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DOKUMENTY

2018

•

pozwolenie nr 1162/N/2018

•

zapewnienie dostaw wody i warunki techniczne

inż. Sławomir Śliwka

podłączenia DT 01/12/2018
•

zapewnienie odbioru nieczystości płynnych oraz
warunki techniczne podłączenia do kanalizacji
sanitarnej DT-K-01/12/18

•

uprawnienia projektantów

•

zaświadczenia o przynależności do izb

•

oświadczenia projektantów

„PROKO-ART” inż. Sławomir Śliwka
49-305 Brzeg ul. ks. Makarskiego 33/15
NIP 747-181-42-43
TEL. +48 602-597-155
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Brzeg, listopad 2018r.
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (ujednolicony tekst Dz. U.
2018

poz.

1202)

oświadczam

że

PROJEKT

BUDOWLANY

BUDYNKU

ZAPLECZA

SOCJALNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O. I C.W.U.,
ELEKTR. ORAZ WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ DLA LZS SKOROGOSZCZ w
Skorogoszczy przy ul. Słowackiego dz. nr 191/4 wykonany został zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej w branży:

Architektonicznej

…………………………………………..
(podpis)

Konstrukcyjnej

…………………………………………..
(podpis)

…………………………………………..
(podpis)

Sanitarnej
…………………………………………..
(podpis)

Elektrycznej
…………………………………………..
(podpis)
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Brzeg, listopad 2018r.
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (ujednolicony tekst Dz. U.
2018 poz. 1202) oświadczam że, obiekt budowlany objęty PROJEKTEM BUDOWLANYM
BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.KAN., C.O. I C.W.U., ELEKTR. ORAZ WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ DLA LZS
SKOROGOSZCZ w Skorogoszczy przy ul. Słowackiego dz. nr 191/4 jest obiektem o prostej
konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia w branży:

Architektonicznej

…………………………………………..
(podpis)

Konstrukcyjnej

…………………………………………..
(podpis)

…………………………………………..
(podpis)

Sanitarnej
…………………………………………..
(podpis)

Elektrycznej
…………………………………………..
(podpis)
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI

Obiekt:

BUDYNEK SOCJALNY

Adres:

49-345 Skorogoszcz; ul. Słowackiego

2018
inż. Sławomir Śliwka

dz. nr 191/4
Stadium: Projekt architektoniczno- budowlany
Inwestor: GMINA LEWIN BRZESKI
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski

„PROKO-ART” inż. Sławomir Śliwka
49-305 Brzeg ul. ks. Makarskiego 33/15
NIP 747-181-42-43
TEL. +48 602-597-155
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 191/4
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO WRAZ Z
WEWNĘTRZNYMI

INSTALACJAMI

WOD.-KAN.,

C.O.

I

C.W.U.,

ELEKTR.

ORAZ

WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ DLA LZS SKOROGOSZCZ lokalizowanego przy ul.
Słowackiego, dz. nr 191/4.
Obiekt zostanie zlokalizowany na działkach już zabudowanych obiektami sportoworekreacyjnymi.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki
LZS Skorogoszcz powstał w 1948, zlokalizowany jest w centralnej części
miejscowości Skorogoszcz przy parku na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie
Zgospodarowania Przestrzennego (MPZP) US- teren sportu i rekreacji.
W ramach istniejącej zabudowy na dz. nr 191/4 zlokalizowano 2 boiska piłkarskiepierwsze z naturalną nawierzchnią trawiastą o wymiarach 104x62m, drugie z nawierzchnią
sztuczną o wymiarach 40x20m; oba boiska są oświetlone światłem sztucznym.
Uzupełnieniem zabudowy dz. jest drewniana wiata o wymiarach 2,01x2,16m.
Obiekty w ogólnej kondycji technicznej zadowalającej.
Lokalizację inwestycji przedstawiono na zdj. nr 1.1 [https://www.google.pl/maps]
oraz na projekcie

zagospodarowania terenu stanowiącej załącznik do niniejszego

opracowania.

Zdjęcie 2.1 Lokalizacja LZS Skorogoszcz [https://www.google.pl/maps]
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3. Projektowane zagospodarowanie działki
Projektowane zagospodarowanie działek zwiększone zostanie jedynie o obiekt
wymienione w pkt. 1 niniejszego opracowania wraz z utwardzeniem terenu.
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
1) przygotowanie terenu pod budowę budynku,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie ław fundamentowych wraz z izolacją p/ wodną,
4) murowanie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji p/ wodnej,
5) zagęszczenie gruntu/ podsypki piaskowej,
6) wykonanie płyty żelbetowej wraz z izolacja p/ wodną,
7) murowanie ścian nadziemia wraz z osadzeniem nadproży,
8) wykonanie wieńca i stropu gęsto żebrowego (dopuszcza się wyk. płyty żelbetowej,
9) murowanie ścian pierwszego piętra wraz z osadzeniem nadproży,
10) wykonanie wieńca i płyty żelbetowej- stropu,
11) wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem,
12) murowanie ścian szczytowych,
13) osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
14) wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ instalacji,
15) wykonanie instalacji wewnętrznych (wod.- kan., c.o. i c.w.u., elektr.),
16) roboty wykończeniowe,
17) wykończenie elewacji,
18) utwardzenie nawierzchni gruntowych i zagospodarowanie terenu.

Pozostała zabudowa bez zmian.
Lokalizacja projektowanego budynku została podyktowana: brakiem ingerencji w
istniejący drzewostan parku, dobrą funkcjonalnością pod kątem obsługi meczy piłkarskich
(łatwy dostęp do zaplecza również dla publiczności celem załatwiania potrzeb
fizjologicznych), istniejącym dostępem do dz. nr 191/4 od ul. Słowackiego, bliską lokalizacją
sieci. Należy zwrócić uwagę, że projektowane zagospodarowanie terenu uwzględnia przebieg
istniejącego chodnika o nawierzchni gruntowej oraz nie będzie zakłócało komunikacji
wewnątrz parku.
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4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
budowlanej- stan projektowany
Poniżej zestawiono powierzchnie nieruchomości oraz obiektu budowlanego.
BILANS TERENU LZS SKOROGOSZCZ
POWIERZCHNIA DZIAŁEK
LP. NR DZIAŁKI
POW. [m2]
1. 191/4

14707,0
RAZEM:
14707,0
POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
LP. NAZWA
POW. ZAB. [m2]
1. Istniejący budynek sklasyfikowany jako inny
13,0
2. Istniejąca wiata
8,3
3. Boisko sportowe wielofunkcyjne
800,0
RAZEM:
821,3
ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE UTWARDZONE/ NAWIERZCHNIE
GRUNTOWE
LP. NAZWA
POW. ZAB. [m2]
1. Istniejące utwardzenie terenu
4,5
2. Istniejący chodnik o nawierzchni gruntowej
366,2
RAZEM:
370,7
ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
LP. NAZWA
POW. ZAB. [m2]
1. Powierzchnia zieleni (w tym istniejące b.
13515,0
sportowe)
RAZEM:
13515,0
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW
LP. NAZWA
POW. ZAB. [m2]
1. Budynek zaplecza LZS
195,4
RAZEM:
195,4
POWIERZCHNIE ZIELNI I BILOGICZNIE CZYNNE W ZWIĄZKU Z
PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ
LP. NAZWA
1. Nawierzchnie gruntowe
2. Powierzchnia zieleni

Zwiększenie istniejącej zabudowy o:
Procentowe zmniejszenie terenów zielonych:
Udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w
związku z projektowaną inwestycją:

POW. ZAB. [m2]
424,2
12895,4

1440,9m2
4,6%
87,7%

Tabela nr 4.1. Zestawienie powierzchni.

Zgodnie z §3 ust. 50 pkt. 2 „ nieprzekraczalna linia zabudowy- obiekty budowlane
powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej
zgodnie z przepisami szczególnymi; wysokość projektowanej zabudowy- maksymalnie do
19

9,5m; powierzchnia zabudowy- maksymalnie 30% pow. działki; powierzchnia biologicznie czynnaminimum 70% powierzchni działki; geometria dachu- dopuszcza się dachy płaskie lub spadziste”warunki są spełnione.

5. Dane informacyjne
Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w strefie A ochrony konserwatorskiej miasta
Lewin Brzeski.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górnicze
Dziełka nie jest zlokalizowana na terenach górniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska

oraz

higieny

i

zdrowia

użytkowników

projektowanych

obiektów

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
Projektowana nie ma istotnego wpływu na środowisko z uwagi na brak emisji.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych
Przedmiotowy obiekt jest obiektem nieskomplikowanym konstrukcyjnie, roboty budowlane
nie przewidują wykorzystania niestandardowych technik budowlanych. Materiały użyte do budowy są
dostępne na rynku konsumenckim.

9. Obszar oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu w granicach działek objętych opracowaniem, zgodnie z §12,
13, 271-273 rozporządzeniem MI z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka
..................................................................

Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Stręg Kukuła

..................................................................................
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO WRAZ Z
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN., C.O. I C.W.U., ELEKTR. ORAZ WEWNĘTRZNĄ
LINIĄ ZASILAJĄCĄ DLA LZS SKOROGOSZCZ lokalizowanego przy ul. Słowackiego, dz. nr 191/4.
Obiekt zostanie zlokalizowany na działkach już zabudowanych obiektami sportoworekreacyjnymi.

2. Podstawa opracowania
• Zlecenie inwestora
• Wywiad z inwestorem
• Wizja lokalna
• Oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
• PFU " BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO DLA LZS SKOROGOSZCZ"
OPRACOWANY PRZEZ PROKO-ART inż. Józef Śliwka, 49-305 Brzeg, ul. ks.
Makarskiego 33/15
• Polskie normy budowlane
• Literatura techniczna

3. Opis stanu istniejącego
Wg projektu zagospodarowania dz. nr 191/4.

4. Przeznaczenie i program funkcjonalno użytkowy obiektu oraz charakterystyczne
parametry technicznego projektowanego obiektu (stan projektowany)
Planowana

inwestycja

zmierza

do

zapewnienia

odpowiednich

warunków

higieniczno- sanitarnych drużyn oraz kibiców korzystających z LZS Skorogoszcz.
Obiekt objęty opracowaniem będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w
zakresie adekwatnym dla ich potrzeb.
Wejście główne do budynku zlokalizowane zostanie od strony południowej tj. od
strony głównego boiska piłkarskiego. Wejście główne prowadzi do wiatrołapu skąd można
przejść do dalszej części budynku- komunikacji, a dalej do szatni gospodarzy i gości, pokoju
sędziego, pomieszczenia gospodarczego oraz na kl. schodową prowadzącą na poddasze
nieużytkowe. Z szatni zapewniono bezpośrednie przejście do osobnych umywalni
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(gospodarze, goście). Dodatkowo na parterze budynku zlokalizowano kotłownię na opał stały
(do 25kW), do której wejście zrealizowano bezpośrednio z zewnątrz (strona północna). W
budynku zapewniono też toalety dla kibiców- kobiet, niepełnosprawnych i mężczyzn; wejścia
do toalet zrealizowano z zewnątrz od strony wschodniej. W budynku przewidziano też
możliwość

przechowywania

sprzętu

w

specjalnie

przeznaczonym

do

tego

celu

pomieszczeniu, do którego zapewniono wejście z zewnątrz od strony południowej.
Na kondygnacji nieużytkowej nie przewiduje się żadnych pomieszczeń, a jest ona
wynikiem technicznych wytycznych dotyczących kominów. Zgodnie z "Wentylacja
grawitacyjna" Stefan Opaliński, Sławomir Raczak, Rzeszów 2003, minimalna wysokość
kanału hk= 4,0m- rys. 4.1

Rysunek 4.1 Sposób mierzenia minimalnej wysokości kanału hk

W przypadku wybudowania krótszych kanałów o wys. hk < 4,0m, będzie dochodzić
do ciągów wstecznych (nawiewanie powietrza do środka budynku łącznie ze spalinami),
braku ciągu. Efektem niewłaściwego funkcjonowania kominów będzie rozwój pleśni i
grzybów w pomieszczeniach budynku oraz stworzenie środowiska chorobotwórczego dla
człowieka.
W związku z powyższym zdecydowano się na wprowadzenie poddasza
nieużytkowego, w przypadku jego braku kominy budynku musiałyby wystawać na wys.
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ponad 3,0m powyżej powierzchni dachu, a to odbiłoby się negatywnie na architekturze
budynku oraz na ogólnym poczuciu estetyki wewnątrz parku.
Na zewnątrz budynku należy wykonać utwardzone nawierzchnie gruntowe terenu wg
koncepcji zagospodarowania terenu.
W tab. 4.1 określono charakterystyczne parametry budynku socjalnego LZS
Skorogoszcz objętego koncepcją.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUD. SOCJALNEGO
LZS SKOROGOSZCZ
parametr

wartość

powierzchnia zabudowy:

195,8m2

powierzchnia netto:

160,0m2

wysokość

kondygnacji

użytkowej/

2,98m i 2,77m

nieużytkowej:
1 229,0m3

kubatura:

Tabela 4.1 Charakterystyczne parametry budynku socjalnego LZS Skorogoszcz

W tab. 1.2- 1.4 zestawiono powierzchnię poszczególnych pomieszczeń, ich kubaturę
wewnętrzną oraz funkcję.
NR

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
NAZWA
POW.
Kubatura
[m2]
wenętrzna
[m3]

0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
0/10

wiatrołap
komunikacja
pom. gosp.
szatnia gosp.
umywalnia gosp.
kotłownia
pokój sędziego
łazienka
umywalnia gości
szatnia gości
WC kibiców- damski/
0/11 niepełnospr.
0/12 WC kibiców- męski
0/13 mag. na sprzęt

6,3
27,7
11,3
20,2
16,8
12,3
4,2
3,8
16,8
20,2
6,0

16,4
72,2
29,4
52,6
43,8
32,0
11,0
9,9
43,8
52,6
15,7

7,3
7,1
RAZEM: 160,0

Funkcja

komunikacyjna
komunikacyjna
gospodarcza
sanitarna
sanitarna
techniczna
sanitarna
sanitarna
sanitarna
sanitarna
sanitarna

19,0 sanitarna
18,4 magazynowa
416,9

Tabela 4.2 Zestawienie powierzchni, kubatury i funkcji pomieszczeń bud. socjalnego LZS Skorogoszcz
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5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Budynek zaplecza LZS o kształcie w rzucie prostokąta z dachem dwuspadowym o kącie
nachylenia równym 1,5o.
Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane:
• spełnieni wymagań podstawowych dot.:
a) bezpieczeństwa konstrukcji- konstrukcja zaprojektowana w oparciu o obowiązujące normy
budowlane, pozostawiono rezerwę wytężenia zaprojektowanych elementów
konstrukcyjnych
b) bezpieczeństwa pożarowego- obiekty zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem MI w
sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r., rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, rozporządzeniem MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów
c) bezpieczeństwo użytkowania- zaprojektowane elementy nie stwarzają zagrożenia
użytkowania
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiskazapewniono warunki j.w. zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r.,
ustawą o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
e) ochrony przed hałasem i drganiami- projektowany obiekt nie emituje hałasów oraz drgań;
projektowany obiekt nie są narażone na emisję hałasów i drgań
f) odpowiednie charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania
energii- obiekt zaprojektowany z materiałów spełniających wymogi warunków
technicznych, instalacje użytkowe dobrane pod kątem warunków technicznych z
uwzględnieniem minimalizacji zużycia energii.
• warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb w energię cieplną
i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników- obiekt wyposażony w
wymienione media,
b) usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów- wody opadowe z dachu odprowadzane będą
do kanalizacji deszczowej,

• możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie
szerokopasmowego dostępu do Internetu- nie dotyczy,
• możliwość utrzymania właściwego utrzymania stanu technicznego- wszystkie elementy
konstrukcyjne i el. obudowy zainstalowane ponad pow. ziemi łatwo dostępne
• niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające
się na wózkach inwalidzkich- zapewniono możliwość korzystania z obiektu przez osobu
niepełnosprawne,
• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy- zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26
września 1997r.
• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej- nie dotyczy
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• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną
konserwatorską- nie dotyczy
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej- zgodne z rozporządzeniem MI z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie
• poszanowanie, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej- brak oddziaływania
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy- na
budowie przebywać będą wyłącznie osoby upoważnione po wcześniejszym przeszkoleniu
BHP

6. Opis przyjętych rozwiązań projektowych
6.1 Budynek LZS
Projekt i wykonanie obejmuje BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNEGO DLA LZS
SKOROGOSZCZ.
Lokalizacja
Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w:
a) II strefie śniegowej- obc. charakterystyczne 0,9kN/m2,
b) I strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m2,
c) umowna głębokość przemarzania gruntu h=1,0m,
d) wartości charakterystyczne obciążeń technologicznych:
–

5,0-7,5kN/m2- sala konferencyjna/ świetlica, taras widokowy,

–

2,0-3,0kN/m2- wszelkie pomieszczenia biurowe, przestrzenie komunikacyjne i
pozostałe,

–

4,0kN/m2- klatki schodowe,

–

0,4kN/m2- dach.
Dopuszcza się możliwość przyjęcia innych wartości obciążeń użytkowych

równomiernie rozłożonych, lecz zgodnych z normami PN i EN.
Kategoria geotechniczna
Kategorię geotechniczną określić w drodze badań gruntowych.
Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe
Fundamenty
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Wykonać ławy fundamentowe żelbetowe z bet. kl. min. B25 (C20/25) W8, zbrojenie
min.- główne 4 Ø 12mm (A-IIIN), strzemiona Ø 6mm co 25cm (A-0).
Ławy wykonać na podkładzie z chudego betonu gr. 10cm.
Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe wykonać z bloczków żwirobetonowych M6.
Dopuszcza się wykonanie lanych ścian fundamentowych.
Płyta żelbetowa podłogi na gruncie
Beton min. kl. B25 (C20/25), zbrojenie siatka górą i dołem min. Ø 6mm (A-0) oczka
15x15cm.
Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne wykonać z pustaków ceramicznych np. PROTHERM P+W gr.
25cm, ocieplenie od strony zewnętrznej styropian EPS 80 gr. 16cm i 32cm.
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, przy czym należy współczynnik
przenikania ciepła Uc(max) nie może być wyższy nić 0,20.
Nadproża
Wykonać nadproża prefabrykowana lub wylewane na budowie, dobrać na podstawie
obliczeń statyczno- wytrzymałościowych.
Stropy, wieńce
Strop nad parterem gęsto żebrowy np. POROTHERM 19/50.
Płyta stropowa nad I piętrem żelbetowa gr. i zbrojenie wg obliczeń statyczno
wytrzymałościowych, beton min. kl. B25 (C20/25).
Wieńce zbroić konstrukcyjnie główne 4 Ø 12mm (A-IIIN), strzemiona Ø 6mm co
25cm (A-0), w przypadku stosowania wieńca zamiast nadproża odpowiednio wzmocnić
zbrojenie, beton min. kl. B25 (C20/25)
Więźba dachowa
Więźba dachowa drewniana z drewna kl. min. C30.
Ścianki działowe
Ścianki działowe wykonać z pustaków ceramicznych np. POROTHERM P+W gr.
11,5cm.
Stolarka okienna
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Wymiary stolarki okiennej wg koncepcji dołączonej do niniejszego opracowania,
wszystkie okienne o przepływie min. 30m3/h.
Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) nie może być wyższy nić 0,90.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna
Wymiary stolarki drzwiowej wg koncepcji dołączonej do niniejszego opracowania.
Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) nie może być wyższy nić 0,90 dla drzwi
przezroczystych oraz 1,3 dla pozostałych.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Wymiary stolarki drzwiowej wg koncepcji dołączonej do niniejszego opracowania.
Drzwi do pomieszczeń higieniczno sanitarnych winny otwierać się na zewnątrz i być
wyposażone w otwory nawiewne o pow. min. 220 cm2
Klatki schodowe
Wykonać kl. schodową wewnętrzną dwubiegową ze spocznikiem wymiary stopni
17,5x28cm, balustrady wys. min. 1,10m.
Kominy
Wykonać kominy z pustaków prefabrykowanych np. Schiedel. Nad I piętrem kominy
obmurować ścianką gr. 11,5cm, wyprowadzić ponad dach zgodnie z rys. koncepcji, ocieplić
styropianem gr. 10cm.
Na kominach wentylacyjnych zamontować nasady wyciągowe np. firmy Aereco.
Izolacje p/w
Papa termozgrzewalna, emulsja asfaltowa, wylewki wodoszczelne.
Opaska budynku
Wokół budynku wykonać opaskę betonową o szer. 50cm ze spadkiem 1,5% w kier.
od budynku.
Opaskę układać na warstwach:
opaska betonowa B15

5cm

podsypka piaskowa

5cm

kliniec (fr. 5-31,5mm)

35cm

tłuczeń kamienny (fr. 31,5-63mm) 40cm
podsypka piaskowa

15cm

grunt rodzimy
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Elewacja
Zaprojektowano wykończenie elewacji koloryzowanym tynkiem cienkowarstwowym
mineralno- polimerowym Akrys 3000.
Kolorystyka elewacji zaprojektowana w oparciu o wzornik fasadowy SIGMA
COATINGS marki dekoral professional.
Odcień szary kolor nr 1406-24F, odcień biały 1401-24F.
Układ kolorystyczny wg dołączonej kolorystyki elewacji.
Stolarka okienna i drzwiowa biała i szara zgodna z kolorami elewacji.
Sposób wykonania elewacji wg wytycznych producenta systemu.
Wykończenie
Tynki wewnętrzne kat. III, malowanie ścian- farby emulsyjne. Wykończenie
pomieszczeń higieniczno- sanitarnych- płytki ceramiczne do wys. min. 2,0m pow. poz.
posadzki. Posadzki płyty granitowe, płytki gres, płytki gres drewnopodobne.
Kolorystka, rodzaj zastosowanych materiałów wymaga pisemnego uzgodnienia z
Zamawiającym.
Sposób układania, wbudowania i montażu materiałów wykończeniowych wykonać
zgodnie z wytycznymi producenta.
Pozostałe elementy
Elementy nie wymienione wyżej wg cz. rysunkowej architektoniczno- budowlanej
dołączonej do niniejszego opracowania.
Wymagania dla przegród w zakresie współczynnika przenikania ciepła Uc(max)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj przegrody
ściany zewnętrzne
dachy, stropodachy
podłoga na gruncie
okna, drzwi balkonowe i przezroczyste drzwi zewnętrzne
drzwi zewnętrzne

Uc(max)
0,20
0,15
0,30
0,90
1,30

Tabela 6.1 Zestawienie przegród i współczynnika Uc(max)

Uwagi
Zaprojektowane materiały winny spełniać parametry stawiane Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.), w
szczególności w zakresie ochrony przeciw pożarowej.
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Dopuszcza się zmianę opisanych materiałów pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody Zawiającego i w razie potrzeby OWKZ.
6.2 Utwardzenie terenu
Utwardzenie terenu wykonać:

zasypka gruntowa

13cm

kliniec (fr. 5-31,5mm)

35cm

tłuczeń kamienny (fr. 31,5-63mm) 40cm
podsypka piaskowa

15cm

grunt rodzimy

7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczególności

instalacji

i

urządzeń

kanalizacyjnych,

ogrzewczych,

wspomaganej

i

mechanicznej,

elektrycznych,

telekomunikacyjnych,

budowlanych:

wentylacji

wodociągowych

grawitacyjnej,

chłodniczych,

grawitacyjnej

klimatyzacji,

piorunochronnych,

a

i

gazowych,

także

sposób

powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości
urządzeń

INSTALACJE SANITARNE
W obiekcie zaprojektowano ogrzewanie i c.w.u. z kotła na opał stały (do 25kW), w
poza okresem letnim ciepła woda użytkowa pozyskiwana z energii elektrycznej oraz
przyszłościowo z instalacji fotowoltaicznej.
W pomieszczeniach zapewnić temperatury i krotność wymian powietrza wg
poniższej tabeli 7.1:

NR
0/1

ZESTAWIENIE temp./ kr. wymian
NAZWA
temperatura
kr.
[oC]
wymian
wiatrołap

16

1,5

30

0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
0/10

komunikacja
pom. gosp.
szatnia gosp.
umywalnia gosp.
kotłownia
pokój sędziego
łazienka
umywalnia gości
szatnia gości
WC kibiców- damski/
0/11 niepełnospr.
0/12 WC kibiców- męski
0/13 mag. na sprzęt

16
16
24
24
16
24,0
24
24
24

1,5
2,0
4,0
5,0
2,0
2,0
4,0
5,0
3,0

24,0 50m3/h
24,0 100m3/h
12,0
1,0

Tabela 7.1 Zestawienie temp./ kr. wymian

Zaprojektowano podłączenie obiektu do sieci wodociągowej. Woda opadowa
odprowadzana będzie na teren objęty opracowaniem. Zgodnie z MPZP ścieki zostaną
odprowadzone do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ramach odrębnego opracowania
zgodnie z zapewnieniem DT-K-01/12/18.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Energia elektryczna jest potrzebna do oświetlenia pomieszczeń, zapewnienia
wentylacji wymuszonej i do zasilania urządzeń.
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną zostanie określone na
podstawie projektu branżowego.
W gniazdach wtykowych stworzyć rezerwę mocy rzędu 95% mocy przewidzianej na
oświetlenie i zasilanie urządzeń. Rozmieszczenie gniazd wtykowych wg rys. technicznych
branży elektrycznej. Wszystkie gniazda wtykowe zabezpieczyć przed przypadkowym
porażeniem użytkowników prądem.
Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w oświetlenie elektryczne.
W tab. 7.2 zestawiono natężenie światła dla poszczególnych pomieszczeń.
NR
0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8

Natężenie oświetlenia
NAZWA
wiatrołap
komunikacja
pom. gosp.
szatnia gosp.
umywalnia gosp.
kotłownia
pokój sędziego
łazienka

[lx]
100
100
200
200
200
200
200
200
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0/9
0/10
0/11
0/12
0/13

umywalnia gości
szatnia gości
WC kibiców- damski/ niepełnospr.
WC kibiców- męski
mag. na sprzęt

200
200
200
200
100

Tabela 7.2 Zestawienie natężenia oświetlenia

W obiekcie zastosować oprawy LED z inteligentnymi systemem regulującym
natężenie oświetlenia.
Przyszłościowo przewiduje się instalację paneli fotowoltaicznych, z których energia
wykorzystana zostanie do celów przygotowania ciepłej wody w okresie letnim.
Dla obiektu zaprojektowano wewnętrzną linię zasilającą WLZ, przyłącze elektryczne
wg odrębnego opracowania.

8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji
technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość technicznoużytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych,
mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne
związane z tym obiektem
Nie dotyczy.

9. Projektowana charakterystyka energetyczna
BUDYNEK OCENIANY:

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO
LZS SKOROGOSZCZ
SOCJALNY
49-345 Skorogoszcz, ul. Słowackiego
całość
160,0 m2
944,0 m3

Rodzaj budynku:
Adres budynku:
Całość/ część budynku:
Powierzchnia użytkowa:
Kubatura:
Parametry przegród budowlanych
Nazwa przegrody

Typ

U
[W/(m²·K)]

SZ

SZ

0,18

DZ 3,0x2,2

DZ

0,9

DZ 0,9x2,0

DZ

1,3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
DRZWI ZEWNĘTRZNE
PRZESZKLONE
DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZ 3,35x0,50

OZ

0,9

OKNO ZEWNĘTRZNE

OZ 2,50x0,50

OZ

0,9

OKNO ZEWNĘTRZNE

PG

PG

0,28

PODŁOGA NA GRUNCIE

Opis
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D1

D1

Ogrzewanie:
Ciepła woda użytkowa:
Instalacje chłodzenia:
Oświetlenie wbudowane:
Czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia:
Czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy:
Współczynnik określający nieobecność
użytkowników w czasie pracy:
Współczynnik uwzględniający wykorzystanie
światła dziennego w pomieszczeniu
Współczynnik obniżenia poziomu natężenia
Podsumowanie parametrów energetycznych
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową
przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylacji QK,H
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową
przez system podgrzewania ciepłej wody QK,W
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową
przez oświetlenie wbudowane EK,L
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową
dla budynku QK
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na
energię końcową dla budynku EK
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na
energię pierwotną dla budynku EP

0,15

DACH

Ogrzewanie na opał stały
Opał stały/ zbiorniki z grzałką elektryczną
Chłodzenie powietrzne
6 W/m2
400 h/rok
200 h/rok
1
0,80
0,90

3840,571 kWh/rok

7991,419 kWh/rok
804,960 kWh/rok
12636,95 kWh/rok
73,950 kWh/(m2 ·rok)
133,953 kWh/(m2 ·rok)

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sąsiednie
10.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania
ścieków
Ścieki opadowe
Wody opadowe z dachu obiektu będą odprowadzane na teren działek objętych
opracowaniem.
Na podstawie „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi” A. Szpindora określono ilość
ścieków opadowych z powierzchni dachów obiektów na terenie objętym opracowaniem.
Objętość ścieków opadowych z dachu projektowanego budynku.
Objętość ścieków opadowych określona jest wzorem:
Q=ѱqF [dm3/s]
ѱ- współczynnik spływu powierzchniowego, q- natężenie deszczu [dm3/(s×ha)]

=

√
,

, F- powierzchnia

zlewni [ha], C- liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu o natężeniu q, t- czas trwania deszczu [min]
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Miarodajny

czas

trwania

deszczu

obliczeniowego

przyjęto

10min.

Prawdopodobieństwo występowania deszczu dla miast i osiedli do 50 000 mieszkańców
wynosi 100% i tym samym C=1. Powierzchnia zlewni- dachów wynosi 200m2 (0,02ha).
Współczynnik spływu dla dachu szczelnego pokrytego blachą, dachówką, papą wynosi 0,90.
=

470 √1
= 101,18
10 ,

/ ℎ

Q = 0,90 × 101,18 × 0,02 = 1,8

/

Ścieki bytowe
W związku z eksploatacją projektowanego obiektu będą powstawać ścieki bytowe w
ilości równej zapotrzebowania na wodę co celów bytowych.
Zgodnie z tab. 3 poz. 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia
2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, przyjęto ilość wody do celów
higienicznych przypadająca na każdego gracza i sędziego 66l. Dodatkowo przyjęto, że na
istniejącym boisku sportowym rozgrywanych będzie 15 meczy w ciągu sezonu.
Ilość ścieków bytowych wyznaczana będzie ze wzoru:
QB= W x O
W- ilość zapotrzebowania na wodę do celów higienicznych, O- liczba osób grających + sędziujących

Zgodnie z pkt. 3 niniejszego opracowania liczba osób jednocześnie zatrudnionych wynosi 16.
QB= W x O= 66x40=2 640l/mecz
Ścieki bytowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
10.2 Emisje zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
W związku z funkcjonowaniem adaptowanego obiektu w okresie grzewczym
przewiduje się zanieczyszczenia w ilości:
SO2

NOx

CO

Związek
CO2

0,0091

0,0023

0,00069

[kg/kWh]
1,00

Pyły

Sadz
a

BaP

0,001
5

0,00

0,00

Zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lokalny- w granicach opracowania.
10.3 Rodzaj wytwarzanych odpadów
W trakcie funkcjonowania obiektu powstawać będą odpady bytowe w ilości ok.
540kg/ rok.
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10.4 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, podaniem
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
10.4.1. Hałas
Obiekt nie emituje hałasu.
10.4.2. Drgania
Brak emisji.
10.4.3. Promieniowanie
Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urządzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej

jak

i

przez

samą

sieć,

niemniej

jednak

źródłem

pola

elektromagnetycznego, mogącego naruszyć wartości normatywne, są linie energetyczne o
napięciu roboczym co najmniej 110kV. W związku z powyższym stwierdza się, że z
funkcjonowaniem obiektu jak i jego budową nie będzie związane oddziaływanie w zakresie
emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.
Brak promieniowania jonizującego oraz innych zakłóceń w związku z budową i
funkcjonowaniem obiektów.
Brak emisji.
10.4.4. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
W ramach planowanej inwestycji nie będzie przeprowadzana wycinka drzew.
Powierzchnia ziemi zostanie uporządkowana i poprawi się jej estetyka otoczenia
obiektów. Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne nie zostaną zanieczyszczone,
skażone przez projektowaną inwestycję.
11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym,
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a
także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła
oraz

zdecentralizowanego

systemu

zaopatrzenia

w

energię

w

postaci

bezpośredniego lub blokowego ogrzewania
Obiekt wykorzystywać będzie tradycyjne źródła energii, z uwagi na okazjonalne
wykorzystywanie w ciągu roku- rozgrywki piłkarskie, to też nie przeprowadza się analizy pod
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kątem alternatywnych źródeł energii. Nie mniej obiekt przyszłościowo ma zostać wyposażony
w panele fotowoltaiczne celem pozyskania energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

12. Warunki ochrony p.poż.
Projektowany obiekt jest budynkiem niskim ZL III zakwalifikowanym do klasy
odporności pożarowej "D".
Dla w/w klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane powinny
posiadać odporność ogniową jak w tabeli 12.1:
Tabela 12.1. Klasa odporności pożarowej budynku.

Klasa
odporności
pożarowej
budynku
1
„D”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna
konstrukcja strop
ściana
ściana
przekrycie
konstrukcja
dachu
zewnętrzna wewnętrzna dachu
nośna
2
R30

3
(-)

4
REI30

5
(-)

6
(-)

7
(-)

Wszystkie elementy obiektu spełniają wymagania określone w powyższej tabeli,
odpowiednio dla strefy pożarowej oraz warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).
W budynku nie będą przechowywane substancje palne, brak pomieszczeń zagrożonych
wybuchem.
Budynek w całości zakwalifikowany do 1 strefy pożarowej ZL III o powierzchni nie
przekraczającej 8 000m2.
Hydrant zewnętrzny zlokalizowany w odl. do 75m od projektowanego budynku.
Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku
pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego nie jest wymagana dla
budynków niskich ZL III i powierzchni strefy nieprzekraczającej 1 000m2.

13. Uwagi końcowe
Zaleca się prace budowlane prowadzić w temp. od +5 do +25oC. Teren budowy
zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych.

Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka
..................................................................
Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Stręg Kukuła

Projektant: mgr inż. Marcin Kajdas

..........................................................................

........................................................
36

listopad

OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt:

BUDYNEK SOCJALNY

Adres:

49-345 Skorogoszcz; ul. Słowackiego

2018
inż. Sławomir Śliwka

dz. nr 191/4
Stadium: Projekt architektoniczno- budowlany
Inwestor: GMINA LEWIN BRZESKI
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski

„PROKO-ART” inż. Sławomir Śliwka
49-305 Brzeg ul. ks. Makarskiego 33/15
NIP 747-181-42-43
TEL. +48 602-597-155

37

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej p.t. „Projekt budowlany budynku
socjalnego dla LZS Skorogoszcz” , Skorogoszcz ul. Słowackiego dz. nr 191/4.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie inwestora – Gmina Lewin Brzeski ul. Rynek 1.
- Założenia projektowe :
Projekt budowlany p.t. „Projekt budowlany budynku socjalnego dla LZS Skorogoszcz”
- Przepisy budowy PBUE i obowiązujące aktualnie normy :
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC 60364-1
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogólnych charakterystyk PNIEC 60364-3
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego PN-IEC 60364-5-523
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego PN-IEC 60364-5-523
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. PN-IEC 60364
-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E
60364-6-61.
-Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC 60364-4-41.
-Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia .Ochrona przeciwporażeniowa N SEP –E-001
-Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E –002.
-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004
- Norma PN-IEC 61024-1-2 /2002 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Część 1-2 : Zasady ogólne. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń
piorunochronnych.
- Norma PN-EN 62305-1-2 /2006 - Ochrona odgromowa Część 1-2-3 : Zasady ogólne PNIEC 61-024
- Norma PN-EN 62305-4 /2006 – Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych

3. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
Instalacja elektryczna w budynku Klubu Socjalnym LZS w Skarbimierzu obejmuje
wykonanie zasilania przyłączem kablowym budynku do złącza ZK1+1P, instalacji
oświetleniowej, gniazd wtyczkowych 1-fazowych i 3-fazowych wraz z urządzeniami
zabudowanymi na
parterze i piętrze. Do
zasilania
poszczególnych
odbiorów
zaprojektowano tablice podtynkową T1-0,4kV, oraz tablicę T2-04kV –II etap rozbudowy.

3.1 ZASILANIE BUDYNKU KLUBU WIEJSKIEGO.
Projektowany budynek

Socjalny LZS

w Skarbimierzu ul. Słowackiego dz. nr 191/4

zasilany będzie kablem typu YKYżo 5x16mm2 z projektowanej szafki złączowo - pomiarowej
typu ZK1+P zabudowanej w granicy posesji .
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Szafkę złączowo-pomiarową wykonaną w obudowie nie przewodzącej wzmocnionej typu
ZK1+P przedstawiono na rys. zagospodarowania terenu i wyposażono rozłącznik
bezpiecznikowy z wkładką

bezpiecznikową

NH-00-63gG

i szynę PEN

oraz

układu

pomiarowego z licznikiem 3-fazowym 1- taryfowym, a za licznikiem wyłącznik nadprądowy
3-bieg. 32A o charakterystyce B w obudowie „S4” przystosowanej do plombowania. Złącze
pomiarowo-rozdzielcze ZK1+P podłączyć zgodnie z warunkami warunków przyłączenia do
sieci rozdzielczej TAUTON Dystrybucja S.A. w Opolu dla odbiorców gr.V. i ujęta jest w
oddzielnym opracowaniu.
Kabel ze złącza do tablicy T1-0,4kV wyprowadzić linię kablową YKYżo 5x25mm2
Kabel należy układać w wykopie o głębokości 0,8 m., linią falistą z zapasem 1¸3% długości
wykopu. Przed ułożeniem kabli należy w wykopie dokonać podsypki z piasku o grubości
0,1m i po ułożeniu kabla przykryć go warstwą piasku o grubości 0,1m. Następnie nasypać
warstwę gruntu rodzimego o grubości 0,15 m., na którą położyć folię kablową koloru
niebieskiego. Wykop zasypywać gruntem rodzimym warstwami o grubości 0,2 m, a każdą
warstwę zagęszczać poprzez zawibrowanie, aż do zasypania wykopu. Zagęszczenie gruntu
zasypowego nie powinno być mniejsze od otaczającego gruntu naturalnego. Po ubiciu
ostatniej warstwy równej z poziomem terenu należy wykonać tzw. na podsypce. Kabel
ułożony w ziemi zaopatrzyć w oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10
m oraz przy złączu, wejściu do budynku po obu stronach rur przepustowych i w rozdzielni
T1-0,4kV. Na skrzyżowaniu trasy linii kablowej z przyłączem kanalizacji oraz przy przejściach
pod wejściem do budynku

należy kabel na kolizyjnych odcinkach poprowadzić w rurze

osłonowej AROT typu DVK-110. Długość ochrony kabla powinna wynosić minimum 0,5 m po
obu stronach kolizyjnego odcinka. W rowie kablowym należy prowadzić bednarkę Fe/Zn
25x4

na głębokości około 0,8m. W budynku kabel wprowadzić pod posadzką w rurze

osłonowej DVK-110. Końce rur uszczelnić przed wnikaniem wody i gazu. Linia kablowa wlz
podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi inwestorskiemu.
- Tablice rozdzielcze T1-0,4kV i T2-0,4kV:

Projektowaną główna tablicę rozdzielczą T1-0,4kV
części komunikacyjnej pom. nr 0.2 .

( rys. nr E-4) zabudowano w

Tablice T1 wyposażono w rozłącznik 125A z wyzwalaczem podnapięciowym współpracujący
z przyciskiem P.Poż (oznaczenie P.poż.1) zabudowany przy wejściu do budynku.

Projektowana tablica T1-0,4kV przewidziana do zasilania obwodów oświetleniowych i
gniazd jedno-faz. i 3-faz. dla pomieszczeń socjalnych LSZ Skarbimierz na parterze
rys. nr E-4.
Tablica T1-0,4kV zasila szafe zasilająca i sterowniczą hybrydowych nasad
kominowych zabudowanych na dachu do wentylacji pomieszczeń w budynku. Szafa
ESZ-480Z-0
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wyposażona jest w elementy zabezpieczające i regulujące prędkość obrotową
turbowentów hybrydowych. Dla II-giego etapu budowy będzie zabudowana tablica
T2-04kW na piętrze z której zasilane będą obwody oświetleniowe i gniazd
wtyczkowych.
3.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTERU.
- Instalacja oświetlenia:
Do oświetlenia podstawowego pomieszczeń wykorzystać oprawy LED uwzględniając
dopuszczalne wartości natężenia oświetlenia dla danego rodzaju pomieszczeń.
- Pomieszczenia socjalne - 300Lx
- Pomieszczenia sanitarne – 100 Lx
- Komunikacja – 100Lx
- Schody – 150Lx
- Kotłownia 150Lx
Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1.
Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia
awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca
uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.
Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu). Ponieważ
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego jest częścią instalacji oświetlenia awaryjnego,
wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom, co najmniej
raz w roku oraz spełniać wymagania polskich norm między innymi PN-EN 50172.
Instalację oświetleniową pomieszczeniach szatni-0.4, 0.9, korytarzy, pom. gospodarczym,
wykonano oprawami LED o IP40 ( oznaczone A) mocowanych bezpośrednio do sufitu z
regulatorami natężenia oświetlenia. W pomieszczeniach 0.6 i 0.13 1.02 oprawy LED o IP 54.
W umywalni i sanitariatach zastosowano plafoniery LED ( oznacz.E,D) hermetyczne o IP54
oraz oprawy z modułami awaryjnymi "EAW" 2h. Do oświetlenia awaryjno- ewakuacyjnego
zastosowano oprawy EW1 , EW2.
W pomieszczeniu korytarza zastosowano przycisk bistabilny i prowadzić przewodami typu
YDYżo 3 x1,5 + YDY 2x1,0.
Instalację prowadzić przewodami YDYpżo 3x1,5 mm2 i YDYpżo 4x1,5 mm2 z osprzętem p.t.
w puszkach głębokich IP20. Obwody oświetleniowe parteru zasilane są z tablicy T1 i
zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi i różnicowo-prądowymi.
- Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz i 3-faz.:
Pomieszczenia na parterze wyposażono w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym
do zasilania drobnych odbiorów. Instalację gniazd 1-faz należy wykonać jako p/t
przewodem YDYpżo 3x2,5 mm2 stosując osprzęt p/t z puszkami głębokimi . W
pomieszczeniach 0.4, 0.6, 0.9, 0.11 i 0.12 zastosowano osprzęt hermetyczny i gniazda o
IP44. Gniazda w pomieszczeniach nr 0.4, 0.9 instalować na wysokości~ 0,6m od poziomu
posadzki , natomiast w pomieszczeniach 0.6, 0.11 i 0.12 na wysokości 1,4m z
zastosowaniem gniazd hermetycznych. Dokładną lokalizację gniazd wtyczkowych uzgodnić w
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czasie realizacji zadania z inwestorem. Obwody gniazd 1-faz. 230V zabezpieczono w
tablicach wyłącznikami różnicowo-prądowymi i wyłącznikami nadprądowymi. Do zasilania
gniazd 5-bieg.16A w pom. kotłowni i magazynku przewidziano przewód YDYżo 5x4 i
5x2,5mm2 zabezpieczony w tablicy wyłącznikami różnicowo-nadprądowymi typ CD441J40/4/003. Instalację oświetleniową i gniazd 230V z wszystkimi urządzeniami parteru
przedstawiono na rys. nr E-1.

3.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA PIĘTRA .
Instalację oświetleniową na piętrze wykonano oprawami LED o IP40 ( oznaczone A)
mocowanych bezpośrednio do sufitu. Instalację prowadzić p/t przewodami YDYpżo 3x1,5
mm2 i YDYpżo 4x1,5 mm2. Obwody oświetleniowe zasilane są z tablicy T1 i zabezpieczone
wyłącznikami instalacyjnymi i przedstawione na rys. nr E-2. Wykonane oświetlenie jest
wykonaniem niezbędnym do oświetlenia piętra i zostanie uzupełnione po wykonaniu II etapu
budowy wraz obwodami gniazd wtyczkowych. W tym celu będzie zabudowana tablica T204kV dla której kabel zasilający poprowadzić w I etapie budowy zakończyć puszką i
wykorzystać do obwodów oświetlenia piętra.

3.4 INSTALACJA ODGROMOWA .
Opracowanie obejmuje instalacji odgromowej urządzeń LPS dla budynku
Skarbimierz przedstawionym na rys. nr E-3

LZS

Projekt obejmuje wykonanie instalacji dla:
- zwodów poziomych niskich,
- przewodów odprowadzających ,
- połączeń wyrównawczych EB

- ochrona odgromowa
Instalację odgromową LPS należy wykonać jako sieć zwodów poziomych oczkowych
przewodem Fe/Zn φ8 prowadzonym na uchwytach oddalonych nie mniej niż 10 cm
od powierzchni dachu. Uchwyty wsporcze należy mocować w odległości około0,8m
między ( pod płotkiem śniegowym i na szczycie dachu) Połączenia przewodów
zwodów należy wykonać za pomocą złączy krzyżowych.
Wszystkie części metalowe należy połączyć z uziomami poziomymi jak najkrótszą
drogą.
Przewody odprowadzające należy prowadzić możliwie najkrótszą drogą do uziomu
LPS, wykonać drutem stalowym ocynkowanym Fe/Znφ8 mocować uchwytami
dachówkowymi do blachy. Każdy przewód odprowadzający podłączyć do złącza
kontrolno-pomiarowego zabudowanego w studzience probierczej w ziemi.
Konstrukcje metalowe w obrębie budynku oraz na jego ścianach zewnętrznych
należy połączyć z przewodami odprowadzającymi uziomu.
W części podziemnej LPS zaprojektowanej instalacji zastosowano uziom poziomy z
bednarki Fe/Zn30x4, w przypadku wzmocnić uziomem pionowym w postaci sond (
pręt uziemiający o długości 4m ). Sądy należy wbić w ziemię tak, aby górne ich
części znajdowały się 0,5m pod ziemią. Połączenia sąd z bednarką Fe/Zn 30x4
należy zabezpieczyć lepikiem i taśmą izolacyjną. Wszystkie części metalowe konstrukcje, znajdujące się w obrębie budynku należy przyłączyć do LPS.
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3.5 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH.
Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy . Wszystkie stalowe słupy ,
konstrukcje zostaną połączone z uziomem przy pomocy bednarki 25x4. Wszystkie
metalowe instalacje, kanały wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych oraz
instalacji C.O. połączyć siecią przewodów wyrównawczych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych
celem zniwelowania ewentualnych różnic potencjałów. Jako główną szynę wyrównawczą
GSW zastosowano szynę ekwipotencjalizacyjną ( wyrównawcza GSW typ np.R-15 Firmy
DEHN), którą należy montować na ścianie w pom. kotłowni .
Do szyny tej przyłączyć: uziom, punkt PE tablicy rozdzielczej T1, T2 metalowe przyłącza
mediów wprowadzanych do budynku oraz metalowe rury instalacji wewnętrznych budynku.
W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze, przyłączając do zacisku PE
wszystkie metalowe przybory zainstalowane na stałe w łazience oraz metalowe rury
wprowadzone do łazienki.
Zacisk przewodu ochronno – neutralnego (PEN) w złączu kablowym należy uziemić poprzez
ułożenie bednarki Fe/Zn 25x4mm, we wspólnym rowie z wlz zasilającym tablice T1-0,4kV i
podłączenie jej do prętów zbrojeniowych fundamentu lub poprzez wykonanie uziemienia
otokowego.
Do w/w uziemienia należy przyłączyć główną szynę wyrównawczą GSW.
Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć metalowe ciągi wody zimnej, ciepłej, gazu, c.o.,
oraz zacisk PE w tablicy T1 przy użyciu przewodu DY 10mm2. / żółto – zielony.
UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod. –kan., c.o., z PCV w/w połączeń nie należy
wykonywać. Ponadto należy wykonywać lokalne połączenia wyrównawcze w łazienkach przy
użyciu przewodu DY2,5 żółto – zielony w rurce RKLG 15 (lub DY4 w tynku), łączącego
między sobą wszystkie elementy przewodzące obce (woda zimna, ciepła, wanna, misa
natryskowa) z przewodem ochronnym PE w najbliższej puszce.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i połączeń głównych i wyrównawczych
miejscowych (dodatkowych) przeprowadzić pomiary rezystancji uziemienia, izolacji,
skuteczności w/w ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie połączenia wyrównawcze
należy wykonać zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.
3.6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA –PN-IEC60364-4-47.
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim wszystkie części czynne powinny posiadać
izolację o wytrzymałości na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V .
Obudowy tablicy licznikowej zabezpieczeniami i osprzętu instalacyjnego powinny posiadać
stopień ochrony co najmniej IP2X.Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim
zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądach zadziałania 30mA.
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Obwody odbiorcze pracują w układzie sieci TN-S.
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim wykorzystano
izolację roboczą przewodów oraz urządzeń.
- Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41
W celu ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano:
- Samoczynne wyłączenie zasilania –przy pomocy bezpieczników i wyłączników
samoczynnych typu np. MC316A, MB116A
- Uziemienie – przy pomocy przewodów ochronnych PE.
- Połączenia wyrównawcze – przy pomocy przewodów łączących ze sobą przewód ochron
ny obwodu rozdzielczego.
- Główna szynę (zacisk) uziemiającą.
- Rury i inne metalowe urządzenia zasilające instalacje wewnętrzne obiektu budowlanego
np. gazu, wody itp.
- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego PN-IEC60364-4-42
W przypadku podłączenia do instalacji przed skutkami przeciążeń i zwarć zastosowano
wyłączniki nadprądowe.
- Przewody ochronne
Przewody ochronne instalacji muszą spełniać warunki normy PN-IEC-60634-5-54.
Ochronie od porażeń podlegają bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
rozdzielni i zasilanych urządzeń, metalowe osłony opraw oświetleniowych.
Połączenia przewodów ochronnych z urządzeniami powinny być wykonane starannie.
W przewodzie ochronnym nie wolno instalować wyłączników ani bezpieczników.
Bezwzględnie należy przestrzegać zasady stosowania przewodu o barwach żółtozielonych
jako przewód ochronny. Zacisk PE należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie może
przekraczać wartości 10 Ω.
Bednarkę uziemiającą FeZn 20x4mm należy zabezpieczyć przed korozją do głębokości
30cm pod i wysokości 30 cm nad powierzchnia gruntu. Szynę należy uziemić poprzez
połączenie drutem Fe/Zn25x5 z uziomem otokowym. Bednarkę należy pomalować na
barwy żółto-zielone tak, aby na każde 1,5cm wykroju bednarki przypadało przynajmniej
30% jednej z barw.
Uwagi końcowe:
Dopuszcza się odstępstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania
wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz naniesienia dokonanych zmian
w dokumentacji powykonawczej.
Instalację elektryczną (w zakresie zasilania i odbiorczej ) należy wykonać zgodnie z :
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 14.12.1994r w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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- Arkuszami normy PN–IEC-60364 ‘Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym’.
- Po wykonaniu instalacja podlega sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC-60364-61.

3.7 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
Zgodnie z wymaganiami norm:
PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi
i łączeniowymi.”
PN-IEC 61024-1-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych”.
zastosowano ograniczniki przepięć:
-Klasa I+II (B+C)- W obiekcie należy wykonać dwustopniową ochronę przepięciową

w

rozdzielnicy T1-0,4kV za pomocą (ogranicznika przepięć klasy B+C typ Moeller SPB)
- Klasa III (D)- realizowana jest bezpośrednio przy odbiornikach.

3.8 WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA
W wymaganiach oświetleniowych uwzględniono normy: PN - 84/E - 02033. W
wymaganiach ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym uwzględniono obowiązujące przepisy zawarte w:
Ustawie z dn. 27 marca 2003r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r nr 80 póz. 718 ),
normie PN IEC 60364
( norma wieloarkuszowa). Układanie kabli i przewodów - norma PN - 76/E - 051125.
Zagrożenie dla środowiska nie występuje.
- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
· Wykonanie tras koryt oraz rur osłonowych dla przewodów,
· Wykonanie tablicy elektrycznej
· Wykonanie instalacji zasilenia oraz sterowania odbiorów technologicznych,
· Wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji wykonanych obwodów,
· Załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie
pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
· Uruchomienie wykonanych instalacji elektrycznych.
· Przekazanie niezbędnych dokumentów odbiorowych m.in. dokumentacji
powykonawczej, protokołów z wykonanych pomiarów, itd.
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-

Wskazanie

elementów

zagospodarowania

działki

lub

terenu,

które

mogą

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
· praca na wysokości przy montażu instalacji ,
· praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego
- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
występowania
· podłączenie WLZ-u.
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Podłączenia wykonywanych instalacji i przewodów WLZ należy wykonać po uprzednim
wyłączeniu napięcia w sieci zasilającej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego
pojawienia się napięcia.
Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez
pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo
wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczeństwa.
-

Wskazanie

środków

technicznych

i

organizacyjnych,

zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
· Powołanie kierownika robót.
· Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej
pomocy, BHP i P.Poż.
· Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed
przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy.
· Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować.
· Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach
elektroinstalacyjnych:
- w sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej,
stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny i odpowiedni sprzęt BHP.
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3. 9 WYMAGANIA W ZAKRESIE P. POŻAROWEJ
Przewiduje się przycisk P.Poż1 pokazany na rys nr E-1.
Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych oraz dylatacje należy zabezpieczyć do
odporności tych oddzieleń. Do uszczelnień stosować materiały, które uzyskały certyfikaty na podstawie Dz.
U. nr 55/98, póz. 362. Instalacje elektryczne spełniają wymagania p-poż.

Projektant: inż. Bożena Lechowicz

.............................................................
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OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ SANITARNA
do projektu budowlanego budowy wewnętrznej instalacji: centralnego ogrzewania,
kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej dla budynku socjalnego LZS zlokalizowanego
w Skorogoszcz przy ulicy Słowackiego Dz. Nr 191/4 gm. Lewin Brzeski.
Inwestor: Gmina Lewin Brzeski, 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek Nr 1
1.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia

2.0.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji: centralnego
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej gazowej wraz z montażem kotła
c.o. na pellet typu Defro Duo EkoPell o mocy 7,5-25 kW dla budynku socjalnego LZS
zlokalizowanego
w Skorogoszcz przy ulicy Słowackiego Dz. Nr 191/4 gm. Lewin
Brzeski.

3.0.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Instalacja centralnego ogrzewania dla budynku socjalnego LZS będącego w opracowaniu
zasilany będzie z kotła c.o. na pellet typu Defro Duo EkoPell o mocy 7,5-25 kW.
Lokalizację kotła przewidziano na parterze w pomieszczeniu kotłowni oznaczonego na
rzucie poziomym nr 0/6. Źródłem ciepła będzie woda o parametrach 80/60oC.
Temperatury obliczeniowe dla pomieszczeń przyjęto wg PN-EN 12831, 2006. Straty ciepła
obliczono wg PN-EN 12831, 2006 dla III strefy klimatycznej -20 oC. Współczynniki
przenikania ciepła wyznaczono w oparciu o PN-EN ISO 6946, 2004.

3.1.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek składać się będzie z pomieszczeń wyszczególnionych na rzucie
przyziemia (rys. nr 1/S).
Zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi Q=17 kW (obliczenia dla części przyziemia,
część piętra objęta dalszym etapem opracowania).

3.2.

GRZEJNIKI
Projektuje się zamontowanie grzejników płytowych Purmo o wysokości 600 i 900 mm
pojedyncze, podwójne i potrójne. Łączenie grzejników systemem dwururowym,
podłączenie jednostronnie (dopływ u góry, odpływ u dołu). Odcięcie grzejnika przez zawór
termostatyczny ze wstępną nastawą firmy Danfoss. Odpowietrzenie grzejników odbywa się
przez fabrycznie wmontowany odpowietrznik. Dane odnośnie doboru grzejników podano
w części rysunkowej.
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3.3.

AUTOMATYKA
Kocioł sterowany jest elektronicznie automatycznym regulatorem temperatury
wewnętrznej. Sterownik należy umieścić w pokoju dziennym, jak najdalej od grzejnika i w
miejscu gdzie nie pada słońce.

3.4. PRÓBY CIŚNIENIA
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem należy wykonać próbę szczelności. Próby
szczelności instalacji na zimno i na gorąco należy wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Próbę szczelności na zimno
wykonać przy ciśnieniu próbnym wynoszącym 2 bar + ciśnienie robocze w najniższym
punkcie instalacji (nie mniej niż 4 bar). Czas trwania próby szczelności – 30 min. Po
pozytywnej próbie na zimno należy wykonać próbę szczelności na gorąco – należy
zamontować urządzenia i armaturę oraz wykonać regulację wstępną. Instalację napełnić
wodą i ją uruchomić (temperaturę wody w instalacji podnieść do wartości maksymalnej).
Pomiary poprawności działania instalacji wykonać po upływie 72 godzin. Z próby należy
sporządzić protokół
próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie z nimi.
4.0.

INSTALACJE WOD-KAN

4.1.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
Budynek będący przedmiotem opracowania zasilany będzie w wodę z zewnętrznej sieci
wodociągowej, projektowanym przyłączem wodociągowym wg odrębnego opracowania.
Zimna woda doprowadzona będzie do następujących odbiorników (dotyczy części
przyziemia budynku):
- bateria umywalkowa
szt. 16
- muszla ustępowa
szt. 7
- kocioł c.o.
szt. 1
- podgrzewacz wody elektryczny szt. 1
Lokalizację wodomierza wody zimnej projektuje się na parterze w pomieszczeniu kotłowni
(oznaczony na rzucie 0/6). Za zestawem wodomierzowym następuje rozdział na instalację
wody zimnej i ciepłej. W miejscach przejść przez przegrody przewody prowadzić w
tulejach osłonowych. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur.
Przestrzeń między tuleją, a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym.
Podczas montażu, rozruchu i eksploatacji instalacji wody stosować się do zaleceń
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru zgodnie z projektem technicznym,
obowiązującymi normami p.poż oraz Warunków Technicznych cz. I Instalacje sanitarne i
przemysłowe”.
Rurociągi montowane w posadzce i w bruzdach ściennych należy izolować za
pośrednictwem izolacji z pianki poliuretanowej grubości 10 mm
Przewody ciepłej wody należy montować nad przewodami wody zimnej.
Przewiduje się izolację wszystkich przewodów prowadzonych w bruzdach i posadzkach za
pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki poliuretanowej o grubości minimum 1 cm.
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Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie za pośrednictwem projektowanej
wewnętrznej instalacji wody ciepłej dostarczanej z projektowanego wymiennika wody
zlokalizowanego w części parterowej budynku (pomieszczenie kotłowni nr 1/8).
Rozmieszczenie armatury czerpalnej - rozprowadzenie i średnice przewodów
przedstawiono
w części rysunkowej (rys. nr 1/S).
4.2. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY
1) Ilość użytkowników: 20
2) Zużycie wody 80 dm3/uż/d
3) Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3
4) Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0
Qdśr = 80 x 20 = 1,6 m3/d
Qdmax = 1,6 x 1,3 = 2,08 m3/d
Qhśr = 2,08 : 24 = 0,086 m3/h
Qhmax = (0,676 x 3,0) : 24 = 0,26 m3/h
Obliczeniowy sekundowy rozbiór wody:
Lp Nazwa
q [l/s]
1
Umywalka
0,07
2
Kabina natryskowa
0,15
3
Spłuczka ustępowa
0,13
Zapotrzebowanie wody q [l/s]

Ilość
16
1
7
Ʃ

Ʃ
1,12
0,15
0,91
2,18

qz = 0,698 x (Ʃq)0,45 – 0,14 = 1,06 dm3/s
4.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
Próby szczelności wody zimnej i ciepłej należy wykonywać:
- przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej 5oC;
- przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej.
Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. Polega to na odłączeniu
armatury, która może zakłócać próbę lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne).
Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi.
Do instalacji należy przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa.
Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne
wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji. Ciśnienie to w okresie 30
minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120
minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie próby
należy sprawdzić poprzez obserwację szczelność połączeń
Uwaga:
W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na
zmiany ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu szczelności należy wykonać
próbę „na gorąco”, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55oC i ciśnieniu 0,6
MPa.
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4.4.

INSTALACJA KANALIZACYJNA
Projektowana instalacja kanalizacyjna zbierać będzie ścieki w przedmiotowym budynku
przez projektowane piony kanalizacyjne Ø100, który włączyć należy do projektowanego w
budynku poziomu kanalizacyjnego. Do pionów tych podłączone zostaną podejścia
odpływowe z pomieszczeń zlokalizowanych w części parterowej tj. z umywalek, kabiny
natryskowej, płuczek ustępowych.
Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć typową rurą
odpowietrzającą Ø160. Lokalizację pionów wskazano na rzucie.
Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana z rur PCV, łączonych uszczelką
dwuwargową
z pierścieniem wzmacniającym dzięki czemu uzyskuje się
100% szczelności połączeń. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić ze spadkami i w
sposób pokazany na rysunkach instalacji kanalizacyjnej. Po wykonaniu kanalizacji należy
poddać ją próbie szczelności zgodnie z normą
PN-81/B-10700/00
instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze.
W budynku w części przyziemia zostaną zainstalowane następujące przybory sanitarne
wymagające odprowadzenia ścieków:
1. Umywalka
16 szt. – średnica podejścia odpływowego Ø32 PCV
2. Muszla ustępowa z spłuczką
7 szt. (kompakt) – średnica podejścia odpływowego
Ø100 PCV
3. Kabina natryskowa
1. szt. – średnica podejścia odpływowego Ø50 PCV
Uwaga:
Zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

5.0. OCENA EKOLOGICZNA W ODNIESIENIU DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 03.07.2003 r. §11 UST. 2 PKT 10.
5.1.

5.2.

5.3.
5.5.

5.6.

Zagospodarowanie, jakość wody oraz ilości, jakości i sposoby odprowadzenia
ścieków. Budynek pobierać będzie wodę z sieci miejskiej – ścieki odprowadzane będą do
kanalizacji miejskiej (przyłącze wod-kan wg odrębnego opracowania). Powyższe odbywać
się będzie za pośrednictwem projektowanej instalacji wewnętrznej.
Emisja zanieczyszczeń w tym zapachów pyłowych i płynnych. W budynku zainstalowany
będzie kocioł projektowany na pellet. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środow. z dn.
30.08.2001 r. – brak jest określonych limitów ilości spalin emitowanych przez urządzenia jw.
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. Montaż projektowanego kotła nie będzie powodować
wytwarzania odpadów stałych.
Emisja hałasu i wibracji. Zakres wykonanych prac określonych niniejszym projektem nie
będzie powodować wytwarzania hałasu, a tym samym uzgodnienia projektowane nie
wymagają zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających.
Wpływ na drzewostan i powierzchnię ziemi oraz o wody powierzchniowe i podziemne –
brak.

6.0. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Na podstawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie stwierdza się, że zaprojektowane wewnętrzne instalacje tj. centralnego
ogrzewania i wod-kan nie wpłyną negatywnie, ani nie pogorszą obecnego stanu sąsiednich
budynków znajdujących się
w miejscowości Skorogoszcz przy ulicy Słowackiego
Dz. Nr 191/4 gm. Lewin Brzeski.

51

Obszar oddziaływania obiektu objętego opracowaniem ogranicza się do terenu
zlokalizowanego na działce Nr 191/4 w Skorogoszcz gm. Lewin Brzeski..
70.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ
ZAKRES ROBÓT
W zakres robót części instalacyjnej wchodzi:
- wykonanie projektowanych instalacji wewnątrz budynku – roboty ogólnobudowlane.
Kolejność wykonywania poszczególnych instalacji uzależnić od bieżącego postępu robót
budowlanych.
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
Na terenie działki nie występują budynki stanowiące zagrożenie
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROZENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie występują.
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
Możliwość upadku ludzi z rusztować przy montażu instalacji wewnątrz budynku.
Możliwość upadku na ludzi narzędzi i materiałów
SPOSÓB
PROWADZENIA
PRZYSTĄ-PIENIEM
DO
NIEBEZPIECZNYCH

INSTRUKTAŻU
WYKONYWANIA

PRACOWNIKÓW
PRZED
ROBÓT
SZCZEGÓLNIE

W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie
instruktaż stanowiskowy w czasie, którego należy omówić sposób prowadzenia robót,
występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
Rusztowania na poziomie roboczym zabezpieczyć barierką. Strefy, w których odbywają się prace na
wysokości należy zabezpieczyć przed dostępem pracowników nie uczestniczących bezpośrednio
przy robotach. Miejsca prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przed przystąpieniem do robót budowlano-

montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie
objętym planem prac zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. Przed dopuszczeniem
pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną
zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
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z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną
pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne
(np. osłony).
Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów
telefonów
i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej,
policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, koce
gaśnicze). Zakres prowadzonych robót zapewnia utrzymanie istniejących dróg
umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu pożarnej lub karetki pogotowia
przez okres prowadzonych robót. Przestrzeganie ogólnych warunków bhp. Konieczność
sporządzania planu bioz w całości zadania.
7.0.

UWAGI I ZALECENIA
•

•
•

Należy zachować warunki techniczne, określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 z
15.06.2002 r.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 04.04.1996 r. (Dz. U. nr 45) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie.
Rozpoczęcie prac może nastąpić po uzyskaniu Decyzji (pozwolenia budowlanego)
wydanej przez Starostwo Powiatowe w Opole.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z projektantem.

Projektant
Branża sanitarna

...................................................
Ryszard Borkowski
Upr. 52/95/Op
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CZĘŚĆ OPISOWA
ZAKRES ROBÓT:
1) przygotowanie terenu pod budowę budynku,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie ław fundamentowych wraz z izolacją p/ wodną,
4) murowanie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji p/ wodnej,
5) zagęszczenie gruntu/ podsypki piaskowej,
6) wykonanie płyty żelbetowej wraz z izolacja p/ wodną,
7) murowanie ścian nadziemia wraz z osadzeniem nadproży,
8) wykonanie wieńca i stropu gęsto żebrowego (dopuszcza się wyk. płyty żelbetowej,
9) murowanie ścian pierwszego piętra wraz z osadzeniem nadproży,
10) wykonanie wieńca i płyty żelbetowej- stropu,
11) wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem,
12) murowanie ścian szczytowych,
13) osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
14) wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ instalacji,
15) wykonanie instalacji wewnętrznych (wod.- kan., c.o. i c.w.u., elektr.),
16) roboty wykończeniowe,
17) wykończenie elewacji,
18) utwardzenie nawierzchni gruntowych i zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:
• Możliwość przysypania ziemią,
• Możliwość upadku z wysokości powyżej 1m,
• Możliwość powstania zagrożenia podczas obsługi sprzętu budowlanego
• Możliwość oślepienia, oparzenia w trakcie wykonywania spawów montażowych
• Możliwość porażenia prądem przy eksploatacji maszyn i narzędzi o napędzie elektrycznym
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie BHP
pracowników w zakresie prowadzenia robót montażowych i remontowo-budowlanych każdorazowo
przy zmianie stanowiska roboczego określonym w :
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r nr 47 poz. 401)
• Rozporządzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. z 1997r nr 129, poz. 844)
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W czasie prowadzenia robót elewacyjnych nad wejściami do budynku wykonać daszki
ochronne. Teren prowadzonych robót winien być wygrodzony.
Wszystkie zaistniałe wypadki należy niezwłocznie zgłaszać odpowiedniemu kierownikowi budowy, w
przypadku zagrożenia życia i zdrowia niezwłocznie zawiadomić pogotowie ratunkowe, w przypadku
pożaru , awarii, i innych zagrożeń należy przeprowadzić ewakuację najbliższym wyjściem.

Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka

.............................................................
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