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Łódź, październik 2020 r.
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI,

Przedmiotem jest opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno - budowlanej 
rozbudowy o segment dydaktyczny (Etap I) Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Władysława Jagiełły 
w Lublinie. 
Teren inwestycji obejmuje działki nr ewidencji: 75 ob. 11 ark. 5.

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA,  

- Umowa na prace projektowe,
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna obiektu,
- Aktualna mapa do celów projektowych zewidencjonowana 3 kwietnia 2018 r. przez Miejski 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin uchwała nr 

628/XXIX/2015 z dnia 17.03.2005 r.
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt badań geologicznych i opinia geotechniczna, 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

STAN ISTNIEJĄCY:
Teren, na którym zlokalizowany jest przedmiot opracowania wielobranżowej koncepcji 
architektoniczno- budowlanej położony jest w wschodniej części Lublina na osiedlu mieszkaniowym 
Felin przy ul. Jagiełły, w pobliżu kościoła parafialnego.
Granice Felina tworzą: od północy tory PKP, od wschodu granica miasta, od południa ul. Droga 
Męczenników Majdanka i ul. Józefa Franczaka "Lalka", a od zachodu ul. Anny Walentynowicz i Hanki
Ordonówny. 
Dojazd na teren szkoły możliwy jest od ul. Władysława Jagiełły od strony północnej.  Na zachód od 
budynku szkoły w pobliskiej zabudowie zlokalizowany jest Kościół i Parafia Rzymskokatolicka. 
W kierunku północnym oraz północno- wschodnim szkoła sąsiaduje z zabudową wielorodzinną. Za 
budynkiem od strony południa, przy ul. Zygmunta Augusta powstało nowe osiedle bloków 
wielorodzinnych. Zaletą dzielnicy jest dobre połączenie komunikacyjne z innymi częściami Lublina
Otoczenie szkoły stanowi zabudowa wielorodzinna osiedli mieszkaniowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI,  

Koncepcja rozbudowy obecnego budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie zakłada 
powiększenie części dydaktycznej. 
Rozbudowa będzie realizowana na zasadzie dobudowania budynku o takiej samej wysokości i ilości 
kondygnacji. Będzie dobudowana nowa cześć budynku o kształcie litery „L”.
Rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu do ściany szczytowej skrzydła skierowanego w 
kierunku północnym, obecnego budynku szkoły, nowej części w kształcie litery ,,L” . Komunikacja 
między budynkami zaprojektowana została w miejscu łączenia dobudowanej części z obecną szkołą.
Wokół budynku zaprojektowano teren zielony.
 Od strony zachodnio-południowo - wschodniej zaplanowano drogę wraz z dojściami, w części 
zachodniej i południowej zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów oraz przejazd 
połączony jako ciąg pieszo-jezdny do ul. Władysława Jagiełły. W części wschodniej oraz północnej 
zaprojektowano drogę pożarową, która dzięki dodatkowemu terenowi zapewnia komfortowe 
manewrowanie. 

 Główne założenia i rozwiązania projektowe:
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o Zmiana wizerunku estetycznego najbliższego otoczenia.
o Uatrakcyjnienie otoczenia budynku poprzez elementy małej architektury 

zagospodarowania terenu – utwardzenie terenu, oświetlenie i zieleń.
o Lokalizacja budynku w sposób zapewniający właściwe oświetlenie i nasłonecznienie 

pomieszczeniom do nauki i pracy,
o Nowoczesna forma architektoniczna przenikających się wzajemnie brył 

prostopadłościennych i użyte kolorowe materiały elewacyjne uatrakcyjnią obiekt dla 
jego użytkowników, przez co stanie się bardziej przyjazny,

o Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych a w szczególności poruszających 
się na wózkach inwalidzkich:

 Projektowana zieleń,  
Na terenie zaplanowano zmianę w ukształtowaniu stanu obecnego elementów zieleni, ze 
względu na budowę segmentu dydaktycznego, dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych, 
konieczne będzie wycięcie części drzew lub przesadzenie ich w inne miejsce. Zaprojektowano 
zagospodarowanie zieleni patia, które powstało dzięki rozbudowie budynku.  Miejsca postojowe 
dla samochodów projektuje się jako „zielone” w wykonaniu z ażurowych krat z tworzywa 
wypełnionych ziemią urodzajną i obsianych trawą, poprzez co będą sprawiały wrażenie 
powiększenia powierzchni trawników.

 Mała architektura,  
Na terenie szkoły należy przewidzieć zaprojektowanie, dostawę i montaż elementów małej  
architektury, niezbędnych do funkcjonowania Szkoły po jej rozbudowie, a będą to w 
szczególności: oświetlenie terenu, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Ilość poszczególnych
elementów małej architektury musi zostać określona na etapie wykonywania projektu.

 Ukształtowanie terenu,   
Koncepcja nie ingeruje w żaden sposób w ukształtowanie istniejącego terenu. Projektowana 
rozbudowa nawiązuje wysokościowo do terenu działki i jego ukształtowania oraz poziomu 
kondygnacji obecnej szkoły, nie wprowadzając tym samym różnic wysokości poszczególnych 
poziomów kondygnacji.

 Warunki urbanistyczno - architektoniczne,  
Projektowana koncepcja rozbudowy budynku 3 kondygnacyjny nie przekroczy wysokości 12 m.
Koncepcja przewiduje w strefie wejścia na teren szkolny realizację placu przed-wejściowego, 
częściowo wydzielonego jako komunikacja piesza i kołowa a częściowo jako rekreacja i zieleń 
zintegrowana z elementami małej architektury stanowiącymi jej dopełnienie. Lokalizacja 
budynku została dopasowania do nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych w rysunku 
planu miejscowego. 

 Omówienie przewidywanych zmian,  
Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada rozbudowę istniejącego budynku oraz 
zlokalizowanych w jego obrębie elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do jego 
prawidłowego funkcjonowania:
- drogi pożarowej i przejazdu pożarowego oraz miejsc do manewrowania dla wozów bojowych,
- ukształtowania utwardzonych dojazdów i dojść do wejść i wyjść ewakuacyjnych,
- miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym dla osób niepełnosprawnych,
- placu przed-wejściowego oraz utwardzonych elementów terenu przed wejściami,

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA I OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
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Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, nie uniemożliwia dostępu do drogi 
publicznej. Projektowana rozbudowy budynku jak również sposób zagospodarowania działek a 
także infrastruktura towarzysząca zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na 
planowaną eksploatację nie będą wywierały negatywnego wpływu na obiekty sąsiednie oraz 
przyległe działki. Budynek nie będzie zacieniał okien sąsiednich budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

7. UWAGI KOŃCOWE.
Niniejszy koncepcja stanowi opracowanie wielobranżowe architektoniczno- budowlane rozbudowy 
o segment dydaktyczny Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie i nie jest podstawą do realizacji robót 
budowlanych. Niniejszy koncepcja należy rozpatrywać łącznie, z wszystkimi jej załącznikami oraz 
składnikami, opisy i rysunki, wraz z wszystkimi innymi opracowaniami jakie dotyczą przedmiotowej 
inwestycji (mapa, wypis z planu miejscowego, badania geologiczne, warunki i  promesy gestorów 
mediów, projekty branżowe). Dla potrzeb realizacji inwestycji należy w oparciu o niniejszą koncepcje 
opracować projekty budowlane dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacje 
projektowo-kosztorysową wykonawczą dla potrzeb realizacji inwestycji w trybie przetargu 
publicznego.

Projektant:    mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak

mgr inż. arch. Łukasz Wilczak

mgr inż. arch. Michał Otomański upr. bud. nr 43/01/WŁ
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
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A.           BRANŻA BUDOWLANA - OPIS TECHNICZNY  

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, 

Koncepcja architektoniczno-budowlana zakłada rozbudowę obecnego budynku szkoły o część 
dydaktyczną zawierającą 16 klasopracowni wraz z niezbędnymi zapleczami, częścią administracyjną, 
pomieszczenia ogólnego przeznaczenia i socjalne dla pracowników obsługi, pomieszczeń 
technicznych. Koncepcja zakłada rozbudowę obecnego obiektu w części północno-wschodniej.

2. PROGRAM UŻYTKOWY I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY.

Program użytkowy i charakterystyczne parametry.
Opis funkcji i lokalizacja

pomieszczeń
Jednostk

a
[m2]

Wykończenie pomieszczeń

nr
po
m.

nazwa pomieszczenia
PIWNICA

powierz
chnia

ściany sufit posadzka

-0.1 KOMUNIKACJA 160,57DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE,  

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

-0.2 SCHODY 26,39 FARBA ODPORNA NA 
SZOROWANIE DO WYSOKOŚCI 
1,5M, POWYŻEJ FARBA 
LATEKSOWA  

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Podesty i spoczniki gres 
60x60 - biegi z płytek 
gresu ryflowanych 
60x30cm.

-0.3 POK. SOCJALNY 17,44Glazura 30x60cm PRZY BLACIE 
ORAZ UMYWALCE ,DO WYS. 
ODBOJNIC FARBA ODPORNA NA 
SZOROWANIE, POWYŻEJ FARBA 
LATEKSOWA, ODBOJNICE 
ŚCIENNE,  

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

-0.4 WC 5,57Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.

Modułowy 60x60cm – z 
wełny mineralnej do pom. 
mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

-0.5 SZATNIA 12,98Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

-0.6 PRZEDSIONEK SZATNI 7,57FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

-0.7 SCHOWEK PORZAD./MAG. 10,06Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.    

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

-0.8 SZATNIA 12,98Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.    

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

-0.9 WC 5,57Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.    

Modułowy 60x60cm – z 
wełny mineralnej do pom. 
mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

-0.10 WĘZEŁ C.O. 47,36Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Tynk cem-wap malowany. Gres techniczny 
30x30cm, R10   

-0.11 WARSZTAT 73,04FARBA LATEKSOWA, Tynk cem-wap malowany. Gres techniczny 
30x30cm, R10   

-0.12 MAGAZYN 21,49FARBA LATEKSOWA, Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres techniczny 
30x30cm, R10 

-0.13 SZATNIA 223,5Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.    

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

-0.14 MAGAZYN 60,22 FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres techniczny 
30x30cm, R10
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-0.15 MAGAZYN 18,18FARBA LATEKSOWA, Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres techniczny 
30x30cm, R10

-0.16 SCHODY 22,28FARBA ODPORNA NA 
SZOROWANIE DO WYSOKOŚCI 
1,5 , POWYŻEJ FARBA 
LATEKSOWA,

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Podesty i spoczniki gres 
60x60 - biegi z płytek 
gresu ryflowanych 
60x30cm.

-0.17 POM. TECHNICZNE 82,53FARBA LATEKSOWA, Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.   

Gres techniczny 
30x30cm, R10

-0.18 POM. RUCHU 
ELEKTRYCZNEGO

19,94FARBA LATEKSOWA, Tynk cem-wap malowany.   Gres techniczny 
30x30cm, R10  

-0.19 MASZYNOWNIA 32,48FARBA LATEKSOWA, Tynk cem-wap malowany. Gres techniczny 
30x30cm, R10   

 SUMA POW. PIWNIC 860,15    
nr 
po
m.

nazwa pomieszczenia 
PARTER

Powierz
chnia

[m2]

ściany sufit posadzka

0.1 KOMUNIKACJA - hall główny 228,74DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE,  

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

komunikacja północ 42,65DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE,  

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

wiatrołap wschodni 26,7DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE,  

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

 0.2 SCHODY 26,66FARBA ODPORNA NA 
SZOROWANIE DO WYSOKOŚCI 
1,5M, POWYŻEJ FARBA 
LATEKSOWA

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Podesty i spoczniki gres 
60x60 - biegi z płytek 
gresu ryflowanych 
60x30cm.

0.3 POK. ADMINISTRATORA 
SIECI

21,52FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.4 SERWEROWNIA 18,73FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina z 
naturalnego linoleum

0.5 KSIĘGOWOŚĆ 63,77FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.6 KOMUNIKACJA 12,05DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE,  

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

0.7 POK. KIEROWNIKA GOSP. 17,98FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.8 KSIĘGOWY 12,46FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.9 ARCHIWUM 9,71FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.10 POK. DYREKTORA 30,31TYNK STIUKOWY WENECKI Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.11 SEKRETARIAT 26,06TYNK STIUKOWY WENECKI Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.12 POK. WICEDYREKTORA 30,89TYNK STIUKOWY WENECKI Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.13 WC 13,54Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

0.14 SZATNIA 6,34Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.    

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

0.15 KOMUNIKACJA 8,14DO WYS. ODBOJNIC FARBA Modułowy 60x60cm – z Wykładzina PCV
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ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

płyt akustycznych z wełny 
drzewnej.        

0.15 WC 12,21Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

0.16 POK. SOCJALNY 5,71Glazura 30x60cm PRZY BLACIE 
ORAZ UMYWALCE ,DO WYS. 
ODBOJNIC FARBA ODPORNA NA 
SZOROWANIE, POWYŻEJ FARBA 
LATEKSOWA, ODBOJNICE 
ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

0.17 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 47,84Tynk stiukowy wenecki Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.18 ZAPLECZE SALI G.K. 20,76FARBA LATEKSOWA. Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.19 SALA GIMNASTYKI 
KOREKCYJNEJ

92,42FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

PARKIET KLEJONY 
DĘBOWY GRUBOŚCI 
MIN 22 MM

0.20 WC DAMSKIE   16,75Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

0.21 WC ON 3,95Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

0.22 WC MĘSKIE 15,39Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

0.23 PRAC. GEOGRAFII 72,79DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

0.24 PRAC. BIOLOGII 59,78DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.25 ZAPLECZE 20,34FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

0.26 SCHODY 22,37DO WYS. 1,5 M FARBA ODPORNA
NA SZOROWANIE, POWYŻEJ 
FARBA LATEKSOWA, 

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Podesty i spoczniki gres 
60x60 - biegi z płytek 
gresu ryflowanych 
60x30cm.

0.27 POM. MAGAZYNOWE 22,04FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

0.51 GARAŻO-WARSZTAT 16,66FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres techniczny 
30x30cm, R10      

 SUMA POW. PARTER 1025,26    
nr 
po
m.

nazwa pomieszczenia I 
PIĘTRO

Powierz
chnia

[m2]

ściany sufit posadzka

1.01 KOMUNIKACJA 284,6DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

1.2 SCHODY 26,31DO WYS. 1,5 FARBA ODPORNA 
NA SZOROWANIE, POWYŻEJ 
FARBA LATEKSOWA

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Podesty i spoczniki gres 
60x60 - biegi z płytek 
gresu ryflowanych 
60x30cm.

1.3 PRAC. HISTORII 61,59DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV
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POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

1.4 ZAPLECZE 11,99FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

1.5 ZAPLECZE 23,69FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

1.6 PRAC. JĘZYKÓW OBCYCH 80,27DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENN

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

1.7 PRAC. J.POLSKIEGO 72,29DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENN

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

1.8 ZAPLECZE 21,33 FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

1.9 ZAPLECZE 19,93FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

1.10 POM.PORZĄDKOWE 8,32Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10      

1.11 WC NAUCZYCIELI 4,7Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

1.12 WC NAUCZYCIELI 6,04Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

1.13 WC DAMSKIE 16,84 Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

1.14 WC ON 4,16Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

1.15 WC MĘSKIE 15,48Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowyR10        

1.16 PRAC. MATEMATYKI 72,79 DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

1.17 PRAC. MATEMATYKI 59,78DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

1.18 ZAPLECZE 20,24FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

1.19 ZAPLECZE 17,97FARBA LATEKSOWA  Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

1.20 PRAC. INFORMATYKI 71,11DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

1.21 PRAC. INFORMATYKI 69,33DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

1.22 SCHODY 22,54DO WYS. 1,5 FARBA ODPORNA 
NA SZOROWANIE, POWYŻEJ 
FARBA LATEKSOWA

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Podesty i spoczniki gres 
60x60 - biegi z płytek 
gresu ryflowanych 
60x30cm.

1.24 POM. MAGAZYNOWE 22,07FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany Wykładzina PCV
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farbą lateksową.
1.35 ZAPLECZE 16,52FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 

farbą lateksową.
Wykładzina PCV

 SUMA POW. PIĘTRO I 1029,87    
nr 
po
m.

nazwa pomieszczenia II 
PIĘTRO

Powierz
chnia

[m2]

ściany sufit posadzka

2.1 KOMUNIKACJA 286,79DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

2.2 SCHODY 26,54DO WYS. 1,5 FARBA ODPORNA 
NA SZOROWANIE, POWYŻEJ 
FARBA LATEKSOWA

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Podesty i spoczniki gres 
60x60 - biegi z płytek 
gresu ryflowanych 
60x30cm.

2.3 PRAC. RELIGII 61,71DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

2.4 ZAPLECZE 11,99FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

2.5 ZAPLECZE 23,59FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

PRAC. chemii 79,5DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

2.6 PRAC. FIZYKI 71,35DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

ZAPLECZE pracowni fizyki 17,98 FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

2.7 ZAPLECZE 21,5  FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

2.8 ZAPLECZE 19,75FARBA LATEKSOWA  Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

2.9 POM.PORZĄDKOWE 9,1 Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

2.10 WC DAMSKIE 16,88Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

2.11 WC ON 4,16Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

2.12 WC MĘSKIE 15,59Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

2.13 WC NAUCZYCIELI 5,62Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

2.14 WC NAUCZYCIELI 4,41Glazura 30x60cm do pełnej 
wysokości.       

Modułowy 60x60cm – z 
płyt z wełny mineralnej  do 
pom. mokrych.

Gres 60x60cm
antypoślizgowy R10

2.15 PRAC. J.POLSKIEGO 72,22DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE 

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

2.16 PRAC. J.POLSKIEGO 60,22 DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.  

Wykładzina PCV
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POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE 

2.17 ZAPLECZE 20,45FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

2.18 PRAC. PLASTYKI I MUZYKI 69,27DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

2.19 PRAC. TECHNIKI 72,29DO WYS. ODBOJNIC FARBA 
ODPORNA NA SZOROWANIE, 
POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA, 
ODBOJNICE ŚCIENNE

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.  

Wykładzina PCV

2.21 SCHODY 22,35DO WYS. 1,5 M FARBA ODPORNA
NA SZOROWANIE, POWYŻEJ 
FARBA LATEKSOWA,

Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Podesty i spoczniki gres 
60x60 - biegi z płytek 
gresu ryflowanych 
60x30cm.

2.23 POM. MAGAZYNOWE 22,18FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową.

Wykładzina PCV

2.37 ZAPLECZE 16,66FARBA LATEKSOWA Tynk cem-wap malowany 
farbą lateksową. 

Wykładzina PCV

SUMA POW. PIĘTRO II 1032,1

Charakterystyczne parametry obiektu:

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WSZYSTKICH PIĘTER BUDYNKU
[m2]

POWIERZCHNIA PIWNICY   860,15
POWIERZCHNIA PARTERU 1 025,26
POWIERZCHNIA I PIĘTRA 1 029,87
POWIERZCHNIA II PIĘTRA 1 032,10

SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU 3 947,38

l.p. Dane Ilość:
1. Powierzchnia użytkowa 3 947,38 m2

2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 180,56 M2

3A. KUBATURA  NETTO 11 842,14 M3

4. Wysokość budynku 12 m     
5. Długość 58,69 m     
6. Szerokość 37,1 m     
7. Ilość wszystkich kondygnacji   3 + 1 (piwnica)

Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub
wskaźników 

Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni pomieszczeń +/- 3%, dla 
budynku +/- 5%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań 
funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spełnienia 
wymagań – uzgodnień Zamawiającego i obowiązujących przepisów budowlanych. Inne odstępstwa 
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są możliwe pod warunkiem np. konieczności spełnienia wymagań przepisów budowlanych, 
branżowych, Polskich Norm, obowiązujących przepisów czy BHP i Sanepid. Pomieszczenia 
techniczne obsługi budynku – w dostosowaniu do koniecznych minimalnych potrzeb projektowych 
rozwiązań technicznych i wymagań przepisów. Zaleca się ograniczenie powierzchni tych 
pomieszczeń do niezbędnego minimum.

3. FORMA ARCHIT. FUNKCJA ORAZ DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY,

Projektowana rozbudowa nie będzie powodowało niekorzystnego oddziaływania w zakresie 
ochrony krajobrazu. Budynek został zaprojektowany w sposób nawiązujący do zabudowy 
wielorodzinnej otoczenia i poprzez materiały elewacyjne, skalę oraz kolorystykę harmonijnie 
wkomponowany w istniejący krajobraz tego rejonu miasta oraz sąsiednią zabudowę mieszkalnych 
osiedli. Wizerunek obiektu zbudowany jest na zasadzie nawiązania do istniejącej szkoły zarówno 
jeśli chodzi o gabaryty, skalę oraz kolorystykę tęczowych pastelowych elewacji. Prostopadłościenne 
bryły zwieńczone mansardowym dachem, wzajemnie się przenikające i zróżnicowane względem 
siebie kolorem. Koncepcja rozbudowy budynku zaplanowana jest w kierunku północnym i 
wschodnim.
W rozbudowie przewiduje się dwie klatki schodowe oraz windę. Główna ekspozycja pomieszczeń do
nauki to kierunek wschodni i południowy, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie prawidłowego 
oświetlenia światłem dziennym i nasłonecznienia pomieszczeń do nauki. Ściany zewnętrzne 
wyposażono w liczne przeszklenia dla prawidłowego oświetlenia światłem dziennym pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również dopasowania do istniejącej już części zabudowy. 
Zarówno zaprojektowana forma budynku, jak również zastosowane materiały elewacyjne 
zdecydowanie podniosą walory estetyczne przestrzeni publicznej otoczenia obiektu. W sposób 
odmienny jeśli chodzi o formę architektoniczną obiektu potraktowano w planowanej rozbudowie 
narożnik północno-wschodni obiektu oraz ściany szczytowe wschodnią i północną, które 
zwieńczone są łukową ścianą attykową jako akcent architektoniczny. 
Układ przestrzenny Projektowany budynek jest trzykondygnacyjny i posiada układ korytarzowy 
gdzie korytarz jest w środku obiektu a pomieszczenia zlokalizowane po obu jego stronach. 
W części przewidzianej zaplanowane są pomieszczenia techniczne oraz do użytkowania 
czasowego takie jak: szatnie dla uczniów, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, maszynownia 
dźwigu oraz węzeł C.O. a także pomieszczenie ruchu elektrycznego. 
Projektowaną część rozbudowy obecnego budynku wyposażono w dwie klatki schodowe. Każda 
klatka jest również obudowana i wydzielona pożarowo drzwiami o odporności ogniowej EI60 oraz 
wyposażona w urządzenia do usuwanie dymu lub zapobiegającej zadymianiu dróg ewakuacji. 
Wejście główne do szkoły umieszczono w elewacji zachodniej.
Układ funkcji Na parterze znajdują się pomieszczenia przeznaczone m.in. na sale dydaktyczne, 
pokoje do celów administracji, pokój nauczycielski, sala gimnastyki korekcyjnej. Na I piętrze 
znajdują się sale dydaktyczne z zapleczem oraz pomieszczenia sanitarne i dodatkowe. II piętro 
zawiera sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym.
Na parterze przy sali gimnastyki korekcyjnej należy przewidzieć dwie szatnie dla 12 osób każda,
węzeł higieniczno-sanitarny, składający się z dwóch łazienek wyposażonych w natryski oraz 
łazienkę dla osób niepełnosprawnych.

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY,

Przy  projektowaniu  konstrukcji  budynku  należy  przyjąć  rozwiązania  zapewniające  prostą,
niezawodną  eksploatację w okresie minimum 50 lat po najniższych kosztach.

Pracownia Projektowa „PION” Andrzej Kusztelak
www.pppion.pl                                                                        Łódź, październik 2020 r.                  Nr strony 17

http://www.pppion.pl/


K O N C E P C J A    A R C H I T E K T O N I C Z N O – B U D O W L A N A  
ROZBUDOWY O SEGMENTY DYDAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 PRZY UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W LUBLINIE.

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE,

Dopuszcza się zastosowanie dowolnej konstrukcji budynku pod warunkiem 
spełnienia poniższych warunków:

- użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić 
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego
wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia,

- należy  przyjąć  rozwiązania  zapewniające  prostą,  niezawodną  eksploatację  obiektu  w  długim
okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

-  użyta technologia wykonania  musi pozwalać skrócenie czasu realizacji inwestycji.
- wszystkie elementy i procesy powinny być szczegółowo w tym zakresie zaprojektowane i 
przewidziane przez wykonawcę,
- przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów oraz indywidualnych wymagań jakie zapisał Zamawiający w 
niniejszym opracowaniu oraz innych dokumentach formalno-prawnych
- w szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą 
spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony 
środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz wszystkie wymagania pokrewnych przepisów odrębnych
- należy przewidzieć takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona była 
prawidłowa izolacyjność przegród budowlanych przewyższająca o jeden przedział czasowy 
wymagany obecnie poziom współczynników przenikania ciepła przez przegrody oraz oszczędność w 
pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.

5.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE – ARCHITEKTURA BUDYNKU.

5.1.1.Docieplenie elewacji

Elewacja niewentylowana docieplona metodą lekką mokrą, przy użyciu płyt z wełny mineralnej 
wymagane jest dla ścian zewnętrznych spełnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 · K)).  , boniowanie z
typowych profili systemowych, wykończenie tynkiem  cienkowarstwowm dekoracyjnym barwionym
w masie na bazie żywicy silikonowej, o fakturze baranka. W przypadku nieuzyskania jednolitej 
barwy  wykończonej powierzchni konieczne może być dodatkowe malowanie farbą sylikonową lub 
zastosowanie barwionego podkładu. Na obwodzie całego budynku do wysokości 2m nad poziomem 
terenu docieplenie elewacji oraz cokołu w systemie tynku pancernego zapewniające udarność 
minimum 120 J.  Elewacje wykonać w przy zastosowaniu kompletnego bezspoinowego systemu 
ociepleń pochodzącym od jednego producenta. 
Cokół docieplony  polistyrenem ekstrudowanym, wykończony tynkiem mozaikowym. Powyżej 
cokołu listwa startowa z blachy. Okapniki z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubości wkładu 
stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku min. 275 g/m2, zaślepki plastikowe w kolorze blachy.

Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu

Ściany  zewnętrzne  poniżej  terenu  docieplone  polistyrenem  ekstrudowanym  o  wytrzymałości  na
ściskanie minimum 300 kPa, wymagane jest spełnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 · K)).  klejony do
ścian materiałem stosowanym do wykonania hydroizolacji, krawędzie płyt fazowane.

5.1.2.   Dach budynku (wymagane jest spełnienie warunku min. U = 0,15 W/(m2 · K)).   
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Nad rozbudowanym budynkiem szkoły stropodach wentylowany kryty papą termozgrzewalną. Papa 
nawierzchniowa na osnowie poliestrowej o gramaturze minimum 250 g/m2, asfalt modyfikowany 
SBS, grubość minimalna 5,6 mm, strona wierzchnia pokryta posypką gruboziarnistą w kolorze 
zgodnym istniejącym dachem szkoły, giętkość w niskiej temperaturze - przeginanie na wałku o 
średnicy 30mm w temperaturze -25 st C lub mniejszej. Papa podkładowa o minimalnej grubości 4,0 
mm,  na osnowie poliestrowej, asfalt modyfikowany SBS, giętkość w niskiej temperaturze - 
przeginanie na wałku o średnicy 30mm w temperaturze -20 st C lub mniejszej. Obróbki blacharskie z
blachy ocynkowanej, powlekanej o grubości wkładu stalowego minimum 0,5 mm, warstwa cynku 
min. 275 g/m2.
Pomost techniczny na całej powierzchni przestrzeni wentylowanej.
Termoizolacja stropodachu z wełny mineralnej.

System odprowadzenia wody z dachu

System odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementów jednego systemu danego 
producenta, rynny i rury spustowe wykonane z blachy o grubości minimum 0,6 mm, elementy 
zabezpieczone antykorozyjnie do odporności RC5. Osadniki (czyszczaki rynnowe) wykonane z PCV, z 
koszykiem na liście, góra czyszczaka w poziomie opaski budynku.

Podbitka dachowa
Podbitka dachowa systemowa wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej, z zastosowaniem  
minimalna warstwa cynku: 275 g/m2, powłoka poliester.

Kominy

Kominy i kanały wentylacji grawitacyjnej w systemie pustaków kominowych – wentylacyjnych, 
jedno, dwu, trzy i czterokanałowych systemowych. Pustaki wykonane np. z betonu lekkiego, 
przeznaczone do budowy grawitacyjnych systemów wentylacyjnych. Wymiary pojedynczego kanału 
min. 120 x 170mm. System pustaków należy dodatkowo obmurować cegłą pełną. Ponad dachem 
obmurowanie cegłą klinkierową gr. 12cm na specjalnej zaprawie do klinkieru. Kominy przekryte 
czapami żelbetowymi krytymi, blachą powlekaną o grubości wkładu stalowego minimum 0,5 mm, 
warstwa cynku min. 275 g/m2.

5.1.3. Hydroizolacje

Hydroizolacja  ścian  zewnętrznych,  fundamentów,  ścian  wewnętrznych  piwnic  poniżej  terenu  -
dwuskładnikowa,  modyfikowana  tworzywem  sztucznym  bitumiczna  izolacja  grubowarstwowa,
fundamenty wykonane z betonu szczelnego o stopniu wodoszczelności minimum W8.

Warstwa przeciwwilgociowa podłogi na gruncie - folia PF o grubości minimum 0,5 mm, zakłady folii i
połączenie  z  izolacją  poziomą  pod  ścianami  murowanymi  oraz  na  zakładach  folii  uszczelnione
samoprzylepnymi taśmami butylowymi.

Hydroizolacje pomieszczeń mokrych - w pomieszczeniach mokrych pod płytki gresowe oraz tam
gdzie  jest  to  zalecane  pod  płytki   ścienne  -  hydroizolacja  z  elastycznej  masy  powłokowej  z
zastosowaniem  systemowych  taśm  w  narożnikach,  miejscu  połączenia:  ściana-  ściana,  ściana-
posadzka. W miejscu przechodzenia instalacji oraz wokół kratek ściekowych mankiety uszczelniające.

5.1.4. Wykończenie ścian wewnątrz
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Wykończenie ścian poszczególnych pomieszczeń zostało określone w tabeli w p. 2.

Tynki

Ściany wewnętrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kategorii III pod malowanie, ściany
pod płytki wykończone "na ostro".

Malowanie

W pomieszczeniach do nauki, pracy, komunikacji i wszędzie tam gdzie ściany nie są wykończone 
glazurą a może dojść do zabrudzenia - do wysokości odbojnic a na klatce schodowej do wys. 1,5 m 
dwókrotne malowanie farbą w pierwszej klasie odporności na szorowanie na mokro (ubytek <5 μm 
po 200 cyklach szorowania) , spoiwo Latex syntetyczny,odporna na wodne środki dezynfekujące oraz 
domowe środki czyszczące, stopień połysku - mat, stosowana z gruntem który wchodzi w skład 
jednego systemu malarskiego, kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji.

Dwukrotne malowanie emulsją lateksową do pełnej wys. pomieszczenia w kolorze białym.

Wykończenia wszystkich ścian pomieszczeń sanitarnych

Ściany do pełnej wysokości wykonać w okładzinie zmywalnej glazury o wymiarach 30x60cm (można 
zastosować większe formaty płytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%) w kolorach 
jasnych biało-szarych. Na styku posadzki i ścian zastosować  listwy z glazury w formie ćwierćwałka 
ułatwiające w utrzymaniu w czystości.

Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na ścianach fartuchy z glazury szerokości min 1,20 m 
wysokości 2,0m, krawędzie boczne i górne wykończone listwami aluminiowymi.

 Narożniki ochronne

Wszystkie  narożniki  zewnętrzne  ścian  wewnątrz  budynku  zabezpieczone  do  wysokości  1,5  m
narożnikami ochronnymi. Na ścianach malowanych narożniki z tworzywa sztucznego o grubości nim.
2 mm, szerokości ramion min. 50 mm, faktura na powierzchni, odporne mechanicznie na pęknięcia,
załamania i porysowanie, klejone do ściany przy pomocy kleju zalecanego przez producenta, kolor do
ustalenia  z  zamawiającym  na  etapie  realizacji.  Na  ścianach  wykończonych  płytkami  narożniki
ochronne aluminiowe o grubości 3 mm, szerokość ramion  min. 50mm, montaż do ściany za pomocą
kleju montażowego.

Odbojnice ścienne

W pomieszczeniach gdzie ściany malowane są narażone są na uszkodzenia i zabrudzenia (tabela w p.
1.2.). Odbojnice płaskie z tworzywa sztucznego o  grubości nim. 2 mm, szerokości min. 22 cm, faktura
na powierzchni, odporne mechanicznie na pęknięcia, załamania i porysowanie, klejone do ściany przy
pomocy kleju zalecanego przez producenta, kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji.

5.1.5. Wykończenie posadzek
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Wykończenie posadzek poszczególnych pomieszczeń zostało określone w tabeli w p. 2.

Warstwa izolacji termicznej podłogi na gruncie - polistyren ekstrudowany.  wymagane jest dla podłogi 
na gruncie spełnienie warunku min. U = 0,3 W/(m2 · K)), płyty o wytrzymałości na ściskanie min. 300 
kPa.

Przedsionki i klatki schodowe

Stosować płytki gresowe o wymiarach 60x60cm, monokolory  układane wg wzoru rysunku 
wykonawczego. Układanie zaczynać od osi wejścia głównego. Kolory płytek uzgodnić z Zamawiającym 
przed wyborem dostawcy. Na klatkach schodowych stosować płytki ryflowane na stopnicach. Na 
stopnicach i podstopnicach płytki o wymiarach 30x60cm.  Strefach wejściowych (przedsionkach i 
początkach holi stosować pasy przeciwpoślizgowe R12 z płytek gresowych antypoślizgowych. Dla 
potrzeb zastosowania wycieraczek trójstrefowych przy wejściach zastosować obniżenia posadzek 
dopasowane wysokością do wycieraczek w ramie ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się stosowanie 
większych formatów płytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%.

Wykończenie posadzek płytkami gresowymi 60x60cm:

Stosować płytki gresowe o wymiarach 60x60cm (można zastosować większe formaty płytek lub o 
wymiarach mniejszych o maksimum 5%) Warstwy wykończeniowe wykonać poprzez ułożenie w 
kierunku równoległym do ścian płytek gresowych oraz cokołów wys. 15cm na ścianach. Cokoły w jednej 
płaszczyźnie ze ścianą. 
Szerokość spoin zgodnie z zaleceniami producenta płytek. Klasa ścieralności, antypoślizgowość, 
nasiąkliwości i inne parametry płytek dobrane odpowiednio do funkcji i intensywności użytkowania 
pomieszczeń. Należy stosować wyłącznie pierwszy gatunek płytek. W pomieszczeniach wyposażonych w
kratki odpływowe w posadzce należy wykonać 1% spadek w kierunku kratki.

Wycieraczki przy wszystkich wejściach

Trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do dużej intensywności użytkowania. 
Wymaga się zastosowanie bardzo trwałych systemowych rozwiązań jednego producenta w całym 
obiekcie, przy wszystkich wejściach (wejściach ewakuacyjnych również). Przy każdym z wejść minimum 
trzystrefowe wycieraczki o całej szerokości drzwi wejściowych, wyposażone w kasety ze stali 
nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej przez użytkowników, wyposażone w specjalne maty 
przeznaczone do budynków użyteczności publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagłębionej poniżej 
wykończonej posadzki razem z kasetą. W strefie 1-2 należy zastosować wkład z wkładką rypsową i 
szczotką kasetową (rcb).

Wykładziny heterogeniczne PCV

W pomieszczeniach do nauki i pracy oraz częściowo korytarze i komunikacja ogólna (zgodnie z tabelą w 
p. 1.2), na podłodze heterogeniczna  wykładzina PCV układana z rolki, składająca się z kilku warstw, 
przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużej  intensywności użytkowania, o bardzo dużej trwałości i 
łatwości czyszczenia. Wzór przez całą warstwę użytkową, minimalna grubość warstwy użytkowej 0,7 
mm, minimalna grubość całkowita 2,0 mm, bardzo dobra odporność na zabrudzenia i chemikalia wg. EN
ISO 26987, bardzo dobra odporność na krzesła na rolkach wg. ISO 4918/EN 425, wgniecenie resztkowe 
≤  0,05 mm wg. EN ISO 24343-1,  klasa antypoślizgowości dostosowana do charakteru pomieszczenia.  
Na ściany wywinięte cokoły z wykładziny o wysokości 10 cm. Wzór do ustalenia z Zamawiającym na 
etapie realizacji obiektu.
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Parkiet

W sali gimnastyki korekcyjnej należy zastosować parkiet klejony dębowy grubości min 22 mm, 
lakierowany trzema warstwami poliuretanowego lakieru antypoślizgowego przeznaczonego do 
drewnianych podłóg sportowych.

5.1.6. Wykończenie sufitów

Wykończenie sufitów poszczególnych pomieszczeń zostało określone w tabeli w p. 2.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny kategorii III malowany farbą lateksową - w pomieszczeniach do pracy 
gospodarczych, garażu, pomieszczeniach pomocniczych, klasopracowniach, komunikacji.

Sufity modułowe 

W pomieszczeniach mokrych, gospodarczych, pomocniczych sufity modułowe podwieszane z płyt o 
wymiarach 60x60cm – z płyt z wełny mineralnej  do pom. mokrych.

Zabudowy z płyt GK 

Instalacje prowadzone pod stropem - należy zabudować sufitem podwieszanym z płyt wełny drzewnej, 
mineralnej lub za pomocą  zabudowy z płyt GK na konstrukcji z profili stalowych  z rodzajem płytowania 
oraz izolacyjności akustycznej dobranej do rodzaju i funkcji pomieszczenia, należy zastosować minimum
dwie płyty o grubości 12,5 mm każda.

5.1.7.Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV, wymagane jest spełnienie warunku min. dla okien i przeszkleń:  min. U = 0,9  
W/(m2 · K) – dla całego zestawu (profil i zestaw szklany). 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna

Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna aluminiowa, dla drzwi zewnętrznych wymagane jest 
spełnienie min. U = 1,3 W/(m2 · K) – dla całego zestawu (profil i zestaw szklany). Pakiety szybowe ze 
szkła bezpiecznego laminowanego (dotyczy wszystkich szyb w pakiecie). - samozamykacze, zamki 
atestowane w klasie „C” antywłamaniowe, system klucza centralnego (Master Key) i kluczy grupowych . 
Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzyć w: odbojnicę, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, tabliczki z numeracją i oznakowaniem funkcji pomieszczenia.

Witryny aluminiowe

Na klatkach schodowych, korytarzach, przy wejściach, w pomieszczeniu administratora sieci oraz 
serwerowni- witryna aluminiowa.  W pomieszczeniu administratora sieci oraz serwerowni należy 
zastosować szyby nieprzezierne. 
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W witrynach należy zastosować otwierane skrzydła pozwalające na umycie witryn oraz wietrzenie 
pomieszczeń. W witrynach należy zastosować aluminiowe klamki z zamkiem na kluczyk zabezpieczające 
przed otwieraniem okiem przez osoby do tego niepowołane.

Parapety

Parapety wewnętrzne z kamienia sztucznego (konglomeratu) o grubości minimum 2,5 cm, w jasnych 
kolorach, parapety na ścianach wykończonych glazurą należy wykonać z glazury.

5.1.8. Pozostałe elementy

Ścianki i kabiny systemowe HPL. 

Ścianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny prysznicowe oraz ścianki w przebieralniach wykonane z
płyt HPL  (płyty kompaktowe z laminatu wysokociśnieniowego) o grubości minimum 13 mm. Górna
krawędź kabin na wysokości  minimum 200 cm ponad poziomem posadzki, na dole 15 cm. Ścianki na
nóżkach oraz okuciach wyłącznie ze stali  nierdzewnej,  wandaloodporne zamknięcie ze wskaźnikiem
zamknięcia. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji.

Balustrady

Zewnętrzne i wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej  z  gatunku AISI 304, ścianka o grubości 
minimum 2 mm, wszystkie elementy balustrad łączone ze sobą metodą spawania, nie dopuszcza się 
stosowania połączeń skręcanych, klejonych, wbijanych itp., wszystkie spawy szlifowane, wykończenie 
powierzchni - satyna. Balustrady w oknach i drzwiach balkonowych (portfenetrach) wszędzie gdzie wys.
podokiennika jest mniejsza niż 90cm. Zamocowanie i przenoszone siły zgodnie z warunkami zapisanymi
dla balustrad w warunkach technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Od strony 
przestrzeni otwartej klatki schodowej zabezpieczająca do pełnej wysokości pomieszczenia klatki 
schodowej od poziomu wykończonej posadzki do stropu. Wykonanie – stal nierdzewna 
wysokogatunkowa – prześwity w wypełnieniu max. 12cm.
Wykonanie balustrad musi zabezpieczać przed wspinaniem dzieci (pionowe podziały wypełnień) oraz 
przez zsuwaniem się po pochwycie – bolce wystające z pochwytów.

Boksy szatniowe

Boksy szatniowe wykonane z ram z kątowników o wymiarach min. 50 x 50 x 3 mm, wypełnienie z siatki 
zgrzewanej o wymiarach oczka max. 40x40mm i gr. drutu min. 3mm, całość ocynkowana ogniowo i 
pomalowana proszkowo na kolor z palety RAL. Wszystkie drzwi wyposażone w zamek.

Zabudowy aparatów grzewczo- wentylacyjnych oraz grzejników

Zabudowy aparatów grzewczo- wentylacyjnych oraz w pomieszczeniach gdzie jest to wymagane 
przepisami - osłony na grzejniki  z płyt HPL  (płyty kompaktowe z laminatu wysokociśnieniowego) o 
grubości minimum 10 mm, w klasopracowniach pomiędzy grzejnikami należy umiejscowić półki na 
książki. Zabudowy zamykane zamkami na klucz.

Żaluzje i rolety 
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Żaluzje zewnętrzne na otworach czerpni i wyrzutni aparatów-grzewczo wentylacyjnych - stosować 
żaluzje aluminiowe systemowe w kolorze aluminiowym, za żaluzjami czerpni i wyrzutni mocować siatkę 
nylonową oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom. 
Okna w pomieszczeniach do nauki i pracy wyposażyć w podgumowane, sterowane ręcznie rolety 
umożliwiające zaciemnienie pomieszczeń.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe wykonać ze stali nierdzewnej lub zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe i malowanie proszkowe. Zapis ten nie dotyczy balustrad które należy wykonać ze stali 
nierdzewnej zgodnie z zapisami dotyczącymi ich wykonania.

6. Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia: 

Dla potrzeb instalacji urządzeń i central wentylacyjnych instalacji wentylacyjnej należy przewidzieć 
postumenty pod poszczególne elementy i urządzenia instalacyjne. Jako wykończenie należy przewidzieć
obłożenie płytkami gresu.
Dla urządzeń montowanych na dachu należy przewidzieć stalowe ramy wsporcze zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Podnośnik osobowy

Winda musi być dostosowana dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Winda oraz szyb dźwigu powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta windy oraz z 
obowiązującymi przepisami i normami.

- napęd - elektryczny bezreduktorowy (płynna regulacja prędkości),
- drzwi kabinowe drzwi automatycznie otwierane i zamykane,
- skrzydła drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej  
- ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- w panelu zainstalowany wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie,
- w panelu zainstalowany system głośnomówiący informujący o poziomie kondygnacji na której zatrzymuje
się kabina dźwigu,
- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi
- oświetlenie kabiny - led,
- przyciski dyspozycji oznaczone dla osób niewidomych pismem brailla,
- sufit podwieszany, płaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- podłoga - wykładzina dla obiektów użyteczności publicznej o wysokiej odporności na ścieranie
- poręcze - drążek stal chromowana,
- kabina wyposażona w wentylację automatyczną,
- zasilanie awaryjne,
- dźwig przystosowany instalacyjnie do połączenia z centralką systemu sygnalizacji pożaru - po otrzymaniu 
sygnału z centrali ppoż. kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje zablokowana 
przy stałym zasilaniu.
- system pożarowy: urządzenie do awaryjnej jazdy kabiny dźwigu na przystanek w wypadku zaniku napięcia
zasilającego wraz z otwarciem drzwi dźwigu,
- wymaga się aby kabina dźwigu była wyposażona w środki dwustronnej łączności
- winda wyposażona w kontrole dostępu z czytnikiem zainstalowanym przy wejściu do windy,
- 20 kart dostępowych wraz z możliwością ich dorobienia.

Podręczny sprzęt gaśniczy
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Budynek w należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego oraz oznakowane znakami ochrony ppoż. zgodnie z PN-EN  ISO 7010

Aparat AED (Automated External DefibrillatoR)

Aparat pozwalający na przeprowadzenia defibrylacji przez osoby bez przeszkolenia. Półautomatyczny 
Defibrylator jest zasilany baterią nieładowalną 7-letnią, generującą do 300 wstrząsów,polecenia 
głosowe w języku polskim, świetlny wskaźnik statusu informujący na bieżąco o stanie gotowości 
urządzenia do pracy. Kompletny zestaw zawierający: defibrylator z baterią nieładowalną o żywotności  7
lat, baterię pomocniczą zasilającą wskaźnik statusu urządzenia, komplet elektrod dla dorosłych i dzieci 
instrukcję obsługi, kartę szybkiej obsługi.
Specyfikacja techniczna: półautomatyczny defibrylator zewnętrzny, użytkownik w czasie korzystania z 
urządzenia ma być prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia głosowe w języku polskim, 
urządzenie wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o kolejnych etapach pracy 
urządzenia, wskaźniki wizualne informujące o: gotowości urządzenia do pracy lub o braku sprawności, 
nieprawidłowym podłączeniu elektrod, o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych 
zakłóceniach, o wymaganym wstrząsie.
Defibrylator umieszczony w szafce metalowej, malowanej proszkowo, zamykanej na kluczyk, 
zawieszonej na ścianie, z alarmem

Projektant:    mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak

mgr inż. arch. Łukasz Wilczak

mgr inż. arch. Michał Otomański upr. bud. nr 43/01/WŁ
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
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B.    BRANŻA   SANITARNA   - OPIS TECHNICZNY  

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W związku z projektowaną rozbudową obiektu pojawiają się kolizje z istniejącą infrastrukturą przyłą-
czy mediów. Koniecznym jest przeprojektowanie przebiegu tras przyłącza cieplnego oraz przyłączy kanali -
zacji sanitarnej i deszczowej. Szczególnie w przypadku przyłącza cieplnego, kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej konieczna będzie również rozbudowa.

Istniejące  przyłącze wodociągowe umożliwia pokrycie zapotrzebowanie na wodę obiektu po rozbu-
dowie jednak ostateczna decyzja pozostaje w gestii dostawcy wody. W związku z powyższym nie wyklucza
się konieczności wykonania przyłącza wodociągowego o większej średnicy. 

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

II.1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI
Niniejsza dokumentacja stanowi koncepcję projektową w zakresie wentylacji i klimatyzacji dla rozbu-

dowy budynku szkoły. 

Wentylację pomieszczeń szkoły dla rozbudowy w etapie I oraz II  przewiduje się z zastosowaniem
wentylacji  grawitacyjnej  wspomaganej  nasadami niskociśnieniowymi.  System ten przewidziano dla  po-
mieszczeń biurowych, magazynowych, technicznych, i innych pomieszczeń pomocniczych. Dla sal dydak-
tycznych przewiduje się wentylację z zastosowaniem aparatów grzewczo - wentylacyjnych przeznaczonych
do montażu podokiennego.  Wybrane pomieszczenia  będą wyposażone w wentylację  mechaniczną na-
wiewno - wywiewną. Pomieszczenia sanitariatów będą wyposażone w wentylację wywiewną uruchamianą
czasowo.

Założenia i dane ogólne dla instalacji wentylacji:

Parametry powietrza wewnętrznego przyjmowane do obliczeń zgodnie 
z PN-78/B-03421 

Dla okresu zimowego
          • temperatura powietrza w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi t = + 20C 
          • temperatura powietrza w pomieszczeniach szatniowych t = + 24C 
          • temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych t = + 16C 
          • wilgotność względna w pomieszczeniach wynikowa
          • maksymalna prędkość powietrza 0,3 m/s
Dla okresu letniego
          • temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych t = + 24C 
          • temperatura powietrza w pozostałych pomieszczeniach = wynikowa 
          • wilgotność względną   wynikowa
          • maksymalna prędkość powietrza 0,3 m/s

Przyjęte ilości powietrza zgodnie z Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690, Dz. U. 169 poz. 1650 2003r., Dz. U. 2006r 
nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430, :
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- ilość powietrza wentylacyjnego na 1 osobę min. 30 [m3/h]
- ilość powietrza dla natrysku 100 [m3/h]
- ilość powietrza dla miski ustępowej 50 [m3/h] 
- ilość powietrza dla pisuaru 25 [m3/h] 
Pozostałe ilości powietrza dobrano wg krotności wymian.

Założenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji dla poszczególnych grup pomieszczeń:

Pomieszczenia sal dydaktycznych:

ilość powietrza: min. 30 m3/h/os 
klimatyzacja: TAK 
kontrola wilgotności: NIE
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC
Temperatura latem: +24oC
UWAGA: wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie realizowane z zastosowaniem aparatów grzewczo - 
wentylacyjnych. Ilość powietrza przewidziana nie mniej niż 30 m3/h/os, sterowana od poziomu CO2 w 
powietrzu wywiewanym. W momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO2 zwiększenie 
wydajności - tzw. przewietrzanie.

Pomieszczenie sali chemicznej:

ilość powietrza: min. 30 m3/h/os 
klimatyzacja: TAK
kontrola wilgotności: NIE
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC
Temperatura latem:+24oC
UWAGA: wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie w warunkach normalnych realizowane z zastosowaniem 
aparatów grzewczo - wentylacyjnych. Ilość powietrza przewidziana nie mniej niż 30 m3/h/os, sterowana 
od poziomu CO2 w powietrzu wywiewanym. W momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO2 
zwiększenie wydajności - tzw. przewietrzanie.
Dodatkowa wentylacja wyciągowa szaf na chemikalia z zastosowaniem wentylatorów chemoodpornych.
Dodatkowa wentylacja wyciągowa z dygestorium  z zastosowaniem wentylatora wywiewnego 
chemoodpornego. Indywidualny nawiew kompensujący powietrze usuwanego z dygestorium.

Pomieszczenia magazynów, pomieszcz. techniczne, zaplecza:

ilość powietrza:. 1 [1/h] - grawitacja wspomagana
klimatyzacja: NIE
kontrola wilgotności: NIE
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +16oC
Temperatura latem: wynikowa

Szatnie:

ilość powietrza:. 2  [1/h]
klimatyzacja: NIE
kontrola wilgotności: NIE
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +24oC
Temperatura latem: wynikowa
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Pomieszczenia biurowe, socjalne:

ilość powietrza:.1  [1/h], grawitacja wspomagana
klimatyzacja:   TAK
kontrola wilgotności: NIE
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC
Temperatura latem: +24 oC

Sala gimnastyki korekcyjnej:

ilość powietrza:. 4[1/h],
klimatyzacja: TAK  
kontrola wilgotności: NIE
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC
Temperatura latem:  +24oC

Sala konferencyjna, centrum multimedialne:

ilość powietrza:. 20 m3/h/os; nie mniej niż 4[1/h],
klimatyzacja: TAK
kontrola wilgotności: NIE
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC
Temperatura latem: +25°C

Aula:

ilość powietrza:. 20 m3/h/os; nie mniej niż 4[1/h],
klimatyzacja: schładzanie powietrza wentylacyjnego 
kontrola wilgotności: NIE
Temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC
Temperatura latem: +25 ± 2°C

Podział na układy wentylacyjne:

Wentylacja grawitacyjna wspomagana. 

Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń odbywał będzie się poprzez okienne lub ścienne
nawiewniki higrosterowane o przepływie 7-28 m3/h .

Drzwi do łazienek, WC oraz pomieszczeń pomocniczych, w których nie zainstalowano nawiewników
w dolnej części powinny posiadać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 220 cm² netto każde
dla dopływu powietrza. 

Zaleca się aby odpływ powietrza ze wszystkich pomieszczeń realizowany był poprzez szczelinę mię-
dzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm².

Wyciąg powietrza z pomieszczeń realizowany będzie za pomocą kratek wywiewnych higrosterowa-
nych podłączonych do pionowych szachtów wentylacji grawitacyjnej. 
Ilości powietrza nawiewanego i usuwanego dobrano tak, aby zapewnić co najmniej 0,5 wymiany powie-
trza/h, optymalnie 1 wymianę/h. 
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Na  dachu  na  wyprowadzonym  i  odpowiednio  zaizolowanym  termicznie  szachcie  zakończonym
skrzynką rozprężną należy zamontować nasady wentylacyjne niskociśnieniowe. Skrzynki rozprężne należy
wykonać z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją wewnętrzną z wełny mineralnej o grubości 30mm pokry-
tą welonem z włókna szklanego. Skrzynki pod nasady powinny być otwieralne w celu zapewnienia konser -
wacji nasad wentylacyjnych. 

Opis działania nawiewników higrosterowalnych:

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu stopień otwarcia następuje automatycznie (bez
ingerencji użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu - działanie w za -
kresie wilgotności od 35% (nawiewnik zamknięty, przepływ 7 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa) do 70% (na -
wiewnik otwarty, przepływ 28 m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa). Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika
od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do
ogrzania powietrza wentylacyjnego. Celem poprawnego ich działania należy zamontować je w górnej czę-
ści stolarki okiennej, w pobliżu grzejników c.o. Rozwiązanie lokalizacji nawiewników ujęte na rzutach. 

Nawiewniki posiadają możliwość ręcznego przymknięcia (ograniczenie przepływu do 7 m3/h przy
różnicy ciśnień 10 Pa) oraz ręcznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przepływu 28m3/h przy różnicy ci -
śnień 10 Pa). Dzięki możliwości ręcznego maksymalnego otwarcia praca nawiewników zmienia się z higro-
sterowanej na ciśnieniową.

Kratki wywiewne
Maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 100 m3/h. Kratki sterowane są poziomem wil-

gotności w pomieszczeniach tzn. stopień otwarcia przepustnicy zmienia się wraz ze zmianą wilgotności w
pomieszczeniu. 

Nasada wentylacyjna 
Nasada pracuje w sposób ciągły i zapewnia stałe podciśnienie w przewodzie wentylacyjnym nieza-

leżnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Wartość podciśnienia wytwarzanego przez
nasadę wynosi max 17 Pa (przy 400m3/h). Wentylator, w który wyposażona została nasada zasilany jest
prądem stałym o napięciu 8-12 V DC. Zużycie energii wynosi około 14 W. System jest energooszczędny, po-
nieważ przepływ powietrza uzależniony jest od aktualnych warunków wilgotnościowych panujących w po-
mieszczeniu. Specjalna konstrukcja łopatek umożliwia poprawne funkcjonowanie instalacji wentylacji natu-
ralnej w okresie, gdy nasada nie pracuje.

Układy wywiewne z pomieszczeń WC 

Dla pomieszczeń WC proponuje się niezależne układy wywiewne oparte o wentylatory kanałowe lub
wentylatory  typu  łazienkowego.  Wyrzut  powietrza  z  pomieszczeń  należy  wyprowadzić  pionowymi
odcinkami kanałów ponad dach budynku i zakończyć kominkiem wywiewnym. Wszystkie układy wywiewne
wyposażyć w klapy zwrotne, zabezpieczające przez ciągiem zwrotnym w czasie, gdy wentylacja nie działa. 

Przewiduje  się  okresowe  działanie  wentylacji  wywiewnej  w  pomieszczeniach  WC,  która
uruchamiana  będzie  od  włącznika  światła  bądź  od  czujników  ruchu  w  pomieszczeniu.  Kompensacja
powietrza pomiędzy pomieszczeniami za pomocą kratek przepływowych montowanych w drzwiach.

Aaparaty grzewczo - wentylacyjne w salach dydaktycznych

Na  potrzeby  ogrzewania,  wentylacji  i  chłodu  sal  dydaktycznych  proponuje  się  zastosowanie
aparatów grzewczo - wentylacyjnych specjalnego przeznaczenia do sal lekcyjnych.
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Każdy z aparatów może dostarczyć do pomieszczenia ok. 300 m3/h powietrza świeżego , co przy 20
osobach w sali dydaktycznej zapewni nam pokrycie minimalnej ilości powietrza higienicznego na osobę.
Przewiduje się nawiew ok. 600 m3/h do każdej sali.

Urządzenia zlokalizowane będą przy ścianie zewnętrznej pod oknami. Każde z urządzeń wyposażone
będzie m.in. w :
- zblokowaną czerpnię i wyrzutnię powietrza,
- krzyżowy wymiennik ciepła ( opcjonalnie w wymiennik przeciwprądowy),
- wentylatory EC ( nawiew, wywiew)
- filtr powietrza klasy F7 (czerpnia)
- filtr powietrza klasy G3 (wywiew),
- tłumiki akustyczne (nawiew, wywiew),
  nagrzewnica
- chłodnica

Powietrze zewnętrzne pobierane jest z czerpni ściennej a następnie przepływa przez przepustnicę z
siłownikiem  regulator  przepływu  i  filtr  powietrza  (klasa  F7).  Następnie  przepływa  przez  wymiennik
odzysku ciepła gdzie następuje odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Tak ogrzane powietrza przepływa
przez tłumik hałasu a następnie trafia na wymiennik ciepła) i w zależności od pory roku powietrze jest
ogrzewane lub schładzane do temperatury zadanej. Tak przygotowane powietrze nawiewane zostaje do
pomieszczenia za pomocą kratki nawiewnej strumieniem wyporowym. Powietrze zużyte zaciągane jest do
urządzenia za pomocą wentylatora EC i po przepływie przez tłumik hałasu oraz filtr G3 trafia na wymiennik
ciepła. Powietrze zużyte po przepływie przez wymiennik trafia na przepustnicę z siłownikiem i zostaje
doprowadzone do wyrzutni ściennej Urządzenie posiada także dodatkowo by-pass z przepustnicą który w
określonych sytuacjach np. w celu zapobiegania zamarzania wymiennika odzysku ciepła jest obejściem
otwieranym przepustnicą.

W  każdej  sali  dydaktycznej  przewiduje  się  zastosowanie  2  lub  3  urządzeń  wyposażonych  w
wymienniki ciepła i chłodnice. Dodatkowym zadaniem urządzeń będzie ogrzanie pomieszczenia w okresie
zimowym  i  schłodzenie  w  okresie  wiosenno-letnio-jesiennym.  Takie  rozwiązanie  pozwoli  na
zoptymalizowanie ilości  urządzeń pośredniczących  w uzyskaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniu.
Odprowadzenie skroplin do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej w warstwach posadzkowych poprzez
zasyfonowanie  typu “U”.

W przypadku konieczności   poprowadzenia przewodów skroplin pod sufitem niższej  kondygnacji
należy przewidzieć zabudowę z płyt G-K.
Lokalizację  agregatu wody lodowej   przewidziano w pomieszczeniu  warsztatu.  Dopuszczalna jest  inna
lokalizacja urządzenia na etapie projektu. Do agregatu wody lodowej  doprowadzić zasilenie w energię
elektryczną.

Do  instalacji  chłodu  należy  podłączyć  centralę  wentylacyjną  zlokalizowaną  na  zapleczu  sali
gimnastyki korekcyjnej.

Zasada działania urządzenia w trakcie eksploatacji.
Ze  względu  na  otwieralne  okna  zakłada  się  montaż  kontaktronów  w  oknach  umożliwiających

nadrzędne sterowanie wentylacją. Przyjmuje się zasadę, że w przypadku otwarcia okna urządzenia zostają
wyłączone.

Praca normalna rok szkolny.
W  okresie  zimowym  urządzenie  pracuje  24  h  na  dobę.  W  trybie  nocnym  urządzenie  zostaje

przełączone w tryb recyrkulacji (brak świeżego powietrza) z nadrzędnym trybem utrzymania temperatury
zadanej. Około 1 godziny przed rozpoczęciem zajęć urządzenie przełączane zostaje w tryb przewietrzenia
(maksymalna  wydajność  przepływu  powietrza  –  powietrze  świeże).  W  czasie  ok.  15  minut  przed
rozpoczęciem  zajęć  urządzenie  przełączane  zostaje  w  tryb  pracy  dziennej  (wydajność  na  poziomie
minimum higienicznego). Jako opcja  w trakcie pracy dziennej istnieje możliwość dodatkowego sterowania
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przepływem powietrza w zależności od stężenia CO2 w powietrzu wywiewanym. Dodatkowo w okresie
wysokich temperatur zewnętrznych (maj, czerwiec, wrzesień) dodatkowe chłodzenie nocne pozwalające
na  obniżenie  temperatury  w  pomieszczeniu  o  ok.  2  [oC]  za  pomocą  powietrza  zewnętrznego  (np.
temperatura w pomieszczeniu > 18 [oC], temperatura zewnętrzna < 15 [oC]. 

Praca w dni wolne od szkoły, wakacje
W okresie zimowym praca urządzenia jak w dni szkolne w nocy. Priorytet utrzymania temperatury

zadanej (dyżurnej). W  pierwszym dniu po przerwie około 1 godziny przed rozpoczęciem zajęć urządzenie
przełączane  zostaje  w  tryb  przewietrzenia  (maksymalna  wydajność  przepływu  powietrza  –  powietrze
świeże).  W czasie ok. 15 minut przed rozpoczęciem zajęć urządzenie przełączane zostaje w tryb pracy
dziennej (wydajność na poziomie minimum higienicznego).

W okresie letnim urządzenie wyłączone. Istnieje możliwość ustawienia dodatkowych opcji w postaci
przewietrzania lub ochładzania w okresie nocnym przy założeniu, że temperatura powietrza zewnętrznego
jest mniejsza o min. 3[oC] od temperatury w pomieszczeniu.

Proponowane  rozwiązanie  pozwala  na  elastyczne  dostosowanie  i  działanie  instalacji  wentylacji
w pomieszczeniach szkolnych oraz zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. 

Niski pobór energii elektrycznej (ok. 50W) pozwala stwierdzić, że jest to rozwiązanie ekonomiczne
oraz dostosowane do dzisiejszych realiów zapotrzebowania na moc elektryczną. 
Powyższy układ projektuje się we wszystkich salach zajęciowych.

Wentylacja sali chemicznej:

W  sali  chemicznej  funkcję  ogrzewania  i  wentylacji  bytowej,  zapewniającej  higieniczną  ilość
powietrza wentylacyjnego, będą spełniały aparaty grzewczo – wentylacyjne specjalnego przeznaczenia do
sal lekcyjnych.

W związku  z  funkcją  tego  pomieszczenia,  konieczne  będzie  zapewnienie  dodatkowej  wentylacji
mechanicznej. 

W sali planowane są szafy na chemikalia, które wymagają indywidualnej wentylacji wywiewnej z
zastosowaniem wentylatorów w wykonaniu chemoodpornym. Z każdej z szaf wyciągana będzie stała ilość
powietrza wentylacyjnego zgodnie ze specyfikacją dobranych szaf. Dokładna ilość zostanie określona na
etapie projektu.

Dla zapewnienia wyrównanego bilansu powietrza w sSali, przewiduje się odpowiednio zmniejszyć
strumień  powietrza  wyciąganego  poprzez  aparaty  grzewczo  –  wentylacyjne,  tak  aby  suma  powietrza
wywiewanego przez aparaty i przez szafy była równa ilości powietrza nawiewanego przez aparaty. 

W Sali  projektuje  się  również  dodatkowy układ  wentylacji  wyciągowej  z  dygestorium.  Dla  w/w
układu wentylacyjnego należy zastosować wentylator wywiewny chemoodporny z możliwością płynnej
regulacji  wydajności  (falownik).  Ilość  powietrza  wywiewnego  z  dygestorium  zgodnie  ze  specyfikacją
dobranego  dygestorium  zostanie  określona  na  etapie  projektu.  Ilość  powietrza  wywiewnego  z
dygestorium będzie zmienna w zależności od stopnia otwarcia okna dygestorium ( regulowana płynnie od
wskazania  czujnika  stopnia  otwarcia  okna).  Dla  skompensowania  powietrza  wyciąganego  znad
dygestorium konieczne będzie zastosowanie indywidualnego układu nawiewnego składającego się z filtra
powietrza,  wentylatora  z  płynna  regulacją  obrotów,  nagrzewnicy  powietrza.  Układ  nawiewny  będzie
uzupełniał  powietrze  wyciągane z  dygestorium w sposób nadążny od wywiewu.  W ten sposób bilans
powietrza wentylacyjnego będzie zawsze wyrównany. Wentylacja wywiewna z dygestorium oraz układ
wentylacyjny  nawiewny  kompensujący  będą  uruchamiane  czasowo,  w  okresach  użytkowania
dygestorium. W pozostałym czasie  układy pozostają wyłączone.  Włącznik  dla układów wentylacyjnych
należy umieścić na zapleczu Sali chemicznej z dostępem tylko dla nauczyciela. 

Układ ZN1, ZW1 – pom. -0.13 Szatnie klasowe (Etap 1)
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Dla  pomieszczenia  szatni  proponuje  się  wentylację  mechaniczną  nawiewno  –wywiewną
zapewniającą  2  wymiany  powietrza/h,  realizowaną  w  oparciu  o  centralę  wentylacyjną  podwieszaną
zlokalizowaną w pomieszczeniu sąsiedniego magazynu. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje:

Sekcje nawiewu:
przepustnice po stronie czerpni
-   filtr powietrza
-   krzyżowy wymiennik ciepła z "by-passem"
-   wentylator nawiewny
-   nagrzewnica wodna

Sekcje wywiewu:
filtr powietrza
-   wentylator wywiewny
-   przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnętrznego za pomocą czerpni ściennej zabudowanej na elewacji budynku.
Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnię dachową.

Układ ZN2, ZW2 – pom. 0.19 Sala gimnastyki korekcyjnej (Etap I)

Dla  sali  gimnastyki  korekcyjnej  proponuje  się  wentylację  mechaniczną  nawiewno  –wywiewną
zapewniającą  4  wym/h,  realizowaną  w  oparciu  o  centralę  wentylacyjną  podwieszaną  zlokalizowaną
w zapleczu sali gimnastycznej. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje:

Sekcje nawiewu:
- przepustnice po stronie czerpni
-   filtr powietrza
-   przeciwprądowy wymiennik ciepła z "by-passem"
-   wentylator nawiewny
 -   nagrzewnica wodna
 -   chłodnica (zasilenie w wodę lodową z agregatu chłodu)

Sekcje wywiewu:
- filtr powietrza
- wentylator wywiewny
- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnętrznego za pomocą czerpni ściennej zabudowanej na elewacji budynku.
Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnię dachową.

Układ ZN3, ZW3 – pom. 0.37 Centrum multimedialne (Etap II)

Dla sali  centrum multimedialnego proponuje się wentylację mechaniczną nawiewno –wywiewną
zapewniającą  minimalną  ilość  powietrza  higienicznego  na  osobę  dla  maksymalnej  ilości  40  osób  w
pomieszczeniu, realizowaną w oparciu o centralę wentylacyjną podwieszaną zlokalizowaną w zapleczu sali
konferencyjnej. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje:
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Sekcje nawiewu:
- przepustnice po stronie czerpni
- filtr powietrza 
- przeciwprądowy wymiennik ciepła z "by-passem"
- wentylator nawiewny 
- nagrzewnica wodna 

Sekcje wywiewu:
- filtr powietrza 
- wentylator wywiewny 
- przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie powietrza zewnętrznego za pomocą czerpni ściennej zabudowanej na elewacji budynku.
Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnię dachową. 

Układ ZN4, ZW4 – pom. 0.41 Sala konferencyjna (Etap II)

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej proponuje się wentylację mechaniczną nawiewno –wywiewną
zapewniającą  minimalną  ilość  powietrza  higienicznego  na  osobę  dla  maksymalnej  ilości  95  osób  w
pomieszczeniu,  realizowaną  w  oparciu  o  centralę  wentylacyjną  dachową  zlokalizowaną  na  dachu
dobudowy etapu II. Centrala wyposażona będzie w następujące sekcje:
Sekcje nawiewu:
- przepustnice po stronie czerpni
- tłumik szumów od strony nawiewu i czerpni
- filtr powietrza 
- przeciwprądowy wymiennik ciepła
- wentylator nawiewny 
- nagrzewnica wodna 

Sekcje wywiewu:
filtr powietrza 
 tłumik szumów od strony wywiewu i wyrzutni
wentylator wywiewny 
przepustnice po stronie wyrzutni

Czerpanie oraz wyrzut powietrza będzie realizowany za pomocą czerpnio - wyrzutni zintegrowanej z
urządzeniem. 
Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniu będzie realizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Powietrze będzie nawiewane poprzez nawiewniki wirowe montowane ze skrzynkami rozprężnymi
wraz  z przepustnicami  powietrza.  Wywiew  będzie  realizowany  za  pomocą  wywiewników  sufitowych
montowanych ze skrzynkami rozprężnymi wraz z przepustnicami powietrza. 

Układ ZN5, ZW5 – pom. 1.37 Aula dla 300 osób.

Dla pomieszczenia auli projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną w oparciu o
centralę wentylacyjną w wykonaniu zewnętrznym zlokalizowaną na dachu  nad obsługiwaną salą. Centrala
wyposażona będzie w następujące sekcje:
Sekcje nawiewu:
 tłumik szumów od strony nawiewu i czerpni
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przepustnice po stronie czerpni
filtr powietrza 
 komora mieszania
 krzyżowy wymiennik ciepła z "by-passem"
wentylator nawiewny 
nagrzewnica wodna 
 chłodnica freonowa 

Sekcje wywiewu:
 tłumik szumów od strony wywiewu i wyrzutni
filtr powietrza 
wentylator wywiewny 
przepustnice po stronie wyrzutni

Projektowana wentylacja będzie pełniła również funkcję ogrzewania oraz chłodzenia powietrznego.
Temperaturę powietrza nawiewanego należy dobrać tak, aby powietrze wentylacyjne zapewniło pokrycie
zapotrzebowanie na ciepło oraz na chłód w okresie letnim. 

Centrala wentylacyjna może pracować w następujących trybach:
-  Tryb  pracy  nocnej  (dni  wolne) -  W  okresie  kiedy  w  pomieszczeniu  nie  przebywają  ludzie,  nie  ma
konieczności dostarczania do pomieszczenia powietrza zewnętrznego w ilości obliczeniowej (zapewnienie
minimalnej  0,5  krotnej  wymiany  powietrza  na  godzinę).  Jednak  ze  względu  na  konieczność  nawiewu
powietrza  do  ogrzania  do  temperatury  dyżurnej  (do  uzgodnienia  z inwestorem)  centrala  powinna
pracować na powietrzu recyrkulacyjnym, na zmniejszonym wydatku (w trakcie eksploatacji układu należy
ustalić jaka ilość powietrza recyrkulującego będzie wystarczająca). 
- Tryb pracy dziennej - W okresie użytkowania sali centrala zostaje przełączona na tryb pracy dziennej,
doprowadzając do pomieszczenia obliczeniową ilość powietrza zewnętrznego, oraz pełniąc funkcję grzania
lub chłodzenia pomieszczenia.

Czerpanie oraz wyrzut powietrza będzie realizowany za pomocą czerpnio - wyrzutni zintegrowanej z
urządzeniem. 

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniu będzie realizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Powietrze będzie nawiewane poprzez nawiewniki wirowe montowane ze skrzynkami rozprężnymi

wraz  z przepustnicami  powietrza.  Wywiew  będzie  realizowany  za  pomocą  wywiewników  sufitowych
montowanych ze skrzynkami rozprężnymi wraz z przepustnicami powietrza. 

II.2. INFORMACJE OGÓLNE

Należy  zastosować  klapy p.poż.  z  wyzwalaczami  topikowymi lub  z  siłownikami na  wszystkich
przejściach  przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego.  Zabudowę  klap  wykonać  w ścianie  lub  stropie
oddzielenia p.poż. lub na kanale wentylacyjnym możliwie najbliżej w/w przegrody, a odcinek od klapy do
przegrody obudować na odporność ogniową. 

Instalacje  należy wyposażyć w kanałowe tłumiki  akustyczne na układach,  gdzie nie zabudowano
tłumików w centrali wentylacyjnej.

Należy odprowadzić skropliny z rekuperatorów do najbliższych pionów kanalizacji. Odejścia należy
zasyfonować syfonami z blokadą antyzapachową.
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II.3. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI.
II.3.1 Montaż instalacji

Instalację  wentylacji  mechanicznej  oraz  piony  wentylacji  grawitacyjnej  wspomaganej  nasadami
dachowymi  niskociśnieniowymi  projektuje  się  z  kanałów  wentylacyjnych  okrągłych  typu  spiro  oraz  z
prostokątnych, wykonanych ze stali  ocynkowanej.  Wszystkie rury giętkie wykonać z izolacją termiczną i
akustyczną.

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym np.
wełną mineralną.

Kanały  wentylacyjne  muszą  mieć  gładkie  ściany,  a  wykonanie  kształtek  i  połączeń  powinno być
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodować
dodatkowych  drgań  i  hałasu.  Nie  dopuszcza  się  pozostawienia  ostrych  krawędzi  wewnątrz  kształtek.
Łączenie kanałów okrągłych za pomocą złączek z uszczelkami gumowymi.

Wszystkie  instalacje  muszą  być  wykonane  w  klasie  szczelności  i  wytrzymałości  na  podciśnienie
zgodnie  ze  sprężami  wentylatorów projektowanych  układów.  Regulacja  ilości  powietrza  wentylującego
odbywać się będzie za pomocą przepustnic regulacyjnych bezpośrednio na elementach wywiewnych, jak i
za pomocą przepustnic regulacyjnych.

Instalację wykonać w klasie szczelności B.
W kanałach należy wykonać otwory rewizyjne o wielkości  i  wzajemnych odległościach zgodnie z

normą PN-EN 12097:2007 „Wentylacja  budynków.  Sieć  przewodów.  Wymagania  dotyczące  elementów
składowych sieci  przewodów ułatwiających konserwację sieci  przewodów” oraz zgodnie z „Warunkami
Technicznymi Wykonania i  Odbioru Instalacji  Wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 5.
Wszystkie  rewizje  należy  wykonać  i  zlokalizować  zgodnie  z  odpowiednimi  rysunkami  a  następnie
oznakować.

Wszystkie  kanały  i  kształtki  wentylacyjne  montować  na  zawiesiach  instalacyjnych  
z  elementami  wibroizolacyjnymi,  na  podparciach  należy  wykonać  podkładki  z  gumy.  Instalację  należy
wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Wentylacyjnych”,
Instalowanie  urządzeń  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  wytycznymi  producentów.  W  oparciu  o  DTR
urządzeń  wentylacyjnych  oraz  DTR  urządzeń  technologicznych  Inwestora  należy  sporządzić  instrukcje
obsługi instalacji wentylacyjnych wraz z planem serwisowania i przeglądów urządzeń.

Przegrody oddzielenia pożarowego wyposażyć w klapy p.poż. wyposażone w wyzwalacze termiczne
lub w siłowniki. Właściwy sposób zabezpieczenia klap należy określić na etapie projektu. 

Prace  odbiorowe  instalacji  wentylacyjnych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” określonych na podstawie PN-
EN 12599.

II.3.2 Wytyczne eksploatacji.

Przed  oddaniem instalacji  do użytku  należy  przeszkolić  wyznaczony personel  w zakresie  obsługi
całego  systemu  wentylacyjnego  i  klimatyzacyjnego.  Wszystkie  urządzenia  należy  konserwować  i
eksploatować  zgodnie  z  instrukcjami  obsługi  i  DTR  dostarczonymi  wraz  
z  urządzeniami.  Do  usuwania  sygnalizowanych  niesprawności  oraz  do  przeprowadzenia  okresowych
przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. Instalację wentylacji należy
poddawać okresowej kontroli stanu higienicznego przez wyspecjalizowane firmy, nie rzadziej niż co rok, w
razie konieczności dokonać czyszczenia układu.

II.3.3 Izolacja termiczna.

Instalacja wywiewna nie wymaga wykonania izolacji termicznej, za wyjątkiem fragmentów instalacji
prowadzonych  przez  przestrzenie  nieogrzewane,  a  także  w  pobliżu  przejść  dachowych  
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i w szachtach. Zaleca się również izolację pozostałych kanałów wentylacyjnych wywiewnych ze względów
akustycznych.

Wszystkie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej izolować termicznie z zastosowaniem wełny
mineralnej  na  bazie  folii  aluminiowej  zbrojonej  o  grubości  dobranej  odpowiednio  do  temperatury
powietrza otoczenia (izolacje wewnętrzne – min. 20mm; izolacje w przestrzeniach nieogrzewanych oraz
odcinek od czerpni do nagrzewnicy - min. 100mm). Izolację kanału prowadzonego na zewnątrz budynku
pokryć dodatkowo płaszczem z blachy aluminiowej.

II.3.4 Rozruch instalacji wentylacji

Z  systemu wentylacji  mechanicznej  wyciągowej  nie  należy  korzystać  w trakcie  trwania  budowy,
ponieważ  grozi  to  zanieczyszczeniem  instalacji  (przewodów  wentylacyjnych  i wentylatorów).  Instalację
zaleca  się  uruchomić  po  zakończeniu  wszystkich  robót  związanych  z wytwarzaniem  zanieczyszczeń
pyłowych. 

Wykonaną  instalację  wentylacji  należy  poddać  próbie  szczelności.  Próbę  szczelności  systemu
wentylacyjnego należy przeprowadzić na podstawie PN-EN 12237:2005 dla kanałów i kształtek okrągłych
oraz PN-EN 1507:2009 dla kanałów prostokątnych.  Wszystkie  instalacje  muszą być  wykonane w klasie
szczelności i wytrzymałości na podciśnienie zgodnie ze sprężami wentylatorów projektowanych układów.
Regulacja  ilości  powietrza  wentylującego  odbywać  się  będzie  za  pomocą  przepustnic  regulacyjnych
bezpośrednio na elementach wywiewnych, jak i za pomocą przepustnic regulacyjnych. Instalację wykonać
w klasie szczelności B.

Po  pierwszym  rozruchu  system  wymaga  sprawdzenia  przepływów  na  kratkach  i wprowadzenia
ewentualnych korekcji przepływów. 

Zaleca się, by instalator podczas regulacji wentylatora ustawił go na najmniejszą możliwą prędkość
gwarantującą wymagany przepływ powietrza na najbardziej oddalonej od niego kratce.

We wszystkich przypadkach instalator przeprowadza regulację systemu przy kompletnym systemie
wentylacyjnym  (zamontowanych  kratkach  i  wyrzutni)  oraz  przy  zakończonych  pracach  budowlanych
(istniejących wszystkich ścianach działowych).

Podczas  regulacji  wszystkie  okna  i  drzwi  muszą  znajdować  się  w  pozycji  zamkniętej.  Przed
przystąpieniem  do  regulacji  należy  sprawdzić,  czy  wentylator  działa  poprawnie  (czy  nie  wytwarza
nadmiernego hałasu lub wibracji).

Przy  systemie  wyposażonym  w  anemostaty  (zawory  powietrzne)  regulację  należy  rozpocząć  od
ustawienia anemostatów we wstępnej określonej w projekcie pozycji.  Kolejnym krokiem jest  regulacja
prędkości obrotowej wentylatora, której zadaniem jest ustawienie wentylatora na minimalnej prędkości,
przy której wydatek całkowity jest równy projektowemu. 

Następnie należy zmieniać ustawienia anemostatów. Należy odkręcać talerz regulacyjny w kratkach
posiadających  niewystarczający  przepływ  powietrza  (w  celu  zwiększenia  otworu  wentylacyjnego)  i
dokręcać w kratkach o nadmiernym przepływie.

Każdorazowo  po  zmianie  położenia  talerzy  regulacyjnych  należy  mierzyć  wydatki  na  wszystkich
kratkach.  Zaleca  się  zakończyć  regulację  w  momencie,  gdy  wydatki  wszystkich  kratek  są  zgodne  z
projektowymi. 

Po zakończeniu procesu regulacji systemu należy spisać protokół zawierający pomierzone wydatki.

II.4. ZAŁOŻENIA BRANŻOWE - WYTYCZNE DO REALIZACJI INNYCH OPRACOWAŃ
II.4.1. Branża budowlano - konstrukcyjna.

Należy wykonać:
 przebicia w ścianach.
 przebicia w stropach.
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 konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, agregaty skraplające klimatyzacji,  wyrzutnie
dachowe, wentylatory dachowe.
 skrzynki rozprężne na dachu pod zabudowę nasad wentylacyjnych niskociśnieniowych
 obróbkę dachową elementów wywiewnych.
 drzwi rewizyjne umożliwiające dostęp do konserwacji zabudowanych urządzeń wentylacyjnych
oraz kanałów wentylacyjnych prowadzonych w szachtach oraz przestrzeni międzystropowej.
 zabudowę kanałów wentylacyjnych płytami G-K.

II.4.2 Branża grzewcza.

Należy doprowadzić czynnik grzewczy do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

Parametry zasilania 80/60°C.
 

II.4.3  Branża wod-kan.

Należy  odprowadzić  skropliny  z  rekuperatorów  oraz  z  jednostek  wewnętrznych  klimatyzacji  do
najbliższych pionów kanalizacji. Odejścia należy zasyfonować syfonami z blokadą antyzapachową.

II.4.4 Branża elektryczna.

Należy doprowadzić energię elektryczną do odbiorników wentylacyjnych tj. central wentylacyjnych,
aparatów  grzewczo  -  wentylacyjnych  w  salach  dydaktycznych,  agregatu  wody  lodowej,  wentylatorów
wywiewnych kanałowych i typu łazienkowego, nasad wentylacyjnych niskociśnieniowych, 
 
II.4.5 Sterowanie i AKPiA.

W przypadku central wentylacyjnych należy zastosować układy automatycznej regulacji dostarczane
przez Producenta przeznaczone dla danej konfiguracji centrali. 

Centrala wentylacyjna dla pomieszczeń szatni, sali konferencyjnej, sali gimnastyki korekcyjnej oraz
centrum multimedialnego powinna być uruchamiana godzinę przed przybyciem pierwszych użytkowników
obiektu.

Centrala  wentylacyjna  dla  auli  powinna  pracować  w  sposób  ciągły  w  trybie  pracy  nocnym  i
dziennym. 

Instalacja wentylacji powinna być wyposażona w standardowe układy automatycznej regulacji reali -
zujące funkcje wymienione w punkcie II.1, a także:
- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, polegające na sprzężeniu z odpowiednim urządze-
niem współpracującym oraz na przełączaniu biegów,
- sterowanie przepustnicami odcinającymi,
- zabezpieczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przed zamarzaniem (wyłączenie wentylatorów, za-
mkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy przy spadku temperatury powietrza za nagrzewnicą
poniżej +5°C)
- regulacja temperatury powietrza nawiewanego lub powietrza w pomieszczeniu z możliwością korekty pa-
rametrów zadanych,
- sygnalizacja: awarii wentylatorów, zanieczyszczeń filtrów, zadziałanie termostatu przeciwzamrożeniowego
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- nagrzewnice powietrza powinny współpracować z kanałowymi lub pomieszczeniowymi czujnikami tem-
peratury.

II.5. WYTYCZNE BHP I P.POŻ.

Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania
i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  -  cz.II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  oraz  w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
DLA  PRZEJŚĆ  PRZEZ  PRZEGRODY  P.POŻ.  ZASTOSOWAĆ  KLAPY  P.POŻ  EIS120  
Z WYZWALACZAMI TERMICZNYMI LUB SIŁOWNIKAMI. 

II.6. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Instalację  klimatyzacji  w  oparciu  o  układy  z  bezpośrednim  odparowaniem  projektuje  się  w
wybranych pomieszczeniach budynku szkoły. Pomieszczenia, w których przewidziano instalację klimatyzacji
to:
ETAP I:
pom. 03 Pokój administratora sieci - klimatyzacja typu Split
pom. 04. Serwerownia - klimatyzacja z zastosowaniem dwóch klimatyzatorów Split typu ściennego 
działających w układzie redundancji.
pom. 0.10 Pokój dyrektora - klimatyzacja typu Split
pom. 0.11 Sekretariat - klimatyzacja typu Split
pom. 0.12 Pokój wicedyrektora - klimatyzacja typu Split
pom. 0.17 Pokój nauczycielski - klimatyzacja typu Split
pom.:0.5, 0.7, 0.8  Księgowość, Księgowy, pokój kierownika gosp. - klimatyzacja Typu Multi Split
Jednostki zewnętrzne układów klimatyzacyjnych należy zlokalizować na dachu.
Czynnikiem chłodniczym w układach klimatyzacyjnych będzie czynnik chłodniczy   R32 lub inny o niższym 
od R32 współczynniku ocieplenia globalnego GWP.

Instalację zaprojektowano w systemie SPLIT, MULTI SPLIT.
W każdym z klimatyzowanych pomieszczeń będzie istniała możliwość indywidualnego regulowania

pracy „klimatyzatorów” w ramach zespołu klimatyzacyjnego przy użyciu sterowników bezprzewodowych
lub naściennych przewodowych.

Instalację  freonową  prowadzoną  na  zewnątrz  budynku  dodatkowo  zabezpieczyć  aluminiowym
płaszczem  osłonowym  (ochrona  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  spowodowanymi  przez  czynniki
atmosferyczne  oraz  przez  zwierzęta)  oraz  stalowymi  perforowanymi  korytami  elektroinstalacyjnymi
(ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi).

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III.1. OPIS ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OGRZEWANIA
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Niniejsza dokumentacja stanowi koncepcję projektową w zakresie centralnego ogrzewania i dostawy
ciepła technologicznego dla rozbudowy budynku szkoły.  

W stanie  istniejącym budynek posiada instalację  ogrzewania  grzejnikowego.  Źródłem ciepła  jest
istniejąca wymiennikownia PEC o sumarycznej mocy 514kW (dane uzyskane od LPEC). Wymiennikownia
posiada   2 wymienniki ciepła dla potrzeb c.o. i ciepła technologicznego o maksymalnej mocy 328kW oraz
dla  potrzeb  podgrzewu  cwu  o  maksymalnej  mocy  186kW.   
W stanie obecnym istniejący węzeł cieplny wystarcza na potrzeby szkoły, moc zamowiona jest mniejsza niż
maksymalna możliwa moc wymienników. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi od LPEC w stanie istniejącym zamówiona moc grzewcza na potrzeby
c.o. i c.t. wynosi 215kW, natomiast na potrzeby cwu 11kW.  

Istniejąca  wymiennikownia  zasilana  jest  z  przyłącza  ciepłowniczego  2  x  DN80 zasilanego z  sieci
cieplnej wysokoparametrowej 135/70°C. 

III.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI OGRZEWANIA

Ogrzewanie pomieszczeń szkoły dla rozbudowy w etapie I oraz II przewiduje się z zastosowaniem
ogrzewania grzejnikowego. System ten przewidziano dla pomieszczeń biurowych, magazynowych, tech-
nicznych. komunikacji, pomieszczeń sanitarnych i innych pomieszczeń pomocniczych.

Dla sal dydaktycznych przewiduje się ogrzewanie z zastosowaniem aparatów grzewczo - wentylacyj-
nych przeznaczonych do montażu podokiennego wyposażonych w wymiennik  ciepła  oraz nagrzewnice
wodne I chłodnice.
 

Jako źródło ciepła dla instalacji grzewczej i cwu dla rozbudowy szkoły etap I oraz etap II przewiduje
się nowy węzeł ciepła na potrzeby instalacji grzewczej dla rozbudowy szkoły dla etapu I oraz etapu II. Pro-
jektowana wymiennikownia będzie zlokalizowana w piwnicy dobudowywanego skrzydła w etapie I. Zasila-
nie wymiennikowni zostanie wykonane z istniejącego przyłącza cieplnego, które będzie częściowo przekła-
dane z uwagi na kolizję z rozbudową. Przyłącze należy rozbudować o dodatkowe odgałęzienie doprowadzo-
ne do nowego skrzydła budynku rozbudowywanego w etapie I.
Węzeł ciepła będzie pokrywał zapotrzebowanie na ciepło dla:
- instalacji grzejnikowej części rozbudowywanej w etapie I
- instalacji zasilania aparatów grzewczo - wentylacyjnych w salach dydaktycznych w części  rozbudo-
wywanej w etapie I
- instalacji ciepła technologicznego dla etapu I
- podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla etapu I oraz II
Sumaryczne szacowane zapotrzebowanie ciepła dla Etapu I będzie wynosiło 500kW

- instalacji grzejnikowej części rozbudowywanej w etapie II
- instalacji zasilania aparatów grzewczo - wentylacyjnych w salach dydaktycznych w części  rozbudo-
wywanej w etapie II
- instalacji ciepła technologicznego dla etapu II
Sumaryczne szacowane zapotrzebowanie ciepła dla Etapu II będzie wynosiło 250kW

Całkowita moc projektowanego węzła ciepła wynosić będzie 750kW

Na etapie I rozbudowy należy wykonać węzeł ciepła dla całkowitej projektowanej mocy tj. 750kW, w
tym 550kW będzie zapewniał wymiennik dla celów c.o., a 200kW będzie zapewniał wymiennik na cele
cwu.  W węźle należy zlokalizować studzienkę schładzającą wraz z osprzetem, zlew gospodarczy oraz
wpust  podłogowy z kratką ze stali nierdzewnej.
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Wymiennik dla celów c.o. będzie przygotowywał wodę grzewczą o parametrach 80/60°C. Wymien-
nik dla celów cwu będzie podgrzewał wodę użytkową do +60°C.

Instalacja grzewcza będzie podzielona na obiegi grzewcze w zależności od rodzaju końcowych od-
biorników ( grzejniki, aparaty, centrale) oraz etapu rozbudowy (etap I oraz etap II). Podział na obiegi grzew-
cze będzie realizowany za pomocą kolektora rozdzielczego w pomieszczeniu węzła cieplnego. Pozwoli to na
budowę instalacji w etapach.

Każdy  obieg  grzewczy  będzie  wyposażony  w  pompę  obiegową  z  płynną  regulacją  zapewnienia
wymaganego przepływu.Obiegi będą wyposażone również w armaturę regulacyjną i pomiarową.

Do  wyznaczenia  całkowitego  zapotrzebowania  na  pokrycie  strat  ciepła  w analizowanych
pomieszczeniach  przez  przegrody  budowlane  oraz  wentylację  wykorzystano  dane  z  podkładów
architektoniczno-budowlanych. Skorzystano z wymagań następujących norm:
 PN-EN 12831 – Obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego.
 PN–B–02421:1999; Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urzą-
dzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-93/C-04607; Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
 PN-82/B-02403; Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 PN-EN-ISO 6946:1999;  Komponenty  budowlane  i  części  budynku –  Opór  cieplny  i współczynnik
przenikania ciepła - Metoda obliczania.
 PN-B-02402:1982; Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
 PN-EN 215:2002; Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
 PN-EN 442-1:1999; Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
 PN-B-02421:2000;  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

Założenia do obliczeń:  
System ogrzewania: wodne, pompowe;
Strefa klimatyczna: III, tz = -20°C
Współczynniki przenikania przegród:

- ściana zewnętrzna 0,23 W/m2K
- okno zewnętrzne 1,10 W/m2K
- dach                 0,18 W/m2K
- podłoga na gruncie 0,30 W/m2K
- drzwi zewnętrzne 1,50 W/m2K
- drzwi wewnętrzne 2,60 W/m2K
- strop wewnętrzny 1,00 W/m2K
- ściana wewn.                  1,00 W/m2K
Sumaryczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania: ~ 550kW

III.3. ELEMENTY INSTALACJI GRZEWCZYCH

Rurociągi grzewcze
Przewody  instalacji  grzewczej  dla  zasilania  grzejników  płytowych  oraz  zasilania  aparatów  grzewczo  -
wentylacyjnych  w  salach  dydaktycznych  o  średnicach  do  DN50  proponuje  się  wykonać  z  z  rur
wielowarstwowych PE/Rt/Al./PE/Rt. Przewody instalacji grzewczej dla zasilania nagrzewnic w centralach
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wentylacyjnych  oraz  główne  rurociągi  zasilające  grzejniki  i  aparaty  o  średnicach  DN50  i  większych
proponuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych zaciskowo. 
Instalację prowadzić pod stropem oraz w posadzkach, a piony grzewcze prowadzić przy ścianach.

Instalacja grzejnikowa
Rozprowadzenie  czynnika  grzewczego  do  poszczególnych  grzejników  będzie  wykonane  siecią

przewodów zlokalizowanych przy ścianach i pod sufitem w piwnicy oraz w posadzkach na kondygnacjach
naziemnych. Jako elementy grzejne proponuje się zastosować grzejniki stalowe, płytowe, dolno zasilane.

Do  regulacji  obiegu  ogrzewania  grzejnikowego  na  rozdzielaczu  należy  zabudować  zawór
trójdrogowy z siłownikiem oraz zawór równoważący.

Każdy  grzejnik  posiada  możliwość  odcięcia  go  od  instalacji  poprzez  zespoły  przyłączeniowe.
Regulacja  hydrauliczna  obiegów  przy  pomocy  grzejnikowych  zaworów  termostatycznych.  Regulacja
temperatury  pomieszczeń  za  pomocą  głowic  termostatycznych  z zabezpieczeniem przed  demontażem
oraz zmianą nastawy montowanych na grzejnikach.  Zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi
zapewnią  indywidualne  sterowanie  procesami  rozdziału  i  dostawy  energii  cieplnej  do  poszczególnych
grzejników,  mając  na  celu  utrzymanie  temperatur  wewnętrznych  we  wszystkich  pomieszczeniach  w
żądanej  wysokości  odpowiadającej  rzeczywistym  potrzebom  lub  życzeniom  użytkowników.  Grzejniki
pokryją  zapotrzebowanie  ciepła  do  normowej  temperatury.  Na  grzejnikach  w  pomieszczeniach
ogólnodostępnych zastosować zabudowy grzejnikowe.

Zasilanie aparatów grzewczo - wentylacyjnych w salach dydaktycz  nych  
W salach  dydaktycznych  projektuje  się  aparaty  grzewczo  -  wentylacyjne  zapewniające  zarówno

wentylację  jak  i  ogrzewanie.  Instalacja  zasilania  aparatów to  instalacja  wodna,  pompowa w systemie
dwururowym. Instalacja zostanie wyposażona w niezbędną armaturę odcinającą i regulacyjną.

Do regulacji obiegu, na rozdzielaczu należy zabudować zawór równoważący oraz pompę obiegową z
płynną  regulacją.  Przy  każdej  nagrzewnicy  w  centrali  wentylacyjnej  zostanie  zabudowany  zawór
dwudrogowy z siłownikiem oraz zawór równoważący. 

Zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych
Instalacja zasilania nagrzewnic to instalacja wodna, pompowa w systemie dwururowym. Instalacja

zostanie wyposażona w niezbędną armaturę odcinającą i regulacyjną.
Do regulacji obiegu, na rozdzielaczu należy zabudować zawór równoważący oraz pompę obiegową z

płynną  regulacją.  Przy  każdej  nagrzewnicy  w  centrali  wentylacyjnej  zostanie  zabudowany  zawór
trójdrogowy z siłownikiem i pompa cyrkulacyjna. 

III.4. PROWADZENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Przewody  w  miejscu  przejścia  przez  strop  lub  ściany  należy  prowadzić  w  tulejach  ochronnych
wykonanych np.  z  cienkościennych rur  z tworzywa z  wypełnieniem z pianki,  uszczelnionych od strony
pomieszczenia silikonem, w celu swobodnego przemieszczania przewodu w przegrodzie i wyeliminowania
niepożądanego tarcia. 

Przepusty instalacyjne dotyczące instalacji   centralnego ogrzewania przez stropy i  ściany będące
stropami i  ścianami oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć odpowiednio opaskami zaciskowymi,
masami uszczelniającymi.
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III.5. WYTYCZNE P.POŻ.

Przy przejściach przez przegrody oddzielenia p.poż. stosować systemy ochrony przeciwpożarowej w
postaci  tulej,  mas,  opasek  lub  osłon  ogniochronnych  w  zależności  od  typu  przegrody  lub  materiału
przewodu. Przewidzieć możliwość wyłączania układu instalacji grzewczej w przypadku pożaru.

III.6. WYTYCZNE MONTAŻOWE

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw
nr 47 z dnia 06.02.2003r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”), wg
obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak
również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną,
obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi producentów. Należy sprawdzić zgodność
zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.
Należy  zwrócić  uwagę  na  kompletność  dostaw,  czy  nie  mają  uszkodzeń,  a  montaż  i  uruchomienie
poszczególnych instalacji oraz urządzeń należy zlecić wyspecjalizowaneji autoryzowanej firmie.
Podczas montażu należy przestrzegać następujących przepisów:

5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.
wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami).

6.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne i
przemysłowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

7.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

III.7. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Wszystkie  urządzenia  należy  konserwować  i  eksploatować  zgodnie  z  instrukcjami  obsługi
dostarczonymi  wraz  z  urządzeniami.  Należy  przestrzegać  czystości  wody  grzewczej.  Pod  względem
własności fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Nie  opróżniać  instalacji  z  wody  na  czas  dłuższy  niż  to  konieczne.  Do  usuwania  sygnalizowanych
niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy
wezwać uprawniony serwis.

III.8. WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE
III.8.1. Branża budowlana

Należy  przygotować  bruzdy  oraz  przejścia  przez  przegrody  poziome  i  pionowe  pod  przewody
centralnego ogrzewania. W przegrodach należy osadzić rury ochronne dla przewodów c.o.

III.8.2. Branża elektryczna
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Należy doprowadzić energię elektryczną do pomp cyrkulacyjnych przy centralach wentylacyjnych,
pomp obiegowych instalacji c.o. przykolektorach rozdzielczych

UWAGI 
- całość robót wykonać zgodnie z  niniejszym  projektem  oraz obowiązującymi „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” oraz  obowiązującymi przepisami BHP w zakresie
robót budowlano-montażowych.
- instalacja podlega rozruchowi,
- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,
- montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP,
- wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i
obowiązującymi przepisami BHP,
- zastosowane urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat zgodności z PN lub zgodność z
aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na stosowanie w budownictwie oraz
odpowiadać 
-  wszystkie  prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  “Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych” tom II, przy przestrzeganiu obowiązujących 
przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

INSTALACJA WOD-KAN

IV.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – PRZYŁĄCZA INSTALACJI WOD- KAN

Budynek szkoły jest obecnie zasilany przyłączem wodociągowym o średnicy Ø90PE100. Przyłącze
prowadzone od ul. Władysława Jagiełły będzie zasilało budynek szkoły po rozbudowie. Na istniejącym
przyłączu przewiduje się zabudowę zewnętrznego hydrantu. Przyłącze wodociągowe zapewni dostawę
wody na cele socjalno – bytowe oraz p.poż. dla całego budynku po rozbudowie o etap 1 i etap 2. W
związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę po rozbudowie szkoły nie wyklucza się potrzeby zwięk-
szenia średnicy istniejącego przyłącza wodociągowego - do ostatecznej decyzji gestora sieci. 
Wodomierz dla wody wodociągowej jest obecnie zlokalizowany w studni wodomierzowej znajdującej się
na działce Inwestora - wg. rysunku Zagospodarowania terenu. Lokalizację wodomierza pozostawia się
bez zmian. 

Kanalizacja sanitarna z budynku szkoły jest odprowadzona do istniejącego kolektora kanalizacji sa-
nitarnej Ø250 w ulicy Władysława Jagiełły. Konieczne będzie częściowe przełożenie fragmentu istnieją-
cych sieci przy budynku kolidujących z planowaną rozbudową szkoły. Fragmenty sieci do likwidacji oraz
planowaną przebudowę pokazano na rysunku Zagospodarowania terenu. 

Odprowadzenie kanalizacji z przyborów sanitarnych w sali chemicznej należy wykonać osobną in-
stalacją kanalizacji technologicznej. Ścieki będą kierowane do neutralizatora ścieków i dopiero po neutra-
lizacji kierowane do ogólnej kanalizacji sanitarnej. 
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Kanalizacja deszczowa obecnie odprowadza wody opadowe z dachów i terenu do istniejącego ko-
lektora kanalizacji deszczowej Ø800 w ulicy Władysława Jagiełły. Konieczne będzie częściowe przełożenie
fragmentu istniejących sieci przy budynku kolidujących z planowaną rozbudową szkoły. Fragmenty sieci
do likwidacji oraz planowaną przebudowę pokazano na rysunku Zagospodarowania terenu.  

Dla wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych z placów i parkingów przewiduje się oczysz-
czanie z zanieczyszczeń  ropopochodnych oraz piasku przed wprowadzeniem ich do odcinka kanalizacji
deszczowej .

IV.2. INSTALACJA WODY

Budynek będzie zasilany w wodę zimną na cele socjalne oraz p.poż. z istniejącego przyłącza wodo-
ciągowego Ø90PE. Pomiar ilości wody będzie się odbywał z studni wodomierzowej zlokalizowanej na te-
renie przyległym do obiektu.  W miejscu przyłącza wody do budynku należy przewidzieć rozdział instala-
cji na dwa obiegi:
- obieg instalacji wody na cele socjalno – bytowe w tym doprowadzenie wody zimnej w celu podgrzania
cwu w budynku
- obieg instalacji wody na cele p.poż. tj zasilanie hydrantów w budynku. Rozmieszczenie hydrantów zgod-
nie z obowiązującymi przepisami o ochronie p.poż. 

Każde obieg wody będzie wyposażony w zawory odcinające, filtry wody oraz zawory antyskażenio-
we odpowiednie do klasy wody ( woda na cele bytowe wymaga zaworów BA, woda na cele p.poż. wyma -
ga zaworów EA). 

W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody dla celów bytowych i p.poż. nie wyklucza się
konieczności zastosowania układu hydroforowego dla podniesienia ciśnienia wody w instalacji. 
W stanie istniejącym  w budynku szkoły instalacja wody na cele bytowe i p.poż. jest ze sobą połączona.
Na etapie projektu należy uwzględnić odcięcie istniejących hydrantów w budynku od instalacji wody by-
towej i zasilanie ich z projektowanej instalacji na cele p.poż. W istniejącej części budynku szkoły należy
wymienić istniejące szafki hydrantowe z wężami płaskimi na zgodne z obowiązującymi przepisami szafki
hydrantowe  wnękowe z wężami półsztywnymi wraz z zabudowaną gąśnicą. Nie dotyczy to sali gimna-
stycznej gdzie są zamontowane szafki hydrantowe spełniające obowiązujące przepisy.

Na odgałęzieniu wody przeznaczonej na cele bytowe należy zabudować zawór elektromagnetyczny,
który  zapewni  odcięcie  instalacji  bytowej  i  technologicznej  w  przypadku  pożaru.  Zawór  wymaga
doprowadzenia  zasilania  230V z  sieci.  Zawór elektromagnetyczny w stanie  beznapięciowym pozostaje
zamknięty. Po podaniu napięcia na cewkę elektromagnetyczną zaworu, zawór się otwiera pozwalając na
przepływ  wody  do  instalacji  wodociągowej  bytowo-gospodarczej. W  przypadku  pożaru,  jeżeli  w
wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  nastąpi  przepływ  wody,  urządzenia  (presostat,  lub  sygnalizator
przepływu  cieczy)  dają  sygnał  do  zaworu  elektromagnetycznego,  który  odcina  wodę  do  instalacji
wodociągowej  bytowo-gospodarczej  i  technologicznej.  W  ten  sposób  jedynie  wewnętrzna  instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wodę.

Przygotowanie  ciepłej  wody użytkowej  na  potrzeby rozbudowywanej  części  budynku będzie  się
odbywało z projektowanego węzła cieplnego znajdującego się w piwnicy dobudowywanej części budynku
w etapie I. 
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Na etapie I rozbudowy należy wykonać węzeł ciepła dla całkowitej projektowanej mocy tj. 750kW,
w tym 550kW będzie zapewniał wymiennik dla celów c.o., a 200kW będzie zapewniał wymiennik na cele
cwu.

Wymiennik dla celów cwu będzie podgrzewał wodę użytkową do +60°C.

Przewiduje  się  możliwość  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  poprzez  zastosowanie
powietrznej pompy ciepła do wstępnego podgrzewu wody użytkowej.

W tym układzie "źródłem" ciepłej wody na potrzeby rozbudowy obiektu będzie zasobnik buforowy
wody użytkowej o przewidywanej pojemności 2 000 litrów. Bufor zasilany jest poprzez powietrzną pompa
ciepła  o  przewidywanej  mocy grzewczej  50-60 kW.  W przypadku braku pokrycia  zapotrzebowania  na
ciepłą wodę użytkową przez pompę, ogrzanie lub dogrzanie wody  do wymaganej temperatury realizować
będzie  sekcja  wymiennika  cwu  projektowanego  węzła  ciepła.  Rozwiązanie  to  pozwala  na  znaczne
obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z podgrzewem wody użytkowej.  

Zapotrzebowanie wody dla budynku (po rozbudowie o etap I i II):

Zapotrzebowanie obliczeniowe wody zimnej i ciepłej na cele socjalno – bytowe –  8,80 l/s
Zapotrzebowanie wody dla celów p.poż. – 2,00 l/s
(przyjmuje  się  jednocześnie  działające  dwa  hydranty  na  tej  samej  kondygnacji  lub  w  jednej  strefie
pożarowej)

Rozprowadzenie  instalacji  wody  planuje  się  pod  stropem  kondygnacji  parteru
w przestrzeniach sufitów podwieszanych oraz w bruzdach ściennych.Główną instalację rozprowadzającą
wody zimnej,  ciepłej  oraz cyrkulacji  zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Piony wodne oraz
podejścia  do  urządzeń  i  rozprowadzenie  na  wyższych  kondygnacjach  należy  wykonać  z  rur
wielowarstwowych PE/RT/AL łączonych przez zacisk. Przewody z rur wielowarstwowych przewiduje się dla
średnic w zakresie Ø16 - Ø40,natomiast dla większych średnic  zastosowano rury stalowe ocynkowane.
Podejścia  pod  poszczególne  przybory  wykonać  należy  w  bruzdach  ściennych.  Odgałęzienia  i  zmiany
kierunków należy wykonać za pomocą kształtek systemowych. Podłączenia do poszczególnych przyborów
należy  wykonać  za  pomocą wężyków przyłączeniowych  w oplocie  aluminium wraz  z  zaworami  ćwierć
obrotowymi. Przewody  ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji  należy izolować termicznie.

Na  rozgałęzieniach  przewodów  zamontować  zawory  odcinające  kulowe  gwintowane  wraz  ze
śrubunkami mosiężnymi. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania
wody  dla  całej  instalacji.  Na  rozgałęzieniach  przewodów  cyrkulacyjnych  należy  zamontować  zawory
cyrkulacyjne.

Armaturę  w sanitariatach  przeznaczonych  dla  uczniów proponuje  się  zastosować  w  wykonaniu
wandaloodpornym .  

Należy  uwzględnić  zainstalowanie  w  segmencie  w  miejscu  ogólnodostępnym  poidełka   dla
uczniów.
Na cele podlewania zieleni należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku od strony północnej,
min. 2 zawory czerpalne,  umieszczone w zamykanych szafkach z możliwością spuszczenia wody na okres
zimy.
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Pomieszczenie warsztatowe  w piwnicy wyposażyć w węzeł sanitarny ( WC, natrysk, umywalka)
oraz w zlew gospodarczy  i wpust podłogowy.

Instalacja wody p.poż. obejmuje doprowadzenie wody zimnej do wszystkich zaworów hydrantowych
w obiekcie. Dotyczy to zarówno częsci rozbudowy w etapie I i II jak i istniejącej części budynku. W stanie
istniejącym  w budynku szkoły instalacja wody na cele bytowe i p.poż. jest ze sobą połączona. Na etapie
projektu  należy  uwzględnić  odcięcie  istniejących  hydrantów  w  budynku  od  instalacji  wody  bytowej  i
zasilanie ich z projektowanej instalacji na cele p.poż.

W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody dla celów bytowych i p.poż. nie wyklucza się
konieczności zastosowania układu hydroforowego dla podniesienia ciśnienia wody w instalacji.

Na przewodach zasilających hydranty p.poż. (oprócz zaworu hydrantowego) nie instalować zaworów
odcinających.  Przewiduje  się  montaż  hydrantów  podtynkowych,  wnękowych.  Instalacja  hydrantowa
prowadzona  będzie  pod  stropem  pomieszczeń  przewodami  z  rur  stalowych  ocynkowanych.  Zawory
hydrantowe instalować w szafkach  hydrantowych  wnękowych atestowanych,  na  wysokości  1,35 m od
poziomu posadzki.  Przewody instalacji  hydrantowej  wykonać z  rur  stalowych ocynkowanych ze  szwem
gwintowanych,  wg.  PN-84/H-74200.  Rurociągi  łączyć  za  pomocą  typowych  łączników  gwintowanych.
Przewody instalacji  hydrantowej  zaizolować termicznie.  Przejście  przewodów instalacji  przez przegrody
należy  wykonać  o  odporności  ogniowej  takiej  jak  przegroda.  Przejścia  przez  pozostałe  przegrody
budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie
powodującą korozji rur.
Minimalne ciśnienie na hydrancie wynosić 0,2 MPa.
Wydajność hydrantów Ø 25 wynosi - qp = 1,0 dm3/s. “

IV.2.1. Kompensacje wydłużeń cieplnych

W instalacjach c.w.u.  i cyrkulacji wykonywanych z rur wielowarstwowych wydłużenia występujące
na  skutek  wpływu  zmieniających  się  temperatur  są  porównywalne  do  tradycyjnych  instalacji  z  rur
stalowych. 

Dla rur, które są wmurowane w ścianie pod tynkiem, zakłada się , że przyrost długości przejmowany
jest przez rurę osłonową typu peszel lub izolację.

W przypadku swobodnego układania rur polipropylenowych z obejmami na suficie nie ma potrzeby
stosowania punktów stałych. 

IV.2.2. Izolacja termiczna

Należy zastosować izolację termiczną otulinami z pianki  polietylenowej.  Przewody zimnej wody
należy izolować izolacją o grubości 6mm. Przewody ciepłej wody należy izolować izolacją:

20mm – dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm,

30mm -  dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 32mm,

równą średnicy wewnętrznej dla przewodów o średnicy od 32 do 100mm
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100mm – dla średnic powyżej 100mm 

IV.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Dla rozbudowy budynku szkoły Etap i  oraz etap II   planuje się grawitacyjny odpływ ścieków do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  Ø250 w ul. Władysława Jagiełły.

Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem kondygnacji
wykonać  z  rur  udarowych  PVC-U,  klasy  S,  SDR  34.  Poziome  przewody  odpływowe  kanalizacji
podposadzkowej Ø160, Ø200  prowadzić należy z minimalnym spadkiem 1,5%, a Ø110 ze spadkiem 2,0%.
Przewody  prowadzone  pod  posadzką  układać  na  zagęszczonej  podsypce  piaskowej  o  gr.  min.  10cm.
Ułożone  rury  obsypać  dokładnie  warstwą  piasku  gr.  min  10cm.  Przejścia  kanalizacji  przez  ściany
zewnętrzne wykonać za pomocą kołnierzy uszczelniających.
Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku i  zakończyć kominkami wywiewnymi na
wysokości 0,5 do 1m ponad dachem. 

Piony  po  zmontowaniu  będą  omurowane  lub  osłonięte  konstrukcją  z  użyciem  płyt  gipsowo-
kartonowych  odpornych  na  wilgoć.  Zakończenia  pionów  kanalizacyjnych  należy  wyposażyć  w  rury
wywiewne wyprowadzone nad dach budynku.  Podejścia odpływowe z  urządzeń sanitarnych do pionu
prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć
w indywidualne zamknięcia wodne-syfony. Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy
zastosować rewizję o średnicy zgodnej ze średnicą pionu.

Przewody  należy  zamocować  do  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów.  Obejma  uchwytu
powinna  mocować  rurę  pod  kielichem.  Pomiędzy  obejmą  a  przewodem  należy  stosować  podkładkę
elastyczną. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami fundamentowymi wykonać
w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał
rury.

Kanalizacja technologiczna sali chemicznej:
Odprowadzenie kanalizacji z przyborów sanitarnych w sali chemicznej należy wykonać osobną in-

stalacją kanalizacji technologicznej. Ścieki będą kierowane do neutralizatora ścieków, który należy zlokali-
zować w budynku, w pomieszczeniu technicznym w sąsiedztwie Sali  chemicznej. Dokładna lokalizacja
urządzenia zostanie określona na etapie projektu. Neutralizator będzie się  składał ze zbiornika ścieków,
dwóch zbiorników reagentów ( zbiornik z zasadą oraz z kwasem), mieszadła, regulatora pH i poziomu cie-
czy, elektrody pH, czujnika poziomu cieczy i pompy ssącej. Neutralizator będzie miał możliwość pomiaru
pH cieczy oraz jej temperatury oraz automatycznego dozowania regentów w trakcie neutralizacji w celu
uzyskania zadanego pH cieczy.  Urządzenie będzie sterowane elektronicznie za pomocą zintegrowanego
systemu automatyki. Po procesie neutralizacji ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej obiek-
tu. 

Obliczeniowe natężenie ścieków sanitarnych dla szkoły po rozbudowie o Etap I oraz Etap II:

Szacowana obliczeniowa ilość ścieków sanitarnych( chwilowa) - 11,2 l/s
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Obliczeniowa ilość wód opadowych dla terenu szkoły po rozbudowie o Etap I, Etap II, budynek kuchni
oraz zagospodarowaniu terenu szkoły:

Obliczenia ilości wód opadowych:

 ,  dm3/s

qd - przepływ obliczeniowy , dm3/s
A - powierzchnia odwadniana, m2
I - miarodajne natężenie deszczu, I=150 dm3/(s ha)
ψ- współczynnik spływu:
ψ =0,8 dla dachów ze spadkiem mniejszym niż 15⁰
ψ =0,7 dla terenów utwardzonych takich jak chodniki i drogi dojazdowe
Powierzchnia dachów rozbudowy:  A= ~ 2050 m2
Powierzchnia dachów istniejących:  A= ~ 2700 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych (chodniki, drogi dojazdowe):  A= ~ 5800 m2

   dm3/s

  dm3/s

  dm3/s

IV.4. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

W budynku przewiduje  się  odprowadzenie  skroplin  z  jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych
typu kasetonowego oraz ściennego.

Odpływ  skroplin  przewiduje  się  grawitacyjnie,  lub  jeśli  nie  ma  możliwości  grawitacyjnego
odprowadzenia  skroplin,  z  wykorzystaniem  indywidualnych  pompek  skroplin  dla  każdego  urządzenia.
Skropliny z w/w urządzeń będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej specjalnie do tego przewidziana
instalacją. Skropliny z jednostek odprowadzić należy do projektowanych pionów kanalizacji sanitarnej. W
miejscu włączenia rurociągu odprowadzenia skroplin do pionu kanalizacyjnego należy zabudować syfon z
blokadą antyzapachową. 

Instalację  należy  wykonać  z  rur  PP.  Instalację  odprowadzenia  skroplin  prowadzić  ze  spadkiem
minimalnym 1% lub określonym przez producenta urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Należy również odprowadzić skropliny z wymienników krzyżowych oraz chłodnic central klimatyzacyjnych
bezpośrednio nad wpusty podłogowe. Połączenia wykonać poprzez syfony kanalizacyjne.
Przejścia  przewodów  instalacji  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  w  rurach  ochronnych
wypełnionych niepalnym materiałem uszczelniającym.

IV.5. PRÓBY SZCZELNOŚCI
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Wykonaną instalację wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji należy poddać próbom szczelności zgodnie
z  wymaganiami  zawartymi  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw
sztucznych”. 

Zgodnie  z  wytycznymi  próbę  szczelności  należy  przeprowadzać  przed  zakryciem  instalacji
w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności
przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu:
ppróby = 2 x probocze
lecz  nie  mniejszym  niż  0,9  MPa.  Ciśnienie  to  należy  dwukrotnie  podnosić  w  okresie  30  minut  po
pierwotniej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie
następnych  120  minut  spadek  ciśnienia  nie  może  przekroczyć  0,02  MPa.  W  przypadku  wystąpienia
przecieków podczas przeprowadzanie próby szczelności należy je usunąć i ponowione przeprowadzić całą
próbę od początku.

Dla instalacji  wody ciepłej próbę szczelności należy wykonać dwukrotnie przy napełnieniu zimną
wodą oraz wodą o temperaturze 55oC. Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy
poddać płukaniu wodą wodociągową. Wodę z instalacji  po zakończeniu prób należy poddać badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji należy przeprowadzić
ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą.
Podejścia  i  piony  kanalizacyjne  należy  obserwować  podczas  przepływu  wody  odprowadzanej  z

dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzające ścieki należy napełnić całkowicie
wodą  powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem  a  następnie  poddać  obserwacji.  W  przypadku
występowania nieszczelności instalację poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności. 

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne wynoszące 50 kPa. 
Wyniki  prób  szczelności  odcinków,  jak  i  całego  przewodu  powinny  być  ujęte  w  protokołach

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.

IV.6. WYTYCZNE BHP  I  P. POŻ

Wykonana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa stosować się do
przepisów  zawartych  w  wymaganiach  technicznych  COBRTI  INSTAL  zeszyt7  „Warunki  techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

IV.7. ZAŁOŻENIA BRANŻOWE

Branża budowlana
Wykonać:
bruzdy w ścianach i mocowanie przewodów wodnych,
przebicia w ścianach pod rury wodne i kanalizacyjne,

Branża elektryczna
Doprowadzenie zasilania do zaworów elektromagnetycznych w miejscu rozdziału instalacji wody na cele
socjalne i p.poż. - lokalizacja wg rysunków
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Doprowadzenie zasilania do zestawu hydroforowego 

IV.8. UWAGI KOŃCOWE

Wykonanie i odbiór instalacji
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  ze  wszystkimi

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
Nie  wolno  brać  żadnego  wymiaru  mierząc  bezpośrednio  z  rysunku.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. 
Roboty  budowlano-instalacyjne  musza  być  prowadzone  z  równoległą  bieżąca  koordynacją
międzybranżową.
W sprawach nie określonych niniejszą dokumentacją obowiązują:
Prawo Budowlane,
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  (wg  Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
normy Polskiego Komitetu normalizacyjnego (P.K.N),
 instrukcje,  wytyczne  i  warunki  techniczne  producentów  i  dostawców  materiałów  budowlano  -
instalacyjnych,
przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

Stosowane materiały i urządzenia
wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, dopuszczające
je stosowanie na terenie Polski.
przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mieć atest Państwowego Zakładu Higieny,
urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi przez producentów,
sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta  rur,
wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pożarowego uszczelnić do
klasy odporności pożarowej przegrody.
Użytkowanie instalacji.
bieżącą obsługę urządzeń  powinni  prowadzić  przeszkoleni  i  kompetentni  pracownicy  wskazani  przez
Użytkownika instalacji,
w trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań Producentów urządzeń.

Przejścia przewodów przez w obrębie tej samej strefy pożarowej
Przy przejściu rury (pionu) przez przegrodę budowlaną, należy stosować przepust w tulei ochronnej.

Tuleja  ochronna powinna być  w sposób trwały  osadzona w przegrodzie  budowlanej.  Tuleja ochronna
powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodowej:
co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową;
co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm  z każdej strony,
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na
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stropie.  Przestrzeń między  rurą  przewodową  a  tuleją  ochronną powinna być  wypełniona materiałem
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się  i
utrudniającym powstanie  w niej  naprężeń ścinających.  W tulei  ochronnej  nie  powinno znajdować się
żadne połączenie przewodów.

Przejścia przewodów przez strefy pożarowe
Przejścia  przez  przegrody oddzielenia  pożarowego należy  wykonać  w taki  sposób aby  ich  klasa

ogniowa  odpowiadała  klasie  odporności  pożarowej  przegrody.  Przejścia  przewodów  przez  przegrody
wydzielające  odrębne  strefy  pożarowe  należy  uszczelnić  masą  ogniochronna,  pęczniejącą  o  klasie
odporności ogniowej danej przegrody budowlanej.
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C.    BRANŻA   ELEKTRYCZNA   - OPIS TECHNICZNY  

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, które na stałe będą 
zamontowane na budynku należy dobrać w zależności od minimalnej klasy reakcji na 
ogień zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem CPR.

Po uzyskaniu nowych warunków przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A.  
należy zaprojektować oraz wykonać instalację zasilającą budynki  
segmentu dydaktycznego oraz stołówki/kuchnia jako odrębny obiekt
niezwiązany z istniejącą szkołą.

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- Instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, a także oznakowanie obiektu znakami 
ewakuacji (piktogramy),
- Instalację gniazd wtykowych 230 V, instalację siły, zasilaczy rozdzielnic obwodowych, szaf 
zasilających urządzenia technologiczne, wentylacji, klimatyzacji, windy osobowej, wod.-kan. oraz 
połączenia wyrównawcze,
- instalację zasilające urządzenia pozostałych branż (w przypadku konieczności zasilenia 
urządzeń)
- Instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
- Instalację odgromową (piorunochronna),
- Instalację uziemień oraz połączenia wyrównawcze
- Instalację ochrony przeciwporażeniowej,
- Instalację sygnalizacji przyzywowej w toaletach dla niepełnosprawnych
- Instalację fotowoltaiczną 
- Instalacje telewizji dozorowej (CCTV)
- Instalację telefoniczną,
- Instalacji dzwonka szkolnego,
- Instalację domofonowa, WIFI
- Instalację dozoru,
- Instalacja radiowęzła i nagłośnienia w całym obiekcie,- Instalacja sterowania systemem 
oddymiania klatek schodowych (drzwi napowietrzające i klapy dymowe – sterowanie),
- Instalacja alarmowa i telewizji przemysłowej,(telewizji kablowej i dozorowej),
- Instalacja sieci strukturalnej,
- Instalację ppoż w tej części szkoły bez włączania do SSP
- Instalację elektronicznych tablic informacyjnych
- Instalacja oświetlenia terenu, zewnętrzne

II. ZASILANIE, ROZDZIAŁ ENERGII 0,4KV, POŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU
W budynku będą zainstalowane następujące rozdzielnice i tablice elektryczne:
Rozdzielnia główna RG,
Rozdzielnia pożarowe – wydzielone pole w rozdzielni głównej
Rozdzielnie piętrowe R0, R1, R2

Budynek będzie zasilony kablami niskiego napięcia ze złącza kablowego ZK+P, poprzez wyłącznik 
mocy. Ten aparat elektryczny będzie pełnił rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik 
główny należy wyposażyć w cewkę zanikową wyzwalacza połączoną ze sterowaniem przeciwpożaro-
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wym wyłącznikiem prądu. Połączone sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowa-
no wewnątrz przedsionka w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wyjściowych do budynku. Połączenia dla 
obwodu PWP należy wykonać przewodem HDGs 2x2,5 mm2 FE180/PH90.Takie rozwiązanie ma na 
celu niedopuszczenie do pozostawienia pod napięciem instalacji elektrycznych wewnątrz budynku po 
zadziałaniu. Jedyną instalacją, która pozostanie pod napięciem po zadziałaniu PWP będą instalacje:
- oddymiania klatek schodowych;
- oświetlenia ewakuacyjnego.
Sterowanie wyłącznikiem PWP jest realizowane przez naciśnięcie przycisku chronionych szklaną
szybką (przycisk II stopnia). Wyłączniki można uruchomić po zbiciu szybki, uniemożliwia to
sterowanie nim w sposób przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez
strażaków podczas akcji gaśniczej. Jednocześnie zastosowany wyłącznik w układzie przeciwpożarowe-
go wyłącznika prądu posiada możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania
budynku. Zastosowanie PWP ma na celu wyłączenie napięcia w budynku podczas pożaru, przy
jednoczesnym pozostawieniu zasilania dla instalacji i urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne
podczas pożaru. Rozdzielnia główna będzie się znajdowała w piwnicy w pomieszczeniu ruchu
elektrycznego. Wszystkie rozdzielnie należy wykonać jako natynkowe, natomiast tablicowe rozdzielnie
elektryczne jako podtynkowe.
Projektuje się instalację przeciwpożarową dla budowanej części dydaktycznej szkoły bez włączenia do 
SSP.

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Oświetlenie
Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie oświetlenia
zgodne z normą. W pomieszczeniach wyposażonych w sufit podwieszany zaprojektowano oprawy do
montażu w tymże suficie. Natomiast dla pomieszczeń bez sufitu podwieszanego oprawy należy
montować bezpośrednio do sufitu właściwego. 
W toaletach dla niepełnosprawnych przewiduje się zastosowanie mikrofalowych czujek obecności. 
W klasach lekcyjnych dodatkowo powinny być przewidziane oprawy doświetlające tablice (oprawy asy-
metryczne). W pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniach wilgotnych łączniki muszą mieć 
stopień ochrony IP44. Łączniki można instalować na wysokość 120 cm a gniazda elektryczne 30 cm od 
powierzchni podłogi.

Oświetlenie zewnętrzne 
Projektuje się oprawy nad drzwiami wejściowymi do szkoły.
Sterowanie oświetleniem zewnętrznym za pomocą czujnika ruchu i ręcznego łącznika.

Należy zaprojektować i wykonać nową instalacje oświetlenia terenu w zakresie zmian zagospodarowa-
nia terenu. Istniejące na terenie słupy oświetleniowe należy zdemontować i w uzgodnieniu z zamawiają-
cym poddać utylizacji lub złożyć we wskazanym przez niego miejscu.

Instalacja gniazd wtyczkowych
Projektuje się wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich pomieszczeniach. Instalację
gniazd wtykowych wykonać przewodami prowadzonymi na korytach kablowych i w ścianach pod tyn-
kiem. Projekt przewiduje wykonanie wszystkich gniazd jednokrotnych z bolcem ochronnym, 1P+N+PE 
w wykonaniu normalnym lub szczelnym.

Instalacja dzwonkowa.
W szkole planuje się zamontować zegar „Elektroniczna woźna” i dodatkowo przycisk dzwonkowy
umożliwiający włączenie dzwonków w dowolnym momencie. Dzwonki należy zamontować na
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korytarzach. 

Projektowana instalacja dzwonkowa ma być kompatybilna z istniejącą. Do projektowanej instalacji 
dzwonkowej należy włączyć instalacje dzwonkową z istniejącego budynku szkoły. 

Parametry istniejącego sterownika dzwonka szkolnego:

- zasilanie 12V
- pobór mocy 1,5W
- max obciążenie wyjścia: 8A / 230V

Instalacja zasilająca technologię.
Na obiekcie zainstalowane będą urządzenia technologiczne, centrale wentylacyjne, winda osobowa itp.
Wyżej wymienione urządzenia należy zasilić z najbliższych rozdzielni odbiorowych zgodnie z
wytycznymi producenta i kartami DTR.

Instalacja połączeń wyrównawczych.
Projektuje się wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w postaci lokalnych szyny
wyrównawczych (LSW) zlokalizowanych w łazienkach, kuchni i innych pomieszczeniach
zawierających urządzenia, których obudowy mogą przewodzić prąd elektryczny. LSW będzie
zamontowana natynkowo. LSW będzie połączona z GSW przewodem LY10 mm2 układanym p/t. Do
LSW będą podłączone elementy metalowe (umywalki, brodziki, zlewozmywaki, trasy kablowe, kanały
wentylacyjne, rury, itp.) w łazience, kuchni i pozostałych pomieszczeniach wymienionych wyżej.
Przekrój każdego przewodu ochronnego, w tym przeznaczonego do dodatkowego połączenia wyrów-
nawczego ochronnego (podłączenie urządzeń wyposażonych w elementy metalowe w łazience,
kuchni, trasy kablowe, itp.), który nie jest częścią przewodu wielożyłowego, lub kabla, a także nie jest
we wspólnej osłonie z przewodem fazowym, nie powinien być mniejszy niż:
• 2,5 mm2 Cu (LY 2,5 mm2) w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
• 4 mm2 Cu (LY 4 mm2) w przypadku niestosowania ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi uważana jest za skuteczną, jeżeli przewód ochronny leży
w rurze, kanale i listwie instalacyjnej lub jeżeli jest on chroniony w podobny sposób. Główne szyny
uziemiające (GSU) przewidziano w piwnicy. GSU należy połączyć bezpośrednio z uziomem fundamen-
towym budynku płaskownikiem FeZn 30x4 mm2. Do GSU należy przyłączyć:
• przewody uziemiające,
• przewody ochronne,
• przewody uziemiające funkcjonalne,
• metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, wody gorącej,
kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji.
Elementy przewodzące wprowadzone do obiektu z zewnątrz (rury, kable) muszą być przyłączone do
GSU w miejscu ich wprowadzenia.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma
umożliwić łatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napięcia podstawowego lub w czasie
zagrożenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantować bezpieczeństwo w
przypadku zaniku napięcia na lokalnych obwodach zasilania oświetlenia podstawowego z powodu
awarii lub braku dostawy energii. Oświetlenie musi spełniać wymagania przepisów obowiązujących w
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tym zakresie.
Projekt powinien zawierać opis projektowanego rozmieszczenia poszczególnych elementów w/w syste-
mu oraz tras kablowych linii zasilających, sterujących i monitorujących oraz montaż wszelkich dodatko-
wych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w systemów, w oparciu o dokumenta-
cje techniczne tych systemów i niezbędne uzgodnienia z Inwestorem.
W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane według wytycznych norm 
PN EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w
miejscach lokalizacji sprzętu bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być umieszczane:
a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;
b) w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;
c) w pobliżu zamiany poziomu;
d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;
e) przy każdej zmianie kierunku;
f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;
g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;
h) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;
i) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;
- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1lx w osi
drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść.
- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności
Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia
ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną
- wytwarzać na danym elemencie pionowe natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w
pobliżu punktów alarmu pożarowego, sprzętu przeciw pożarowego, medycznego i apteczki dla łatwego
zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838.
- dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy jak dla
dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych.
W projekcie uwzględniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczeń przyjęto wytyczne dla
natężeń oświetlenia awaryjnego:
- średnie natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, z zachowaniem wartości
0,5lx w odległości 0,5m od tej osi
- natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5lx dla stref otwartych i pomieszczeń powyżej 60m2.
- oświetlenie awaryjne zrealizowane poprzez zastosowanie systemu z funkcją pełnego monitorowania i
sterowania opraw adresowalnych.
W celu zasilania awaryjnego dobrano system centralnej baterii z zestawem akumulatorów o czasie pracy
min. 1h.

Instalacja piorunochronna i ochrona przepięciowa.
Obiekt projektuje się wyposażyć w instalację piorunochronną, w całości wykonaną jako
sztuczna:
a) na dachu zwody poziome niskie nieizolowane wykonane drutem o średnicy 8 mm, Zwody
poziome należy montować do blachy attyki uchwytami na felc, a na połaci dachu za pomocą uchwytów
betonowych klejonych do pokrycia dachu. Do zwodów należy podłączyć wszystkie elementy metalowe
na dachu. Urządzenia klimatyzacji, wentylacji i anteny RTV będą zabezpieczone masztami
odgromowymi o wysokości 3 metrów.
b) przewody odprowadzające będą wykonane z drutu ocynkowanego o średnicy 8 mm układane w rurze
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instalacyjnej odgromowej montowanej w elewacji budynku.
Połączenia pomiędzy instalacją uziemiającą wykonaną w postaci otoku bednarką FeZn 30x4 mm, a
przewodami odprowadzającymi będą wykonane przez złącza kontrolne. Złącza kontrolne mocować w
w puszcze pobierczej. Ponadto instalacje wewnętrzne w budynku będą chronione
przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi za pomocą ochronników przepięciowych,
instalowanych w rozdzielnicach głównych i piętrowych. Zastosowano ochronniki grupy B i C,
ochronników grupy D nie przewiduje się.

IV INSTALACJE TELETECHNICZNE

Projektowane instalacje maja być kompatybilne z istniejącymi instalacjami w szkole SP52. 

Podstawa opracowania
- zlecenie-umowa zawarta z Inwestorem
- wytyczne do projektowania,
- przepisy i normy związane
Zakresem opracowanie i podstawowe założenia projektowe
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt:
- instalacja telefoniczna;
- instalacja domofonowa;
- instalacji okablowania strukturalnego na terenie szkoły;
- instalacji CCTV na terenie szkoły;
- instalacji oddymiania

Instalacja telefoniczna
Projektuje się instalację telefoniczną typu IP montowaną jako panel 1U w szafie rack Głównego Punktu 
Dystrybucyjnego. Inteligentna Dystrybucja Ruchu wraz z kolejkowaniem oczekujących połączeń, na-
grywaniem rozmów, pocztą głosową i rozwiniętymi scenariuszami menu głosowego umożliwi profesjo-
nalną obsługę intensywnego ruchu telefonicznego. 

Podstawowe cechy projektowanej centrali : 
• Wbudowany VoIP – IP Gateway (IP GW), IP Extensions (IP EXT) 
• Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi 
  i miłymi dla ucha melodiami 
• Wbudowane nagrywanie rozmów 
• Innowacyjne rozwiązanie Zobacz, Kto Mówi - wideorozmowy dla dowolnej liczby użytkowników 
• Pełna dowolność numeracji wewnętrznej i usług (sugerowana numeracja dwucyfrowa)
• Zdalne i lokalne zarządzanie przez przeglądarkę internetową 
• Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzięki aplikacji opartej na środowisku Java 
• Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników 
• Zintegrowane karty GSM – tanie rozmowy do sieci komórkowych 
• Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi - automatyczne lub z dowolnego telefonu
• Kompaktowa uniwersalna obudowa do szafy RACK 19” lub do powieszenia na ścianie.
Do dyspozycji mam być minimum 7 uniwersalnych slotów, które umożliwiają podłączenie: 
• do 4 linii miejskich analogowych 
• do 1 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie 
• do 28 linii wewnętrznych analogowych 
• do 12 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW) 
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• do 40 portów VoIP • do 4 obsługiwanych kart SIM (portów GSM).

Należy zaprojektować i wykonać instalacje telefoniczne - telefonii IP od podstaw w całym nowym 
obiekcie. Istniejącą instalację telefoniczną w obecnym obiekcie należy włączyć do nowej centrali telefo-
nicznej, z wykorzystaniem istniejącego okablowania, ewentualnie z jego niezbędnym przedłużeniem.

Dodatkowo należy doposażyć nowo projektowaną centrale telefoniczną w taką ilość modułów ISDN
(2B+D)  aby  wszystkie  linie  telefoniczne  ISDN  mogły  zostać  przeniesione  do  nowej  centrali
telefonicznej oraz  w  kartę  linii  miejskich  analogowych  umożliwiających  podłączenie  do  centrali
telefonicznej  Zamawiającego  dodatkowej  zewnętrznej  bramy  VOIP.  W  związku  z  powyższym
konieczna  jest  dostawa  dodatkowej  zewnętrznej  niebędącej  wyposażeniem  centrali  telefonicznej ,
bramy  VOIP  o  minimum  dwóch  portach  analogowych  FXS,  kompatybilnej  i  posiadającej
rekomendacje producenta systemu telekomunikacyjnego obecnie funkcjonującego w Urzędzie Miasta
Lublin.

W związku z nowym systemem telekomunikacyjnym (nowa centralka telefoniczna) należy uwzględnić: 
dostawę, wdrożenie i uruchomienie wszystkich nowych telefonów systemowych: 
- 1 aparat systemowy profesjonalny sekretarski - posiadający możliwość obsługi układu sekretarsko-
dyrektorskiego oraz funkcję nadzoru nad wszystkimi pozostałymi liniami telefonicznymi systemowymi
- 2 aparaty systemowe zaawansowane dyrektorskie - posiadające możliwość przełączania dzwonienia na
własny aparat (tj dyrektorski) lub na aparat sekretarski w przypadku układu sekretarsko dyrektorskiego
- 5 aparatów systemowych podstawowych z wyświetlaczem min 2 liniowym posiadających możliwość 
przetłaczania na dowolny numer wewnętrzny
- 5 aparatów telefonicznych które powinny mieć możliwość podłączenia (przede wszystkim) do karty 
linii wewnętrznych IP oraz karty linii wewnętrznych analogowych. Obydwa warunki mogą być 
spełnione  jedynie w przypadku gdy telefony będą współpracowały z obydwoma kartami, a jeśli nie to 
muszą współpracować przynajmniej z modułem (kartą) IP.

Instalacja domofonowa           
Projektuje się wykonanie instalacji domofonowej opartej o systemowe rozwiązanie. Projekt
zakłada montaż modułu wywołania przy drzwiach wejściowych szkoły. W sekretariacie i pokoju
woźnych zainstalować unifony. System wyposażyć w zasilacz. Zasilacz oraz centralę umieścić w tablicy
rozdzielczej. Dokładną lokalizację modułu wywołania oraz unifonów uzgodnić z Inwestorem na etapie
wykonawstwa. Projektowany system umożliwia przypisanie indywidualnych kodów dostępu do
otwarcia 6 zamka w funkcji zamka kodowego, sygnalizację nie zamkniętych drzwi wejściowych,
indywidualne kody wywołania użytkowników oraz możliwość obsługi pastylek.

Okablowanie strukturalne LAN
Zakres opracowania obejmuje:
• Instalację okablowania strukturalnego, zapewniającą transmisję danych dla urządzeń:
komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi.
• Montaż okablowania poziomego
• Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania szkieletowego światłowodowego i
miedzianego telefonicznego.
• Budowę lokalnego Punktu Dystrybucyjnego
• Montaż okablowania pionowego
Podstawę do niniejszego opracowania stanowią:
• Obowiązujące przepisy i normy
• Informacje i wytyczne producentów urządzeń systemów teleinformatycznych
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• Uzgodnienia z inwestorem, określające jego obecne i przyszłe potrzeby

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci
teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie
dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów
jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:
• Okablowanie miedziane UTP kat. 6 250 MHz LSZH AWG 23
• Okablowanie światłowodowe jednomodowe .
• Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.
• Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić
z oferty jednego producenta.
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla
instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym
użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem
zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej kategorii 6 .
Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania
strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP o mocy do 30W.
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2
modułów RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten
uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb,
w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt
elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL).
Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w których zainstalowane
zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urządzenia aktywne.
Do budowy głównego punktu dystrybucyjnego, należy użyć szaf 19”.
Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:
• Okablowanie w pionie między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować
je do drabin kablowych.
• Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach
kablowych. W głównych trasach kablowych należy stosować podwieszane koryta kablowe
metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w przestrzeni sufitowej.
• Kable skrętkowe i światłowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy
układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli
telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.
• Połączenia wykonywane na zewnątrz budynków należy realizować przy wykorzystaniu
dedykowanej kanalizacji teletechnicznej.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie
pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych,
potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm.
Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni
sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co
będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć
wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania
skrętkowego i światłowodowego.
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System telewizji dozorowej CCTV
Dla omawianego obiektu zaprojektowano system telewizji dozorowej (obserwacyjnej) budynek kuchni i
stołówki będzie wyposażony w kamery IP PoE zaś pozostałe urządzenia do rejestracji i podglądu zosta-
ną zainstalowane w budynku szkoły. Jako medium należy wykorzystać światłowód SM do połączeń 
między punktami dystrybucyjnymi. Rozwiązanie to pozwala na wprowadzenie w pełni systemu zarzą-
dzania urządzeniami i ich konfiguracją jak również dostępem do poszczególnych funkcji systemu oraz 
umożliwia integrację z innymi systemami opartymi na architekturze IP. System CCTV oparty o serwer 
(zainstalowane w budynku szkoły) i kamery stanowią zintegrowaną platformą IP. Platforma zapewnia 
możliwość zarządzania zdarzeniami z centrum monitorowania. System składa się z urządzeń w postaci 
serwerów wizyjnych, monitorów oraz kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta na transmisji 
danych za pomocą LAN, dzięki temu możemy tworzyć rozproszone systemy. Zaprojektowana instalacja
telewizji dozorowej zapewnia:
• obserwację projektowanego budynku, terenu przyległego do omawianego budynku;
• zapis na dyskach
• archwizacja dla wszystkich kamer zapisu będzie kompatybilna;

System dozoru składa się z kamer stacjonarnych kopułowych, kamer zewnętrznych typu bullet, stacji
klienckiej i min. dwóch monitorów LC, rejestratora wizyjnego zlokalizowanego, sieci LAN oraz
oprogramowania nadzorczego. Stanowisko będzie się składało z jednostki operatora zgodnej ze
specyfikacją oraz dwóch monitorów.
Zastosowano sprzęt o następujących parametrach technicznych

Kamera kopułowa wewnętrzna zasilana poprzez sieć LAN (PoE)
Urządzenie powinno być wyposażone w moduł kamerowy zintegrowany z obiektywem ze zmienną
ogniskową. Moduł powinien być wyposażony w przetwornik o rozdzielczości 2Mpx i generować obraz
o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, oraz posiadać dwa tryby pracy kolorowy i czarno-biały. Zmiana
trybu ma być realizowana za pomocą mechanicznie przesuwanego filtru podczerwieni. Urządzenie
powinno posiadać zintegrowany oświetlacz podczerwieni wykorzystujący diody LED o zasięgu co
najmniej 15m i transmitować obraz oraz dźwięk w sieci Ethernet z możliwością jego podglądu na
standardowej przeglądarce internetowej oraz dedykowanym oprogramowaniu klienckim.

Kamera zewnętrzna montowana na elewacji zasilana poprzez sieć LAN (PoE)
Kamera sieciowa (kamerą IP) w obudowie tubowej. Wyposażona w moduł kamerowy zintegrowany z
obiektywem ze zmienną ogniskową. Moduł powinien być wyposażony w przetwornik o rozdzielczości
2Mpx oraz posiadać dwa tryby pracy: kolorowy i czarno-biały. Zmiana trybu ma być realizowana za
pomocą mechanicznie przesuwanego filtru podczerwieni. Urządzenie powinno posiadać zintegrowany
oświetlacz podczerwieni wykorzystujący diody LED o zasięgu co najmniej 20m. Kamera winna
transmitować obraz oraz dźwięk w sieci Ethernet z możliwością jego podglądu na standardowej
przeglądarce internetowej oraz dedykowanym oprogramowaniu klienckim.

Kamery pracujące w systemie telewizji obserwacyjnej włączone są do sieci LAN.
Zasilanie kamer zrealizowano poprzez sieć (PoE) Sieć okablowania strukturalnego wykonana
przewodami U/UTP 250 MHz kat. 6 AWG 23 . Poszczególne elementy instalacji: zasilacze,
przełączniki, panele krosowe zamontowane będą w szafach teleinformatycznych RACK 19” oznaczonej
„CCTV” w pomieszczeniu serwerowni. Wymagania instalacyjne odnośnie klasy łączy i kategorii
urządzeń identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego.
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Urządzenia znajdujące się w szafach rack 19” zasilane będą z UPS poprzez rozdzielnię napięć
gwarantowanych. Po zaniku napięcią w sieci zawodowej odbiory zasilane z rozdzielni napięć
gwarantowanych muszą niezmiennie funkcjonować przez minimum 30 minut. Z uwagi na zakładaną
możliwość zamiany funkcji transmisji oraz fizycznych przełączeń pomiędzy siecią strukturalną i siecią
telewizji, należy po zakończeniu robót montażowych przyprowadzić pomiary parametrów sieci wg PN-
EN50346 dla klasy EA kanału transmisji w zakresie okablowania miedzianego oraz OF300 dla
okablowania światłowodowego.

Zaprojektowany system musi gwarantować najwyższy poziomu bezpieczeństwa danych w warstwie
sprzętowej serwera, usługi systemu operacyjnego, aplikacyjnej – przez możliwość wdrożenia w
systemie serwera redundantnego, detekcję sabotażu punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz
redundancję sprzętową.

Na terenie projektowanego budynku zaprojektowano bezprzewodowe punkty dostępowe
spełniające następujące wymagania:
- możliwość pracy wewnątrz i na zewnatrz;
- praca dwuzakresowa 2,4 MHz – 450 Mbps i 5 GHz – 1300 Mbps;
- zasilanie 48 V 802.3af PoE plus;
- zasięg 122 m.

Instalacja elektronicznych tablic informacyjnych
Przewiduje się zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji elektronicznych tablic informacyjnych w 
skład których wchodzi:
- zasilenie monitorów
- okablowanie do transmisji danych 
- monitory w części dydaktycznej – ilość 9  szt. 

Instalacja oddymiająca
Oddymianie klatek schodowych będzie się odbywało poprzez klapy oddymiające zlokalizowaną nad
klatką schodową w dachu budynku. W tym celu na klatce schodowej na drugim piętrze zainstalować
należy centrale oddymiającą. Sygnał do zadziałania central i pośrednio otworzenia klap oddymiających i
drzwi napowietrzających będzie przekazywany z czujki dymu lub z przycisku oddymiana. Centrale
oddymiania będą również posiadały funkcję przewietrzania. Sterowanie klapami w celu przewietrzania
realizowane będzie poprzez przyciski przewietrzania umieszczone na drugim piętrze klatek
schodowych. Na dachu znajdować się będą czujki deszczu i wiatru, które w razie zagrożenia deszczem
lub silnym wiatrem poprzez centralę zamkną klapy. Centrale oddymiania należy zasilić kablem
niepalnym HDGs 3x2,5 mm2 z RPPOŻ z przed głównego wyłącznika p. poż. W przypadku zaniku
napięcia centrale posiadać będą własne źródło zasilania w postaci wbudowanych baterii akumulatorów.

V INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE:

Instalacja fotowoltaiczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
z wytycznymi producenta.
Jako instalacje funkcjonujące na bazie odnawialnych źródeł energii przewiduje się zaprojektowanie 
instalacji opartej na źródłach fotowoltaicznych:
Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy min. 30 kWp. 
Przewiduje się podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu. 
Energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. 
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W związku z rozbudową budynku kuchni/stołówki uwzględnia się podłączenie instalacji 
fotowoltaicznej do wykorzystania na potrzeby budynku dydaktycznego oraz stołówki/kuchni.
Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:
- moduły fotowoltaiczne montowane na dachu budynku w układzie kaskadowym
- falownik fotowoltaiczny z optymalizatorami mocy współpracujące z modułami fotowoltaicznymi;
- rozdzielnica fotowoltaiczna prądu przemiennego (RGPV);

Minimalne wymagania stawiane modułom fotowoltaicznym montowanym na dachu

Nazwa parametru Wartość 
Typ ogniw Krzem monokrystaliczny
Modułów PV o mocy Nie mniejsza niż 250 Wp.
Sprawność modułu Nie mniejsza niż 18 % 
Dopuszczalny prąd wsteczny Nie mniej niż 15 A
Możliwość współpracy z falownikami Tak
Tolerancja mocy 0 / +5%
Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku 
pracy 

Nie większy niż 3% 

Maksymalna utrata wydajności 10lat – 10%
25lat – 17%

Gwarancja na produkt Nie mniej niż 10 lat 
Gwarancja wydajności Nie krótsza niż 25 lat. 

Inwertery (falowniki) fotowoltaiczne  
Zadaniem falowników fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej energii przez moduły 
fotowoltaiczne na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu. 
 Falowniki muszą spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 
elektroenergetycznych oraz powinny posiadać:
- manualny rozłącznik po stronie generatora DC na czas serwisu
- system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej

W przypadku odłączenia zasilania AC falownika (za pomocą wyłącznika AC w instalacji)  
lub po ustawieniu przełącznika wł./wył. falownika w położeniu wył., napięcie DC spada do  
bezpiecznego napięcia 1 V dla  każdego optymalizatora.
Falownik musi posiadać wbudowany rozłącznik DC, umożliwiający pomiar izolacji po stronie DC 
oraz posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Obudowa falownika musi posiadać 
stopień ochrony minimum IP65. Falowniki muszą być wyposażone w manualny rozłącznik po stronie
generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej. 
Minimalna gwarancja na falownik – 10 lat.

Optymalizator mocy
Działanie optymalizatorów mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie 
pojedynczego modułu PV. Optymalizator pozwala utrzymać stałe napięcie w łańcuchu zwiększając 
wydajność falownika. Każdy optymalizator mocy wyposażony jest w system, który automatycznie 
redukuje napięcie obwodu do napięcia bezpiecznego, gdy dojdzie do wyłączenia sieci, inwertera lub 
pożaru. Funkcja jest wbudowanym narzędziem minimalizującym ryzyko porażenia prądem. 
W trakcie instalacji lub gdy siec czy falownik są wyłączone (również w trakcie konserwacji) 
optymalizatory mocy automatycznie przełączają się na tryb bezpieczeństwa, w którym napięcie 
wychodzące z każdego optymalizatora zostaje zredukowane do 1V. Napięcie łańcuchowe jest 
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utrzymywane poniżej poziomu ryzyka. Zastosowanie optymalizatora jest niezbędnym elementem 
ochrony pożarowej budynku.

Rozdzielnica fotowoltaiczna RGPV
W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji
elektrycznej obiektu zostanie zamontowana zbiorcza rozdzielnica naścienna RGPV.
Ochronna przeciwprzepięciowa
Instalacja oraz usytuowanie urządzeń piorunowo ochronnych musi zostać dostosowana do 
zabudowanej konstrukcji wsporczej modułów oraz samych modułów. Dla zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowego falowników od strony AC należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową 
typu 2, zabezpieczającą falownik fotowoltaiczny przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej. 
Rozdzielnica główna będzie posiadać zainstalowany ogranicznik typu 1 lub 1+2. W celu 
zabezpieczenia strony DC instalacji należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu 2.
Okablowanie
Okablowanie między poszczególnymi kolektorami PV (grupą/stringami modułów PV) a inwerterami 
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o przekrojach 4-6 mm2. 
Między falownikami a rozdzielnicą główną instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnią 
główną RGnN zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczególnych falowników fotowoltaicznych. 
Przekrój zastosowanego przewodu został dobrany do warunków obciążenia długotrwałego oraz 
spadków napięć.

VI. ZAGADNIENIA B.H.P.
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną
kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne w rozdzielni głównej oraz rozdzielniach
elektrycznych będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi. Jako system dodatkowej ochrony
od porażeń prądem elektrycznym stosuje się w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV –
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą rozłączników
bezpiecznikowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 mA.
We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. Bezpieczeństwo
przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z
uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy
pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania
i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych.

VII. OCHRONA PRZECIWPORZAROWA
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy projekto-
wanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku.
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budow-
nictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego 
napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V;
b) przy wejściach głównych do budynku we wnęce zamykanej przeszklonym drzwiczkami, będzie 
umieszczony wyłącznik sterowniczy umożliwiający ręczne wyłączenie napięcia zasilania obiektu, wy-
łącznik ten będzie trwale oznaczony widocznym napisem „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK 
PRĄDU”; 
c) na wypadek zaniku napięcia będą świeciły się oprawy oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewa-
kuacyjnego i kierunkowego), zasilane z własnych źródeł zasilania, pozwalających na świecenie przez 1h
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d) przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi, należy wykonać w sposób zapewniający
szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, , w klasie odporności ogniowej odpowiadającej od-
dzieleniom przeciwpożarowym;
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