

realizację funkcji kontroli dostępu. 

Centralę systemu należy zainstalować w pomieszczeniu 2.08 na piętrze budynku.

Eksploatacja  systemu  SSWiN  powinna  być  prowadzona  zgodnie  z  instrukcjami  obsługi  

i  dokumentacją techniczno ruchową urządzeń, które zostaną dostarczone podczas odbioru technicznego i

szkolenia  obsługi.  Wymagane jest,  aby  system był  serwisowany przez  uprawnionego instalatora,  co  jest

warunkiem poprawnego  działania  systemu.  W sytuacji  zaistnienia  zagrożenia  włamaniowego na  obiekcie

wszystkie stany będą przekazywane za pomocą telefonii komórkowej pod wskazany numer telefonu, który

należy  ustali  z  Użytkownikiem podczas  uruchamiania.  Przed  przystąpieniem do  realizacji  należy  z  ustali

docelowe wyposażenie pomieszczeń w celu wyeliminowania problemów związanych  z zasłonięciem czujek.

Sygnalizacja  stanów  alarmowych  odbywać  się  będzie  za  pomocą  sygnalizatorów  optyczo-akustycznych

zewnętrznych z wbudowanym akumulatorem, zainstalowanych na elewacji budynku oraz wewnątrz budynku.

System sygnalizacji włamania i napadu zostanie zasilony z rozdzielnicy zasilania gwarantowanego 400/230 V

RNG  umiejscowionej  w  piwnicy  budynku,  w  pomieszczeniu   -1,01.  Oprócz  zasilania  podstawowego  z

rozdzielnicy  napięcia  gwarantowanego,  centrala  powinna  zostać  wyposażona  w  baterię  akumulatorów

pozwalającą  na  podtrzymanie  dozoru  nad  obiektem  na  co  najmniej  24h,  po  czym  zasilanie  rezerwowe

powinno pozwolić na przeprowadzenie 2 alarmów mogących trwać 15 min.

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano:

 ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa),

 ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa),

Zgodnie  z  przyjętym  systemem  ochrony  maksymalny  czas  wyłączenia  napięcia  

w  przypadku  uszkodzenia  izolacji,  wynosi:  5  sekund  dla  obwodów  rozdzielczych  oraz  0,4  sekundy  dla

obwodów odbiorczych. Ochrona zrealizowana przez zabezpieczenia poszczególnych obwodów (bezpieczniki

topikowe oraz wyłączniki instalacyjne).

Dodatkowa ochronę stanowić będą wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim, prądzie

zadziałania 30mA i prądzie znamionowym In = 25A, 40A.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

59



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ SPRĘŻARKOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI 

Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  pomiary  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  wszystkich

obwodów, rezystancji izolacji przewodów, sprawdzenie i test działania wyłączników różnicowoprądowych oraz

ciągłości przewodu PE.

Ochronie podlegają wszystkie części metalowe aparatów niebędące w normalnych warunkach pod napięciem,

a mogące się znaleźć w chwili awarii.

Połączenia wyrównawcze

Instalacja  wyrównawcza  potencjałów  obejmuje  ułożenie  głównej  szyny  wyrównawczej  łączącej  części

przewodzące w celu wyrównania ich potencjałów.

Główną  szynę  wyrównawczą  należy  zainstalować  w  rozdzielnicy  głównej  400/230V  RG.  Główną  szynę

wyrównawczą  należy  połączyć  z  wyprowadzeniem  uziomu  otokowego  

w tym samym pomieszczeniu.

Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć:

 przewody ochronne,

 uziom instalacji odgromowej,

 elementy metalowe innych instalacji,

 uziom  skrzynki pomiarowej 

Ponadto należy stosować lokalne połączenia wyrównawcze potencjałów.

Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa

Ryzyko uszkodzeń

W celu zredukowania ryzyka powstania znacznych strat materialnych lub utraty życia ludzi i zwierząt w skutek

wyładowań atmosferycznych, należy stosować odpowiednie środki ochrony odgromowej zgodnie z normami

PN-EN 62305. Szacowanie ryzyka na podstawie normy PN-EN 62305:2 pozwala zadecydować czy należy

dobrać nowe środki ochrony w celu zmniejszenia ryzyka do wartości akceptowalnej. Klasyfikacja ryzyka R T

została podzielona ze względu na typy prawdopodobnych strat, w których wyróżnić można:

R1 - ryzyko utraty życia ludzkiego,

R2 – ryzyko utraty usług publicznych,

R3 – ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego,

R4 – ryzyko poniesienia znacznych strat materialnych.

Tabela 1: Wartości tolerowane poszczególnych części ryzyka RT zostały podane w normie.

Typy straty
Utrata życia ludzkiego R1

Utrata usług publicznych R2

Utrata dziedzictwa kulturowego R3
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Ryzyko R jest sumą komponentów Rx które zostały podzielone ze względu na związek z obrażeniami istot

żywych  poprzez  wyładowanie  elektryczne,  również  to  pochodzące  od  linii  wchodzących  do  budynku,

komponenty  związane  z  obrażeniami  fizycznymi  oraz  związane  

z awarią systemu wewnętrznego.

Każdy komponent ryzyka jest iloczynem:

- Nx – rocznej liczby groźnych zdarzeń związanych z wyładowaniami piorunowymi,

- Px – prawdopodobieństwem wywołania szkody,

- Lx – średniej wartości strat.

Liczba  groźnych  zdarzeń  jest  związana  z  rozmiarem  i  charakterystyką  obiektu  

i otaczającego środowiska oraz średnią gęstością roczną wyładowań w danym regionie. Prawdopodobieństwo

szkody zależy od stosowanych środków ochrony odgromowej i przepięciowej. Średnia wartość strat wynika z

rozmiaru szkód jakie może wywołać potencjalne wyładowanie bezpośrednie oraz pośrednie.

Do  obliczeń  przyjęto  iż  ryzyko  utraty  życia  ludzkiego  jest  w  tym  przypadku  najistotniejsze.  Tym samym

ustalono wartość dopuszczalną ryzyka zgodnie z tabelą 1.

1.1.1. Analiza komponentów ryzyka i dobór środków ochrony

Obliczenia  wykazały  iż  istniejące  ryzyko  utraty  życia  ludzkiego  przekracza  wartość  dopuszczalną.  W

obliczeniach  zdecydowanie  przeważa  ryzyko  związane  z  obrażeniami  fizycznymi  w  strefie  Z1,  a  więc

wewnątrz budynku. W związku z powyższym obiekt powinien zostać wyposażony w instalację odgromową

oraz ograniczniki przepięć.

Zastosowanie  instalacji  odgromowej  klasy  IV  spowoduje  redukcję  prawdopodobieństwa  wystąpienia

niebezpiecznego  zdarzenia  do  wartości  0,2.  W  celu  redukcji  ryzyka  utraty  życia  ludzkiego  R  wskutek

wyładowania  atmosferycznego  do  wartości  akceptowalnej  niezbędne  jest  wykonanie  połączenia

wyrównawczego  oraz  instalacja  ograniczników  przepięć  typu  I+II.  Instalacja  wyrównawcza  potencjałów

obejmuje  ułożenie  głównej  szyny  wyrównawczej  łączącej  części  przewodzące  w  celu  wyrównania  ich

potencjałów.  Do  głównej  szyny  wyrównawczej  należy  przyłączyć  przewody  ochronne,  uziom  instalacji

odgromowej, elementy metalowe innych instalacji oraz uziom skrzynki pomiarowej. Ponadto należy stosować

lokalne połączenia wyrównawcze potencjałów.

Zewnętrzna instalacja odgromowa

Instalacja  odgromowa  powinna  zostać  wykonana  zgodnie  z  założeniami  wynikającymi  

z normy PN-EN 62305-1 dla IV klasy ochrony odgromowej.

Odstępy iskrobezpieczne

Wytrzymałość  izolacji  elektrycznej  pomiędzy  zwodem  lub  przewodem  odprowadzającym  a  metalowymi
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częściami  obiektu,  instalacjami  i  urządzeniami  może  zostać  zapewniona  przez  zastosowanie  odstępu

izolacyjnego s między elementami:

Zwody odgromowe

Zwody odgromowe na dachu budynku należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-1. Zakłada się iż:

 Maksymalne wymiary oka siatki zwodów poziomych powinny wynosić nie więcej niż 20 x 20 m,

 Maksymalny promień toczącej się kuli nie powinien przekraczać 60m,

 Przewody odprowadzające prąd piorunowy należy ułożyć z odstępem =<20m,

 Zwody poziome należy prowadzić drutem FeZn o średnicy 8 mm.

 Miejsca połączeń zakonserwować i zabezpieczyć przed korozją,

W związku z powyższym zaprojektowano zwody poziome, które będą prowadzone na szczycie dachu oraz

zwody pionowe które obejmują strefą ochronną cały dach budynku. 

Przewody odprowadzające

Przewody odprowadzające należy wykonać drutem FeZn o średnicy 8mm. Przewody te należy prowadzić po

elewacji budynku.

Złącza kontrolne

Na  przewodach  odprowadzających  należy  zainstalować  złącza  kontrolne  zgodnie

 z normą PN-EN 62305. Złącza kontrolne zostaną zabudowane w ziemi w specjalnej oznakowanej obudowie.

Studzienki  uziomowe  należy  w  sposób  trwały  oznaczyć  symbolem  uziemienia  oraz  identyfikowalnym

oznaczeniem zgodnie z planem. Połączenia należy zakonserwować i zabezpieczyć przed korozją.

Uziomy

W celu  uzyskania  odpowiedniej  wartości  rezystancji  uziemienia  zaprojektowano uziom otokowy.  Wszelkie

połączenia podziemne z uziomem otokowym jeżeli nie będą dostępne w czasie eksploatacji (poprzez złącza

kontrolne) wykonać należy jako spawane, a miejsca spawów zabezpieczyć należy na gorąco przed korozją

(dopuszcza  się  skręcanie  za pomocą atestowanych złącz).  Przy  prowadzeniu  prac  spawalniczych  należy

zachować  szczególną  ostrożność  i  z  bezpośredniego  otoczenia  należy  usunąć  ewentualne  materiały

łatwopalne.  Do  uziomu  należy  podłączyć  główną  szynę  wyrównawczą  obiektu,  miejscowe  szyny

wyrównawcze,  ograniczniki  przepięć  oraz  inne  metalowe  części  obiektu.  Miejsca  połączeń  należy

zakonserwować i zabezpieczyć przed korozją.

Kontroli ciągłości uziemienia należy dokonać na etapie wykonawstwa, przed zalaniem fundamentu oraz  po

kompletnym wykonaniu uziomu. Należy zadbać aby:

 Wszystkie wartości rezystancji uziemienia były zbliżone do siebie.

Montaż urządzeń instalacji odgromowej

Montaż  należy  wykonać  zgodnie  z  zapisami  normy  PN-EN  62305.  Montażu  powinna  dokonywać
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specjalistyczna ekipa montażowa w skład której wchodzi osoba posiadająca pogłębioną wiedzę z zakresu

ochrony odgromowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Czynności montażowe należy przeprowadzić w ścisłej współpracy i przy udziale osób nadzorujących pracę

systemów  oraz  przedstawicieli  komórki  BHP.  Montaż  należy  zakończyć  pracami  pomiarowymi  i  kontrolą

poprawności działania systemu. Wykonanie instalacji należy potwierdzić spisaniem stosownej notatki.

Konserwacja urządzeń instalacji odgromowej

Urządzenia  instalacji  odgromowej  powinny  być  poddawane  przeglądom  i  konserwacji  

w  terminach  ustalonych  na  podstawie  normy  PN-EN  62305-3  i  wewnętrznych  uzgodnień  

z Inspektorem.

Warunki oddania do użytkowania urządzeń i instalacji

Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie z  normą

PN-HD  60364-6:  2008.  Wszystkie  obwody  elektryczne  muszą  zostać  przekazane  do  eksploatacji  na

podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiającym protokołów uruchomienia i sprawdzenia.

Wykonawca po zakończeniu prac branży elektrycznej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

 oświadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodności wykonanych prac z  dokumentacją wykonaw-

czą Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami, itp.,

 opracowaną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej - (projekty + płyty CD),

 protokoły  pomiarowe z wykonanych pomiarów i  prób wykonanych zgodnie z  normą PN -  HD 60364-

6:2008,

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

 dokumentację powykonawczą w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami rzeczoznawcy oraz 2 egz. wer-

sji elektronicznej CD,

 certyfikaty  CNBOP  zamontowanych  w  Systemie  urządzeń  oraz  przewodów  po  

3 egz.,

 protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, itp.) 3

egz.,

 protokół rezystancji pętli  dozorowej (z uwzględnieniem wymagań technicznych producenta Systemu) 3

egz.,

 protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: czujki, przyciski (udokumentować wydru-

kami z drukarki Systemowej) 3 egz.,

 protokoły współpracy Systemu z urządzeniami oraz systemami (central wentylacji, drzwi ewakuacji, sys -

tem monitoringu pożarowego do PSP), po 3 egz., 
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 lista  adresów  logicznych  wszystkich  elementów  adresowalnych  Systemu  wraz  

z nadanymi im opisami elementów 3 egz.,

 lista  numerów  logicznych  wszystkich  sterowań  wykonywanych  przez  System  wraz  

z nadanymi im opisami 3 egz.,

 zestawienie (matrycę) logicznych sterowań wykonywanych przez System  3 egz.,

 protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu 3 egz.,

 instrukcję użytkownika w języku polskim 3 egz.,

DTR,  karty  katalogowe,  karty  gwarancyjne,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności  zastosowanych  urządzeń  i

aparatów elektrycznych, kabli i osprzętu elektrycznego.

Uwagi:

 Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  niniejszym  projektem,  ustaleniami  

z Inwestorem oraz obowiązującymi przepisami i normami.

 Po wykonaniu wszystkich prac należy sporządzić protokoły z badań i pomiarów.

 Prace mogą wykonać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia

1997 r. (Dz. U. nr 54 poz. 384) „Prawo Energetyczne”.

 Wymagania  kwalifikacyjne  dla  osób  zajmujących  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci

energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2003

r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

 Zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  (Dz.  U.  Nr  89  poz.  414)  przy  wykonywaniu  prac  budowlano-

montażowych  należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  

i stosowania w budownictwie.

 Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z

odrębnymi przepisami wydano:

 certyfikat  na  znak bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i

dokumentów technicznych,

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polska normą lub aprobatą techniczną (w

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak

bezpieczeństwa.

Stosowane przepisy i normy

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) Prawo budowlane;

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. nr 54 poz. 384) Prawo energetyczne;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
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projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej,  wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 21 lutego 2003 r.  w sprawie

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828);

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  (Dz.  U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie

wykonania robót budowlanych;

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1997 r. (Dz. U. nr 169 poz. 1650) w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym;

 PN-HD  60364-4-443  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Część  4-443:  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa  –  Ochrona  przed  zaburzeniami  napięciowymi  i  zaburzeniami

elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi;

 PN-HD  60364-5-54:2011  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  Część  5-54:  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne;

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzenie;

 PN-EN  50173-1:2007  Technika  Informatyczna  -  Systemy  okablowania  strukturalnego  -  Część  1:

Wymagania ogólne.

 PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Budynki

biurowe.

 PN -EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

 PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne,

 PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem,

 PN-EN 62305-3:2009,  Ochrona  odgromowa –  Część  3:  Uszkodzenia  fizyczne  obiektów  i  zagrożenie

życia,

 PN-EN  62305-4:2009,  Ochrona  odgromowa  –  Część  4:  Urządzenia  elektryczne  

i elektroniczne w obiektach.

Informacja BIOZ

Podstawa opracowania

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
___________________________________________________________________________________________________________________________________

65



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ SPRĘŻARKOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

Opis zasadniczych robót

Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest wykonanie instalacji elektrycznej modernizowanego

budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Przewidywane zagrożenia 

Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są:

a) Praca pod i w pobliżu napięcia,

b) Praca na wysokości przy montażu osprzętu,

c) Możliwość poślizgnięcia i upadek,

d) Zaprószenie ognia,

e) Upadek do wykopu,

f) Możliwość przysypania w wykopie,

g) Możliwość potrącenia przez pracujące maszyny,

Prowadzenie instruktażu

a)  Przed przystąpienie do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni,

b)  Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną poinformowani przez

osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia,

c)  Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim pracowników.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

a) Rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze,

b) Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty,

c) Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt ochrony osobi -

stej,

d) W pobliżu stanowisk, na których może wystąpić zaprószenie ognia należy zlokalizować przenośny

sprzęt gaśniczy,

e) Roboty mogą wykonywać tylko uprawnieni pracownicy posiadający ważne zaświadczenie kwalifikacyj -

ne.

Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót

a) Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  27.09.1997  r.  tekst  jednolity  z  dnia

28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

wykonania robót budowlanych.

IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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Zgodnie  z  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny

odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie  z  dnia  12.kwietnia 2002r.  (Dz.U.  Nr 75, poz.  690) z  późniejszymi

zmianami  modernizowane  przegrody  zewnętrzne  -  ceglane  ściany  powinny  spełniać  wymagania

maksymalnego współczynnika przenikania ciepła wynoszącego:

 dla ściany zewnętrznej, (przy temp. >16st)  

od 1 stycznia 2014r.  UC(max) = 0,25 W/(m2K).

 dla ściany zewnętrznej, (przy temp. >16st)  

od 1 stycznia 2017r.  UC(max) = 0,23 W/(m2K).

Dla budynków objętych ochroną konserwatorską nie wymaga się charakterystyki energetycznej. 

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r.  poz. 2117)

ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej.

1.1. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych 

pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb 

charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów

przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr

109, poz. 719).Na poziomie parteru występować będzie proces ważenia piwa.

1.2. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Zgodnie z „warunkami technicznymi” budynek klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi:

-parter –ZL III;

Na poszczególnych kondygnacjach przebywać będzie:

• parter: maksymalnie 50 osób; 

• I piętro: maksymalnie 15 osób; 

1.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń ZL. Gęstość obciążenia ogniowego dla
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pomieszczeń technicznych ,gospodarczych i magazynowych wynosi poniżej 500MJ/m2.

1.4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych nie występuje. 

1.5. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia

elementów budynku.

Wymagana klasa odporności pożarowej „C”. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla

klasy „C” odporności pożarowej:

• główna konstrukcja nośna – R60 (NRO), 

• stropy – REI60 (NRO), 

• ściana zewnętrzna – EI30 (NRO), 

• ściana wewnętrzna – EI15 (NRO), 

• konstrukcja dachu – R15 (NRO), 

• przekrycie dachu – RE15 (NRO), 

• obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI15 (NRO), 

• konstrukcja schodów – R30 (wykonane z materiałów niepalnych). 

1.6. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 660 m2.Wydziela się pożarowo pomieszczenia kotłownia-

wymiennikownia ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej EI60 i REI 60 , drzwi do tych pomieszczeń o

klasie odporności ogniowej EI 30. Przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany i strop zabezpieczone

zostaną do klasy odporności ogniowej EI 60. 

Zejście do piwnicy zostanie zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. Przejścia instalacyjne

powyżej 4 cm. przechodzące przez strop piwnicy zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI60.

1.7. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów

sąsiadujących.

Budynek wolnostojący spełniający wymagania w zakresie odległości od obiektów sąsiednich – całość zgodnie

z §271 warunków technicznych.

1.8. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
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Ewakuację pionową z budynku zapewnia obudowana pożarowo klatka schodowa posiadająca następujące

parametry użytkowe: 

• szerokość biegu; 1,20m 

• szerokość spocznika: 1,50m 

Klatka schodowa zostanie wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu z jej przestrzeni .Ponadto z

poziomu piętra zapewnia się ewakuacje schodami wewnętrznymi.  Z klatki  schodowej zapewniono wyjście

drzwiami o szerokości 1,2m w świetle (nieblokowane skrzydło 0,9m). 

Długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 30m (przy jednym dojściu) w tym 20 m po poziomej drodze. 

Długość przejścia w pomieszczeniach nie przekracza wartości dopuszczalnej tj. 40m (ewakuacja maksymalnie

przez 3 pomieszczenia). 

1.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Budynek zostanie wyposażony w :

– przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  umiejscowiony  w  pobliżu  wejścia  głównego  do  budynku

oznakowany  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  w  tym  zakresie.  Przycisk  wyłącznika

przeciwpożarowego  prądu  zostanie  połączony  z  rozdzielnią  elektryczną(w  której  to  następować

będzie wyłączenie dopływu prądu) za pomocą kabla o klasie odporności ogniowej PH90.

– instalację odgromową w wykonaniu podstawowym.

1.10. Stałe elementy wyposażenia wnętrz

Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej

Normy. 

Okładziny  sufitów  oraz  sufity  podwieszone  wykonane  będą  z  materiałów  niepalnych  lub  niezapalnych,

niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

1.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  celu  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu

bezpieczeństwa pożarowego budynek wyposaża się w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

• samoczynne urządzenie oddymiające klatkę schodową: klata schodowa zostanie wyposażona w 

samoczynne urządzenie oddymiające wykonane zgodnie z postanowieniami PN-B-02877-4:2001/Az1.

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. 

Zasady projektowania. Zasilanie w energię elektryczną w/w urządzeń odbywać się będzie kablem o 

klasie odporności ogniowej PH90. Przyciski do uruchomienia ręcznego zostaną zlokalizowane na 
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wszystkich kondygnacjach. Uzupełnienie powietrza do oddymiania zostanie zapewnione poprzez 

automatyczne otwarcie drzwi. Powierzchnia czynna oddymiania 5% rzutu powierzchni klatki 

schodowej.

• instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: wykonaną zgodnie z postanowieniami PN-EN 

1838 i PN-EN 50172. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadać będą indywidualne inwertery oraz

funkcję auto-test. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natężenie 

światła co najmniej 1Lux i 5 Lux w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych. 

• hydranty wewnętrzne 25: z wężem półsztywnym o wydajności 1dm3/s. Przewody instalacji, z której 

pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych. 

Czas działania hydrantu wewnętrznego wynosić będzie co najmniej jedną godzinę. Miejsca lokalizacji 

hydrantów wewnętrznych zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym 

zakresie.

• System  sygnalizacji  pożarowej  realizujący  w  przypadku  pożaru  następujące  zadania:

wyemitowanie  sygnału  ostrzegawczego  na  każdej  kondygnacji  ,  uruchomienie  urządzenia

oddymiającego  klatkę schodową,

1.12. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy.

Budynek wyposażony  zostanie  w gaśnice  przenośne zgodnie  z  zasadami  określonymi  w rozporządzeniu

MSWiA  z  dnia  7  czerwca  2010r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów

budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  z  2010r.  Nr  109,  poz.  719).tj.  gaśnice  proszkowe  cztero  lub  sześciu

kilogramowe  do  gaszenia  pożarów grupy  ABC.  Długość  dojścia  do  30m.  Jedna  jednostka  masy  środka

gaśniczego 2kg zastosowanego w gaśnicach przypadać będzie na każde 100m2 powierzchni.

1.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych,  a  w  szczególności  informacje  o  drogach  pożarowych,  zaopatrzeniu  w  wodę  do

zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

Do budynku droga pożarowa nie jest wymagana-zapewnia się dojazd. 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru – 10dm3/s. 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi sieć wodociągowa, na której zabudowano  

hydrant zewnętrzny DN80 o wydajności co najmniej 10dm3/s. Odległość hydrantów od chronionego budynku

wynosi od 5m do 75m . 

Uwaga: 
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• wszystkie  zastosowane materiały i  rozwiązania  systemowe muszą posiadać dokumenty formalno-

prawne  w  zakresie  rozprzestrzeniania  ognia  oraz  odporności  ogniowej  (deklaracje  zgodności,

aprobaty oraz certyfikaty), 

• przed  przystąpieniem  do  użytkowania  należy  opracować  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

(Dz.U.z 2010r. Nr109,poz.719. 

VI. UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia

funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej

oraz zgodnie z treścią pozwolenia na budowę.

W trakcie prowadzonych robót,  mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszy projekcie. W każdej

sytuacji  należy zgłosić  się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku

jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić projektanta.

Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności.

VII.  INFORMACJA BIOZ

Informację BIOZ opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

2. nazwa i adres obiektu budowlanego:

budynek oświaty, kultury i nauki

44-200 Rybnik, ul. Ignacego Mościckiego 3

3. imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

4. imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację:

mgr inż. arch. Magdalena Szyszkowska-Kucia ul. Marii Konopnickiej 36/18, 41-500 Chorzów

Informacja ogólna:

Terenie Zabytkowej kopalni „Ignacy” przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku

Budynek byłej Sprężarkowni – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

Część opisowa:

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
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5. roboty ziemne

6. wykonanie przyłączy do budynku

7. renowacja elewacji i konstrukcji dachu

8. prace konserwatorskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych

9. wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych

10. wykonanie pokrycia dachu

11. montaż okien i drzwi (zewnętrznyh i wewnętrznych)

12. wykończenie obróbek blacharskich

13. wykonanie ścian wewnętrznych nośnych i działowych

14. wykonanie instalacji wewnętrznych

15. odczyszczenie ścian i posadzek piwnicy

16. wykonanie posadzek na parterze i na piętrze

3.  Elementy  zagospodarowania  terenu  które  mogą  stworzyć  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia

ludzi:

- samochody ciężkie, wykopy, dźwigi, rusztowania

4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m a w szczególności;

-  wykonywanie dachu,  wykonywanie obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź

dachu.

- wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

- wykonywanie stropów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

- wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

4.2.  Wykonywanie  wykopów  o  ścianach  pionowych  bez  rozparcia  o  głębokości  powyżej  1,5  m  oraz  o

bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3 m:

- wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią

- wykonywanie ścian piwnicy (dla budynków podpiwniczonych): niebezpieczeństwo przysypania ziemią

4.3.  Wykonywanie  prac  z  udziałem  dźwigu:  niebezpieczeństwo  związane  z  zerwaniem  się  materiału

transportowanego i uszkodzeniem dźwigu.

5.  Sposoby  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót

szczególnie niebezpiecznych

5.1.  Przy  wykonywaniu  ścian:  wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  przepisami  zawartymi  w

Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bhp  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty

___________________________________________________________________________________________________________________________________

72



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ SPRĘŻARKOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI 

na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.

5.2.  Przy  wykonywaniu  stropów:  wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  przepisami  zawartymi  w

Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bhp  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych; Dz.U. nr  47 poz.  401 rozdział  rozdział  9 – Roboty na wysokościach, rozdział  14 – Roboty

zbrojarskie i betoniarskie.

5.3.  Przy  wykonywaniu  konstrukcji  i  pokrycia  dachowego:  wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z

przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy

wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział

13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne.

5.4. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni  być zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu

robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia życia

6.1.  Na  pomieszczeniu  specjalnym oznaczonym na  planie  terenu  budowy  (sporządza  kierownik  budowy)

umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- policji

6.2.  W pomieszczeniu  socjalnym oznaczonym na planie,  umieścić  punkty  pierwszej  pomocy obsługiwane

przez pracowników wyszkolonych  tym zakresie

6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym wg oznaczenia na planie

6.4. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym w/g oznaczone na na planie

6.5.  Pasy  i  linki  zabezpieczające  przy  pracach  na  wysokości  umieścić  w  pomieszczeniu  socjalnym  w/g

oznaczone na na planie

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. 1,5 m i oznaczyć na planie
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