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2x36W
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2x36W
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LEGENDA:

kl. izolacji, oraz stopniu ochrony IP-44;

kl. izolacji, oraz stopniu ochrony IP-65;
2x18W, wykonana w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP-44;

2x36W

rypu T8 2x36W, wykonana z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji
oraz stopniu ochrony min. IP-65;
2x36W

2x36W

2x36W

2x36W

2x36W

2x36W

2x36W

2x58W

2x36W

rypu T8 2x58W, wykonana z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji
oraz stopniu ochrony min. IP-65;
2x36W
2x58W
2x36W

2x36W

2x36W

IP44

2x36W
2x36W

2x36W

2x36W

2x36W

8

8
2x18W

2x58W

2x58W

IP44

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWENA

IP44

IP44

IP44

IP44
IP44

KONDYGNACJA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
2x36W

2x36W

awaryjnego potrzymania zasilania o autonomii 2 godzinnej;

2x36W

2x36W
IP44

2x36W

EXIT

2x58W

oraz akumulator 12V/17Ah) prod. SATEL;
- Centrala systemu SAP;

2x36W

2x36W
2x58W

2x58W

2x58W

2x36W
2x36W

2x36W
2x36W

2x36W

LEGENDA:

2x36W
IP44

2x36W

2x36W

2x36W

2x18W

EXIT

H=170 cm
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LEGENDA:

- gniazdo logiczne 1x RJ-45 w jednym module,
- sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL-32,

centrali wentylacyjnej);
8

8

podczerwieni) prod. SATEL;
- kamera IP instalacji monitoringu budynku,
system CDTV;

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWENA

KONDYGNACJA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
oraz akumulator 12V/17Ah) prod. SATEL;
- Centrala systemu SAP;

o przekroju fi-20mm wykonana przewodem typu WDXpek-75 1,1/4,8mm ;
o przekroju fi-25m, wykonana przewodem typu YTKSY 4x2x0,5mm2;

LEGENDA:

o przekroju fi-25m, wykonana przewodem typu YTKSY 8x2x0,5mm2;
o przekroju fi-25m, wykonana przewodem typu YDY 3x1,5mm2;
o przekroju fi-25m, wykonana przewodem typu YDY 4x1,5mm2;
o przekroju fi-25m, wykonana przewodem typu YDY 3x1,5mm2;

H=170 cm
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ARCHEOLOGICZNYCH
359,93 POSADZKA BETONOWA UTWARDZONA

1/9

MAGAZYN MUZEALNY

ARCHEOLOGICZNYCH
13,26 POSADZKA BETONOWA
UTWARDZONA

1/10 MAGAZYN MUZEALNY
ARCHEOLOGICZNYCH
13,34 POSADZKA BETONOWA
UTWARDZONA

30,84 GRES

1/1

POMIESZCZENIE
PRZYJMOWANIA

33,94 BETON UTWARDZ.
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1/7
POM.GOSP.
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1 182
hp=105
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85
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223
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241
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ISTNIEJACE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PREFABRYKOWANE
GRUBOŚCI 14 cm

B
290

hp=105

23

14

14

14

14
205

180

241

205

241

26
215

210

115
87

ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BETONOWE GRUBOŚCI
38 cm DOCIEPLONE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ STYROPIANEM
GRUBOŚCI 12 cm +TYNK BEZSPOINOWY NA SIATCE
Z WŁÓKNA SZKLANEGO.
ISTNIEJĄCE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE GRUBOŚCI
51 cm BETONOWE

140

51

gładź cementowa
papa
15,0 gruzobeton
ubity piasek

580

4,0

344

4,0

gładź cementowa
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15,0 gruzobeton
ubity piasek

ISTNIEJĄCA WENTYLACJA MECHANICZNA
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KONDYGNACJA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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ISTNIEJĄCY BASEN SZKOLNY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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Spółka z o.o.
73 -110 STARGARD SZCZECIŃSKI
ul. Partyzantów 5
RYNEK STAROMIEJSKI 2-4
73-110 Stargard
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PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. TOMASZ CISEK upr. nr 123/Sz/88
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RYS. NR

2

SKALA

1:100

DATA

07.2014

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI
I
-

Część opisowa
strona tytułowa,
spis zawartości projektu,
oświadczenie projektantów,
uprawnienia i przynależność do izby,
opis do projektu zagospodarowania terenu,
opis techniczny dotyczący remontowanego przyziemia budynku,
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu
na specyfikę obiektu budowlanego,
- uzgodnienia,
- charakterystyka energetyczna wg odrębnego opracowania,
II Część graficzna
Rysunki architektoniczne
-

Projekt zagospodarowania terenu
Rzut przyziemia +przekroje A-A; B-B
Zestawienie stolarki okiennej
Zestawienie stolarki drzwiowej
Zestawienie rolet wewn. antywłamaniowych na istn. oknach
Zdjęcia istniejących elewacji

1
2
3
4
5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
opis techniczny
do projektu budowlanego zagospodarowania terenu
dotyczący przedsięwzięcia:
Remont i przystosowanie istniejących pomieszczeń magazynowych
pod pływalnią w budynku Gimnazjum nr 4 na magazyn muzealny
zabytków archeologicznych
w Stargardzie Szczecińskim, Osiedle Zachód B15, działki nr 14/7,14/8, obręb 9
1.0 Dane ogólne
1.1 Nazwa i adres obiektu
Magazyn zabytków archeologicznych zlokalizowany w przyziemiu pomieszczeń
magazynowych pod pływalnią w budynku Gimnazjum nr 4
w Stargardzie Szczecińskim, Osiedle Zachód B15, działki nr 14/7,14/8, obręb 9
1.2 Inwestor oraz jego adres
Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 2-4,
1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania
Biuro Projektów ART-PROJEKT Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Partyzantów 5
tel./fax (091) 577-62-97;
1.4 Imię i nazwisko projektanta
mgr inż. arch. Tomasz Cisek upr. 123/Sz/88
1.5 Imię i nazwisko sprawdzającego projekt
mgr inż. arch. Michał Grzybowski upr. 19/ZPOIA/OKK/2010
2.0
2.1
2.2
2.3

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem z dnia 29.05.2014
Wizja lokalna terenu i budynku magazynowego
Koncepcja z inwentaryzacją opracowana przez Studio Architektury
i Urbanistyki arch. mgr inż. Małgorzaty Wojtaś-Frankowskiej
2.4 Obowiązujące normy i przepisy
2.5 Mapka w skali 1:500
2.6 Uzgodnienia międzybranżowe
2.7 Zgoda użyczającego ( Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich na
przyłączenia do istniejących instalacji wewnętrznych :
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. i instalacji elektrycznej
3.0 Lokalizacja - magazyn zabytków archeologicznych zlokalizowany jest
w przyziemiu pomieszczeń magazynowych pod pływalnią w budynku
Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, Osiedle Zachód B15,
działki nr 14/7,14/8, obręb 9

4.0 Przedmiot i cel niniejszego opracowania –
Przedmiotem opracowania jest remont i przystosowanie istniejących pomieszczeń
magazynowych pod pływalnią w budynku Gimnazjum nr 4 na magazyn muzealny
zabytków archeologicznych.
Celem wyżej wymienionego opracowania jest uzyskanie dodatkowej
powierzchni magazynowej dla potrzeb Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Stargardzie Szczecińskim.
5.0 Istniejący stan zagospodarowania działki
Teren objęty opracowaniem położony jest w Stargardzie Szczecińskim na
Osiedlu Zachód B15, działki 14/7/14/8, jest działką budowlaną, ogrodzoną
i zagospodarowaną. Na terenie działki zlokalizowany jest zespół budynków
szkoły gimnazjalnej. Oprócz wejścia głównego do budynku szkoły jest również
dostęp bezpośredni do poszczególnych budynków co umożliwia niezależne
funkcjonowanie strefy edukacyjnej, stołówki, basenu oraz zaplecza
sportowego i techniczno-gospodarczego.
Dojazdy i dojścia do poszczególnych budynków - utwardzone, miejsca postojowe
dla samochodów osobowych wydzielone. Teren zagospodarowany zielenią
rekreacyjną. Działka sąsiaduje z terenem o intensywnej zabudowie
wielorodzinnej.
5.1 Na działkach nr 14/7,14/8 nie zmienia się istniejącego stanu zagospodarowania
terenu.
5.2 Nie projektuje się na istniejących działkach żadnych zmian urządzeń
budowlanych związanych z obiektami budowlanymi, układu komunikacyjnego,
wraz z parametrami technicznymi dróg pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia
terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, oraz ukształtowania
terenu.
5.3 Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji - bez zmian.
5.4 Miejsca postojowe na działce - bez zmian.
5.5 Istniejące na terenie działki znaki geodezyjne należy chronić, a w
szczególności nie wolno dopuścić do ich uszkodzenia, zniszczenia lub
przemieszczenia.
6.0 Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej.
6.1 Przedmiotowe działki jak również żadne obiekty na niej się znajdujące nie są
wpisane do rejestru zabytków.
6.2 Każdy przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie
wymiany posadzek należy przy użyciu dostępnych środków zabezpieczyć
i oznakować miejsce jego znalezienia, przerwać prace mogące go uszkodzić
oraz bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałym fakcie Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7.0 Informacja w zakresie terenów górniczych.
Przedmiotowa działka nie jest położona na terenach szkód górniczych.

8.0 Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
8.1 W zakresie ochrony środowiska – nie podlega uzgodnieniu.
Remontowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w:
ustawie o ochronie środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) oraz z
warunkami korzystania z jego zapasów, z uwzględnieniem wymagań
zrównoważonego rozwoju, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 627 ze zmianami),
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 r. poz 1419),
art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7),
Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami w stosunku do zwierząt należących
do gatunków dziko występujących i objętych ochroną gatunkową (typu
jerzyki, wróble itp.), nie zachodzi konieczność ich ochrony w oparciu o ustawę
o ochronie środowiska oraz ustawę o ochronie przyrody. Realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje ograniczenia dostępu do
miejsc regularnego występowania i rozrodu jerzyków lub innych chronionych
gatunków ptaków i nietoperzy.
8.2 W zakresie ochrony sanitarnej – podlega uzgodnieniu,
8.3 W zakresie ochrony konserwatorskiej – nie podlega uzgodnieniu,
8.4 W zakresie ochrony p. poż. – podlega uzgodnieniu,
8.5 W zakresie ochrony interesów osób trzecich – przedmiotowa inwestycja
spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
8.6 Remontowany magazyn nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia
i higieny użytkowników istniejącego obiektu i ich otoczenia.
9.0 Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
9.1 Remontowany magazyn zabytków archeologicznych nie jest
obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji.
9.2 W istniejącym magazynie zastosowano prosty (nieskomplikowany) układ
i schemat konstrukcyjny (statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych
rozwiązaniach w budownictwie.
9.3 Specyfika, charakter oraz skomplikowanie obiektu nie wymagają
uwzględnienia dodatkowych danych na temat projektowanej inwestycji.
10.0 Powierzchnia zabudowy remontowanego magazynu (zgodnie z PN-ISO
9836:1997).
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku – 609,14 m2.

Opracował:
mgr inż. arch. Tomasz Cisek

ROJEKT BUDOWLANY
opis techniczny do projektu budowlanego
dotyczący przedsięwzięcia:
Remont i przystosowanie istniejących pomieszczeń magazynowych
pod pływalnią w budynku Gimnazjum nr 4 na magazyn muzealny zabytków
archeologicznych w Stargardzie Szczecińskim, Osiedle Zachód B15,
działki nr 14/7,14/8, obręb 9
1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.
1.1 Nazwa obiektu: Magazyn muzealny zabytków archeologicznych zlokalizowany
jest w przyziemiu pomieszczeń magazynowych pod pływalnią w budynku
Gimnazjum nr 4 .
1.2 Adres budowy: Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, Osiedle Zachód
B15, działki nr 14/7,14/8, obręb 9.
1.3 Inwestor: Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 2-4.
1.4 Charakterystyka obiektu: budynek w którego przyziemiu usytuowany jest
magazyn muzealny zabytków archeologicznych był wybudowany w latach
osiemdziesiątych wchodzi w skład kompleksu budynków użyteczności
publicznej oświaty. Obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
z stropodachem z płyt korytkowych, pokrytych papą.
W poziomie przyziemia znajdują się pomieszczenia magazynowe pod
pływalnią oraz zaplecze techniczne dla basenu szkolnego .
Na poziomie 2 kondygnacji naziemnej zlokalizowany jest basen z zapleczem
socjalno-sanitarnym.
Budynek wykonany w szczecińskiej technologii wielkoblokowej typu NS.
Ściany zewnętrzne przyziemia betonowe grubości 38 cm ocieplone
styropianem. Ściany wewnętrzne przyziemia prefabrykowane grubości 14 cm
oraz betonowe grubości 38 i 51cm.
Stropy kanałowe wzmocnione typu szkolnego. Wieńce żelbetowe.
Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym, bez
widocznych odkształceń i zarysowań.
Stolarka okienna PCV w dobrym stanie technicznym- bez zmian.
1.5 Projektowane zmiany:
W celu przystosowania istniejących pomieszczeń magazynowych pod pływalnią
do funkcji magazynu muzealnego zabytków archeologicznych należy wykonać
remont pomieszczeń:
-skucie zniszczonych, spękanych wraz z ubytkami i brakiem przerw
dylatacyjnych posadzek (w okresie intensywnych opadów i podwyższonego
poziomu wody gruntowej w miejscu pęknięć sączy się woda),
-wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją przeciwwilgociową z warstwami
wg przekrojów A-A i B-B wraz z obniżeniem posadzki w pomieszczeniach
nr 1/7,1/8,1/9,1/10,

-przed wykonaniem górnej warstwy posadzki w pomieszczeniu nr 1/8
należy ułożyć w posadzce szyny dla regałów przesuwnych typu Movibloc
firmy Mecalux (lub innych równoważnych) z ręcznym systemem przesuwnym
(wysokość regałów Movibloc należy ostatecznie ustalić po wykonaniu
wszystkich instalacji wewnętrznych)
-wycięcie otworów i ich przesklepienie przy użyciu ram stalowych,
-wycięcie dwóch otworów 50x45 i55x45 cm w ścianie betonowej pod
wentylację oraz zaizolowanie otworów pod względem przeciwwilgociowym od
strony zewnętrznej (otwory wycinać od strony zewnętrznej elewacji zachodniej
na filarkach międzyokiennych wg zdjęcia elewacji)
-zamurowania zbędnych otworów,
-podniesienie jak najbliżej stropu istniejących rur c.o. i wentylacji oraz ich
obudowę płytami g-k ognioodpornymi,
-obudowa płytami g-k ognioodpornymi istniejących rozgałęzień kanalizacji
sanitarnej na sufitach,
-wydzielenie pomieszczeń-biurowego wraz z WC i pomieszczeniem socjalnym,
-wydzielenie WC dla osób niepełnosprawnych,
-wydzielenie pomieszczenia przyjmowania eksponatów,
-wydzielenie 3 pomieszczeń magazynowych,
-likwidacja licznych zacieków na stropie w pobliżu pionów kanalizacyjnych
(w pomieszczeniu 1/1 około 90%,w pomieszczeniu 1/5 około 30%)
w miejscach zacieków tynk do skucia, płyty stropowe do odgrzybienia, tynk do
ponownego wykonania, pozostałe tynki na suficie również do naprawy,
-wymagana kompleksowa naprawa tynków ścian wewnątrz pomieszczeń
z uwagi na liczne spękania i odparzenia warstw zewnętrznych tynków oraz
powłok malarskich,
-wykonanie nowej instalacji wody, c.o., kanalizacji sanitarnej, instalacji
elektrycznych, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, systemu
alarmowego, instalacji wykrywania pożaru, systemu monitoringu,
-osadzenie drzwi i okien wewnętrznych,
-wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowanych
w pomieszczeniach WC, pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym,
-wykonanie posadzek gresowych w pokoju biurowym, pomieszczeniach WC,
pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym,
-utwardzenie posadzki betonowej w systemie DST Sika, Bautech lub innym
równoważnym ,
-malowanie ścian i sufitów farbą silikatową,
-montaż rolet antywłamaniowych na istniejących oknach w ścianach
zewnętrznych (perforowane rolety antywłamaniowe FC-76 spełniająca
wymogi 3 klasy lub inne równoważne),
1.5 Program użytkowy:
Rzut przyziemia
Nr
Nazwa pomieszczenia
pom.
1/1
Pomieszczenie przyjmowania
eksponatów
1/2
Pokój biurowy

2

beton (m )

gres (m2)

33,94

-

-

30,84

1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8

Pomieszczenie socjalne
WC
Pomieszczenie pomocnicze
WC dla niepełnosprawnych
Pomieszczenie gospodarcze
Magazyn muzealny zabytków
archeologicznych
1/9
Magazyn muzealny zabytków
archeologicznych
Magazyn muzealny zabytków
1/10
archeologicznych
Powierzchnia posadzek w m2
Razem powierzchnia użytkowa w m2

55,66
359,93

5,80
4,52
4,47
7,94
-

13,26

-

13,34

-

476,13

53,57
529,70 m2

Układ pomieszczeń przedstawiono w części rysunkowej projektu.
1.6 Parametry techniczne obiektu.
1.6.1 Długość budynku
1.6.2 Szerokość budynku
1.6.3 Średnia wysokość kondygnacji w świetle
1.6.4 Powierzchnia zabudowy
1.6.5 Powierzchnia użytkowa przyziemia
1,6.6 Kubatura

61,65;15,93;3,44 m
18,80;6,32;12,71 m
2,41;2,26 m
609,14 m2
529,70 m2
- 1583,20 m3

2.0 Zestawienie powierzchni użytkowych
2.1 Jak w punkcie 1.5
3.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
3.1 Istniejący budynek w rzucie poziomym ukształtowany jest w formie
nieregularnego prostokąta, o tradycyjnej architekturze, dostosowany do
istniejącej zabudowy i otaczającego krajobrazu, harmonizujący z istniejącym
otoczeniem. Remont magazynu nie przewiduje ingerencji w odnowioną
elewację. Wymianie ulegną drzwi wejściowe, oraz na elewacji zachodniej
zostaną poprowadzone (ponad dach) dwa kanały wentylacyjne nawiewny
i wywiewny .
Technologia remontu tradycyjna.
Funkcja obiektu nie ulega zmianie:
-przed remontem pomieszczenia użytkowane były jako pomieszczenia
magazynowe pod pływalnią,
-po remoncie pomieszczenia będą użytkowane jako magazyn muzealny
zabytków archeologicznych.
3.2 Remontowany budynek spełnia wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo Budowlane.
4.0 Układ konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy.
4.1 Geotechniczne warunki posadowienia - nie badano, remont nie przewiduje
wykonywania elementów wymagających fundamentowania.

4.2 Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej.
Teren inwestycji nie jest położony na terenach szkód górniczych.
4.3 Układ konstrukcyjny
Budynek wykonany w szczecińskiej technologii wielkoblokowej typu NS.
Ściany zewnętrzne przyziemia betonowe grubości 38 cm ocieplone
styropianem. Ściany wewnętrzne przyziemia prefabrykowane grubości 14 cm
oraz betonowe grubości 38 i 51cm.
Stropy kanałowe wzmocnione typu szkolnego. Wieńce żelbetowe.
Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym, bez
widocznych odkształceń i zarysowań. Stropodach z płyt korytkowych
pokryty papą.
4.4 Instalacje:
a)elektryczna – z istniejącego budynku w uzgodnieniu i na warunkach
określonych przez dyrektora Gimnazjum nr 4,
b)woda – z istniejącego budynku w uzgodnieniu i na warunkach
określonych przez dyrektora Gimnazjum nr 4,
c)podgrzewanie ciepłej wody - podgrzewacze ciepłej
wody zasilane energią elektryczną,
d)odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej
na warunkach określonych przez dyrektora Gimnazjum nr 4,
e)centralnego ogrzewania – z istniejącego węzła c.o.
f)wentylacja mechaniczna w magazynie wg odrębnego opracowania,
g)alarmowa, wykrywania pożaru, system monitoringu,
4.5 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych
przegród budowlanych obiektu.
a) Izolacje:
-istniejąca izolacja termiczna ścian przyziemia grubości 12 cm,
-projektowana izolacja termiczna posadzek styropian XPS 20 grubości 10 cm,
-projektowana izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek z dwóch warstw
papy asfaltowej na lepiku ,
b) Posadzki
Jak w punkcie 1.5.
c) Obróbki blacharskie dachu - istniejące w dobrym stanie.
Rynny i rury spustowe - istniejące w dobrym stanie.
d) Tynki i okładziny wewnętrzne.
Istniejące tynki wewnętrzne cementowo-wapienne w złym stanie
z licznymi spękaniami i odparzeniami warstw zewnętrznych tynków oraz
powłok malarskich. Wymagany kompleksowy remont tynków ścian z
zastosowaniem szpachli mineralnych.
Okładziny ścian i stropów:
- ściany w wc, pomieszczeniu gospodarczym do wysokości 2 m
od poziomu posadzki obłożyć płytkami glazurowymi ,
- nad zlewozmywakiem oraz na całej długości ciągu roboczego
w pomieszczeniu socjalnym na wysokości od 0,75 do 1.6 m od poziomu
posadzki wykonać fartuch z płytek glazurowanych.

e) Tynki zewnętrzne.
Elewacja-istniejący nowy tynk cienkowarstwowy bez zmian.
f) Stolarka i ślusarka
- drzwiowa drewniana i stalowa antywłamaniowa i przeciwpożarowa,
- istniejąca stolarka okienna PCV w kolorze białym,
- projektowana wewnętrzna ślusarka okienna aluminiowa w kolorze białym,
g) Parapety:
parapety zewnętrzne istniejące z blachy powlekanej,
wewnętrzne: z duromarmuru
h) Malowanie
ściany wewnętrzne malowane farbami silikatowymi,
sufity- farbami silikatowymi,
i) Metoda remontu - tradycyjna.
5.0 Sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez
osoby niepełnosprawne.
Istniejące ukształtowanie terenu zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych
do magazynu muzealnego zabytków archeologicznych.
6.0 Podstawowe dane technologiczne związane z przeznaczeniem obiektu
Przyjęty rozkład pomieszczeń uwzględnia technologię przyjmowania,
segregowania i składowania obiektów archeologicznych. Przy głównym
utwardzonym wejściu do budynku wydzielono pomieszczenie przyjmowania
eksponatów, przy którym wydzielono biuro z dostępem do pomieszczenia
socjalnego i WC. Z pomieszczenia przyjmowania przechodzi się do
pomieszczenia pomocniczego wyposażonego w regały i duży stół służący
do wstępnej segregacji obiektów archeologicznych. Obok dostępna jest toaleta
dla osób niepełnosprawnych. Dalej przewidziano część magazynową z systemem
regałów przesuwnych. Z ogólnej powierzchni magazynu wydzielono 2 małe
zamknięte pomieszczenia magazynowe wyposażone w tradycyjne regały
magazynowe do przechowywania eksponatów o szczególnej wartości
i o małych gabarytach.
Bezpośredni dostęp, również dla osób niepełnosprawnych do magazynu
muzealnego jest zapewniony z wewnętrznego utwardzonego podwórza
na terenie Gimnazjum nr 4.
W świetle obowiązującego prawa-pomieszczenia nr 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7
mogą być przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych
samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie z uwagi ograniczony
dostęp światła dziennego i wysokość pomieszczeń 2,41m.
Pomieszczeń magazynowych nr 1/8,1/9,1/10 o gęstości obciążenia ogniowego
Q<500MJ/m2 z regałami metalowymi zgodnie z paragrafem 5.1 nie uważa się
za przeznaczone na pobyt ludzi ponieważ łączny czas przebywania tych
samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby (a wykonywane czynności
mają charakter dorywczy - przewiezienie eksponatów archeologicznych
i ułożenie ich na regałach. W magazynie zatrudnione (w niepełnym wymiarze
godzin) będą 3 osoby.
W pomieszczeniach nie będą występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia.

7.0 Rozwiązania budowlane obiektu liniowego.
Nie dotyczy - projektowany budynek nie jest obiektem liniowym.
8.0 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlanoinstalacyjnego.
8.1 Instalacja wodociągowa – z istniejącej instalacji w budynku.
8.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków bytowych
do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej .
8.3 Kanalizacja zewnętrzna deszczowa bez zmian- odprowadzenie wód opadowych
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie szkoły.
8.4 Instalacja gazowa – nie projektuje się.
8.5 Instalacja c.w.u. - z pogrzewaczy elektrycznych.
8.6 Instalacja CO– ogrzewanie z istniejącego węzła c.o. zlokalizowanego
za ścianą magazynu muzealnego.
8.7 Instalacja wentylacji – zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewnowywiewną. Układy wentylacyjne wydzielono pod względem obsługi pomieszczeń
o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych.
8.8 Instalacja elektryczna – zasilanie podstawowe z istniejącej tablicy elektrycznej
zlokalizowanej piętro wyżej nad magazynem muzealnym (przejście przez strop)
8.9 Instalacja odgromowa – istniejąca bez zmian
8.10 Instalacja alarmowa, wykrywania pożaru, system monitoringu.
9.0 Rozwiązania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym
przemysłowych.
Projektowany obiekt to magazyn muzealny zabytków archeologicznych.
Nie będzie wyposażony w żadne urządzenia czy instalacje przemysłowe.
10.0 Charakterystyka energetyczna budynku -wg odrębnego opracowania.
11.0 Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
11.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania
ścieków:
b)woda – z istniejącego budynku w uzgodnieniu i na warunkach
określonych przez dyrektora Gimnazjum nr 4,
c)podgrzewanie ciepłej wody - podgrzewacze ciepłej
wody zasilane energią elektryczną,
d)odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej
na warunkach określonych przez dyrektora Gimnazjum nr 4,
11.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,
ich rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania się –projektowany budynek nie
będzie powodował zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.
11.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – projektowana inwestycja nie będzie
wytwarzała odpadów niebezpiecznych. Gromadzenie odpadów bytowych
z budynku w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych na terenie Gimnazjum
nr 4 oraz ich wywóz w sposób zorganizowany przez wyspecjalizowaną
jednostkę do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, przy uwzględnieniu
selektywnej zbiórki odpadów.

11.4 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w
szczególności jonizujące, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia, wraz
z zasięgiem ich rozprzestrzeniania się – projektowana inwestycja nie będzie
powodowała podobnych zakłóceń.
11.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, nie mają negatywnego wpływu
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. W szczególności:
a)odprowadzenie wód opadowych-bez zmian do miejskiej kanalizacji
deszczowej,
b)w obrębie terenu inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne,
których lokalizację należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń,
c)nie należy zmieniać stanu wody na własnym gruncie, a zwłaszcza kierunku
odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej, jeżeli miałoby to
szkodliwie wpływać na grunty sąsiednie,
d)nie należy odprowadzać wód i ścieków opadowych na działki sąsiednie lub
na drogę,
e)projektowana inwestycja nie spowoduje podsiąkania lub zalewania
nieruchomości sąsiednich,
f)planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew lub/i krzewów
nie owocowych.
12.0 Analiza wykorzystania alternatywnych źródeł energii - wg odrębnego
opracowania
13.0 Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Remontowany magazyn muzealny zabytków archeologicznych utworzony
zostanie jako odrębna strefa pożarowa w zagłębionej z trzech stron
kondygnacji pomieszczeń magazynowych pod pływalnią. Ponieważ ta od strony
wejścia jest całkowicie odkryta to stanowi ona 1 kondygnację nadziemną
w 3 kondygnacyjnym budynku zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III,
o wymaganej klasie ''C' 'odporności pożarowej.
Magazyn muzealny o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 jest
wydzielony pożarowo od reszty budynków za pomocą:
-stropu i ścian REI 120
-drzwi EI 60 (wewnątrz)
Elewacja wejściowa w której są drzwi zewnętrzne i okno graniczą pod kątem
90o z pełnymi ścianami klasy REI 120 (na parterze) na długości ponad 4 m z
sąsiednimi budynkami. Pomieszczenia magazynu nr 1/8, 1/9,1/10 nie są
przeznaczone na pobyt ludzi. Czasowy pobyt pracowników tylko w
pomieszczeniach biurowych i pomocniczych. Magazyny o łącznej powierzchni
373,27 m2 wyposażyć w dwie gaśnice proszkowe GP -4ABC.
Gaśnice dodatkowo umieścić przy wejściu do pomieszczenia przyjmowania
eksponatów.
Ewakuację ludzi przewidziano tylko z pomieszczenia biurowego i przyjmowania
eksponatów. Drzwi rozsuwane pomiędzy pomieszczeniami 1/1 i 1/5 nie są
drzwiami na drodze ewakuacyjnej.

14.0 Uwagi końcowe.
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać
atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.
Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
normami i warunkami technicznymi oraz pod kierunkiem osoby uprawnionej do
kierowania i nadzorowania robót.
Przekucia instalacyjne nie mogą naruszać elementów konstrukcyjnych.
Przy konstrukcjach żelbetowych posiadających skomplikowane zbrojenie, należy
przed przystąpieniem do robót, sporządzić szkice rysunkowe zbrojenia, celem
uniknięcia pomyłek w wykonawstwie.
Wszelkie przegrody budowlane wykonać zgodnie z Polskimi Normami.
Dopuszcza się rozwiązania alternatywne w zastosowaniu materiałów, zgodnie z
załączoną normą i po wcześniejszym przeliczeniu obciążeń statycznych.
Elementy i roboty nie objęte niniejszym opracowaniem a mogące wystąpić w
trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z projektowanym
budynkiem, w przypadkach wątpliwych należy uzgodnić z biurem autorskim.
Roboty budowlane można rozpocząć po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego
projektu i wydaniu decyzji - pozwolenia na budowę przez właściwy
terenowy organ administracji budowlanej.
Opracował:
mgr inż. arch. Tomasz Cisek

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
TEMAT:

Remont i przystosowanie istniejących
pomieszczeń magazynowych pod pływalnią
w budynku Gimnazjum nr 4 na magazyn
muzealny zabytków archeologicznych

ADRES:

Gimnazjum nr 4
73-110 Stargard Szczeciński
Osiedle Zachód B15, działka nr 14/8,14/7

INWESTOR: Muzeum Archeologiczno-Historyczne
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Rynek Staromiejski 2-4

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Cisek upr. nr 123/Sz/88

Stargard Szczeciński - lipiec - 2014 rok

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
obiektu budowlanego
CZĘŚĆ OPISOWA
1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów: w zakres planowanych robót wchodzi realizacja
remontu istniejącego magazynu pod pływalnią z przystosowaniem pomieszczeń
na magazyn muzealny zabytków archeologicznych
Wysokość magazynu w świetle (po obniżeniu posadzki w części pomieszczeń)
wynosi 2,41 m.
Roboty będą wykonywane w następującej kolejności:
a)skucie zniszczonych, spękanych wraz z ubytkami i brakiem przerw
dylatacyjnych posadzek (w okresie intensywnych opadów i podwyższonego
poziomu wody gruntowej w miejscu pęknięć sączy się woda),
b)wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją przeciwwilgociową z warstwami
wg przekrojów A-A i B-B wraz z obniżeniem posadzki w pomieszczeniach
nr 1/7,1/8,1/9,1/10,
c)przed wykonaniem górnej warstwy posadzki w pomieszczeniu nr 1/8
należy ułożyć w posadzce szyny dla regałów przesuwnych typu Movibloc
firmy Mecalux (lub innych równoważnych) z ręcznym systemem przesuwnym
d)wycięcie otworów i ich przesklepienie przy użyciu ram stalowych,
e)zamurowania zbędnych otworów,
f)podniesienie jak najbliżej stropu istniejących rur c.o. i wentylacji oraz ich
g)obudowę płytami g-k ognioodpornymi,
h)wydzielenie pomieszczeń-biurowego wraz z WC i pomieszczeniem socjalnym,
i)wydzielenie WC dla osób niepełnosprawnych,
j)wydzielenie pomieszczenia przyjmowania eksponatów,
k)wydzielenie 3 pomieszczeń magazynowych,
l)likwidacja licznych zacieków na stropie w pobliżu pionów kanalizacyjnych
(w pomieszczeniu 1/1 około 90%,w pomieszczeniu 1/5 około 30%)
w miejscach zacieków tynk do skucia, płyty stropowe do odgrzybienia, tynk do
ponownego wykonania, pozostałe tynki na suficie również do naprawy,
m)wymagana kompleksowa naprawa tynków ścian wewnątrz pomieszczeń
z uwagi na liczne spękania i odparzenia warstw zewnętrznych tynków oraz
powłok malarskich,
m)wykonanie nowej instalacji wody, c.o., kanalizacji sanitarnej, instalacji
elektrycznych, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, systemu
alarmowego, instalacji wykrywania pożaru, systemu monitoringu,
n)osadzenie drzwi i okien wewnętrznych,
o)wykonanie okładzin ścian z płytek glazurowanych
w pomieszczeniach WC, pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym,
p)wykonanie posadzek gresowych w pokoju biurowym, pomieszczeniach WC,
pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym,
r)utwardzenie posadzki betonowej w systemie DST Sika, Bautech lub innym
równoważnym ,
s)malowanie ścian i sufitów farbą silikatową,
t)montaż rolet antywłamaniowych na istniejących oknach w ścianach
zewnętrznych (perforowane rolety antywłamaniowe FC-76 spełniająca

wymogi 3 klasy lub inne równoważne),
2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
istniejące budynki dydaktyczne gimnazjum nr 4,basen
3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa:
na działce nie występują elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy braku zachowania przepisów bhp,
4.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
przed rozpoczęciem robót zaliczonych do niebezpiecznych kierownik budowy ma
obowiązek:
sprawdzić czy pracownicy wytypowani do wykonania tych robót posiadają ważne
badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na wysokości.
Przeprowadzić instruktaż stanowiskowy z wytypowanymi do wykonania tych
robót pracownikami.
Wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt ochronny.
Niezbędne środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do tych robót kierownik budowy ma obowiązek przejąć
bezpośredni nadzór nad ich wykonaniem i zapewnić następujące zabezpieczenia:
Środki ochrony zbiorowej: wykonanie balustrady ochronnej po obwodzie
rusztowania,
oznaczyć i zabezpieczyć strefę niebezpieczną wokół budynku w trakcie
wykonywania robót.
Środki ochrony osobistej: w trakcie wykonywania robót niebezpiecznych należy
pracowników wyposażyć w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
a) Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót:
Na przedmiotowej budowie nie będą występowały roboty budowlane,
wymienione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) tj.
stwarzających zagrożenie upadku z wysokości ponad 5,00 m,
Występowanie tych robót rodzi konieczność opracowania planu BIOS.
Praca na wysokości – to praca wykonywana na powierzchni
znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi:
- na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad
poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną
pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia,
powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy
ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i
krawężników o wysokości co najmniej 0,15 cm. Pomiędzy poręczą
i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości

poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób
uniemożliwiający wypadnięcie osób,
- przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości
do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od
pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej
upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:
- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były
stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidzianą zmianą położenia
oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane
obciążenie,
- pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla
pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,
- podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do
elementów konstrukcyjnych pomostu,
- w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o
wielkości dopuszczalnego obciążenia,
- prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m od terenu
- zewnętrznego lub podłogi w pomieszczeniu zamkniętym,
szczególnie prace na rusztowaniach, pomostach, podestach,
słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach,
klamrach itp. wymagają także obarierowania
- jeżeli te roboty wykonywane są przejściowo lub ich charakter
uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia w postaci bariery
- ochronnej, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed
upadkiem,
b) Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokości:
-osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co
najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed
upadkiem z wysokości w sposób, o którym mowa w § 15 ust. 2 Q 054. Przepis ten
stosuje się także do przejść i dojść do tych stanowisk oraz klatek schodowych,
-otwory w stropach na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić
balustradą, o wysokości 1,1 m,
- pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do
zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia,
- otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których
dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, v
powinny być zabezpieczone balustradą,
- pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory
na drzwi, powinny być zabezpieczone balustradą,
- przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi
przejścia,

- wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie
dynamiczne spadającej osoby,
- w przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego,
- długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż
1,5 m,
- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości,
należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczeństwa,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności, takich jak szelki
bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków
ochrony zbiorowej,
5.0 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikających podczas realizacji 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.
Na terenie budowy zostaną wytyczone drogi komunikacyjne umożliwiające szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Budowa zostanie wyposażona w tablice informacyjne o pracach mogących
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz tablice z numerami
alarmowymi .

Opracował:
mgr inż. arch. Tomasz Cisek
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E3

IV. OPIS TECHNICZNY
1.1. Dane ogólne

Inwestor:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
Ul. Rynek Staromiejski 2-4
73 -110 Stargard Szczeciński

Inwestycja:
Remont i przystosowanie istniejących pomieszczeń magazynowych pod pływalnią w budynku
Gimnazjum nr 4 na Magazyn Muzealny Zabytków Archeologicznych zlokalizowanych w Gimnazjum nr 4,
działka geodezyjna nr 14/8, Osiedle Zachód B15, 73-110 Stargard Szczeciński.
1.2. Podstawa opracowania
- umowa,
- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie międzybranżowe,
- obowiązujące na dzień opracowywania projektu normy i przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.
1.3. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany zewnętrznych i wewnętrznych instalacji
elektrycznych dla zasilenia gniazd podstawowych 230V, obwodów siłowych oraz instalacji niskoprądowych
alarmowych oraz telewizji przemysłowej CDTV, zlokalizowanych wewnątrz projektowanego magazynu.
Projekt obejmuje:
- wewnętrzne instalacje elektryczne siłowe;
- wewnętrzne instalacje elektryczne oświetlenia oraz podstawowych gniazd 230V;
- wewnętrzne instalacje elektryczną niskoprądowe - alarmowe;
- wewnętrzne instalacje elektryczną niskoprądowe – telewizji przemysłowej CDTV;
- schemat strukturalny zasilania budynku;
1.4. Zasilanie projektowanego obiektu
Projektowane pomieszczenia magazynowe zasilane będą w ramach istniejącej mocy zainstalowanej
w budynku Gimnazjum nr 4– z istniejącej tablicy bezpiecznikowej „TB-BASEN” zlokalizowanej na poziomie
parteru (nad pomieszczeniem magazynu) w holu łącznika części basenowej z salą gimnastyczną. W celu
wykonania projektowanego zasilania należy w istniejącej tablicy bezpiecznikowej „TB-BASEN” w rezerwowym
- wolnym polu (TB-WENTYLACJI) zabudować projektowany elektroniczny trójfazowy pod-licznik energii
elektrycznej czynnej (np. ind. 0046 82 prod. LEGRAND) oraz rozłącznik kompaktowy typu DPX-160A-3P
(rozłącznik pełni funkcję wyłącznika pożarowego pomieszczeń magazynu - wyposażony w wyzwalacz
wzrostowy: cewka wyzwalacza Un= AC-230V).
Z projektowanego wyłącznika DPX wyprowadzić projektowany kabel typu YKY-4x16mm2 do
projektowanej tablicy bezpiecznikowej „TB” części magazynowej, zlokalizowanej w pomieszczeniu biurowym
na poziome piwnicy (szczegółową lokalizacje projektowanej tablicy bezpiecznikowej pokazana na planie
instalacji elektrycznych – rys . nr E1 i E2).
Projektowany kabel wewnątrz budynku na całej długości trasy prowadzić w rurze osłonowej typu
DVK-110mm2 (prod. AROT lub równoważnej) na uchwytach stalowych mocowanych do stropu.
UWAGA!!! Rozdział przewodu „PEN” (układ sieci TN-C) na przewód „PE” i „N” (układ sieci TN-CS)
dokonać w projektowanej tablicy bezpiecznikowej „TB” magazynu. Punkt rozdziału przewodu uziemić
poprzez przyłączenie go projektowanym przewodem LYżo-16mm2 (koloru żółto-zielonego) do
projektowanego uziomu pionowego, zlokalizowanego na zewnątrz budynku w pobliżu projektowanej tablicy
bezpiecznikowej. Wypadkowa rezystancja projektowanego uziomu pionowego: Ru <= 10 Ω.

Wszystkie roboty kablowe wykonać wg normy „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
PN-76/E-05125 i Norma SEP N SEP-E-004. Wszystkie obwody oraz linia zasilająca powinny być po
wykonaniu sprawdzone pod względem skuteczności samoczynnego wyłączenia zgodnie normą PN-IEC
60364-4-41 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
1.5. Wewnętrzna instalacja elektryczna
1.5.1. Wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia
We wszystkich pomieszczeniach instalację oświetlenia wykonać jako podtynkową przewodem typu
YDYżo-3x1,5mm2 , YDYżo-4x1,5mm2 lub YDYżo-5x1,5mm2 (dla opraw wyposażonych w moduł awaryjnego
podtrzymania zasilania należy pamiętając o dodatkowej żyle zasilającej „L – stała faza”) układanym pod
tynkiem, a ścianach i stropach podwieszanych wykonanych z płyt GK (gipsowo-kartonowych) dodatkowo w
osłonie PCV z rur instalacyjnych (w zależności od potrzeb typu RB-18mm, RB-20mm, RB-22mm).
Zastosować wszystkie łączniki instalacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, przystosowane do
montażu podtynkowego w puszkach instalacyjnych, wykonane w stopniu ochrony minimum IP-4x (a w
pomieszczeniach wilgotnych, tj. łazienkach, szatniach i WC w stopniu ochrony min. IP-44, montowane w II i
poza strefą), montowane na wysokości 1.15m od posadzki.
W pomieszczeniach biurowych, archiwum, pomieszczeniu socjalnym oraz pomieszczeniach
magazynowych zastosowano jako oświetlenie podstawowe oprawy świetlówkowe 2x36W lub 2x58W
wykonane z tworzywa sztucznego w II klasie ochronności oraz stopniu ochrony min. IP-44, przystosowane
do montażu natynkowego.
W pomieszczeniach wilgotnych (łazienkach i toaletach) jako oświetlenie podstawowe zastosowano
oprawy hermetyczne typu plafon (TH 2x26w TC-DDEL HF SQ L WHI [STD], montowane bezpośrednio do
podłoża, wykonane z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji oraz stopniu ochronnym IP-44. Jako
uzupełnienie oświetlenia podstawowego w pobliżu zlewów i umywalek zastosowano oświetlenie dodatkowe
- oprawy hermetyczne typu kinkiety typu TH 1x28w TC-DDEL HF SQ L WHI [STD] wykonane z tworzywa
sztucznego w II klasie izolacji oraz stopniu ochronnym IP-65.
Jako oprawy ewakuacyjne zastosowano oprawy z piktogramem typu HELIOS DH3/SE/8/AT 1x8W z
własnym źródłem podtrzymania zasilania o autonomii 2h, wykonane w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony
IP-42. Dopuszcza się zastosowania opraw zamiennych pod warunkiem posiadania przez nie stosownych
certyfikatów CNBOP oraz parametrów fotometrycznych równoważnych lub wyższych;
Szczegółowe wytyczne, typu oraz mocy zastosowanych opraw w poszczególnych pomieszczeniach
zawarte na planie instalacji oświetleniowej – rys. nr E1. Do wszystkich opraw i wypustów oświetleniowych
należy doprowadzić bezwzględnie żyłę PE. W przypadku opraw wykonanych w II klasie ochronności nie
przyłączać żyły PE. Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych innych producentów o
równoważnych lub wyższych parametrach fotometrycznych i elektrycznych.
1.5.2. Wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd i odbiorników 230V i 400V
We wszystkich pomieszczeniu instalację elektryczną gniazd 230V wykonać przewodem typu YDYżo3x2,5mm2 układanym p/t, a w ściankach i stropach podwieszanych wykonanych z płyt GK (gipsowokartonowych) dodatkowo układany w osłonie PCV z rur instalacyjnych (w zależności od potrzeb typu RB20mm, RB-22mm, RB-37mm). Wszystkie gniazda elektryczne wykonane z tworzywa sztucznego,
przystosowane do montażu podtynkowego w puszkach, wykonane w stopniu ochrony minimum IP-44 (w
pomieszczeniach wilgotnych, tj. łazienki, szatnie i toalety montowane poza 0, 1 i 2 strefą) na wysokości:
- biuro, archiwum, korytarz, magazyny - gniazda podstawowe na wys. 1,2 m od podłogi;
- pomieszczenie socjalne, jadalnia - gniazda podstawowe na wys. 0,3 m od blatu szafek, stołu;
- łazienki, toalety - na wys. 1,2 m od podłogi poza I i II strefą;

Strefa 0 – jest wnętrzem wanny lub brodzika prysznica, a jeśli prysznic nie jest wyposażony w brodzik to
wysokość strefy 0 wynosi 10 cm licząc od powierzchni podłogi. Zasięg poziomy strefy 0 jest taki sam jak
zasięg strefy 1.
Strefa 1 jest ograniczona:


Poziomo przez powierzchnię podłogi i poziomą płaszczyznę związaną z miejscem wypływu wody,
lub umocowania głowicy prysznica, lub poziomą
płaszczyzną na wysokości 2,25m . Przyjmuje się
najwyższą z wymienionych.


Pionowo

przez

powierzchnię

otaczającą

wannę lub brodzik prysznica, albo przez powierzchnię
znajdującą się w odległości 120cm od stałego punktu
wypływu wody dla pryszniców bez brodzika.
Strefa 1 nie obejmuje strefy 0, ale obejmuje
przestrzeń nad wanną, brodzikiem prysznica lub
prysznicem.
Strefa 2 jest ograniczona:


Poziomo przez powierzchnię podłogi i poziomą płaszczyznę związaną z miejscem wypływu wody,
lub umocowania głowicy prysznica, lub poziomą płaszczyzną na wysokości 2,25m . Przyjmuje się
najwyższą z wymienionych.



Pionowo przez powierzchnię pionową określającą granicę strefy 1 oraz powierzchnię pionową
równoległą do niej i znajdującą się w odległości 60cm od niej.

STREFY UKŁADANIA PRZEWODÓW:
Wszystkie przewody instalacyjne umieszczane na ścianach powinny być układane, o ile jest to tylko
możliwe, w określonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokości 30 cm:
- górna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu;
- dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotową powierzchnią podłogi;
- środkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi;
Środkowe, poziome strefy instalacyjne należy zaplanować jedynie w tych pomieszczeniach, w
których powierzchnia robocza przewidziana jest na ścianach, np. w kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokości 20 cm:
- pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi;
- pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna;
- pionowe strefy instalacyjne w kątach pomieszczeń od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w kącie;
Pionowe strefy instalacyjne sięgają od linii zbiegu ściany i sufitu do linii zbiegu ściany z podłogą.
Przy oknach i drzwiach dwuskrzydłowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone są po obu stronach okna
czy drzwi. W przypadku drzwi jednoskrzydłowych strefę pionową należy prowadzić tylko po stronie zamka
drzwi. W pomieszczeniach ze ścianami skośnymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe
prowadzone są z góry na dół równolegle do linii zbiegu ścian. Są one traktowane jako strefy pionowe
również wówczas, jeśli rzeczywista pozycja ściany jest ukośna. Dla instalacji prowadzonej pod podłogami iw
suficie nie ustala się żadnych stref instalacyjnych.
1.5.3. Wewnętrzna instalacja elektryczna odbiorników stacjonarnych 230V i 400V

WENTYLACJA MECHANICZNA – WENTYLATORY KANAŁOWE EDM:
W pomieszczeniu WC oraz WC dla inwalidów zastosowano dodatkową wentylację mechaniczną
pomieszczeń (szczegółowa lokalizacja mechanicznych wentylatorów kanałowych typu EDM pokazana na

planie instalacji elektrycznych – rys. nr E2). W celu zasilenia poszczególnych wentylatorów kanałowych z
właściwych obwodów oświetleniowych (wyłączników oświetleniowych zlokalizowanych w poszczególnych
pomieszczeniach – indywidualnie dla każdego z wentylatorów) należy wyprowadzić indywidualne obwody
zasilające do poszczególnych wentylatorów przewodem typu YDYżo 4x1,5mm2 (przewód lampowy,
neutralny roboczy, ochronny oraz faza stała). W miejscu instalacji poszczególnych urządzeń należy
pozostawić zapas przewodu o długości co najmniej 1m, umożliwiający przyłączenie przewodu bezpośrednio
do tabliczki przyłączeniowej poszczególnych wentylatorów (szczegóły i wytyczne zawarte w dokumentacji
DTR urządzeń, planie instalacji elektrycznych – rys. nr E2 oraz schemacie strukturalnym zasilania – rys. nr E3).

CENTRALE WENTYLACYJNE:
W pomieszczeniu magazynu zabytków zlokalizowano jedną nawiewno–wywiewną centrale
wentylacyjną (wyposażoną we własny układ automatyki sterującej praca centrali - szczegóły zawarte w
dokumentacji DTR producenta). Szczegółową lokalizację projektowanej centrali wentylacyjnej przedstawiono
na planie instalacji elektrycznych - rys. nr E1 i E2. W celu zasilenia centrali z projektowanej tablicy
bezpiecznikowych „TB” (zlokalizowanej w pomieszczeniu biurowym na poziomie piwnicy) należy
wyprowadzić indywidualny obwód zasilający (szczegółowy opis przekroju i typu przewodów zamieszczone
na schemacie strukturalnym – rys. nr E3). W miejscu instalacji projektowanej centrali wentylacyjnej należy
pozostawić zapas przewodu o długości co najmniej 3m, umożliwiający przyłączenie przewodu bezpośrednio
do tablicy sterowniczej poszczególnych centrali.
Główny panel sterowniczy (elektroniczny sterownik parametrów pracy centrali – dostarczony w
komplecie z centralą) umożliwiający zdalne załączanie i wyłączanie oraz odczyt parametrów pracy centrali
zlokalizowano w pomieszczeniu biurowym – lokalizację sterownika przedstawiono na rys. nr E2 – obwód nr
TB/cw1.ster. W celu powiązania paneli sterowniczych z dedykowanymi centralami wentylacyjnymi należy
ułożyć dodatkowy przewód sterowniczy typu LIDCY 8*1mm2 – szczegółowe wytyczne zawarte w
dokumentacji DTR urządzeń.

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY URZYTKOWEJ:
W pomieszczeniach socjalnym, pomieszczeniu gospodarczym oraz magazynie muzealnym
zabytków archeologicznych, w pobliżu zlewozmywaków przewidziano lokalizację elektrycznych
podgrzewaczy wody. W celu zasilenia w/w urządzeń w każdym z pomieszczeń przewidziano lokalizację
wydzielonego przemysłowego jednofazowego gniazda elektrycznego 2P+Z – 32A (np. gniazdo 2P+Z, 32A
nr ref. 055573 + wtyczka przenośna 2P+Z, 32A – nr ref. 058134, prod. Legrand lub równoważne) –
szczegółową lokalizację poszczególnych gniazd zawarto na planie – rys. nr E2.
W celu zasilenia poszczególnych urządzeń grzejnych z projektowanej tablicy bezpiecznikowej „TB”
należy wyprowadzić indywidualne obwody zasilające do miejsca zainstalowania podgrzewaczy wody –
szczegółowe wytyczne lokalizacji poszczególnych urządzeń zawarte na planie instalacji elektrycznych – rys.
nr E2, wytyczne dotyczące typu i przekroju zastosowanych przewodów zawarte na schemacie strukturalnym
zasilania – rys. nr E3.
1.5.4. Tablice bezpiecznikowe
Główną tablicę bezpiecznikową „TB” pomieszczeń magazynowych zlokalizować w pomieszczeniu
biurowym znajdującym się na poziomie piwnicy. Tablicę wykonać jako wtynkowo-natynkową typu RN-65
3x18mod, produkcji LEGRAND, lub obudowę o równoważnych parametrach technicznych i elektrycznych
innego producenta.
Projektowaną tablicę bezpiecznikową „TB” zasilić z istniejącej tablicy „TB-BASEN” (zlokalizowanej na
poziomie parteru budynku, nad pomieszczeniami magazynowymi – szczegółowe wytyczne zawarte na
planie instalacji elektrycznych – rys nr E2) projektowanym kablem typy YKY-4x16mm2 oraz wyposażyć w
wyłączniki różnicowoprądowe ΔI=30mA, aparaturę zabezpieczającą instalację przed przeciążeniem i
zwarciem oraz główny wyłącznik prądu zgodnie ze schematem strukturalnym – rys. nr E3.

1.5.5. Instalacja alarmowa
Zgodnie z wymaganiami użytkownika system sygnalizacji włamania i napadu obejmie ochroną
wszystkie pomieszczenia archiwum. Koncepcja systemu opiera się na centrali firmy SATEL – INTEGRA64.
Centralę należy zainstalować w pomieszczeniu biurowym (szczegółowe wytyczne lokalziacji centrali zawarte
na planie instalacji elektrycznych – rys nr E2). Projekt przewiduje 72-godzinny czas podtrzymania dla
systemu sygnalizacji włamania i napadu przy braku zasilania sieciowego 230VAC.
System alarmowy składać się będzie z 1 strefy alarmowej dla całego obiektu chronionego. Główny
manipulator z wyświetlaczem LCD (np. typu INT-KLCD-BL) do obsługi systemu zainstalowany będzie przy
wejściu głównym do budynku z którego realizowane będzie załączanie i rozbrajanie alarmu.
Wystąpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane będzie w sposób akustyczno -optyczny poprzez
zadziałanie sygnalizatorów alarmowych zewnętrznych, oraz w sposób akustyczny poprzez zadziałanie
sygnalizatora wewnętrznego, zlokalizowanych zgodnie z planem (rys. nr E2) rozmieszczenia urządzeń.
Dodatkowo w centrali alarmowej zamontowany moduł rozszerzający - konwerter monitoringu na transmisję
GPRS/SMS, umożliwiający wysyłanie komunikatów poprzez wiadomości SMS na wskazany numer.
Obsługa systemu alarmowego obejmująca uzbrajanie, rozbrajanie oraz kasowanie alarmów
możliwa będzie przy użyciu 1 znajdującej się w systemie klawiatury szyfrowej, umieszczonej przy wejściu
głównym i dającej możliwość rozbrojenia wymaganej części systemu.
CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU: SATEL -INTEGRA64
Podstawowe parametry centrali alarmowej INTEGRA64:
• od 4 do 64 dowolnie programowalnych wejść;
• wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC;
• szeroki wybór typów reakcji;
• kontrola obecności i poprawności działania czujek;
• od 4 do 64 wyjść;
• strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia sterujące lub ich stan może zależeć
od stanu innych stref;
• możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji;
• czasowa blokada strefy;
• współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, np.: CA-64E;
• sterowa nie systemem;
• manipulator LCD;
• komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć komputerową);
• klawiatura strefowa.
Czujki do systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
Wykaz czujek stosowanych w systemie sygnalizacji włamania i napadu:
Lp.

Nazwa czujki

Producent

Opis

1.

GRAPHITE - cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

SATEL

Pasywna czujka podczerwieni

2.

IVORY - zaawansowana czujka ruchu z optyką zwierciadlaną

SATEL

Pasywna czujka podczerwieni

Instalacja okablowania systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
Wykaz przewodów, jakie należy zastosować przy realizacji projektu systemu sygnalizacji włamania i napadu:
Lp.

Nazwa przewodu

Opis przewodu

Miejsce stosowania w instalacji alarmowej

1.

YTDY 4x2x0,5

Ośmiożyłowy przewód teletechniczny

magistrala połączeniowa pomiędzy centralą
INTEGRA64, a ekspanderem CA-64E

2.

YTDY 4x2x0,5

Sześciożyłowy przewód teletechniczny

przewód sygnałowy alarmowy od czujek i
sygnalizatorów do centrali lub ekspandera

OPRZEWODOWANIE INSTALACJI ALARMOWEJ:
Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami:
• przewód YTDY 8x0,5mm2 - połączenie centrali alarmowej typu INTEGRA64 z ekspanderem CA-64E;
• przewód YTDY 6x0,5mm2 - połączenia pasywnych czujek ruchu, czujek zbicia szkła oraz sygnalizatorów,
akustyczny - zewnętrzny i akustyczno, optyczny - wewnętrzny z centralą systemu sygnalizacji włamania i
napadu;
Wszystkie przewody należy układać pod tynkiem w rurach giętkich typu RKGL32. Projekt przewiduje
montaż 14 pasywnych czujek ruchu oraz jeden manipulator LCD. Zastosowane w projekcie czujki oraz
sygnalizatory należy zainstalować na wysokości ok. 2,1m, od powierzchni posadzki, w miejscach wskazanych
na planie instalacje elektrycznych – rys. nr E2.
1.5.6. Telewizja przemysłowa CDTV
Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television), to system przekazywania obrazu z
określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym, służącym do nadzoru oraz zwiększeniu
bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. Podgląd z
kamer jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach obsługi (stanowisko obsługi wraz z rejestratorem
zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym) w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań.
Nowoczesny system monitoringu wizyjnego składa się z kamer będących źródłem obrazu, medium
transmisyjnego, urządzenia składującego obraz oraz stanowiska, na którym może on być wyświetlany.
Jako medium transmisyjnym obrazu zakłada się wykorzystanie projektowanej infrastruktury sieć
komputerowej. Zastosowanie systemu cyfrowego ułatwia rozbudowanie systemu monitoringu oraz
integrację z systemem alarmowym. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest łatwość konfigurowania oraz
możliwość dowolnego skalowania systemu.
Dobór urządzeń
• megapikselowa kompaktowa kamera IP typu dzień/noc
• min rozdzielczość: 1280 x 1024
• przetwornik obrazu z funkcją dzień/noc
• Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni
• Obiektyw 4,3mm F1.8
• Maksymalna czułość 0,05lux
• Minimalny kąt widzenia: 750
• Transmisja: IP
Zasilacz stabilizowany do kamer 12V/5x0,5A
• Rodzaj zasilacza: stabilizowany,
• Napięcie wejściowe: 230V, 50Hz,
• Napięcie wyjściowe: 12V,
• Nominalny prąd wyjściowy: 2A
Oprogramowanie
• Jednoczesny podgląd oraz zapis 16 kanałów
• Nagrywanie ręczne, alarmów oraz wg. harmonogramu
• Zdalne cyfrowe wejścia/wyjścia alarmowe
• Przeglądanie nagrań wg. zdarzeń lub z osi czasu
• Obsługa oraz zdalna kontrola kamer obrotowych
• Informacje o przestrzeni dyskowej pozostałej na zapis
Okablowanie:
- zasilanie: przewód typu YDY 3x2,5mm2
- transmisja danych: przewód sieciowy typu FTP 3x2x0,5mm2 cat. 5e

Instalacja i uruchomienie
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji kablowej oraz montażu urządzeń wizyjnych w
wyznaczonych na załączonym planie miejscach. Wszystkie kamery wewnętrzne zostaną zamontowane pod
sufitem w budynku, wykonana przy użyciu oryginalnych uchwytów przykręconych do ściany i sufitu budynku.
Instalacja okablowania zasilającego oraz transmisji danych zostanie wykonana przy użyciu przewodu typu
YDY 3x1,5mm2 oraz FTP 3x2x0,5mm2 cat. 5e. Wszystkie przewody od zainstalowanych kamer prowadzić w
sufitach lub ścianach w rurach osłonowych RB-22 lub korytkach kablowych PCV, doprowadzić do
centralnego punktu – szafy dystrybucyjnej TLD (w której projektuje się lokalizację rejestratora) zlokalizowanej
w pomieszczeniu biurowym archiwum.
Wykonawca systemu dokona instalacji oprogramowania oraz uruchomienia systemu, a także
przeszkoli upoważnionych pracowników w zakresie dozoru i eksploatacji systemu. Odbiór systemu obędzie
się na podstawie przekazania dokumentacji powykonawczej zawierającej podstawowe informacje o systemie
oraz schematy połączeń logicznych i elektrycznych. Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na zainstalowany
systemu na miejscu instalacji.
1.6. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym uzyskać należy przez zastosowanie
izolowania części czynnych oraz stosowanie obudów o stopniu ochrony co najmniej IP2x.
Ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim) zrealizowano za pomocą samoczynnego
wyłączenia przy zastosowaniu wyłączników instalacyjnych o charakterystyce „B” i „C. Wszystkie obwody
powinny być powykonawczo sprawdzone pod względem skuteczności samoczynnego wyłączenia zgodnie z
postanowieniami normy PN-IEC 60364-4-41 pt.: „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.”. Przewody PE i PEN nie powinny mieć
żadnych elementów przerywających prąd (bezpieczników, łączników itp.) tak w obwodach jak i w linii
zasilającej. Wszystkie urządzenia odbiorcze i rozdzielcze podlegające ochronie przeciwporażeniowej
dodatkowej wymagają doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przyłączenia go do dostępnych części
przewodzących (zacisków uziemiających - ziemia). Powyższe nie dotyczy urządzeń II i III klasy ochronności,
do których nie przyłącza się żyły PE. Przewód neutralny N nie należy łączyć bezpośrednio lub pośrednio z
przewodem PE. Przewód N powinien być traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn.
izolowany od dostępnych części przewodzących. To samo dotyczy zacisków N. Przewód PE powinien mieć
izolację koloru żółto-zielonego. Po zakończeniu instalacji należy wykonać badania i próby wg normy PN-IEC
60364-6-61 z późniejszymi uzupełnieniami, a protokoły przekazać użytkownikowi obiektu.
1.7. Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002,
poz. 690 z późniejszymi zmianami), w tablicy bezpiecznikowej „TB” zastosować jako główny wyłącznik
przeciwpożarowy – wyłącznik kompaktowy typu DPX-160 3P wyposażony w wyzwalacz wzrostowy
Un=230V-AC, umożliwiający zdalne wyłączenia zasilania za pomocą zdalnych wyłączników ROP-1 (prod.
ABB lub równoważne). Lokalizację zdalnego wyłącznika pożarowych ROP-1 przedstawiono na rys. nr E1
oraz E2.

V. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.1. Dobór zabezpieczeń i przekrojów
Dobór zabezpieczeń i przekrojów przewodów i kabli. Szczegółowy opis obwodów i specyfikacje
zastosowanych przewodów z uwzględnieniem, selektywności i wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przed
przeciążeniem i zwarciem oraz doborem obciążalności prądowej długotrwałej wg obowiązujących norm.
Koordynacja między przewodami i urządzenia zabezpieczającymi.
1) Obwód zasilania tablicy TB
napięcie zasilania i układ sieci: 400V / TN-C
moc obliczeniowa Po= 18,00 kW, prąd obliczeniowy Ib= 27,94A, zabezpieczenie: In= 32A
kabel typu: YKY-4x16mm2, obciążalność Idd= : 67,00A, dla ułożenia: D
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 27,94 < 32 < 67,00
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 51,20 < 97,15
spadek napięcia dU%= 0,62 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
2) Obwód zasilania oświetlenia
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 1,10 kW, prąd obliczeniowy Ib= 5,14A, zabezpieczenie: In= 10A
przewód typu: YDY-3x1,5mm2, obciążalność Idd= : 14,00A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 5,14 < 10 < 14,00
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 14,50 < 20,30
spadek napięcia dU%= 1,24 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
3) Obwód zasilania oświetlenia
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 1,20 kW, prąd obliczeniowy Ib= 5,61A, zabezpieczenie: In= 10A
przewód typu: YDY-3x1,5mm2, obciążalność Idd= : 14,00A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 5,61 < 10 < 14,00
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 14,50 < 20,30
spadek napięcia dU%= 1,35 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
4) Obwód zasilania oświetlenia
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 1,30 kW, prąd obliczeniowy Ib= 6,08A, zabezpieczenie: In= 10A
przewód typu: YDY-3x1,5mm2, obciążalność Idd= : 14,00A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 6,08 < 10 < 14,00
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 14,50 < 20,30
spadek napięcia dU%= 1,47 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
5) Obwód zasilania oświetlenia
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 0,90 kW, prąd obliczeniowy Ib= 4,21A, zabezpieczenie: In= 10A
przewód typu: YDY-3x1,5mm2, obciążalność Idd= : 14,00A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 4,21 < 10 < 14,00
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 14,50 < 20,30
spadek napięcia dU%= 1,02 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
6) Obwód zasilania oświetlenia
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 0,20 kW, prąd obliczeniowy Ib= 0,94A, zabezpieczenie: In= 4A
przewód typu: YDY-3x1,5mm2, obciążalność Idd= : 14,00A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 0,94 < 4 < 14,00
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 5,80 < 20,30
spadek napięcia dU%= 0,63 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
7) Obwód zasilania gniazd 1F-230V
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 1,00 kW, prąd obliczeniowy Ib= 4,68A, zabezpieczenie: In= 16A
przewód typu: YDY-3x2,5mm2, obciążalność Idd= : 18,50A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 4,68 < 16 < 18,50
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 23,20 < 26,83
spadek napięcia dU%= 0,41 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

8) Obwód zasilania gniazd 1F-230V
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 2,00 kW, prąd obliczeniowy Ib= 9,35A, zabezpieczenie: In= 16A
przewód typu: YDY-3x2,5mm2, obciążalność Idd= : 18,50A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 9,35 < 16 < 18,50
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 23,20 < 26,83
spadek napięcia dU%= 2,44 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
9) Obwód zasilania gniazd 1F-230V
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 1,00 kW, prąd obliczeniowy Ib= 4,68A, zabezpieczenie: In= 16A
przewód typu: YDY-3x2,5mm2, obciążalność Idd= : 18,50A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 4,68 < 16 < 18,50
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 23,20 < 26,83
spadek napięcia dU%= 2,17 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
10) Obwód zasilania 230V - podgrzewacz elektryczny
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 2,00 kW, prąd obliczeniowy Ib= 9,35A, zabezpieczenie: In= 16A
przewód typu: YDY-3x4mm2, obciążalność Idd= : 25,00A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 9,35 < 16 < 25,00
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 23,20 < 36,25
spadek napięcia dU%= 0,85 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
11) Obwód zasilania 230V - podgrzewacz elektryczny
napięcie zasilania i układ sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 3,20 kW, prąd obliczeniowy Ib= 14,96A, zabezpieczenie: In= 20A
przewód typu: YDY-3x4mm2, obciążalność Idd= : 25,00A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 14,96 < 20 < 25,00
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 29,00 < 36,25
spadek napięcia dU%= 1,91 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.
12) Obwód zasilania 400V - centrala wentylacyjna
napięcie zasilania i układ sieci: 400V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 3,00 kW, prąd obliczeniowy Ib= 4,66A, zabezpieczenie: In= 20A
przewód typu: YDY-5x4mm2, obciążalność Idd= : 23,00A, dla ułożenia: A2
sprawdzenie warunku 1: Ib<In<Idd / 4,66 < 20 < 23,00
sprawdzenie warunku 2: I2<1.45*Idd / 29,00 < 33,35
spadek napięcia dU%= 0,68 <= 3,00
dopuszczalny spadek: 3,0% [SEP-E-002] Instalacja od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TYTUŁ OPRACOWANIA:

BRANŻA:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

INWESTOR:

REMONT I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH POD PŁYWALNIĄ W BUDYNKU GIMNAZJUM
NR 4 NA MAGAZYN MUZEALNY ZABYTKÓW
ARCHEOLOGICZNYCH.
ELEKTRYCZNA
GIMNAZJUM NR 4
DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 14/8,
OSIEDLE ZACHÓD B15, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI,
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE
ul. RYNEK STAROMIEJSKI 2-4
73 -110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, póz. 1126)
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
sporządzono niniejsze opracowanie w zakresie objętym projektem branży elektrycznej.

1.Zakres opracowania
Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie
czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków
przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty
elektryczne na terenie objętym opracowaniem

2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
W rejonie przewidywanych robót elektrycznych występują elementy zagospodarowania, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe,
wodociągowe. Zagrożenia mogą wystąpić podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopów.

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót.
Zakres robót elektrycznych stwarza szczególnie wysokie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zagrożenia mogą wystąpić przy :

ryzyko

powstania

zagrożenia

- prace pod napięciem oraz z używanie elektronarzędzi i instalacji elektrycznej;
miejsca budowy ( porażenie prądem elektrycznym);
- prace wykonywane na wysokości (narażenie uszkodzenia ciała);
- cięcie ręczne i mechaniczne elementów i konstrukcji metalowych;
- wiercenie i kucie bruzd oraz otworów w tynku, murze, betonie (narażenie uszkodzenia ciała);

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników. Do
pracy można dopuścić pracownika, który:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska
- posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy, został przeszkolony
z zakresu BHP na danym stanowisku
Pracownicy wykonujący roboty elektryczne powinni być przeszkoleni w zakresie BHP przy urządzeniach i
instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne.
1)

przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa;

2)

zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na słupach, masztach itp.);

3)

zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości;

Przy robotach ziemnych należy zapewnić:
1)
2)
3)
4)

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i
słupy;
obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości poprzez wykonanie
wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi;
składowanie materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu;
przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną
związaną z pracą tych maszyn;

5. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia W trakcie wykonywania
prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót, nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności
urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych do pracy, przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy
korzystać z instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim oraz pośrednim (odpowiednia ochrona
przeciwporażeniowa).

Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:
organizację pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień
w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów;
zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy;
zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w
tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń
w tym zakresie;
wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie
w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców;
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce
rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub
podłogi należy w szczególności.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:
-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w prawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r. w sprawie rodzajów prac,
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287).;

UWAGI KOŃCOWE
Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjętymi zasadami, zgodnie z aktualnymi
normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetycznej.
- przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać następujące pomiary oraz próby odbiorcze:
- rezystancji uziemienia,
- rezystancji izolacji kabli i przewodów zasilających,
- skuteczności samoczynnego wyłączenia,
- ciągłości przewodów ochronnych,
- inne niezbędne próby i pomiary określone w PN-IEC 60364-6-65
- wszelkie prace instalacyjne rozpocząć po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia na budowę
- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich prób i pomiarów
eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgłosić wykonane roboty do inwestora,
- kable włączyć do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,
- poszczególne obwody w rozdzielnicach opisać, a opis umieścić na drzwiach rozdzielnic,
- przestrzegać symetrycznego obciążenia faz,
- całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004,
- przestrzegać przepisów BHP.
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3.
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Strona tytułowa.
Spis zawartości.
Opis techniczny.
Obliczenia techniczne.
Rysunki techniczne:

E1/s. Schemat strukturalny systemu alarmu pożarowego.
E2/s. Rzut parteru – plan instalacji systemu alarmu pożarowego.

Załącznik:
Jednopętlowa cyfrowa adresowalna centrala SAP 6100 – instrukcja i konfiguracja.

OPIS TECHNICZNY
1.0.
1.1.

Dane ogólne.
Inwestycja.
Remont i przystosowanie istniejących pomieszczeń magazynowych pod
pływalnią w budynku Gimnazjum nr 4 na magazyn muzealny zabytków
archeologicznych
w Stargardzie Szczecińskim, Osiedle Zachód

B15, działki nr 14/7,14/8, obręb 9
1.2.

Inwestor.
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
73 -110 Stargard Szczeciński
ul. Rynek Staromiejski 2-4

1.3

Nazwa i adres jednostki projektowania
Biuro Projektów ART-PROJEKT Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Partyzantów 5
tel./fax (091) 577-62-97;

1.4.

Imię i nazwisko projektanta instalacji elektrycznej.
inż. Ryszard Madejski upr. bud. ZAP/0160/PWOE/05

1.5.

Imię i nazwisko projektanta instalacji elektrycznej.
mgr inż. Witold Chreptowicz upr. bud. 17/Sz/89

2.0.
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem nr Umowa z dnia 29.05.2014,
Wizja lokalna,
Projekt budowlany – architektura,
Uzgodnienia międzybranżowe,
Zgoda użyczającego ( Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich na
przyłączenia do istniejących instalacji wewnętrznych :
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. i instalacji elektrycznej,
2.6. Rozporządzenie MGPiB z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr75 z 2002r., poz.690
ze wszystkimi późniejszymi zmianami),
2.7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U.nr47,poz.401),
2.8. Obowiązujące na dzień opracowywania projektu normy i przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji,
2.9. „Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej", wydane przez CNBOP,
autor opracowania: mgr inż. J. Ciszewski, Warszawa 1994 r.
2.10. Karty katalogowe czujek punktowych oraz urządzeń peryferyjnych firmy D+H.
2.11. Materiały techniczne dotyczące zastosowanego systemu SAP:
dokumentacja techniczno – ruchowa i serwisowa centrali sygnalizacji pożaru,
czujek punktowych, przycisków ROP oraz urządzeń peryferyjnych firmy D+H,
2.12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych -Tom V
– Instalacje elektryczne”, wyd. C.O.B.R.I. i U.E. Elektromontaż Warszawa.

3.0 Lokalizacja - magazyn zabytków archeologicznych zlokalizowany jest
w przyziemiu pomieszczeń magazynowych pod pływalnią w budynku
Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, Osiedle Zachód B15, działki
nr 14/7,14/8, obręb 9
4.0. Przedmiot niniejszego opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt SYSTEMU ALARMU
POŻAROWEGO magazynu zabytków archeologicznych.
Opracowanie przewiduje :
Centralę sygnalizacji pożarowej (CSP) firmy D+H (lub równoważnej), zasilane
napięciem podstawowym 230V AC i wyposażonej w baterie akumulatorów
rezerwowych,
Instalację sygnalizacji pożarowej – wnętrzowej instalacji przewodowej w obiekcie
(zamontowanie czujek dymu optyczno termicynzch, przycisków pożarowych ROP,
urządzeń peryferyjnych oraz sygnalizatorów ostrzegawczych),
W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego:
-przekazywanie sygnału sterującego do centrali oddymiania,
-przekazywanie sygnałów uruchomiających akustyczne sygnalizatory
ostrzegawcze przewidziane do zamontowania w obrębie obiektu.
Centralę sygnalizacji pożarowej należy połączyć z najbliższa komendą lub
jednostka ratowniczo – gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, z zalecenia
tego można zrezygnować, gdy w obiekcie będzie stała (24h) obsługa
osobowa (recepcjonista), która powiadomi Straż Pożarną telefonicznie o
pożarze.
5.0. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Remontowany magazyn muzealny zabytków archeologicznych utworzony zostanie
jako odrębna strefa pożarowa w zagłębionej z trzech stron kondygnacji
pomieszczeń magazynowych pod pływalnią. Ponieważ ta od strony wejścia jest
całkowicie odkryta to stanowi ona 1 kondygnację nadziemną w 3 kondygnacyjnym
budynku zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, o wymaganej klasie''C''
odporności pożarowej.
Magazyn muzealny o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 jest
wydzielony pożarowo od reszty budynków za pomocą:
- stropu i ścian REI 120
- drzwi EI 60 (wewnątrz)
Elewacja wejściowa w której są drzwi zewnętrzne i okno graniczą pod kątem 90o z
pełnymi ścianami klasy REI 120 (na parterze) na długości ponad 4 m z sąsiednimi
budynkami. Pomieszczenia magazynu nr 1/8, 1/9,1/10 nie są przeznaczone na
pobyt ludzi. Czasowy pobyt pracowników tylko w pomieszczeniach biurowych i
pomocniczych. Magazyny o łącznej powierzchni 373,27 m2 wyposażyć w dwie
gaśnice proszkowe GP -4ABC.
Gaśnice dodatkowo umieścić przy wejściu do pomieszczenia przyjmowania
eksponatów.
Ewakuację ludzi przewidziano tylko z pomieszczenia biurowego i przyjmowania
eksponatów. Drzwi rozsuwane pomiędzy pomieszczeniami 1/1 i 1/5 nie są
drzwiami na drodze ewakuacyjnej.

6.0. System Alarmu Pożarowego.
Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, a
w szczególności przeczytać wszystkie uwagi zawarte na rysunkach. Starannie
układać przewody, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego
promienia ich gięcia. Na przewodach umocować trwałe oznaczniki z informacją o
typie instalacji /ppoż./, informacją o symbolu kabla /sterowniczy, linii dozorowej,
zasilający, instalacji oddymiania/ oraz o typie kabla YnTKSYekw1x2x0,8. Uziemić
ekran pętli dozorowej tylko z jednej strony w centrali. Zaleca się montaż urządzeń
wg DTR producenta z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w niniejszym
projekcie oraz w warunkach technicznych. Odległości czujek od ścian i innych
przeszkód bocznych i w pionie ku dołowi nie powinna być mniejsze od 0,5m. Od
kratek wentylacyjnych /nawiewu i wyciągu/ 1,5m.Ostrzegacze ręczne montować na
wysokości 1,5m. Przejścia kabli przez oddzielenia pożarowe uszczelnić do
odporności ogniowej EI równej odporności przegrody. Dokumentacja
powykonawcza powinna mieć naniesione uaktualnione trasy przebiegów kabli w
związku z potencjalną możliwością zmian architektury bądź technologii
pomieszczeń.
System Alarmu Pożarowego wykonać zgodnie z planem kondygnacji rysunki
E2/s, i schematem na rys nr E1/s
UWAGA !
Bezwzględnie uziemić centralę, zasilacze buforowe i sprawdzić skuteczność
uziomu. Rezystancja uziomu nie powinna być większa od 5Ω. Linie
sterujące/monitorujące i zasilające elementy sterujące przewodem HDGs o
odporności ogniowej 90 minutowej. Mocowanie tych przewodów muszą spełniać
wymagania odporności ogniowej 90min. Łączenia i rozdział przewodów o
odporności ogniowej E90 możliwy wyłącznie w puszkach stalowych z kostkami
ceramicznymi z odpornością 90 minutową. Linia dozorowa nie może mieć
rezystancji większej niż 2 x 75 Ohm - gwarantuje to niewrażliwość na zakłócenia.
Zachować ciągłość ekranów przewodów linii dozorowej pomiędzy czujkami. Na
końce żył linek zacisnąć miedziane, cynowane galwanicznie końcówki kablowe.
Centrala SAP.
Centrala SAP 6100 jest jedno pętlową centralą sygnalizacji pożarowej wyposażona
w integralny zasilacz i wysokiej jakości kontroler pętli, który komunikuje się z
maksymalnie 192 urządzeniami, czujkami sygnalizatorami i modułami serii 6000.
Centrala 6100 jest w pełni zgodna z obowiązującymi dedykowanymi normami
projektowania systemu sygnalizacji pożaru (części EN 54 2 i 4). Zaawansowany
algorytmy śledzenia (ProtecAlgo-Tec) jest zaimplementowany w 6100 do
rozróżniania prawdziwych i niepotrzebnych alarmów, zmniejsza to występowania
fałszywych alarmów. Ciągłość i niezawodność system sygnalizacji pożarowej jest
najważniejsza i w konsekwencji 6100 ciągle monitoruje wszystkie krytyczne ścieżki
dla błędów. Detekcyjne urządzenia pętlowe i przewody są ciągle monitorowane by
sprawdzić czy występują w nich uszkodzenia. Zintegrowany zasilacz regularnie
testuje się by mieć pewność pełnej sprawności. Testuje również czy baterie są w
dobrym stanie.

Wszystkie wykryte alarmy i uszkodzenia są przejrzyście wyświetlane na ekranie
panelu przedniego i zapisywane w 300 pozycyjnym rejestrze zdarzeń.
Pętla dozorowa. Centrala została wyposażona w wysoce wydajną adresowalną
pętlę dozorową Algo -Tec 6000PLUS.

Na pętli dozorowej mogą być montowane ręczne ostrzegacze pożarowe,
adresowalne sygnalizatory akustyczne zasilane z pętli, różnego rodzaju detektory,
w tym adresowalne czujki liniowe i/lub czujki zasysające, oraz moduły. Istnieje
również możliwość bezpośredniego
podłączenia do pętli dozorowej
adresowalnego, pętlowego wyświetlacza LCD.
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Najważniejsze cechy to:
Wysoka pojemność jedno pętlowego sterownika wspierającego do 192 urządzeń
pętlowych ( czujek, sygnalizatorów i interfejsów ).
Przejrzysta obsługa i wyświetlanie.
Intuicyjne menu system.
Użycie algorytmu detekcji Protec Algo-Tec by minimalizować fałszywe alarmy.
Dwa poziomy czułości czujek optycznych mogą być użyte w czasie konfiguracji
czujek.
Poziomy czułości w czujkach mogą być zaprogramowane by przełączać się w
czasie (Tryb Dzień/Noc).
Urządzenia mogą być przydzielone do jednej z 32 stref.
Monitorowane Wyjście do UTA ( możliwe opóźnienie zadziałania, czas szukania
i blokowanie ).
Dwa monitorowane wyjścia sygnalizatorów konwencjonalnych ( zawsze działają
jako para ).
Globalne bez napięciowe wyjścia pożaru i uszkodzenia.
Monitorowane dodatkowe wyjście 24V.
Programowalne wejście Zdalnego Alarmu.
Programowalne wejście.
Programowalny przycisk Uruchomienie Sygnalizatorów.
Programowalna konwencjonalna grupa wyjścia alarmu.
Globalna funkcja testu pieszego.
Blokowanie sygnalizatorów, strefy, brzęczka, i wyjścia do UTA.
Programowalne opóźnienia ( specjalna grupa wyjściowa).
Programowalny czasowy alarm pulsacyjny ( globalny).
Koincydencja ( zależne od EN54 część 2 typ C).
Globalny przekaźnik pożarowy może być wysterowany automatycznie, manualnie
lub wszystkimi typami.
Licznika alarmów ( maksymalnie do 9999 alarmów).
300 pozycyjny rejestr zdarzeń ogólnych.
Grupy wyjściowe mogą być zaprogramowane jako alarmowe lub sterownicze.
Urządzenia pętlowe mogą być indywidualnie programowane jako bez-zatrzasku.
Programowalna głośność sygnalizatorów pętlowych.

Dane techniczne:

zasilanie

100–240 VAC (50–60 Hz)

zakres temperatury

od 0°C do 40°C

maksymalna wilgotność

85% bez zjawiska kondensacji

napięcie znamionowe pracy

21,5–30 VDC

prąd centrali w dozorze (warunki
awarii)

22 mA

prąd centrali w alarmie (warunki

56 m A (plus 7 mA, jeżeli moduł transmisji alarmu jest

awarii)

zainstalowany)

wyświetlacz

LCD – 4 linie po 20 znaków każda

cyfrowe adresowalne pętle
maksymalny prąd pętli
strefy

1 pętla posiadająca pojemność do 192 adresów,
wykorzystanie protokołu Algo-Tec™ 6000PLUS
600 mA, w tym wszystkie urządzenia podłączone do pętli
31 stref, 16 pierwszych ma wskaźniki LED na centrali, plus
ogólny wskaźnik pożaru

zintegrowany zasilacz

1 ADC

akumulatory

2 akumulatory ołowiowo-kwasowe (poj. 3,3 Ah,napięcie12V)
2 monitorowane linie sygnalizatorów (maks. 100 mA na

programowalne wyjścia alarmowe

linię), 1 konfigurowalny przekaźnik bezpotencjałowy
NO/NC (1 A / 24 VDC),192 wyjść alarmowych z
wykorzystaniem dodatkowych urządzeń pętlowych

przekaźnik uszkodzenia

jednobiegunowy przekaźnik (1A / 24VDC)

dodatkowe wyjście zasilania AUX

24 VDC maks. 150mA

wyjścia do UTA monitoring

24V wyjście alarmu (wymaga modułu końcowego

pożarowy)

SF4165759)

interfejs komunikacyjny

USB (typ B męski)

wymiary (mm)

228 (szer.) x 345 (wys.) x 111(głęb.)

waga

1,5kg (bez akumulatorów)

Centrala SAP typu Protec 6100 to interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala
sygnalizacji pożarowej. Przeznaczona jest do ochrony przeciwpożarowej budynków
o małej i średniej kubaturze, takich jak m.in. biura. Montowana może być
podtynkowo lub natynkowo. Dostarczana jest ze zintegrowanym zasilaczem
współpracującym z baterią akumulatorów. Akumulatory są montowane wewnątrz
obudowy centrali. System Protec 6100, to duża odporność na fałszywe alarmy,

zwiększona czułość detektorów wykrywających zagrożenie pożarowe oraz łatwa,
intuicyjna obsługa centrali. Inteligentny system Centrala analizuje dane z każdej
czujki pożarowej i „uczy się” na podstawie zebranych informacji.

W celu przeciwdziałania fałszywym alarmom system rozpoznaje sytuacje, w
których dany czujnik staje się zabrudzony lub znajduje się w zanieczyszczonym
środowisku – informacje te są porównywane z danymi tła, co pozwala na
odpowiednie dopasowanie progu alarmu (kompensacja).
Instalację wykonać w oparciu o optyczno termiczne czujki dymu (instalwane w
gniazdach), a także ręczny ostrzegacz pożarowy – ROP. Instalację systemu SAP
wykonać przewodami YnTKSYekw 1x2x0.8mm2.
Zestawienie urządzeń:
1.0.6100 Centrala Adresowalna 1 pętlowa ze zintegrowanym zasilaczem
(wymaga akumulatorów 2x3.2Ah)
szt 1
2.0.AKKU TYP 3A Akumulator 12V / 3,2Ah
szt 2
3,0 Interaktywna adresowalna czujka optyczno-termiczna 6000PLUS/OPHT szt 21
4,0 Adresowalny sygnalizator akust 101dBA, 5mA, 3 tony, IP65,6000/SSR2
zasilany z pętli (płytka puszka)
szt 7
5,0 Adresowalny wewnętrzny Ręczny Ostrzegacz Pożarowy6000/MCP
z izolatorem zwarć)
szt 5
6,0 Puszka ROP do montażu natynkowego MCP BOX )
szt 5
7,0 Puszka przyłączeniowa PIP 1A do sygnalizatorów PIP 1A (108X30).
szt.7
Wymagania centrali SAP w zakresie instalacji elektrycznych
Centrale systemu SAP zasilić napięciem przemiennym 230V AC o częstotliwości
50Hz z wydzielonego, odpowiednio opisanego obwodu rozdzielnicy nn . Zasilanie
to wykonać przewodem YDY3x2,5mm2. Przewód ochronny (PE) połączyć z
zaciskiem uziemienia lub szyna PE instalacji elektrycznej. Odpływ zasilający
centralę SAP czytelnie opisać jako: „Zasilanie centrali SAP”. Po zakończeniu prac
wykonać pomiary rezystancji izolacji, sprawdzić skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej oraz sporządzić odpowiednie protokoły.
UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU SAP.
1.Wykonawstwo i konserwację zaprojektowanego systemu należy zlecić
wyspecjalizowanej firmie, która posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników.
Wykonawca oraz konserwator powinien być akceptowany przez producentów
zastosowanych urządzeń.
2.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić w/w, stała konserwacje
zapewniająca prawidłowość funkcjonowania systemu.
3.Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie książki kontroli pracy
SAP, w którym należy zamieszczać wszystkie uwagi dotyczące pracy systemu:
• regularne kontrole instalacji i urządzeń,
• dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia w instalacji,
• wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fałszywe oraz uszkodzenia.
4.Osoby, którym powierzy się stała obsługę centrali SAP powinny zostać
przeszkolone w zakresie niezbędnych czynności, które należy wykonać w
przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu.

5.Podczas prowadzenia prac (instalacyjno – montażowych) instalacji SAP należy
zapewnić nadzór inwestorski,
6.Odbiór instalacji powinien odbyć się po wykonaniu całego systemu zgodnie z
opracowana dokumentacja techniczna i ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy.
7.Odbiór instalacji należy połączyć z przekazaniem instalacji do eksploatacji – w
odbiorze powinien brać udział konserwator systemu, który sprawował będzie
nadzór nad instalacja.
8.Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skuteczności działania
systemu sygnalizacji SAP.
Wytyczne konserwacji
Po przekazaniu systemu SAP do eksploatacji należy przeprowadzać konserwacje
urządzeń i instalacji w następujących odstępach czasu:
• sprawdzenie działania systemu - co 3 miesiące,
• usuwanie zanieczyszczeń komór czujek optycznych - według potrzeb,
• usuwanie ewentualnych awarii - na bieżco.
Wszystkie sprawdzenia i naprawy należ odnotowywać w książce zdarzeń, podając
datę, godzinę, rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonującej
wpisu.
Zalecenia dla Inwestora.
Instalację systemu SAP powierzyć można jedynie profesjonalnej firmie,
posiadającej autoryzację producenta aparatury - /centrali SAP/, aby była
gwarancja, iż system będzie zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony oraz
zostaną dokonane wszystkie niezbędne testy zgodnie z podstawowymi
dokumentami typu DTR producenta.
Przekazanie instalacji użytkownikowi budynku powinno nastąpić protokolarnie wraz
z przekazaniem pełnej dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru dostępnej dla
organów kontroli. Drugi egzemplarz dokumentacji systemu powinien znajdować się
u uprawnionego instalatora, z którym Użytkownicy budynków zawrą umowę na
konserwację. Po zakończeniu robót Wykonawca wraz z dokumentacją
powykonawczą powinien przekazać Aprobaty Techniczne i Certyfikaty Zgodności
na wszystkie zainstalowane urządzenia. W pomieszczeniu monitoringu należy
przechowywać dokumentację w postaci Instrukcji Obsługi wszystkich urządzeń i
systemów infrastruktury pożarowej, które będzie wykorzystywał personel ochrony w
celu szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych, a w szczególności identyfikacji
zagrożonego pomieszczenia i błyskawicznej pomocy w ewakuacji ludziom. Każdy
stan alarmowy i przejaw nieprawidłowej pracy systemu powinien być odnotowany w
Książce Raportów. Przynajmniej jeden razy w kwartale powinno się zlecać
przegląd systemu z próbami skuteczności działania czujek, centrali, sprawności
akumulatorów i sterowań. Maksymalnie co 3 lata wymieniać akumulatory w centrali
SAP i oddymiania.
Dla zapewnienia efektywnego działania instalacji SAP proponuje się Inwestorowi
zwrócenie uwagi na poniższe fakty:
-dla uniknięcia fałszywych alarmów zaleca się wprowadzenie zakazu palenia tytoniu
w pokojach i na korytarzach,
- powinny zostać opracowane procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia
pożarowego,
-wszyscy pracownicy dozoru muszą zostać przeszkoleni w zakresie obsługi centrali
SAP i systemu oddymiania,

-przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej
ewakuacji powinno być sprawdzane i bezwzględnie egzekwowane,

7.0. Ochrona przeciwporażeniowa.
Ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym uzyskać należy
przez zastosowanie izolowania części czynnych oraz stosowanie obudów o stopniu
ochrony co najmniej IP4X uzupełnione wyłącznikami różnicowoprądowymi o
Idn=30mA. Ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim) zrealizowano za
pomocą samoczynnego wyłączenia przy zastosowaniu wyłączników instalacyjnych
we współdziałaniu z wyłącznikami przeciwporażeniowymi. Wszystkie obwody oraz
linie zasilające powinny być powykonawczo sprawdzone pod względem
skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania. Wszystkie urządzenia odbiorcze i
rozdzielcze podlegające ochronie przeciwporażeniowej dodatkowej wymagają
doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przyłączenia go do dostępnych części
przewodzących (zacisków uziemiających - ziemia). Przewód neutralny N nie należy
łączyć bezpośrednio lub pośrednio z przewodem PE.
Przewód N powinien być traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe
tzn. izolowany od dostępnych części przewodzących.
To samo dotyczy zacisków N. Przewód PE powinien mieć izolację koloru żółtozielonego. Przewody PE i PEN nie powinny mieć żadnych elementów
przerywających prąd (bezpieczników, łączników itp.) tak w obwodach jak i w linii
zasilającej.
8.0. Obliczenia techniczne:
Obliczenie rezystancji najdłuższej linii dozorowej
Najdłuższa linia dozorowa nie przekracza 300 m.
Rezystancja przewodów linii nie powinna przekraczać 2x75Ω.
Rezystancja jednej żyły przewodu o średnicy 0.8 wynosi:
gdzie:
R – rezystancja w [Ω]
L – długość linii [m]
2
S – pole przekroju poprzecznego [mm ]
2
γ - przewodność właściwa Cu [56 m/Ωmm ]

R

l
300

 6,6 []
  s 56  0,8

Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem central.
Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem w systemie TN -S
wykonać metodą pomiarową sprawdzając warunek:
Zs x Ia  Uo
gdzie:
Zs – impedancja pętli zwarcia,

Ia – prąd wyłączający po czasie  0,4 s
Uo = 230 V

1.0 ZAKRES ROBÓT i KOLEJNOŚC REALIZACJI PRAC
 Wykonanie instalacji uziemiającej i ochrony przed porażeniem,
 Montaż centrali SAP,
 Wykonanie instalacji – układanie przewodów,
 Montaż osprzętu,
 Wykonanie pomiarów elektrycznych i prób instalacji.
2.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT
transport i rozładunek materiałów,
 praca na wysokości z udziałem drabin i rusztowań,
 praca z elektronarzędziami,
 porażenie prądem elektrycznym.
3.0 Zagadnienia ogólne.


Wykonywanie robót budowlano – montażowych instalacji SAP powinno być prowadzone w sposób bezpieczny, określony szczegółowo w
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie należy dopuszczać pracowników nie
posiadających znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejętności potwierdzonych dodatkowymi
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracownika przed
dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisów i zasad bhp/ szkolenie wstępne/ oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem
pracodawcy jest opracowanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o
raz prowadzić szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomości przepisów i zasad bhp powinna być potwierdzone
pisemnie. Pracownik powinien zostać wyposażony w odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej i inne środki ochrony przy pracach
narażających go na uszkodzenia ciała, urazy mechaniczne, zatrucia, porażenie prądem elektrycznym, przed hałasem i innymi zagrożeniami.

3.1 Prace na wysokości.
Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokości powyżej 1m,
stanowiska pracy należy zabezpieczyć barierką i poręczą ochronną na
wysokości 1,1m od poziomu stanowiska. Praca na wysokości może być
wykonywana jedynie przy użyciu odpowiednich urządzeń, rusztowań, pomostów
i podnośników oraz właściwych dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczeń
oraz sprzętu. Do prac wysokościowych należy stosować typowe rusztowania
posiadające aktualne atesty. Pomosty robocze powinny być przystosowane do
przewidywanego obciążenia, szczelne
i zabezpieczone przed
zmianą ich położenia.
3.2 Pozostałe prace.
Miejsca pracy powinny być oznakowane i odpowiednio zabezpieczone.
Sprzęt i urządzenia z napędem elektrycznym użytkowane przy wykonywaniu
prac powinny spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej w
urządzeniach elektroenergetycznych.
Urządzenia kontrolno - pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzędzia pracy i
sprzęt ochrony osobistej powinien być utrzymany w należytym stanie
sprawności technicznej, gwarantującym pełne bezpieczeństwo zdrowia i życia
ludzkiego. Zabrania się użytkowania niesprawnych urządzeń, narzędzi i sprzętu.
Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać po
wyłączeniu urządzeń spod napięcia. Na budowie wolno stosować wyłącznie
maszyny, urządzenia i sprzęt posiadający atesty i świadectwa dopuszczające
do stosowania w budownictwie. Urządzenia zasilane energią elektryczna
powinny posiadać II klasę ochronności i być oznakowane znakiem
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bezpieczeństwa „B” oraz powinny zostać podłączone przez uprawnionego
elektryka. W miejscach widocznych i dostępnych należy wywiesić tablice
informacyjne zawierające wskazówki postępowania w razie wypadku, awarii,
pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym oraz wyciągi z przepisów
bhp określających podstawowe zasady bezpieczeństwa, warunków i higieny
pracy.
4.0 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH






szkolenie pracowników w zakresie bhp,
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu
osoby,
zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego,
Do pracy nie należy dopuszczać pracowników nie posiadających znajomości
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrzebnych
umiejętności potwierdzonych dodatkowymi uprawnieniami w zakresie
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Pracodawca jest zobowiązany do
przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisów
i zasad bhp/ szkolenie wstępne/ oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym
zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegółowych instrukcji i
wskazówek dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy o raz prowadzić szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez
pracownika znajomości przepisów i zasad bhp powinna być potwierdzone
pisemnie. Pracownik powinien zostać wyposażony w odzież ochronną, sprzęt
ochrony osobistej i inne środki ochrony przy pracach narażających go na
uszkodzenia ciała, urazy mechaniczne, zatrucia, porażenie prądem
elektrycznym, przed hałasem i innymi zagrożeniami.
Wykonawca robót zobowiązany jest do :
-wykonania wszelkich prac montażowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki w sprawach BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz.U.nr 80 poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika
budowy (Dz.U.nr 151 poz.1256) z dnia 27.08.2002 r.

Teren budowy.
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniające skuteczną
ochronę przeciwporażeniową wymaga aby:
 napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25V
prądu przemiennego lub 60V prądu stałego,
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 gniazda
wtyczkowe
były
zabezpieczone
wyłącznikami
ochronnymi
różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż
30mA (jeden wyłącznik powinien zabezpieczać nie więcej niż 6 gniazd
wtyczkowych),
 sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44,
 preferowane było stosowanie na terenach budowy i rozbiórki odbiorników,
narzędzi oraz urządzeń o II klasie ochronności,
 cała instalacja i urządzenia elektryczne na terenie budowy były zabezpieczone
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym
prądzie różnicowym nie większym niż 500mA.
Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwiązania należy
realizować zgodnie z:
Rozporządzeniem
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji
z dn. 5sierpnia1998r.w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.RP Nr107 z 1998 roku,
poz. 679 wraz z późniejszymi zmianami),
Ponadto:
– wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym,
określanym przez normy oraz przez producentów poszczególnych wyrobów,
elementów, produktów, materiałów i urządzeń.
– wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym
nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
– wszystkie użyte do budowy materiały i urządzenia zastosowane w projektowanej
inwestycji powinny posiadać odpowiednie i aktualne atesty przeciwpożarowe,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski.
– podłączenie do czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać po
uprzednim (zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w
porozumieniu i za zgodą właściciela sieci elektroenergetycznej.
– prace z zakresu projektu powinny wykonywać osoby posiadające właściwe
kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robót wykonawca:
powinien posiadać doświadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjami oraz
posiadać odpowiednie atestowane wyposażenie, ponadto powinien posiadać
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odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do wykonania robót
elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.
– wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji należy rozstrzygać w trybie nadzoru
autorskiego.
– kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody
autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia
4
lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Roboty należy realizować zgodnie z projektem z zachowaniem warunków
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót oraz stosowania materiałów
budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami stosowanymi
w budownictwie:
Przed przystąpieniem do realizacji prac należy zapoznać się szczegółowo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.
Po zakończeniu prac wykonać pomiary oporności izolacji przewodów, rezystancji
uziomów i skuteczności ochrony przed porażeniem zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wszelkie prace powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych
do wykonywania tych prac.
Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych branży elektrycznej stan
prawny 2014r. przepisami BHP oraz w koordynacji
z pozostałymi
branżami.
Projektant: inż. Ryszard Madejski upr. proj. nr ZAP/0160/PWOE/05,
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne
1.1 Temat opracowania i adres obiektu
Tematem opracowania jest projekt budowlany branŜy sanitarnej instalacji wewnętrznych: wod.kan., c.o. i wentylacji dla tematu: Remont i przystosowanie instniejących pomieszczeń
magazynowych pod pływalnią w budynku Gimnazjum nr 4 na magazyn muzealnych zabytków
archeologicznych, zlokalizowany w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szcz. Os. Zachód B15
dz. nr 14/7, 14/8
1.2 Inwestor oraz jego adres
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE
73-110 STARGARD SZCZ.
RYNEK STAROMIEJSKI 2-4
1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania
ART-PROJEKT Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 5
73-110 Stargard Szczeciński
tel: 91 577 62 97
2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia
- projektu architektonicznego
- uzgodnień branŜowych
- obowiązujących norm i przepisów w zakresie projektowania i wykonawstwa
instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o. i wentylacyjnych.
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt:
- instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej
- instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
- instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania
- instalacji wewnętrznej wentylacyjnej

4. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
4.1 Rury
Instalację wody zimnej włączyć do istniejącej instalacji w budynku. Punkt włączenia wg części rysunkowej
opracowania. Do pomiaru zuŜycia wody zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy JS-15.
Źródłem ciepła dla instalacji c.w.u. będą elektryczne podgrzewacze wody. Lokalizacja i moce wg części
rysunkowej opracowania.

Instalację wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur PP PN 16.
Proponuje się system systemu BORPLUS WAVIN o połączeniach zgrzewanych.
Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone będą w bruzdach ściennych lub
ściankach działowych.
Rury mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych i podpór
przesuwnych. Rozstaw podpór stałych wynika z potrzeb umoŜliwienia odpowiedniej kompensacji
przewodów. Ponadto montaŜ podpór stałych jest obowiązkowy przy punktach czerpalnych oraz
przed i za instalowaną na przewodzie armaturą. Na pionach punkty stałe powinny być montowane
pod trójnikiem, przy kaŜdym odejściu.
Podpory przesuwne słuŜą kotwieniu instalacji do elementów konstrukcyjnych budynku oraz
zabezpieczają rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich rozstaw zaleŜy od temperatury czynnika
oraz średnicy zewnętrznej przewodu.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy prowadzić w tulejach osłonowych
z tworzywa sztucznego. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń
między tuleją a rurą powinna być wypełniona masą uszczelniającą elastyczną i nie agresywną.
4.2 Izolacja rur
Wymagania izolacji cieplnej przewodów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.1998 r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie zał. Nr 2 - Wymagania izolacyjności cieplnej i inne
wymagania związane z oszczędnością energii.
Rury zabezpieczyć otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki
poliuretanowej ( np. system THERMAFLEX ). UŜyte materiały izolacyjne muszą posiadać cechę
nie rozprzestrzeniania ognia.
Grubości izolacji rur wody ciepłej i cyrkulacji:
- dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm grubość izolacji 20 mm
- dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 mm do 35 mm grubość izolacji 30 mm
- dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 mm do 100 mm grubość izolacji równa średnicy
wewnętrznej rury
Grubości izolacji rur wody zimnej ( w celu zapobiegania wykraplania się wody ):
- izolacja gr. 9 mm.
4.3 Armatura
Zawory odcinające naleŜy zamontować tak, aby moŜliwe było odcięcie poszczególnych węzłów
sanitarnych – dla umoŜliwienia remontów i konserwacji instalacji wodociągowej.
NaleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających montując drzwiczki rewizyjne
w obudowach.
Baterie stojące łączyć z instalacją przy uŜyciu węŜyków elastycznych w oplocie metalowym.
WęŜyki łączyć z instalacją za pomocą zaworów odcinających.
Wysokość zamontowania armatury czerpalnej zgodnie z PN-81/B-10700/02 "Instalacje wewnętrzne
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych".

4.4 Próba instalacji wodociągowej
Po zmontowaniu instalacji wodociągowej, naleŜy przeprowadzić próbę szczelności.
Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych".
Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej naleŜy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które
przy ciśnieniu wyŜszym od pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone
elementy naleŜy zastąpić zaślepkami. Po napełnieniu instalacji wodą naleŜy ją dokładnie
odpowietrzyć. Podczas próby szczelności wstępnej naleŜy poddać instalację działaniu ciśnienia
próbnego 1,5 razy większego od ciśnienia roboczego nie większego jednak niŜ ciśnienie max
poszczególnych elementów systemu. Ciśnienie to w okresie 30 minut naleŜy dwukrotnie podnosić
do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie moŜe
obniŜyć się więcej niŜ o 0,6 bara.
Bezpośrednio po próbie wstępnej naleŜy przeprowadzić 120 minutową próbę główną. W tym czasie
ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ o 0,2 bara.
Podczas próby szczelności naleŜy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby szczelności naleŜy je usunąć i ponownie
przeprowadzić całą próbę od początku.
4.5 Przepływ obliczeniowy wody wg PN-92/B-01706
4.5.1. Przepływ obliczeniowy wody zimnej
Bateria umywalkowa
3 szt x 2 x 0,07 = 0,42
Bateria zlewozmywakowa
2 szt x 2 x 0,07 = 0,28
Zawór do płuczki ustępowej
2 szt x 0,13 = 0,26
qn= 0,96 dm3/s
Q = 0,682*(0,96)0,45-0,14 = 0,53 dm3/s = 1,9 m³/h

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.1 Rury
Instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur PCV do kanalizacji wewnętrznej łączonych na wcisk
i uszczelkę gumową. Podejścia do przyborów wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707. Spadki
podejść powinny wynosić minimum 2 %.
Projektowaną instalację włączyć do istniejącej w budynku. Punkty włączenia wg części rysunkowej
opracowania.
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych
powinny wynosić:
- 40 mm do pojedynczej umywalki
- 50 mm do pojedynczego zlewu, zlewozmywaka, wpustu podłogowego
- 75 mm podejścia zbiorcze ( bez miski ustępowej )
- 100 mm do pojedynczej miski ustępowej.
Przewody odpływowe ( poziomy ) powinny być w miarę moŜliwości ułoŜone równolegle lub
prostopadle do ścian i fundamentów budynku. Odgałęzienia poziomów powinny być wykonywane
0

za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45 .

Piony kanalizacyjne prowadzić w przygotowanych szachtach i obudować płytami gipsowokartonowymi. W dolnej części pionów zamontować czyszczaki. NaleŜy zapewnić dostęp do
czyszczaków przez zamontowanie w zabudowach drzwiczek rewizyjnych. Piony wyprowadzić do
wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi, a niektóre zakończyć
zaworami powietrznymi (wg oznaczeń na rysunkach).
W przypadku obudowy pionu zakończonego zaworem powietrznym, naleŜy zamontować w górnej
części obudowy kratkę wentylacyjną umoŜliwiającą dopływ powietrza do zaworu.
Rury PCV montować do ściany za pomocą elastycznych uchwytów. Konstrukcja uchwytów lub
wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie przewodów od
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach.
Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. Maksymalny rozstaw
uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. Na przewodach spustowych ( pionach ),
na kaŜdej kondygnacji naleŜy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno przesuwne.
Konstrukcja obejmy dla mocowań przesuwnych powinna zabezpieczać przed dociskiem rurociągu.
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być niezaleŜne. Przy przejściach rur PVC
przez ściany konstrukcyjne naleŜy stosować tuleje ochronne. Przestrzeń pomiędzy przewodem
a tuleją powinna być wypełniona masą plastyczną nie działającą szkodliwie na rury i umoŜliwiającą
swobodne przesuwanie się przewodu.
Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z normą PN-81/B-10700/01 "Instalacje wewnętrzne
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne".

6. Instalacja c.o.
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie isntniejący węzeł. Parametry temperaturowe czynnika
grzejnego na instalację grzejnikową 70o/50oC. Instalacja zasilać będzie instalację grzejnikową oraz
nagrzewnicę wodną w centrali wentylacyjnej. Przewidziano oddzielne pompy obiegowe dla
obiegów c.o.
Zabezpieczenie instalacji w źródle ciepła za pomocą zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia
przeponowego.
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z normą PN-91/B-02420 „Odpowietrzenie instalacji
ogrzewań wodnych”.

6.1. Rury instalacji c.o.
Rurociągi instalacji c.o. zaprojektowano w systemie dwururowym. Rozprowadzenie
instalacji do rozdzielacza oraz grzejników naleŜy wykonać z rur wielowarstwowych PEX.
Zastosowanie rur wielowarstwowych zapobiega nadmiernemu wydłuŜaniu, a tym samym zmniejsza
trudności z kompensacją. Średnice rur pokazano w części rysunkowej. Rury prowadzić pod stropem
pomieszczeń.
Rury zabezpieczyć otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki
poliuretanowej ( np. system THERMAFLEX ). UŜyte materiały izolacyjne muszą posiadać cechę
nie rozprzestrzeniania ognia.
Grubości izolacji rur wody ciepłej i cyrkulacji:
- dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm grubość izolacji 20 mm
- dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 mm do 35 mm grubość izolacji 30 mm
- dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 mm do 100 mm grubość izolacji równa średnicy
wewnętrznej rury

Przewody łączyć na trójniki zaciskowe z pierścieniem pełnym.
Rurociągi mocować pomocy haków podwójnych w odległościach wg instrukcji producenta rur.
Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w tulejach
ochronnych. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę i umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie
się.

6.3. Grzejniki i armatura
Zaprojektowano grzejniki Cosmo typ KV firmy V&N z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. Podłączenie grzejników od dołu typ V. Na kaŜdym podejściu do grzejnika
zamontować podwójne kurki kulowe , umoŜliwiające demontaŜ grzejnika w czasie awarii instalacji
bez konieczności opróŜniania zładu instalacyjnego. Zawory termostatyczne wyposaŜyć w głowice.
Odpowietrzenie grzejników indywidualne w postaci odpowietrzników ręcznych.

6.4. Próba instalacji c.o.
Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed zakryciem rur w posadzkach,
naleŜy przeprowadzić próbę szczelności. Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana
zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z
tworzyw sztucznych". Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej naleŜy odłączyć wszystkie
elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyŜszym od pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec
uszkodzeniu. Odłączone elementy naleŜy zastąpić zaślepkami. Po napełnieniu instalacji c.o. wodą
naleŜy ją dokładnie odpowietrzyć Podczas próby wstępnej naleŜy poddać instalację działaniu
ciśnienia próbnego równego najwyŜszemu ciśnieniu roboczemu, podwyŜszonemu o 0,2 bary dla
instalacji c.o. Ciśnienie to w okresie 30 minut naleŜy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości
w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie moŜe obniŜyć się więcej niŜ
o 0,6 bara.
Bezpośrednio po próbie wstępnej naleŜy przeprowadzić 120 minutową próbę główną. W tym czasie
ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ o 0,2 bara.
Podczas próby szczelności naleŜy wizualnie sprawdzić szczelność złącz.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby szczelności
naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.
Po zakończeniu robót montaŜowych i po wykonaniu próby ciśnieniowej naleŜy przeprowadzić
próbę instalacji na gorąco wraz z regulacją.
Podczas zakrywania rur c.o., rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary ( zalecane
6 bar ). Wymaganie to jest podyktowane moŜliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania prac budowlanych i łatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunięcia
uszkodzenia.
7. Wentylacja

Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano oddzielną instalację wyciągową w celu
wydzielenia pomieszczeń pod względem sanitarnym. Załączanie instalacje wyciągowych z toalet i
pom. socjalnego zblokowane będzie z centralą wentylacyjną. Kompensacja powietrza poprzez
kratki drzwiowe.

WyposaŜenie central wentylacyjnych:
- wymiennik ciepła
- nagrzewnica wodna
- filtry
- połączenia elastyczne z kanałami wentylacyjnymi
Dodatkowo naleŜy zastosować tłumiki kanałowe.
Wentylacja będzie zapewniać wymianę powietrza w ilości:
- 0,5w/h – magazyn, pom. przyjm. eksponatów
- 4 wym/h – pom. pomocnicze, pok. biurowy
- 2w/h – pom. socjalne
- 50m3/h na kaŜdą miskę ustępową
Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych zaprojektowano w przestrzeni sufitu podwieszanego z
zastosowaniem anemostatów nawiewnych i wywiewnych z moŜliwością regulacji wydajności.
Lokalizacja i rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych wg. części rysunkowej opracowania.

Wytyczne montaŜu.
Centralę wentylacyjną montować na podkładkach amortyzacyjnych zgodnie z DTR
urządzenia. Przewody rozprowadzające powietrze łączyć z centralami przy pomocy łączników
amortyzacyjnych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać jako elastyczne
poprzez wypełnienie szczeliny pomiędzy otworem a przewodami masą plastyczną nie powodującą
korozji przewodów wentylacyjnych. W przejściach przez ściany oddzielenia p.poŜ. zamontować
klapy o odporności odpowiadającej danej przegrodzie.
Przewody wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej i zaizolować kanały wychodzące na
zewnątrz wełną mineralną gr. 100mm z płaszczem stalowym.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznego wykonania i odbioru.

8. Wytyczne branŜowe
8.1. BranŜa budowlana
Przewidzieć otwory celem swobodnego przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody
budowlane.

8.2. BranŜa elektryczna
W ramach projektu, doprowadzić energię elektryczną do centrali wentylacyjnej i
wentylatorów.

9. Uwagi końcowe
• Roboty wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
• Całość robót naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentów rur i armatury. MontaŜ instalacji naleŜy powierzyć autoryzowanym
instalatorom.
• NaleŜy przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontaŜowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunków technicznych
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
• Przebieg instalacji dopasować naleŜy do aranŜacji wnętrz celem ukrycia ich we wnękach,
bruzdach, obudowanych szachtach, i innych elementach wykończeniowych
• Trasy robót zanikowych instalacji (przewodów) muszą być zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej i przekazane uŜytkownikowi obiektu.
• MoŜliwe są do zastosowania zamienniki materiałów i urządzeń innych firm niŜ zaproponowane
w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadają przyjętym w projekcie parametrom.
• Wszystkie uŜyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Ustawą Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach budowlanych",
przy wykonywaniu robót budowlanych nadaje się do stosowania wyrób budowlany który jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym
Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem.
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PROJEKTOWANE RAMY STALOWE PRZY WYCIĘTYCH
OTWORACH W ŚCIANACH PREFABRYKOWANYCH
ISTNIEJĄCE RURY CO PODWIESZONE DO STROPU -RURY
OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K
ISTNIEJĄCE RURY CO DO PODNIESIENIA JAK NAJBLIŻEJ STROPU,
RURY OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K
ISTNIEJĄCA WENTYLACJA MECHANICZNA PODNIESIONA JAK
NAJBLIŻEJ STROPU -WENTYLACJĘ OBUDOWAĆ PŁTAMI G-K
RĘCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY (HYDRAULICZNY)
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skucie istniejących warstw posadzki,
obniżenie projektowanej posadzki o
15-18cm i wykonanie posadzki wg projektu
10,0 beton C 25/30 zbrojony siatką
z prętów #8 w rozstawie 5x15cm
utwardzony techniką DST
w systemie Sika ,Bautech lub innym
równoważnym
10,0 styropian XPS 20
izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa
asfaltowa na lepiku asfaltowym
10,0 beton C16/20
15,0 zagęszczona podsypka piaskowa
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asfaltowa na lepiku asfaltowym
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zagęszczona podsypka piaskowa
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ISTNIEJACE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PREFABRYKOWANE
GRUBOŚCI 14 cm
PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE GRUBOŚCI 12 cm Z CEGŁY
CERAMICZNEJ DZIURAWKI KLASY 10 MPa NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ 7 MPa LUB Z BLOCZKÓW
GAZOBETONOWYCH
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ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BETONOWE GRUBOSCI
38 cm DOCIEPLONE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ STYROPIANEM
GRUBOŚCI 12 cm +TYNK BEZSPOINOWY NA SIATCE
Z WŁÓKNA SZKLANEGO.
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