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OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oświadczam, że projekt budowlany:
Budowy budynku kancelarii leśnictwa Terespol na działce Nr geod. 185/3 w
miejscowości Podolanka opracowany w listopadzie 2019 r. został sporządzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

........................................................
podpis składającego oświadczenie
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OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oświadczam, że projekt budowlany:
Budowy budynku kancelarii leśnictwa Terespol na działce Nr geod. 185/3 w
miejscowości Podolanka opracowany w listopadzie 2019 r. został sporządzony zgodnie z
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........................................................
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OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oświadczam, że projekt budowlany:
Budowy budynku kancelarii leśnictwa Terespol na działce Nr geod. 185/3 w
miejscowości Podolanka opracowany w listopadzie 2019 r. został sporządzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

........................................................
podpis składającego oświadczenie

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania działki Nr geod. 185/3 w miejscowości Podolanka w
związku z projektowaną budynku kancelarii leśnictwa Terespol wraz z oczyszczalnią
ścieków

1. Podstawa opracowania
-

Uzgodnienia z Inwestorem,
Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Terespol,
Polskie Normy

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania działki Nr geod. 185/3 w
miejscowości Podolanka. Zmiana sposobu zagospodarowania działek związana jest z
projektowaną budową budynku kancelarii leśnictwa Terespol. Przez działkę przebiega
napowietrzna sieć średniego napięcia SN oraz podziemna sieć teletechniczna.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowa działka obecnie w obszarze inwestycji jest niezabudowana. Teren
przyszłej inwestycji jest nieogrodzony.

4. Projektowane zagospodarowanie działki
Projektowane zagospodarowanie terenu na działce będzie polegało na:
4.1. Budowie budynku kancelarii leśnictwa parterowego w konstrukcji drewnianej szkieletowej z
dachem dwuspadowym wykonanym w konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą trapezową;
4.2. Utwardzeniu działki budowlanej - dojścia i dojazdy z kostki betonowej gr. 6 cm na
stabilizacji piaskowo-cementowej;
4.3. Budowie oczyszczalni ścieków.
4.4. Budowie przyłącza wodociągowego wg oddzielnego opracowania.

5. Uwarunkowania konserwatorskie
Działka przeznaczona pod inwestycję zlokalizowana jest na terenie nieobjętym strefą ochrony
konserwatorskiej.

6. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja, realizowana według projektów budowlanych o rozwiązaniach
materiałowych ujętych w opisie technicznym i rysunkach, nie zalicza się do szczególnie

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, jak również nie pogorszy stan środowiska oraz nie
spowoduje kolizji z kwalifikacją zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym będzie
zlokalizowana.
- zapotrzebowanie dobowe na wodę – max. 120 dm3/dobę
- ilość ścieków na dobę – max. 120 dm3/dobę

7. Obszar oddziaływania inwestycji
7.1. Akty prawne na podstawie, których dokonano obszaru oddziaływania obiektu
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.;
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826).
7.2. Zasięg obszaru oddziaływania
Inwestycja oddziałuje w całości na działkę Nr geod. 185/3, na której został zaprojektowany
budynek.

8. Bilans terenu na działce Nr geod. 185/3
pow. terenu na działce (ABCDA)
pow. zabud. proj. budynku kancelarii
pow. zabud. proj. dojść, dojazdów, parkingów
pow. zieleni

-

754,00 m2
58,63 m2
190,00 m2
505,37 m2

Opracował:

100,00 %
1,54 %
5,25 %
81,51 %

OPIS TECHNICZNY
DO CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LEŚNICTWA
TERESPOL W MIEJSCOWOŚCI PODOLANKA NA DZIAŁCE NR GEOD. 185/3.

1.
-

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Zlecenie inwestora
program funkcjonalno-użytkowy (PFU).
koncepcja architektoniczna
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Terespol
mapa w skali 1:500 do celów projektowych
Normy, przepisy i rozporządzenia obowiązujące w budownictwie.

2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI :
Przedmiotem zamówienia jest projekt budynku kancelarii leśnictwa Terespol w
miejscowości Podolanka na działce Nr geod. 185/3 jako samodzielna jednostka wchodzącą
w skład struktur organizacyjnych Skarbu Państwa - dokładniej w skład Państwowych
Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych.
3.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY:
Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynności kancelaryjnoadministracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań
leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Obiekt ten wyposażony jest w
pomieszczenia przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenia socjalne, sanitarne,
gospodarcze oraz poczekalnie. Projektowane pomieszczenia są przystosowane do
użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt stanowi miejsce pracy dwóch
pracowników administracyjnych.
4.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

Powierzchnia całkowita –
58,63 m2
Powierzchnia zabudowy 61,35 m2
Powierzchnia użytkowa –
44,95 m2
Kubatura brutto –
322,00 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych –
1
Szerokość budynku –
5,75 m
Długość budynku –
10,67 m
Wysokość budynku –
6,72 m
5.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ
NR.

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

Powierzchnia
[m2]

01

BIURO

terakota

20,59

02

POCZEKALNIA

Terakota

6,76

03

ŁAZIENKA

Terakota

5,22.

04

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

Terakota

5,00

05

WIATROŁAP

Terakota

3,43

06

KUCHNIA

Terakota

3,95

2
SUMA[m ]

6.

44,95

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakter obiektu, sposób jego wykończenia, oraz użyte materiały nawiązują do form
obiektów już istniejących a wchodzących w skład jednostek przynależnych do Gospodarstw
LeśnychLasów Państwowych.Kancelaria, to niewielki budynek jednotraktowy, o powierzchni
zabudowy 61,35 m2, niepodpiwniczony, posadowiony na płycie fundamentowej, z dachem
dwuspadowym, okapowym, o kącie pochylenia połaci 45˚.
Jako materiał elewacyjny zastosowano deskę elewacyjną nawiązującą do
otaczającego krajobrazu, oraz elewację z tynku silikatowego. Dach kryty blachą trapezową.
Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynności kancelaryjnychadministracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacja zadań
leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Obiekt przeznaczony na czasowy pobyt
ludzi.
Budynek wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę
przewidywany okres użytkowania, zaprojektowany jest w sposób określony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając
wymagania o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
7.

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.
Rozpoznanie przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [Dz.U.2012, poz. 463].
Polowe badania geotechniczne przeprowadzono dla potrzeb projektu budowy budynku
kancelarii leśnictwa Terespol. Projektowany budynek jest zaliczony do pierwszej kategorii
geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe
określenie właściwości gruntu. Przeprowadzono rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych
występujących na działce.
Wykonano jeden otwór w systemie wiercenia - obrotowym do głębokości 6,00 m,miejsce
wykonania wierceń w obrysie posadowienia projektowanego budynków- norma PN-81/B03020-"Posadowienie bezpośrednie budowli, "Obliczenia statyczne i projektowanie".
W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie podłoża gruntowego stwierdza się, że teren
działki w obrębie posadowienia projektowanego budynku w pełni odpowiada warunkom
bezpośredniego posadowienia fundamentów.

8.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH

ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU
Budynek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacją z wełny mineralnej i
płytami włóknowo – gipsowymi. Cała konstrukcja zaprojektowana w sposób umożliwiający
prefabrykację na liniach automatycznego montażu. Zarówno pod kątem rozwiązań
technologicznych, jak i zastosowanych materiałów do prefabrykacji ( ściany – tarcica w klasie
C24, płyty wielkoformatowe gipsowo-włóknowe, izolacja z wełny mineralnej; stropy – belki
drewniane w klasie C24 w celu schowania wszelkich instalacji w grubości stropu; dach –
konstrukcja nośna z tarcicy C24,).
8.1.

UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Układ konstrukcyjny podłużny.

8.2.

FUNDAMENTY:
Posadowienie budynku bezpośrednie na płycie fundamentowej żelbetowej.

8.3.

ŚCIANY NADZIEMIA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - SZALÓWKA
U=0,15W[m2K]

szalówka elewacyjna pozioma 21mm
łata drewniana 30*50 pionowe
wiatroizolacja
łata drewniana 50*120 poziome + izolacja z
wełny mineralnej 120mm λ ≤ 0,037 W/mK
płyta gipsowo-włoknowa 12,5mm –fermacell lub
równoważna

SZ1

rama drewniana 50*180mm z izolacją z wełny
mineralnej 180mm λ ≤ 0,039 W/mK
folia paroizolacyjna - stopairIsover lub
równoważna
płyta gipsowo-włoknowa 12,5mm –fermacell lub
równoważna
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK lub PŁYTKI
KLINKIEROWE U=0,15W[m2K]
tynk silikatowy
klej + siatka
izolacja z wełny fasadowej 120mm λ ≤ 0,037
W/mK
płyta gipsowo-włóknowa 12,5mm –.fermacell lub
równoważna
rama drewniana 50*180mm z izolacją z wełny
mineralnej 180mm λ ≤ 0,039 W/mK
folia paroizolacyjna -np. stopairIsover lub

SZ2

równoważna
płyta gipsowo-włóknowa 12,5mm –fermacell lub
równoważna
ŚCIANA WEWNETRZNA - NOŚNA
płyta gipsowo-włóknowa 12,5mm –fermacell lub
równoważna
rama drewniana C24, 50*120mm z izolacją z
wełny mineralnej 50mm λ ≤ 0,039 W/mK (Ursa
df39 silver) lub równoważna
płyta gipsowo-włóknowa 12,5mm –fermacell lub
równoważna

SW

ŚCIANA DZIAŁOWA
płyta gipsowo-włóknowa 12,5mm –fermacell lub
równoważna
rama drewniana 50*80mm z izolacją z wełny
mineralnej 50mm, λ ≤ 0,039 W/mK (Ursa df39
silver) lub równoważna
płyta gipsowo-włóknowa 12,5mm –fermacell lub
równoważna

8.4.

SD

NADPROŻA
Nadproża zewnętrzne i wewnętrzne drewniane w klasie C24.

8.5.

STROP NAD PARTEREM:
Zaprojektowany w konstrukcji belek nośnych jako tarcicy w klasie C24 lub belek
dwuteowych w celu schowania w grubości stropu wszelkiego rodzaju instalacji. Strop poszyty
płytą konstrukcyjną od góry w klasie P5 ( np. OSB 25 ) za pomocą zszywek lub gwoździ.

STROP NAD PARTEREM 0,15W[m2K]
Płyta OSB 25 mm
Rygle 50x110mm co 50 cm
warstwa wełny mineralnej 100mm λ ≤ 0,039
W/mK (Ursa df39 silver) lub równoważna
Płyta OSB 15 mm
rama 50*220mm + wełna mineralna 220mm λ ≤
0,039 W/mK (Ursa df39 silver) lub równoważna
folia paroizolacyjna
łaty 30*50mm
płyta GK 12,5mm

3ST

8.6.

KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU-DREWNIANEGO
Konstrukcje nośną zaprojektowano w technologii prefabrykowanej z paneli
drewnianych z drewna klasy C24 o wilgotności <15%.

8.7.

DACH:
Zaprojektowano dach dwuspadowy,o współczynniku przenikania ciepła U≤0,15
W/m2K, o kącie nachylenia połaci 45˚. Pokrycie dachu blachą trapezową w kolorze
antracytowym, wyposażony zgodnie z zaleceniami producenta w systemowe zabezpieczenia
przeciwśniegowe, system odgromowy, oraz komunikacje dachowe. Montaż blachy
trapezowej wykonać wg wytycznych producenta. W pokryciu dachowym należy wykonać
wywiewki kalenicowe i nawiewy okapowe w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji połaci
dachowej.

Warstwy dachu:
DACH U=0,15W[m2K]
Blacha trapezowa
łata 50*50mm
kontrłaty 30*50mm
wiatroizolacja

D1

krokwie 50*240mm + izolacja 240mm z
wełny mineralnej λ ≤ 0,039 W/mK (Ursa df39
silver)lub równoważna

9.
IZOLACJE:
9.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:
- Izolacja pozioma poddasza - folia paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa w łazienkach
- Izolacja pionowaściany - folia paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa w łazienkach
-Izolacja pozioma posadzki na gruncie, izolacja przeciwwilgociowa
9.2. IZOLACJA TERMICZNA:
(Współczynniki przenikania ciepła poszczególnych przegród budowlanych „U” znajduje się
wyżej w opisie
FUNDAMENT U=0,13(W/M²k)
posadzka (płyta) + zaprawa termoplastyczna
20mm
wylewka betonowa 60mm
folia paroizolacyjna
styropian EPS - 100mm
styropian EPS - 100mm
folia paroizolacyjna
płyta fundamentowa 250mm

pospółka 400mm
grunt rodzimy
10. WYKOŃCZENIE OBIEKTU:
10.1 WEWNĘTRZNE
10.1.1 ŚCIANY:
Wykończyć masą szpachlową i zależnie od sposobu wykorzystania pomieszczenia
zabezpieczyć za pomocą:
-farby zmywalne o podwyższonej odporności na szorowanie (pomieszczenie gospodarcze,
kuchnia, łazienka i pomieszczenie biurowe- częściowo)
- Okładzina drewniana – wiatrołap, poczekalnia, pomieszczenie biurowe –częściowo
- fototapeta - wiatrołap, poczekalnia –częściowo
- glazura - Łazienka- ściany do wysokości 220cm, ewentualnie poza obszarem zalewania
woda zastosować farby odporne na szorowanie i bezwzględnie wykonać cokoły ceramiczne
na całym obwodzie pomieszczenia
10.1.2 POSADZKI:
Podłoga na gruncie o współczynniku przenikania ciepła U≤0,3 W/m2K
Płytki antypoślizgowe nasiąkliwość <=0,5%, ścieralność wgłębna max. 1 75 mm3,
odporność na plamienie - min Klasa 4. Twardość płytek wg skali Mosha - min klasy 71
właściwości antypoślizgowe R9; R10, RI 1, klasa A,B w zależności od charakteru
pomieszczeń. Posadzki pod okładzinami ceramicznymi zabezpieczone zaprawa szlamowafolia w płynie.
10.1.3 SUFITY:
Płyta g-k gr. 12,5 mm na stelażu.
10.1.4 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA:
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń: łazienka, pomieszczenie gospodarczedrewniane- sosnowe pełne (opcjonalnie kompozytowe) z podcięciem zapewniającym
swobodny przepływ powietrza
Drzwi wewnętrzne do kuchni drewniane, w kolorze dębu naturalnego, szklenie
jednokomorowe, przeźroczyste, bezpieczne.
Drzwi pomiędzy wiatrołapem a poczekalnia- aluminiowe w kolorze RAL 7016antracyt, szklone w całej wysokości- profile aluminiowe zimne, szklenie dwukomorowe, drzwi
wyposażyć w samozamykacz; drzwi wewnętrzne pomiędzy poczekalnia a częścią biurową drewniane w kolorze dębu naturalnego, szklone w całej wysokości, szklenie jednokomorowe,
matowe, bezpieczne.

10.2 ZEWNĘTRZNE:
10.2.1 COKÓŁ
- Tynk w postaci wodoodpornego granulatu, jednokolorowego, w kolorze grafitowym
zbliżonym do RAL 7016,
Wokół budynku zastosować opaski szerokości80cm zabezpieczoneobrzeżem betonowym.
Przestrzeń pomiędzy fundamentem / krawędzie płyty fundamentowej, a obrzeżem
betonowym zabezpieczyć płyta betonowa, ułożona w 2% spadku w kierunku od budynku.

10.2.2 ŚCIANY (zgodnie z częścią graficzną):
- deska elewacyjna pionowa - nierozprzestrzeniający ognia lub zabezpieczona do tej klasy.
10.2.3 DACH
– blachą trapezową w kolorze antracytowym, wyposażony zgodnie z zaleceniami producenta
w systemowe zabezpieczenia przeciwśniegowe, system odgromowy oraz komunikacje
dachowe.
10.2.4 RURY SPUSTOWE, RYNNY
Rynny– półokrągłe Ø 100mm, stalowe; rury spustowe Ø750mm, stalowe, w kolorze
podobnym jak w blacha na dachu (RAL 7016).
10.2.5 OBRÓBKI BLACHARSKIE
W kolorze takim samym jak blacha panelowa.
10.2.6 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA:
Stolarka okienna drewniana, w kolorze RAL 7016-antracyt, kolor obustronny, o
współczynniku przenikania U≤0,8W/m2K, stolarka wzmocniona, antywłamaniowa.
Drzwi główne wejściowe aluminiowe, w kolorze RAL 7016-antracyt lub najbardziej zbieżne
do koloru stolarki okiennej, kolor obustronny, o współczynniku przenikania U≤0,8W/m2K,
drzwi z samozamykaczem, antywłamaniowe klasy C.
Drzwi techniczne, antywłamaniowe klasy C, płaskie w kolorze antracytowym- RAL 7016,
rama i drzwi ,,ciepłe", tzn. spełniające wymogi stawiane drzwiom zewnętrznym przez
obowiązujące rozporządzenie dot. Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
11. INSTALACJE
Budynek wyposażono w następujące instalacje :
- wodociągowa – woda z sieci gminnej
- kanalizacyjna - odprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni ścieków
- elektryczną
- ogrzewanie elektryczne
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
- ciepłej wody użytkowej – pojemnościowe podgrzewacze elektryczne
Uwagi – instalacje wg opracowań branżowych.
12.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Wg załącznika
13.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

- brak obiektów objętych ochroną poprzez wpisanie do rejestru zabytków
- nie występują tereny górnicze, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, itp.
- nie występują tereny ograniczonego użytkowania
- emisja zanieczyszczeń gazowych – brak
- emisja hałasu – brak
- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, gleby, wody - Budynek spełnia
wymagania przepisów szczególnych w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby (zakaz emisji do środowiska substancji, ścieków, odpadów, hałasu przekraczających wielkości dopuszczalne określone obowiązującymi normami).
Powstające ścieki bytowo-gospodarcze zostaną odprowadzone do projektowanej
oczyszczalni przydomowej typu biologicznego o pojemności przystosowanej dla dwóch osób
pracujących oraz interesantów z drenażem.
Budynek nie powoduje wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu.
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany
uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
14.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Zapewniono wejście dla osób niepełnosprawnych przez ukształtowanie terenu.
Projektowane
pomieszczenia
są
przystosowane
do
użytkowania
przez
osobyniepełnosprawne.
15.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ LICZBA KONDYGNACJI:
Projektowany budynek jednokondygnacyjny, niski (N) o powierzchni użytkowej –
45,02 m2
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI.
Ze względu na pełnioną funkcję budynek administracyjny kwalifikuje się do grupy
obiektów ZL III.
Budynek usytuowany jest > 4m od granicy działki.
STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie będą występować pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.
OBCIĄŻENIE OGNIOWE
Wg obecnie obowiązujących przepisów dla części obiektów kwalifikowanych do kategorii
zagrożenia ludzi – nie zalicza się do zagrożonych ogniowo
Z KONSTRUKCJI BUDYNKU WYNIKA, ŻE BUDYNEK MOŻE BYĆ ZAKWAFILIKOWANY
DO KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU „D”
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDYNKU
Ściany projektowanego budynku administracyjnego gospodarki leśnej obłożone są
elementami drewnianymi zakwalifikowanymi jako nierozprzestrzeniające ogień (NRO) po
zabezpieczeniu środkami chemicznymi.
STREFY POŻAROWE
Budynek stanowi jedną strefę pożarową.
DOJAZD POŻAROWY DO BUDYNKU
Obiekt nie wymaga projektowania drogi pożarowej. Posiada jedynie wjazd funkcjonalny.
EWAKUACJA
Z pomieszczeń pobytu ludzi wyjście ewakuacyjne o szerokości 0,9m otwierane na zewnątrz.
Powierzchnia pomieszczeń nie przekracza 300m2 , a liczba przebywających osób poniżej
50. Długość przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż 3 pomieszczenia nie przekracza
40m. Wyjście ewakuacyjne z budynku stanowią jedno wyjście o szerokości 1,0m. (które
należy oznaczyć w pomieszczeniu kancelarii zgodnie z PN-N-01256 :1992r.)
PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Na wyposażeniu jest podręczny sprzęt gaśniczy spełniający normatyw: jedna jednostka
masy środka gaśniczego: 2kg/3dm3 na 100m2 chronionej powierzchni. Stanowić go będzie 1
gaśnica proszkowa AB 2kg.
WENTYLACJA POŻAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie są wymagane.
STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE
Nie są wymagane.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zasilanie obiektu, szafki
bezpieczników, oraz licznik zużycia energii elektrycznej umieścić w pomieszczeniu
gospodarczym.
INSTALACJE WENTYLACYJNE
Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację mechaniczną z rekuperacją. Drzwi w
łazience i pomieszczeniu gospodarczym z podcięciem zapewniającym swobodny przepływ
powietrza.
Dojścia konserwacyjne do kominów wentylacyjnych - po zewnętrznych
drabinkach dachowych.
Instalacja odgromowa wg projektów branżowych.

PRZED
UŻYTKOWANIEM
NALEŻY
OPRCAOWAĆ
INSTRUKCJĘ
BEZPIECZENSTWA
POŻAROWEGO
OBIEKTU
WG
WYMAGAŃ
ROZPORZADZENIA MSWiA W SPRAWIE OCHRONY P.POZ. z dnia 7czerwca
2010r.

16 .
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez rury spustowe, powierzchniowo w granicy
działki.
17.

UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy powinny być dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie: posiadać znak bezpieczeństwa lub deklaracje
zgodności z Polska Norma
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami, w tym techniczno –
budowlanymi,
obowiązującymi
Polskimi
Normami
oraz
zasadami
wiedzy
technicznej.Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych,
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”
cz. I –„Roboty ogólnobudowlane”.
Urządzenia i materiały wykończeniowe powinny posiadać atesty higieniczne.
W przypadku konieczności uszczegółowienia lub zmian należy kontaktować się z autorem
projektu przed podjęciem czynności na budowie.
ARCHITEKTURA:

OPIS TECHNICZNY
DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LEŚNICTWA
TERESPOL W MIEJSCOWOŚCI PODOLANKA NA DZIAŁCE NR GEOD. 185/3.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt techniczny architektoniczny
1.3. Uzgodnienia branżowe.
1.5. Program ogólny i wytyczne szczegółowe opracowane przez Inwestora.
2.

KONCEPCJA KONSTRUKCJI

Projektowany
budynek
kancelarii
jest
obiektem
jednokondygnacyjnym
niepodpiwniczonym, z dachem dwuspadowym.Wykonany w technologii prefabrykowanej,
paneli drewnianych, posadowiony na płycie fundamentowej.
Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:
Eurokod 1
Eurokod 2
PN-82/B-02003
Eurokod 1
Eurokod 1
Eurokod 5
Eurokod 7
PN-81/B-03020

Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-1: Oddziaływania ogólne- Ciężar
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe
Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla
budynków
- Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-3: Oddziaływania ogólneObciążenie śniegiem
- Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-4: Oddziaływania ogólneOddziaływania wiatru
Projektowanie konstrukcji drewnianych, Część 1-2: Postanowienia ogólne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
Projektowanie geotechniczne, Część 1: Oddziaływania ogólne- Zasady
ogólne
Grunty budowlane- Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych
Przyjęto założenia:
- strefa wiatrowa: I
- strefa śniegowa: III
- założona głębokość strefy przemarzania hz = 1,00m
- „I” kategoria geotechniczna
3.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyższe zamierzenie budowlane wykonano badania geologiczne gruntu.
Warunki gruntowe określono jako proste. Grunt pod powyższą inwestycję zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

4.

KONSTRUKCJA NOŚNA

PŁYTA FUNDAMENTOWA
Przewiduje się posadowienie bezpośrednie budynku na płycie fundamentowej
h=25cm wylewanej z betonu C20/25, zbrojonej stalą A-IIIN B500SP w sposób ciągły.
Uwagi:
1/ Zbrojenie stanowią pręty Ø12 co 20 cm, ułożone dwukierunkowo przy dolnej i górnej
płaszczyźnie płyty.
2/ Minimalne otulenie zbrojenia od gruntu 7cm, a od góry 3cm
3/ Zastosować dodatkowe zbrojenie dla zachowania odległości między dolnym a górnym
zbrojeniem płyty.
4/ Zabezpieczyć krawędzie płyty prętami Ø12 co 20cm
5/ Prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.
6/ Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE
Projektuje się ściany panelowe z drewna litego C24, grubość konstrukcji nośnej 18cm +
poszycie obustronne z płyt gipsowo-włóknowych.
STROPY
Projektuje się stropy panelowe z drewna litego w klasie C24 lub belek dwuteowych, grubość
konstrukcji 22 – 24 cm + poszycie od góry ( płytą OSB ), od doły łatami i płytą GK.
NADPROŻA
Stanową integralną część ściany panelowej nadziemia. Wykonane z drewna klasy C24 o
przekroju wynikającym z obliczeń statycznych 2x 180*50 – zamocowanych pionowo,
KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU
Dach dwuspadowy, w technologii prefabrykowanej, z drewna klasy C24. Składa się z krokwi
o przekroju 50x 240mm w rozstawie co 70cm z przewiązkami o tym samym przekroju, belki
kalenicowej 120x 180mm,
Pokrycie dachu to blacha trapezowa na łatach drewnianych 5x5cm i kontrłatach drewnianych
3x5cm. Kąt nachylenia połaci dachu wynosi 45 stopni. Wszystkie elementy drewniane należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz ogniową do stopnia trudno zapalności środkami
dopuszczonymi do stosowania przez ITB.
Zaprojektowano więźbę dachową o rozstawie maksymalnym 70cm z elementów
wykonanych z drewna C24 o przekroju:
• krokwie
K-1
50x240mm
• belka kalenicowa
100x 180mm
Wymiary więźby dachowej elementów drugorzędnych podane w projekcie
architektonicznym.
Zabezpieczenie przeciwogniowe elementów drewnianych poprzez poszycie płytą
gipsowo-kartonową.
Połączenia elementów drewnianych więźby dachowej wykonać zgodnie z projektem
wykonawczym.

1.0. Osie modularne na płycie fundamentowej powinny być przeniesione w sposób
geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku Budowy.
2.0. Montaż budynku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza się do użycia do montażu elementów których jakość nie odpowiada
warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.
Elementy użyte do montażu muszą posiadać atest.
3.0. Jeżeli przy montażu bezpośrednio ze środków transportowych elementy są załadowane
w pozycji innej niż mają być wbudowane, należy uprzednio przed podaniem na miejsce
wbudowania ułożyć je na podkładach obok środka transportowanego, w celu zmiany
sposobu ich podwieszenia.
4.0 Zabrania się podnoszenia innych przedmiotów, jak narzędzi, środków mocujących itp.
łączenie z elementami montażowymi.
5.0

Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po
zakończeniu pracy.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". tom I.
Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie.

OPINIA GEOTECHNICZNA
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463)

1. Warunki gruntowe

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegają równolegle do powierzchni terenu, zwierciadło
wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia i nie występują niekorzystne zjawiska
geologiczne, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 zaliczają się do prostych warunków gruntowych.

2. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1 zaliczony jest do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, że w poziomie
posadowienia zalegają grunty:
0,00-0,40 m głębokości – gleba szara,
0,40 – 1,50 m głębokości – piasek drobny, żółty zagliniony
1,50-1,80 m głębokości – glina piaszczysta, żółto-szara
1,3-3,10 m głębokości – piasek średni, j.żółty
3,10-4,0 m głębokości – piasek drobny, j.żółty
4,0-5,50 m głębokości – piasek średni,j. żółty
5,50 – 6,0 głębokości – piasek drobny, j. żółty.

Uwaga !

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niż proste warunki gruntowe np.
warstwy gruntu niejednorodne genetycznie i litologicznie, występowanie gruntów
słabonośnych, gruntów organicznych (torfy, muły, itp.), nasypów niekontrolowanych lub
wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu posadowienia obiekt, należy
powiadomić projektanta, gdyż niezbędne może być przeprojektowanie fundamentów.

PROJEKTOWANA

CHARAKTERYSTYKA

ENERGETYCZNA

dla budynku Budynek kancelarii leśnictwa Neple nr 1

Budynek oceniany:
Nazwa obiektu

Budynek kancelarii leśnictwa Terespol

Adres obiektu

21-550 Terespol dz.Nr geod. 185/3

Całość/ część budynku

Całość

Nazwa inwestora

Nadleśnictwo Chotyłów w Chotyłowie

Adres inwestora

ul.Piszczacka 31, Chotyłów

Kod, miejscowość

21-530 Chotyłów

Powierzchnia użytkowa o
2
regulowanej temp. (Af, m )

44,95

Powierzchnia zabudowy (Ag,
2
m)
2

Powierzchnia netto (Pn, m )

...
2

Powierzchnia użytkowa (Pu, m ) ...
2

Powierzchnia ruchu (Pr, m )

...
2

Powierzchnia usługowa (Pg, m ) ...
3

Kubatura budynku (V, m )

Biała Podlaska, 2019-11-14

Zdjęcie budynku

Spis treści:
1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd
6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody
8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia
9) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunków granicznych wg
11) Urządzenia pomocnicze

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie
Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody ściany zewnętrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m •K]

Wsp.Ucmax wg
2
[W/m •K]

Warunek
spełniony

1

Ściana zewnętrzna

SZ 1

0,16

0,23

Tak

2

II. Przegrody podłogi na gruncie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m •K]

Wsp.Ucmax wg
2
[W/m •K]

Warunek
spełniony

1

Podłoga na gruncie mieszkanie

PG 1

0,13

0,30

Tak

2

III. Przegrody stropy wewnętrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m •K]

Wsp.Ucmax wg
2
[W/m •K]

Warunek
spełniony

1

Strop wewnętrzny

STW 1

0,15

0,18

Tak

2

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m •K]

Wsp.Ucmax wg
2
[W/m •K]

Warunek
spełniony

1

Drzwi zewnętrzne

DZ 1

1,30

1,50

Tak

2

Parametry przegród przezroczystych
V. Okna zewnętrzne

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U
2
[W/m K]

Wsp. g

Wsp.Umax
wg
2
[W/m •K]

Wsp.g wg

Warunek spełniony

1

Okno zewnętrzne

OZ 1

0,80

0,75

1,10

0,35

Umax

g

Tak

Nie
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania
zbiorowego

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o
2
współczynniku U >= 0,9 [W/m •K]

A0 = 0,00m

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych

Az = 163,12m

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego

Aw = 0,00m

Graniczna wartość powierzchni okien

A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 24,47m

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max

Warunek spełniony

2

2

2
2

3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych

3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z
gruntem

3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród.

Nazwa przegrody

Symbol

U [W/(m
2
•K)]

fRsi [W/(m
2
•K)]

fRsi>fRsi,max
2
[W/(m •K)]

Warunek

1

Ściana zewnętrzna

SZ 1

0,16

0,981

0,981 > 0,744

Spełniony

2

Podłoga na gruncie
mieszkanie

PG 1

0,13

0,976

0,976 > 0,859

Spełniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Biuro
Temperatura wewnętrzna strefy

θi

20,0

o

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze

Af

45,0

m

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi

qint

Pojemność cieplna budynku

Cm

Stała czasowa budynku
Udział granicznych potrzeb ciepła
-

C
2
2

4,0 W/m
3596000

J/K

τ

22,1

h

γH,lim

1,4

-

aH

2,5

-

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c
Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Średnia temperatura
o
zewnętrzna θe, C

-2,9

-3,1

3,3

9,8

13,7

16,8

18,1

16,3

12,1

8,0

2,3

-1,3

Liczba godzin w miesiącu tm, h

744

672

744

720

744

720

744

744

720

744

720

744

Miesięczna strata ciepła przez
przenikanie
-3
QH,th=10 •Htr•(θi-θe)•tm kWh/m-c

586

534

420

238

142

57

24

72

179

294

433

543

Miesięczna strata ciepła przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
-3
QH,zy=10 •Hzy•(θi-θi,yz)•tm
kWh/m-c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miesięczna strata ciepła przez
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy
kWh/m-c

586

534

420

238

142

57

24

72

179

294

433

543

Miesięczne zyski ciepła od
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c

129

174

356

438

525

581

594

539

369

264

130

101

Miesięczne wewnętrzne zyski
-3
ciepła Qint=qint•10 •Af•tm
kWh/m-c

134

121

134

129

134

129

134

134

129

134

129

134

Miesięczne zyski ciepła
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c

263

295

490

568

659

711

727

673

498

398

259

234

γH=QH,gn/QH,ht

0,44

0,54

1,25

3,36 15,08

-12,1
-15,4
-6,98
4
0

5,28

1,69

0,63

0,43

γH,1

0,43

0,49

0,89

2,30

9,22

0,00

0,00

0,00

3,49

1,16

0,53

0,43

γH,2

0,49

0,89

2,30

9,22 15,08

0,00

0,00

0,00 10,18

3,49

1,16

0,53

fH,m

1,00

1,00

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

1,00

1,00

0,00

0,00

Współczynnik wykorzystania
zysków ciepła, ηH,gn
Miesięczne zapotrzebowanie
na energię QH,nd,n=QH,ht ηH,gn•QH,gn kWh/m-c

0,92

0,89

0,63

0,29

0,07 -0,08 -0,14 -0,06

0,19

358,8 287,5
84,29
4
6

6,03

0,05

1,25 31,21

0,00

0,00

0,00

0,51

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok

0,85

0,93

191,8 330,7
0
8
1291,8

Część budynku
Zestawienie stref
Numer
strefy
1

i

Af

-

m

m

o

C

kWh/rok

Biuro

44,95

114,00

20,0

1291,81

2

Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok]

V

Zapotrzebowanie na ciepło
QH,nd

Nazwa strefy

3

1291,81

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej
Część budynku
Ciepło właściwe wody, cw

4,19

kJ/(kg•K)

Gęstość wody, ρW

1000

kg/m

Temperatura ciepłej wody, θW
Temperatura zimnej wody, θO
Współczynnik korekcyjny, kR
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af
Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW
Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd

3

55

o

10

o

C
C

0,70

-

44,95

m

0,35

dm /(m •dzień)

210,53

3

2

2

kWh/rok

6)

Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

Część budynku
Nazwa źródła

Ogrzewanie elektryczne

Nr źródła

1

-

Udział procentowy

100

%

Rodzaj nośnika energii

Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna
systemowa

Współczynnik W H

3,00

-

Współczynnik W el

3,00

-

Energia użytkowa QH,nd

1291,81

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe,
płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe
kablowe

Sprawność wytwarzania ηH,g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe,
płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawność regulacji ηH,e

0,91

Wybrany wariant przesyłu

Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawność przesyłu ηH,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawność akumulacji ηH,s

1,00

-

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot

0,90

-

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00

kWh/rok

-

-

-

7)

Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

Część budynku
Nazwa źródła

Zasobnik elektryczny

Nr źródła

1

-

Udział procentowy

100,00

%

Rodzaj nośnika energii

Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna
systemowa

Współczynnik W W

3,00

-

Współczynnik W el

3,00

-

Energia użytkowa QW,nd

210,53

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przepływowy

Sprawność wytwarzania ηW,g

0,99

Wybrany wariant przesyłu

Centralne podgrzanie wody – system bez obiegów
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesyłu ciepłej wody

Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawność przesyłu ηW,d

0,86

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawność akumulacji ηW,s

0,86

-

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot

0,51

-

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W%

0,00

kWh/rok

-

-

8)

Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

Część budynku
Nazwa źródła

Nowe źródło światła

Nr źródła

1

Rodzaj nośnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Współczynnik W L

3,00

Współczynnik W el

3,00

-

Energia użytkowa El,i%

483,21

kWh/rok

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af

44,95

m

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD

2250,00

h/rok

Czas użytkowania oświetlenia noc tN

250,00

h/rok

Rodzaj regulacji

Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie

Wpływ światła dziennego FD

1,00

Rodzaj regulacji

Ręczna

Wpływ nieobecności pracowników FO

1,00

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na
wymaganym poziomie

Nie

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC

1,00

-

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L%

-

kWh/rok

-

2

-

-

9)

Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

Część budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr źródła

1

Nazwa źródła

Ogrzewanie elektryczne

Suma

QU,H

QK,H

QP,H

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

1291,81

1433,91

4301,72

1291,81

1433,91

4301,72

Przygotowanie ciepłej wody
Nr źródła

1

Nazwa źródła

Zasobnik elektryczny

Suma

QU,W

QK,W

QP,W

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

210,53

412,12

1236,37

210,53

412,12

1236,37

QU,L

QK,L

QP,L

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

Oświetlenie wbudowane
Nr źródła

1

Nazwa źródła

Nowe źródło światła

Suma

-

483,21

1449,64

-

483,21

1449,64
2

Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af

33,42

kWh/(m •rok)

Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af

51,82

kWh/(m •rok)

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L

6987,72

kWh/rok

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af

155,46

kWh/(m •rok)

2

2

Budynek referencyjny wg
2

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku

Af

44,95

m

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej

EPH+W

60,00

kWh/(m •rok)

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby
oświetlenia

Δ EPL

100,00

kWh/(m •rok)

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia,
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia

EPmax

160,00

kWh/(m •rok)

Sprawdzenie warunku na EP
2

2

EP kWh/(m •rok)
155,46

<

EPmax kWh/(m •rok)

Uwagi

160,00

Warunek spełniony

2

2

2

10)

Sprawdzenie warunków granicznych wg

Nazwa

Spełniony

Warunek izolacyjności cieplnej przegród

Tak

Warunek powierzchni okien

Tak

Warunek EP < EPmax

Tak

Niespełniony

Uwagi

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

11)

Urządzenia pomocnicze

Lp.

System

Zapotrzebowanie na
energię pomocniczą
końcową Epom [kWh/rok]

1

Ogrzewanie

82,14

2

Ogrzewanie

747,60

3

Ogrzewanie

747,60

4

Przygotowanie ciepłej wody

32,04

Uwagi

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

1. Opis ogólny
Niniejsza analiza ma na celu wskazanie możliwości racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło poprzez
porównanie z systemem konwencjonalnym.
Dostępne nośniki energii: olej opałowy, węgiel, biomasa, energia elektryczna.
Przy konwencjonalnym systemie zaopatrzenia budynku w energię rozważano
kotłownię na:
- kocioł na paliwo stałe - węgiel kamienny,
- kocioł na olej opałowy,
- kocioł na gaz LPG.
Brak możliwości podłączenia się do sieci gazowej.
Do analizy zaopatrzenia budynku w energię przyjęto system konwencjonalny oparty
na kotłowni na paliwo stałe - pelet oraz system alternatywny oparty na ogrzewaniu
elektrycznym.

2. Metoda obliczeń
K = [(Q K,H + QK,W) ˙ Kj + Ke ] ˙ T + Kk + Af ˙ (Kin + Kcwu) [zł]
gdzie:
K - nakład finansowy poniesiony na realizację systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u.
odniesiony do okresu T [zł],
QK,H - roczne zapotrzebowanie na energię użytkową przez system grzewczy i wentylacyjny
do ogrzewania i wentylacji [kWh/rok],
QK,W - roczne zapotrzebowania na energię użytkową przez system do podgrzania ciepłej
wody użytkowej [kWh/rok],
Kj - koszt wytworzenia 1kWh ciepła [zł/kWh],
Ke - roczny koszt eksploatacyjny systemu - konserwacja, przeglądy gwarancyjne [zł/rok],
Af - powierzchnia ogrzewana obiektu [m2],
T - czas wykonania analizy [a],
KK - całkowity koszt dostawy i montażu urządzeń grzewczych i do przygotowania c.w.u.[zł],

Kino - jednostkowy koszt wykonania instalacji grzewczej [zł/m2],
Kcwu - jednostkowy koszt wykonania instalacji cwu [zł/m2].

Do obliczeń przyjęto:
QK,H - wartość obliczona programem ArCaDia - Termo STD 4.2.[ kWh/a]
QK,W - wartość obliczona programem ArCaDia - Termo STD 4.2. [ kWh/a]

Wartości kosztów wytworzenia 1kWh ciepła przyjęto ze strony internetowej:
http://instalreporter.pl/ogolna/koszty-wytwarzania-1-kwh-ciepla-z-gazu-oleju-pradu/
Ke - 200 zł - roczny koszt przeglądu i konserwacji kotłowni na olej opałowy, węgiel, drewno,
LPG, gaz ziemny,pelet
Koszt przeglądu i konserwacji urządzeń podano na podstawie danych otrzymanych przez
lokalne firmy,
T = 10 lat - czas wykonania analizy,
Kino = 10 zł/m2 - cena jednostkowa wykonania instalacji przesyłowej ogrzewania wodnego z
grzejnikami płytowymi z regulacją miejscową,
Kcwu = 5 zł/m2- cena wykonania instalacji przesyłowej cwu,
KK - 12 000 zł - koszt montażu urządzeń do ogrzewania i przygotowania cwu dla kotłowni na
paliwo węgiel wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej,

KK - 55 000 zł - koszt montażu urządzeń do ogrzewania i przygotowania cwu dla pompy
ciepła.

Wariant I
Obliczenie nakładów finansowych niezbędnych do ogrzania budynku i przygotowania
ciepłej wody użytkowej w okresie 10 lat z zastosowaniem kotłowni na pelet.
K1 = [(Q K,H + QK,W) ˙ Kj + Ke ] ˙ T + Kk + Af ˙ (Kino + Kcwu) = 15 229 zł
gdzie:
QK,H = 1292 kWh/a
QK,W = 211 kWh/a
Kj =0,17 zł/kWh
Ke = 200 zł
T =10 lat
Kk = 10 000 zł
Af =44,95 m2
Kino = 10 zł/m2
Kcwu = 5 zł/m2

Wariant II
Obliczenie nakładów finansowych niezbędnych do ogrzania budynku i przygotowania
ciepłej wody użytkowej w okresie 10 lat z zastosowaniem ogrzewania elektrycznego.
K2 = [(Q K,H + QK,W) ˙ Kj + Ke ] ˙ T + Kk + Af ˙ (Kino + Kcwu) = 14 885 zł
gdzie:
QK,H = 1292 kWh/a
QK,W = 211 kWh/a
Kj =0,38 zł/kWh
Ke = 50 zł
T =10 lat
Kk = 65 00 zł
Af =44,95 m2
Kino = 10 zł/m2

Kcwu = 5 zł/m2
Wybór systemu
Całkowity koszt przy zastosowaniu kotłowni na paliwo stałe - pelet wyniesie 15 229 zł
i będzie wyższy od wariantu z ogrzewaniem elektrycznym, gdzie nakłady wyniosą 14 885 zł.
W projekcie budowlanym przewiduje się zastosowanie do ogrzewania i
przygotowania ciepłej wody użytkowej – energii elektrycznej - grzejniki oraz zasobnik ciepłej
wody użytkowej.

Inwestor:

Nadleśnictwo Chotyłów w Chotyłowie
Chotyłów, ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac

Obiekt:

Budynek kancelarii leśnictwa Terespol

Adres:

Podolanka, 21-550 Terespol
dz. nr geod. 185/3

Tytuł Opracowania:

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Branża: architektoniczno – konstrukcyjna

Funkcja

Projektant:

Imię i nazwisko

mgr inż. arch. Mirosław Dieduch
ul. Polna 22

Nr uprawnień

234/LBOKK/2018
Specj. architekt.

21-500 Biała Podlaska

Biała Podlaska,14 listopada 2019 r.

Podpis

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich
realizacji
Zakres robót obejmuje budowę budynku kancelarii leśnictwa Terespol na działce Nr geod.
185/3 w miejscowości Podolanka, gm. Terespol.
Kolejność wykonywanych robót:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty budowlano - montażowe
- roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Przedmiotowa działka obecnie jest niezabudowana. Teren przyszłej inwestycji jest
nieogrodzony.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać szczególne
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować plac budowy. Główny
realizator inwestycji obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w
tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmować w szczególności:
- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi i w miarę
potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość
ogrodzenia powinna wynosić min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn
budowlanych.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy
wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg
komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków
transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub
innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po
których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków
większych niż 10%. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oświetlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające
przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania
narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.
Na terenie budowy powinny być również wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów,
wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

4. Przewidywane
budowlanych

zagrożenia

występujące

podczas

realizacji

robót

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu)
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian
wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem
pochodzącym z wykopu)
- potrącenie pracownika łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy (brak
wygrodzenia strefy pracy koparki)
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić
napisy ostrzegawcze. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu
terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych:
- upadek pracownika z wysokości
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0
m od poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem
z wysokości.
Ważne jest ustalenie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z
wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem
rusztowania)
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy
użyciu ruchomych podestów roboczych lub rusztowań. Montaż rusztowań, ich
eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz
monterzy podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika
budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych
(roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z
instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony
tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny
należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło
spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umożliwić
swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenia wstępne
- szkolenia okresowe
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów
szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („Instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia wstępne na stanowisku pracy (”Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
- niewłaściwa ogólna organizacja pracy
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
- niewłaściwy stan czynnika materialnego
- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
- wady materiałowe czynnika materialnego
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości,
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Inwestycja wymaga sporządzenia planu BIOZ.

Opracował:

II. INSTALACJE SANITARNE – część opisowa
II.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodkan i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku kancelarii leśnictwa Terespol [dz.
185/3] w miejscowości Podolanka, gm. Terespol, pow. bialski.
Projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawiera on część opisową i rysunkową.
II.2. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora
2. Uzgodnienie z Inwestorem
3. Obowiązujące przepisy i normy
4. Wizja lokalna
II.3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje:
- instalację wodociągową,
- instalację kanalizacyjną,
- instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
II.4. INSTALACJE WOD-KAN
Budynek zasilany jest w wodę z projektowanego wg oddzielnego opracowania,
przyłącza wodociągowego PE32. Projektowany wodomierz znajdować się będzie
w pomieszczeniu gospodarczym. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie
miejscowo w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych usytuowanych w
pomieszczeniu łazienki i kuchni.
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą przewodem ks110 do
projektowanej wg oddzielnego opracowania przydomowej oczyszczalni ścieków.
II.4.1. Instalacja wody zimnej
Rurociągi poziome instalacji wodociągowej prowadzić w posadzkach. Podejścia
pod urządzenia wkuć w ściany. Przewody doprowadzające wodę zimną do celów bytowogospodarczych wykonać z PP.
Przewody rozprowadzające oraz podejścia do baterii i zaworów czerpalnych
wykonać w posadzce z rur tworzywowych PP łączonych poprzez pierścienie zaciskowe.
Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody pitnej.
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych należy wykonać przy pomocy giętkich
przewodów w oplocie metalowym.
Dobrano następującą armaturę dla instalacji wody zimnej:
- baterie sztorcowe,
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- zawory odcinające kulowe
- zawory odcinające kulowe na podejściach do punktów czerpalnych,
Woda doprowadzana będzie do wszystkich punktów czerpalnych. Należy zachować spadek
przewodów w wysokości 0,3% w kierunku przeciwnym do przepływu wody.
W miejscach przejść przewodów wody zimnej przez przegrody budowlane założyć tuleje
ochronne.
II.4.2. Instalacja wody ciepłej
Ciepła woda przygotowywana będzie w pojemnościowych podgrzewaczach
elektrycznych usytuowanych w pom. łazienki (zb. poj. 10l, moc 2,0kW) pod stropem
zgodnie z cz. rysunkową oraz kuchni (zb. poj. 10l, moc 2kW) pod zlewozmywakiem.
Wszystkie przewody doprowadzające wodę ciepłą zaprojektowano z rur PP.
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.
Dobrano następującą armaturę dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej:
- zawory odcinające kulowe na podejściach do punktów czerpalnych,
Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie niższej niż 55ºC i nie wyższej niż 60ºC.
Po każdym postoju instalacji cwu, przed ponowną eksploatacją należy wykonać
dezynfekcję termiczną (przegrzew instalacji) przy temperaturze wody nie niższej niż
70oC.
II.4.3. Izolacja termiczna
Przewody poziome i pionowe wody zimnej należy zaizolować otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z normą PN-85/B-02421.
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej:
Dla przewodów prowadzonych podtynkowo i natynkowo:
• grub. 9mm - dla zimnej wody
II.4.4. Obliczenia instalacji wodociągowej
Zapotrzebowanie na wodę zimną wynikające z urządzeń:
Lp. Rodzaj przyboru
qn
Minimalne
Ilość
ciśnienie
przyborów
wypływu
[l/s]
[MPa]
szt.
1
umywalka
0,07
0,1
1
2
zlewozmywak
0,07
0,1
1
3
płuczka zbiornikowa 0,13
0,05
1
4
zawór czerpalny
0,30
0,1
2

Przepływ obliczeniowy wody zimnej:
q = 0,682 (SUMAqn)0,45-0,14 = 0,50[l/s]
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Suma qn

[l/s]
0,07
0,07
0,13
0,30
Razem: 0,87[l/s]

II.4.5. Zestawienie materiałów instalacji wodociągowej
Lp
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Charakterystyka
Rury PP 20x2,8
Rury PP 25x3,5
Rury stalowe podwójnie ocynkowane dn20
Przycisk spłukujący do wc
Przyłącze elastyczne do wc 200mm, dn 15
Zawór kulowy do wc dn 15
Baterie umywalkowe termostatyczne sztorcowe z wężem
elastycznym i kranikami montażowymi ½”
Baterie zlewozmywakowe sztorcowe z wężem elastycznym
i kranikami montażowymi ½”
Zawór kulowy odcinający dn 15
Zawór kulowy odcinający dn 20
Zawór czerpalny ze złączką do węża dn15 (woda
zimna+woda ciepła)

Wymiar
m
m
m
szt.
szt.
szt.

Ilość
12,0
5,0
2,0
1,0
1,0
1,0

szt.

1,0

szt.

1,0

szt.
szt.
szt.

5,0
3,0
2,0

II.4.6. Opis rozwiązania technicznego instalacji kanalizacyjnej
W opracowywanym budynku zaprojektowano wewnętrzną instalacje kanalizacyjną
odprowadzającą ścieki do projektowanej, wg oddzielnego opracowania przydomowej
oczyszczalni ścieków. Przewody poziome i pionowe prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.
Podejścia kanalizacyjne z umywalki, natrysku i zlewozmywaku wkuć w ściany. Pion
kanalizacyjny wkuć w ścianę, poziomy kanalizacyjne prowadzić w bruździe posadzkowej,
zgodnie z częścią rysunkową. Przewody kanalizacyjne poziome, pionowe oraz wszystkie
podejścia odpływowe od przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek PP kielichowych o
złączach uszczelnianych pierścieniami gumowymi. W miejscach przejść przewodów
kanalizacyjnych przez przegrody budowlane założyć tuleje ochronne.
Pion kanalizacyjny ozn. 1 PP110 zakończyć wywiewką wentylacyjną dn160 wyprowadzoną
ponad dach na wys. ~50cm. Przy zlewozmywaku w pom. kuchni zamontować syfon
zintegrowany z zaworem napowietrzającym.
Mocowanie przewodów należy wykonać za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one
mocować przewody pod kielichami.
Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych:
dla średnicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m
dla średnicy: >110 mm rozstaw co 1,25m
Minimalna ilość uchwytów przewodów pionowych wynosi:
1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnację
1 uchwyt przesuwny na kondygnację.
Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi robót
kanalizacyjnych.
Średnice podejść pod przybory podano w poniższej tabeli:
Przybór sanitarny
Średnica podejścia [m]
Umywalka
0,04
Zlewozmywak
0,05
Miska ustępowa
0,10
Wpust podłogowy dn100
0,10
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W przypadku, jeśli podejście pod urządzenie przekracza dopuszczalną odległość
podaną w PN i konieczne jest wykonanie więcej niż trzech zmian kierunku należy
zwiększyć średnicę o jedną dymensję. Podejścia pod urządzenia prowadzić ze spadkiem
min. 2% w kierunku pionu kanalizacyjnego.
W miejscach przejść przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane założyć tuleje
ochronne. Mocowanie przewodów należy wykonać za pomocą uchwytów lub obejm.
Powinny one mocować przewody pod kielichami.
Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych:
dla średnicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m
dla średnicy: >110 mm rozstaw co 1,25m
Minimalna ilość uchwytów przewodów pionowych wynosi:
1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnację
1 uchwyt przesuwny na kondygnację.
Wykonaną
instalację
kanalizacyjną
należy
poddać
badaniu
szczelności
i odbiorowi robót kanalizacyjnych.

II.4.7. Obliczenia instalacji kanalizacyjnej

Urządzenie

Liczba

Umywalka
Zlewozmywak
Miska ustępowa
Wpust podłogowy
Razem

1
1
1
2

DU
[l/s]
0,5
0,8
2,0
0,8

ΣDU
[l/s]
0,5
0,8
2,0
0,8
4,9

Natężenie przepływu ścieków:

Qww = 0, 7 x

∑ DU = 0, 7 x

4,9 = 1,55[l / s ]

II.4.8. Zestawienie materiałów instalacji kanalizacyjnej

1
3
4
5
6
9
10
11
12

Rura kanalizacyjna jednokielichowa PP 110
Rura kanalizacyjna jednokielichowa PP 50
Rura kanalizacyjna jednokielichowa PP 40
Wywiewka wentylacyjna dn160
Rewizja dn110
Umywalka dla niepełnosprawnych
Miska ustępowa dla niepełnosprawnych
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
Wpust podłogowy dn 110, kratka 240x240mm
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m
m
m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

12,0
5,0
2,0
1
1
1
1
1
2

II.4.12. Uwagi końcowe
1. Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz:
normami PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - " Roboty instalacji sanitarnych i
przemysłowych " - wyd. 1974 r. warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wewnętrznych instalacji wodociągowych – COBRTI INSTAL, Warszawa 2003,
wytycznymi producentów i dostawców urządzeń.
2. Wszystkie roboty należy prowadzić przestrzegając przepisów bhp i ppoż.
3. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.
4. Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą
pitną, powinny być wykonane z materiałów niewpływających ujemnie na jakość
wody i mieć opinię higieniczną – atest PZH, dopuszczający do przesyłania wody
pitnej.
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II.5. INSTALACJA WENTYLACJI
II. 5.1. Opis projektowanych rozwiązań instalacji wentylacji

Założenia do projektu
Przyjęto następujące, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, założenia:
- obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy: te=-22oC, wilgotność względna
powietrza φe=90%,
- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach przebywania ludzi w okresie zimy: ti=+20 oC,
- przydział powietrza zewnętrznego na osobę wyniesie:
- w pomieszczeniach wentylowanych minimum 30 m3/h*osoba - dorosły.

Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego
NR
POM.

OPIS POMIESZCZENIA

1
2
3
4
5
6

WIATROŁAP
KUCHNIA
BIURO
POCZEKALNIA
ŁAZIENKA
POM. GOSPODARCZE

POW.
[m2]
3,43
4,02
20,59
6,76
5,22
5,00

Kubatura
[m3]
8,92
10,45
53,53
17,58
13,57
13,00

Krotność
wymian
PARTER
2
5
3
4
4
2

Ilość powietrza
3
[m /h]
20
70
160
60
50
20

Nawiew
3
[m /h]

Wywiew
3
[m /h]

160
60
Nawiew razem
220

20
70
60
50
20
wywiew razem
220

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
realizowany za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym z
odzyskiem wilgoci o wydajności maksymalnej 250m3/h.

System rekuperacji - NW1
Dla potrzeb wentylacji pomieszczeń biurowych zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną z
odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Powietrz nawiewane będzie do pomieszczeń czystych tj
biuro, poczekalnia, a usuwane z pomieszczeń gdzie mogą pojawić się zanieczyszczenia i zapachy tj
kuchnia, łazienka, pom gospodarcze.
Zaprojektowano centralę wentylacyjną VAM250FC. Centrala

posiada wysokosprawny

heksagonalny wymiennik krzyżowy, zapewniający do 77% odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, oraz
dodatkowo odzysk wilgoci. Obudowa centrali samonośna - wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej, z
pokrywą inspekcyjną mocowaną do obudowy i izolacją cieplno-akustyczna z maty kauczukowej. Filtry
powietrza czerpnego i wywiewnego zapewniają doskonałą filtrację powietrza i zabezpieczają wymiennik

6

przed zabrudzeniem. Inne zalety centrali VAM250FC to bardzo niski poziom hałasu, niskie zużycie energii,
oraz wysoka niezawodność.
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Serowanie pracą centrali realizowane jest poprzez naścienny panel z wyświetlaczem.
Automatyka pozwala na sterowanie: pracą wentylatorów i wydajnością centrali, bypassem, filtrami nawiewu
i wywiewu.
Centrala zlokalizowana będzie na poddaszy nieużytkowym. Rozprowadzenie powietrza do
pomieszczeń zaprojektowano za rur stalowych ocynkowanych sztywnych typu Spiro prowadzonych po
poddaszu w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej gr 2x50mm np. typu Klimafix.
Powietrze zewnętrzne do centrali dostarczane będzie poprzez czerpnię ścienną o wymiarze fi 160mm.
Kanał czerpny w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej gr 2x50mm np. typu Klimafix.
Powietrze wyrzucane z centrali będzie poprzez wyrzutnię dachową o wymiarze fi160mm zamontowanej na
podstawie dachowej BII. Kanał wyrzutowy w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej gr
2x50mm np. typu Klimafix. Nawiew i Wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany poprzez zawory
powietrzne okrągłe sufitowe DS. Regulacja wydajności powietrza na każdym anemostacie okrągłym
poprzez zawory powietrzne i montowane kanałach przepustnice regulacyjne. Przed oddaniem instalacji do
użytku należy bezwzględnie przeprowadzić próby działania, oraz regulacji instalacji wentylacji.
Sterowanie pracą centrali odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez producenta
centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Na kanale czepnym pomiędzy czerpnią zewnętrzna a centralą należy zamontować wstępną
kanałową nagrzewnicę elektryczną wraz z automatyką sterującą (termostaty uruchomienia i wyłączenia,
presostat, styczniki). Nagrzewnica elektryczna uruchamiana będzie automatycznie w okresach
ekstremalnych mrozów poniżej minus 15°C i ma za zadanie zabezpieczyć wymiennik centrali. Automatyka
ma możliwość regulacji temperatur granicznych pracy.
II. 5.2. Wytyczne dla branż
Wytyczne budowlane:
−

Wykonać zawieszenie centrali.

−

Wykonać w przegrodach budowlanych niezbędne otwory dla przeprowadzenia przewodów

instalacji wentylacyjnej i elektrycznej.

Wytyczne elektryczne:
−

wykonać instalację elektryczną zasilającą urządzenia. Pobór mocy przedstawiono

w tabeli poniżej
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System

NW1

Urządzenie

VAM 250FC

Nagrzewnica
elektryczna wstępna

Zasilanie

230V~

230V~

Nominalny pobór
mocy [W]

Ilość
[szt.]

Miejsce
doprowadzenia
zasilania

Maks. moc
wentylatorów
2 x 132W

1

Poddasze

1

Poddasze

Moc max
nagrzewnicy
1500W

II. 5.3. Montaż, rozruch i badania instalacji
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami zawartymi w
Wymagania Techniczne COBTRI "Instal-Warszawa" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych Warszawa, wrzesień 2002r. Przewody instalacji są połączone z centralami i wentylatorami
za pomocą połączeń elastycznych. Przejścia przewodów instalacji przez przegrody budowlane należy
wykonać z użyciem wypełnień tłumiących. Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej należy
zabezpieczyć przed korozją w miejscach ubytku powłoki cynkowej. Elementy nieocynkowane (podpory,
uchwyty itp.) czyścić do drugiego stopnia czystości wg PN-H/07050, a następnie malować farbą ftalową
antykorozyjną podkładową, a następnie nawierzchniową.
Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi
podanymi w DTR i instrukcjach urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami.
Instalację wentylacji należy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z września 2002 r.
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń,
certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia
muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
Właściwa eksploatacja zaprojektowanych instalacji wymaga:
• opracowania odpowiednich instrukcji obsługi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,
• przeszkolenia osób (osoby) zajmujących się nadzorem i bieżącą eksploatacją instalacji,
• okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.
9

Wszystkie zaproponowane urządzenia mogą zostać zastąpione urządzeniami równoważnymi
technicznie innych firm. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim – Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami).
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1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku
kancelarii leśnictwa Terespol zlokalizowanym na działce nr ewid. 185/3 w miejscowości
Podolanka, gm. Terespol, pow. bialski.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- rozdzielnicę główną budynku
- wewnętrzną linię zasilającą – wlz (zasilanie rozdzielnicy głównej)
- instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego
- instalację gniazd wtykowych oraz DATA/TV/TEL
- instalację zasilania urządzeń grzejnych i wentylacyjnych
- instalację zasilania i sterowania rolet zewnętrznych
- instalację alarmową
- instalację ochrony od porażeń
- instalację ochrony przepięciowej
- instalację połączeń wyrównawczych
- instalację odgromową
Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych zalicznikowych w związku z czym nie
wymaga uzgodnienia przez Zakład Energetyczny.
1.2. Podstawa techniczna opracowania
Podstawą opracowania niniejszego projektu są:
a) projekt architektoniczno-konstrukcyjny
b) wytyczne branżowe oraz obowiązujące przepisy i normy
c) warunki techniczne przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Lublin
d) uzgodnienia z inwestorem.
1.3. Parametry techniczne zasilania obiektu
Napięcie sieci zasilającej
Układ pracy sieci zasilającej
Ochrona przy uszkodzeniu
Moc przyłączeniowa
Miejsce dostarczenia energii
Moc szczytowa
Prąd obciążenia złącza ZKL
Zabezp. główne w złączu ZKL

- Un= 400/230 V; 50 Hz
- TN-C
- „samoczynne wyłączenie zasilania”
- Pp= 18 kW
- zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia
głównego w złączu ZKL w kierunku
instalacji odbiorcy
- Ps= 16,03 kW
- Ib= 24,9 A
- In= 32 A; charakterystyka C

1.4. Zasilanie obiektu
Obiekt zasilany będzie z projektowanego wg odrębnego opracowania złącza
kablowo-pomiarowego ZKL zlokalizowanego w linii ogrodzenia posesji.
Od złącza ZKL do rozdzielnicy głównej budynku kancelarii leśnictwa oznaczonej RG
zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym poprowadzić wewnętrzną linię zasilającą
typu YAKY 4x25mm2 (rys. nr E7).
Kabel wlz układać w wykopie w ziemi na głębokości 0,7 m zgodnie z normą N SEP-E-004,
a w dalszej kolejności po ścianie pod warstwą ocieplenia w rurze sztywnej PVC Ø50.

1.5. Układ pomiarowy
Projektowany wg odrębnego opracowania układ pomiarowy zlokalizowany będzie w
złączu kablowo-licznikowym ZKL w linii ogrodzenia posesji.
Zastosowany będzie układ pomiarowy bezpośredni 3-fazowy na napięciu 0,4kV.
1.6. Rozdzielnica główna RG
Rozdzielnica główna RG zlokalizowana będzie w pomieszczeniu gospodarczym
budynku kancelarii leśnictwa na poziomie parteru. Projektuje się rozdzielnicę w obudowie z
tworzywa w II klasie ochronności o stopniu ochrony IP65 montowaną n/t na wysokości 1,9m
do górnej krawędzi obudowy.
Rozdzielnica zostanie wyposażona w wyłącznik główny zasilania, wyłączniki różnicowo–
prądowe do ochrony przeciwporażeniowej oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych
wyłącznikami nadmiarowo–prądowymi o wartościach dobranych do obciążenia
poszczególnych obwodów. W rozdzielnicy znajdzie się ponadto kontrola obecności napięcia
oraz ochronnik przepięciowy klasy C. Schemat elektryczny rozdzielnicy wg rys. nr E1.
1.7. Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego
Dla oświetlenia ogólnego wszystkich pomieszczeń w budynku projektuje się oprawy
oświetleniowe energooszczędne typu LED firmy LUXIONA.
Oprawy należy montować na suficie lub naściennie.
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano nw. oprawy oświetleniowe:
- pom. biurowe, kuchnia, poczekalnia – oprawy typu Europanel LED 4800LM
PLX 32W
- wiatrołap, pom. gospod., łazienka – oprawy typu Ametyst New LED 3000LM 18W
i Ametyst New LED 4000LM 28W
- poddasze nieużytkowe – oprawy typu Neptun Compact LED 4000LM 32W
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie ręcznie za pośrednictwem tradycyjnych
łączników oświetleniowych firmy OSPEL montowanych p/t w ramkach pojedynczych lub
wielokrotnych o stopniu ochrony IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44. Łączniki
montować na wysokości 1,2÷1,4 m nad poziomem posadzki.
Sposób rozmieszczenia oraz typy opraw i łączników przedstawiono na planie instalacji
oświetlenia – rys. nr E2.
Oświetlenie zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie.
Oświetlenie miejsc pracy.
Przyjęto następujące poziomy natężenia oświetlenia:
- pom. wiatrołapu
– 100 lx
- pom. gospodarcze
– 100 lx
- pom. poczekalni, łazienki, wc
– 200 lx
- pom. kuchni
– 300 lx
- pom. biurowe
– 500 lx
Z obwodu oświetleniowego zasilić sygnalizację wejściową. Zastosować dzwonek 230V AC
typu GNS-921 firmy ZAMEL współpracujący z przyciskiem dzwonkowym.
Na drodze ewakuacyjnej w celu oświetlenia awaryjnego projektuje się oprawy oznaczone
symbolem „AW..”. W tym celu należy zastosować oprawy typu LVNO 3W (SE AT CNBOP),
LVNC 3W (SE AT CNBOP) i AXNO 3W (SE AT CNBOP; IP65) wyposażone w moduły
awaryjne 1h pozwalające na 1-godzinny czas pracy opraw w przypadku zaniku napięcia
zasilającego. Zapewniono natężenie oświetlenia ewakuacyjnego min. 1 lx na powierzchni
drogi ewakuacyjnej wzdłuż środkowej linii oraz min. 0,5 lx na powierzchni pozostałej drogi
ewakuacyjnej. Oprawy montować na suficie lub naściennie.

Na drodze ewakuacyjnej w celu wskazania kierunku ewakuacji projektuje się oprawy
ewakuacyjne kierunkowe oznaczone symbolem „EW..”.
W tym celu należy zastosować oprawy typu EXIT 1W (SE AT CNBOP; IP65) i EXIT 3W (SE
AT/TR CNBOP; IP65) wyposażone w moduły awaryjne 1h pozwalające na 1-godzinny czas
pracy opraw w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Oprawy wyposażone są dodatkowo
w podświetlany piktogram, który wskazuje kierunek ewakuacji. Oprawy montować na suficie
lub naściennie. Ponadto wyjścia i ciągi komunikacyjne należy oznaczyć naklejkami z
fluoroscencyjnymi piktogramami.
Lokalizacja opraw wg rys. nr E2 - instalacja oświetlenia. Instalację oświetleniową
wykonać przewodami typu YDYżo 2/3/4x1,5mm2 - 750V układanymi w rurkach
instalacyjnych karbowanych bezhalogenowych RKLGHF Ø34/29 (z pilotem) pod lub nad
płytą g-k/g-w w warstwie wełny mineralnej. Zastosować puszki instalacyjne bezhalogenowe
PK-60 przystosowane do płyt g-k/g-w. W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych
stosować osprzęt IP44, w pozostałych pomieszczeniach IP20. Oprawa zewnętrzna
załączana czujnikiem ruchowo-zmierzchowym z nastawą czasową. Lokalizacja i typy
poszczególnych łączników wg rys. j.w. - instalacja oświetlenia.
1.8. Instalacja gniazd wtykowych oraz DATA/TV/TEL
Instalację gniazd wtykowych 230V AC i 400/230V AC wykonać przewodami typu
YDYżo 3(5)x2,5mm2 - 750V układanymi w rurkach instalacyjnych karbowanych
bezhalogenowych RKLGHF Ø34/29 (z pilotem) pod lub nad płytą g-k/g-w w warstwie wełny
mineralnej. Zastosować puszki instalacyjne bezhalogenowe PK-60 przystosowane do płyt
g-k/g-w. Gniazda standardowe firmy OSPEL montowane p/t w ramkach pojedynczych lub
wielokrotnych o stopniu ochrony IP dostosowanym do charakteru pomieszczenia
(w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosować osprzęt IP44, w pozostałych
pomieszczeniach IP20). Gniazda wtykowe ogólne montować na wys. 0,3 m od posadzki, a
w pomieszczeniach wilgotnych i gospodarczych na wysokości 1,2-1,4 m od posadzki.
Gniazda i wypusty zasilające dedykowane montować na nw. wysokościach:
- gniazdo okapu
h= 2,2m
- gniazdo lodówki
h= 0,5m
- gniazdo zmywarki
h= 0,5m
- gniazdo pralki
h= 0,8m
- gniazdo nadblatowe
h= 1,1m
- wypust 3-faz.
h= 0,5m
Instalację gniazd wtykowych DATA (zasilanie sprzętu komputerowego) wykonać z
wydzielonego obwodu rozdzielnicy przewodem typu YDYżo 3x2,5mm2 - 750V układanym w
rurkach instalacyjnych j.w.. Zastosować standardowe gniazda DATA z kluczem (kolor
czerwony) firmy OSPEL o stopniu ochrony IP20; montowane p/t na wys. 0,3m od posadzki
w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.
Instalację gniazd radiowo-telewizyjnych wykonać przewodem koncentrycznym o
impedancji 75Ω np. TT-113 układanym w rurkach instalacyjnych j.w.. Zastosować
standardowe gniazda RTV+SAT firmy OSPEL montowane p/t na wys. 0,3m od posadzki w
ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.
Instalację gniazd komputerowych i telefonicznych TEL wykonać przewodem UTP
4x2x0,5mm2 kat. 5e np. TT-UTP kat. 5e układanym w rurkach instalacyjnych j.w..
Zastosować standardowe gniazda komputerowe 2xRJ45 i gniazda telefoniczne 1xRJ45
firmy OSPEL montowane p/t na wys. 0,3m od posadzki w ramkach pojedynczych lub
wielokrotnych.
Jako punkt zbiorczy instalacji teleinformatycznej TEL w pom. wiatrołapu zaprojektowano
szafkę teletechniczną w wykonaniu p/t typu TeSM-101 firmy Telkom TELMOR, dla której
przewidziano zasilanie z wydzielonego obwodu rozdzielnicy głównej.

Lokalizacja i typy poszczególnych gniazd wg rys. nr E3 - instalacja gniazd wtykowych oraz
DATA/TV/TEL.
1.9. Instalacja zasilania urządzeń grzejnych i wentylacyjnych
W obiekcie przewidziano ogrzewanie pomieszczeń za pośrednictwem grzejników
elektrycznych konwekcyjnych o mocach od 500W do 2500W typu F125 firmy ATLANTIC.
Grzejniki wyposażone są w wbudowane regulatory temperatury pomieszczeń oraz wtyczki
do podłączenia zasilania. Dla grzejników projektuje się dedykowane gniazda wtykowe firmy
OSPEL zasilane z wydzielonych obwodów rozdzielnicy; montowane p/t na wys. ~0,8m od
posadzki w ramkach pojedynczych. Moce grzejników dobrano na podstawie wytycznych
branży sanitarnej uwzględniających utrzymanie wymaganych poziomów temperatury dla
poszczególnych pomieszczeń. W związku z powyższym wbudowane regulatory
temperatury należy nastawić tak, aby utrzymywały poniższe wartości temperatury:
- 16ºC – wiatrołap (1/5)
- 20ºC – biuro (1/1), poczekalnia (1/2), kuchnia (1/6), pom. gospodarcze (1/4)
- 24ºC – łazienka (1/3)
W celu podgrzania wody w pom. kuchni i łazienki przewidziano dwa elektryczne
podgrzewacze przepływowe o mocy 2000W każdy (pozostałe parametry wg branży
sanitarnej). Dla ogrzewaczy przepływowych projektuje się dedykowane gniazda wtykowe
firmy OSPEL zasilane z wydzielonych obwodów rozdzielnicy; montowane p/t na wys. ~0,5m
od posadzki w ramkach pojedynczych.
Na potrzeby zasilania centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na poddaszu
nieużytkowym przewidziano wydzielony obwód 1-faz. w rozdzielnicy, z którego należy
zasilić szafkę zasil.-sterowniczą centrali.
Zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP dostosowanym do charakteru pomieszczenia
(w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosować osprzęt IP44, w pozostałych
pomieszczeniach IP20).
Instalację zasilania urządzeń grzejnych i wentylacyjnych wykonać przewodem typu
YDYżo 3x2,5mm2 - 750V układanym w rurkach instalacyjnych karbowanych
bezhalogenowych RKLGHF Ø34/29 (z pilotem) pod lub nad płytą g-k/g-w w warstwie wełny
mineralnej. Zastosować puszki instalacyjne bezhalogenowe PK-60 przystosowane do płyt
g-k/g-w. Lokalizacja i typy poszczególnych urządzeń wg rys. nr E4 - instalacja zasilania
urządzeń grzejnych i wentylacyjnych.
1.10. Instalacja zasilania i sterowania rolet zewnętrznych
W budynku kancelarii leśnictwa we wszystkich 9-ciu otworach okiennych zgodnie z
branżą architektoniczną przewiduje się antywłamaniowe rolety zewnętrzne (np. firmy
ALUPROF) z napędem automatycznym. Dla instalacji rolet zewnętrznych przewidziano
wydzielony obwód 1-faz. w rozdzielnicy. Przyjęto całkowitą moc max. dla 9-ciu napędów
rolet na poziomie 2000W. Instalację zasilania i sterowania rolet wykonać przewodem typu
YDYżo 3/4/5x1,5mm2 - 750V układanym w rurkach instalacyjnych karbowanych
bezhalogenowych RKLGHF Ø34/29 (z pilotem) pod lub nad płytą g-k/g-w w warstwie wełny
mineralnej. Napęd (siłownik) każdej rolety współpracować będzie z dedykowanym
sterownikiem lokalno-grupowym typu ALUPROF DC209. Rolety sterowane będą lokalnie
przy oknach łącznikami żaluzjowymi góra/dół z blokadą mechaniczną zapobiegającą
podaniu napięcia na dwa kierunki jednocześnie. Zastosować łączniki żaluzjowe firmy
OSPEL montowane p/t na wysokości 1,2÷1,4 m nad poziomem posadzki w ramkach
pojedynczych o stopniu ochrony IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44.
Zastosować puszki instalacyjne bezhalogenowe PK-60 przystosowane do płyt g-k/g-w.

Sterowniki DC209 montować w puszkach bezhalogenowych PK-60 o podwójnej głębokości
na wys. 2÷2,2 m nad poziomem posadzki (wysokość zamocowania napędu rolety)
bezpośrednio nad łącznikami żaluzjowymi. Sterownik rolety łazienkowej umieścić w
puszcze instalacyjnej zamocowanej poza łazienką w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
Dodatkowo wszystkie rolety będzie można jednocześnie zamknąć lub otworzyć grupowym
łącznikiem żaluzjowym zlokalizowanym w pom. wiatrołapu. Schemat układu zasilania i
sterowania roletami wg instrukcji podłączenia sterownika DC209. Lokalizacja i typy
poszczególnych urządzeń wg rys. nr E5 - instalacja zasilania i sterowania rolet
zewnętrznych.
1.11. Instalacja alarmowa
W celu ochrony obiektu przed włamaniem i pożarem projektuje się instalację
alarmową firmy SATEL pracującą w konfiguracji bezprzewodowej.
Instalacja pracować będzie w oparciu o centralę alarmową typu PERFECTA 32-WRL
przeznaczoną do ochrony małych obiektów. Centrala standardowo wyposażona została
w moduł komunikacyjny GSM/GPRS pozwalający na realizację nw. funkcji:
- współpraca z aplikacjami na urządzeniach mobilnych pozwalająca na zdalny
dostęp (podgląd zdarzeń, dokonywanie modyfikacji ustawień)
- monitoring zdarzeń z powiadomieniem do np. straży pożarnej, agencji ochrony itp.
- powiadamianie głosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikację audio
(nasłuch dźwięków z chronionego obiektu).
Parametry centrali umożliwiają podział chronionego obiektu na dwie strefy z wyborem
trzech trybów czuwania (dzienny, nocny, pełny) w każdej ze stref.
Centrala alarmowa w wykonaniu n/t w standardowej obudowie z akumulatorem
zlokalizowana w pom. gospodarczym i zasilana z wydzielonego obwodu rozdzielnicy
głównej.
W celu uzbrojenia lub rozbrojenia danej strefy w chronionym budynku zastosowano
manipulator systemowy LCD typu PRF-LCD-WRL.
W ramach ochrony przed włamaniem we wszystkich pomieszczeniach na parterze
projektuje się bezprzewodowe czujki ruchu PIR typu MPD-300 oraz bezprzewodową czujkę
magnetyczną otwarcia drzwi wejściowych typu MMD-300.
W ramach ochrony pożarowej we wszystkich pomieszczeniach budynku łącznie z
poddaszem nieużytkowym (oprócz łazienki) projektuje się bezprzewodowe czujki dymu i
ciepła typu MSD-300 z wbudowaną sygnalizacją akustyczną.
Na zewnątrz budynku na elewacji bocznej na wys. ~4m przewiduje się sygnalizator
alarmowy akustyczno-optyczny typu MSP-300 R.
Dzięki radiowemu modułowi pracującemu w paśmie częstotliwości 433 MHz centrala
komunikuje się bezprzewodowo ze wszystkimi czujkami i elementami peryferyjnymi
instalacji takimi jak manipulatory, sygnalizatory itp.. Wszystkie czujki oraz elementy
peryferyjne pracujące w systemie bezprzewodowym instalacji alarmowej wyposażone są
standardowo w styki sabotażowe oraz w baterie litowe pozwalające na wieloletni okres
pracy bez konieczności wymiany.
Lokalizacja i typy poszczególnych elementów instalacji alarmowej wg rys. nr E6 - instalacja
alarmowa.
1.12. Instalacja ochrony od porażeń
Ochronę od porażeń projektuje się zgodnie z normą PN-HD 60364 „Instalacje
elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

Sieć zasilająca nN będzie pracowała w systemie TN-C, a instalacja odbiorcza na obiekcie
w systemie TN-C-S i TN-S. Rozdział przewodu PEN na PE i N oraz uziemienie punktu
rozdziału wykonać w rozdzielnicy głównej RG. Podstawowa ochrona przed dotykiem
bezpośrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie części czynnych - to znaczy przez
odpowiednio dobraną izolację przewodów, obudów aparatów i urządzeń elektrycznych.
Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu
realizowana jako „samoczynne wyłączenie zasilania” poprzez zastosowanie wyłączników
nadprądowych. Ochronę dodatkową realizują i uzupełniają także wyłączniki
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym (prądzie zadziałania) ∆In= 30mA; które mają czas
wyłączenia mniejszy niż 0,3s (wg normy twył<0,4s) oraz sieć połączeń wyrównawczych i
zastosowanie urządzeń elektrycznych w II klasie ochronności.
W projektowanej instalacji zastosowano przewód ochronny PE oznaczony kolorem żółtozielonym (trzecia żyła przewodu w instalacji jednofazowej lub piąta w trójfazowej).
1.13. Instalacja ochrony przepięciowej
W celu ochrony instalacji elektrycznej od przepięć w rozdzielnicy głównej RG należy
zainstalować ogranicznik przepięć klasy C. Ogranicznik należy włączyć pomiędzy przewody
robocze L1, L2, L3, N i przewód ochronny PE. W przypadku konieczności montażu
podwyższonej ochrony przed przepięciami urządzeń elektronicznych inwestor zastosuje
ochronniki montowane w gniazdach wtykowych lub listwy zasilające z ochronnikami
przepięciowymi.
1.14. Instalacja połączeń wyrównawczych
W pomieszczeniu gospodarczym na parterze w budynku kancelarii leśnictwa należy
zainstalować główną szynę uziemiającą GSU. Główną szynę uziemiającą należy połączyć z
uziomem otokowym wykonanym bednarką Fe/Zn 30x4mm2. Do szyny GSU przewodem
LgYżo 16mm2 należy przyłączyć przewody ochronne PE rozdzielnicy głównej RG oraz
dodatkowo wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy rurami metalowymi sieci gazowej,
wodociągowej, centralnego ogrzewania i wszystkimi elementami metalowymi na których w
wypadku awarii może pojawić się napięcie elektryczne.
W pomieszczeniach z wanną i/lub natryskiem należy wykonać miejscowe połączenia
wyrównawcze i należy nimi objąć: wannę/brodzik oraz grzejnik. Instalację wykonać
przewodami DYżo 4mm2 wyprowadzonymi z lokalnej szyny połączeń wyrównawczych.
Wszystkie podłączenia instalacji połączeń wyrównawczych główne i miejscowe wykonać za
pomocą systemowych zacisków, taśm i opasek uziemiających. Wszystkie połączenia i
przyłączenia przewodów ochrony przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób
pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją.
1.15. Instalacja odgromowa
Zgodnie z warunkami normy PN-EN 62305-1:2008 przyjęto II poziom ochrony
odgromowej przed wyładowaniami atmosferycznymi. Na dachu budynku zaprojektowano
zwody poziome na typowych wspornikach mocowanych do pokrycia z blachy trapezowej co
ok. 1m. Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn ∅8mm.
Przewody odprowadzające Fe/Zn ∅8mm należy prowadzić w rurze grubościennej,
ognioodpornej o grubości ścianki 5mm w warstwie izolacyjnej budynku. Złącza kontrolnopomiarowe umieścić w puszkach odgromowych produkcji Elko-Bis montowanych na
wysokości ~0,5 m od poziomu 0,00.
Uziom otokowy wykonać płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm ułożonym w ziemi na głębokości
0,6m w odległości 1m od krawędzi płyty fundamentowej. Od uziomu otokowego

wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4mm i połączyć z zaciskami złączy kontrolnopomiarowych na wysokości ~0,5m od poziomu 0,00. Połączenia przewodów uziemiających
z uziomem otokowym wykonać poprzez spawanie i zabezpieczyć przed korozją lepikiem.
Przewody odprowadzające instalacji odgromowej prowadzić w odstępach nie większych niż
co 10m. Kominy wyprowadzone ponad dach chronić za pomocą zwodów pionowych
(0,5m wypust drutu odgromowego Fe/Zn ∅8mm ponad komin). Główna szyna uziemiająca
będzie zlokalizowana na poziomie parteru obok rozdzielnicy głównej budynku. Zastosować
osprzęt firmy Elko-Bis.
Plan instalacji odgromowej i uziomu otokowego – rys. nr E8.
1.16. Uwagi końcowe
Roboty budowlano-montażowe wchodzące w zakres instalacji elektrycznych należy
wykonać zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
instalacji elektrycznych
- dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urządzeń
- obowiązującymi normami i przepisami.
Wszystkie zastosowane w zakresie projektu instalacji elektrycznych urządzenia, aparaty,
osprzęt, kable i przewody muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia.
Podczas realizacji należy zapewnić dostawę ww. urządzeń, aparatury i osprzętu od jednego
producenta (w danej kategorii).
Roboty powinni wykonywać i nadzorować pracownicy posiadający stosowne
kwalifikacje i uprawnienia. Należy zadbać, aby przed rozpoczęciem danej grupy robót
przeprowadzić z pracownikami instruktaż (szkolenie) ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień BHP. Poprawność wykonania instalacji potwierdzić pomiarami i udokumentować
protokołami.

2.1. Bilans mocy
L.p.
1
2
3
4
5

Odbiory rozdzielnicy
RG
Oświetlenie
Gniazda wtykowe 230V AC
Ogrzewanie
Inne
RAZEM

Pi [kW]

kj [-]

Pi x kj [kW]

2,0
12,0
8,0
22,5
44,5

0,9
0,3
0,5
0,6
-

1,8
3,6
4,0
13,5
22,9

kz [-]

Ps [kW]

0,7

1,26
2,52
2,8
9,45
16,03

2.2. Dobór kabli i zabezpieczeń
Rozdzielnica główna budynku – RG:
Ib=Ps /(√3·Un·cosφ)= 16,03/(1,73·0,4·0,93)= 24,9A
Sprawdzenie przekroju kabla wlz:
YAKY 4x25mm2; Iz=66A > 24,9A
Sprawdzenie zabezpieczenia kabla wlz:
Dane:
Ib=24,9A
Iz =66A
In zabezpieczenia = 32A
Sprawdzenie warunków:
Ib ≤ In ≤ Iz → 24,9A ≤ 32A ≤ 66A
I2 ≤ 1,45·Iz → 46,4A ≤ 95,7A

warunki spełnione

2.3. Obliczenie spadku napięcia w linii zasilającej wlz
Linia kablowa wlz relacji ZKL – RG:
∆UZ%=(100·P·l)/(γ·s·Un2)= (100·16030·32)/(35·25·4002)= 0,37%

