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OPIS TECHNICZNY 
ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNY 

 
1. Podstawa opracowania. 

– Zlecenie inwestora - Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Plac 
Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski. 

– Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Radzyń Podlaski. 

– Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.). 

– Dokumentacja technicznych badań podłoŜa gruntowego opracowana przez  
Zakład Prac Geologicznych mgr inŜ. Zbigniew Chwesiuk ul. Lubelska 69,       
22-100 Chełm. 

– Warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci niskiego 
napięcia PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. nr 42916 z dnia 30.03.2009 r.  
wydane przez Zakład Energetyczny Radzyń Podlaski.  

– Warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej        
L.dz. 555/2009 r. z dnia 27.03.2009 r wydane przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. 

– Warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej  L.dz. 200/2009 r. z dnia 
01.04.2009 r. wydane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    
w Radzyniu Podlaskim. 

– Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez Rejon Dystrybucji      
     Gazu Łuków, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa z dnia 21-04-2009 znak:  
     RDG-R150/0050/2009. 

– Projekt Architektoniczno-Budowlany hali widowiskowo-sportowej autorstwa 
pracowni projektowej MP Projekt Mirosław Pacek z Krakowa z rysunkami 
zamiennymi. 

– Uzgodnienia z inwestorem i inwentaryzacja stanu istniejącego. 
– Normy i normatywy projektowania. 
 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest łącznik pomiędzy projektowaną halą widowiskowo-
sportową a istniejącym budynkiem sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego, 
zlokalizowanymi na działce nr 1647/2, przy ulicy Partyzantów 8 w Radzyniu. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu budowlanego łącznika          
w połączeniu z przebudową układu komunikacyjnego i pomieszczeń wewnętrznych 
zaplecza socjalnego istniejącego budynku sali gimnastycznej, przy uwzględnieniu  
uwarunkowań technicznych, wymagań higienicznych i ochrony przeciwpoŜarowej. 

 
3. Opis stanu istniejącego. 

Istniejący budynek sali gimnastycznej z zapleczem jest obiektem parterowym,     
w którym moŜna wyodrębnić trzy człony: pomieszczenie sali gimnastycznej, zaplecze 
socjalne i zaplecze magazynowe. Pomieszczenie sali gimnastycznej znajduje się od 
strony wschodniej, część socjalna od strony zachodniej i dobudowana w późniejszym 
okresie część magazynowa od strony południowej.  



Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej. Ściany konstrukcyjne 
zewnętrzne i wewnętrzne o grubości 42 cm wymurowane z cegły ceramicznej,  
ocieplone zostały warstwą styropianu z cienkowarstwową wyprawą elewacyjną.   
Nad pomieszczeniem sali gimnastycznej stropodach o konstrukcji Ŝelbetowej, 
natomiast nad częścią socjalną strop z Ŝelbetowych płyt kanałowych 24 cm oraz 
stropodach o konstrukcji Ŝelbetowej. Stropodachy nad obydwoma częściami 
ocieplone zostały wełną mineralną i pokryte papą termozgrzewalną. Nad częścią 
magazynową dobudowaną w późniejszym okresie, wykonano strop na belkach 
stalowych typu Kleina oraz dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą.    

Budynek sali gimnastycznej połączony został z budynkiem administracyjno-
dydaktycznym szkoły łącznikiem.   

Budynek wyposaŜony jest w instalacje: elektryczną światła i siły, wodociągową 
zasilaną z wodociągu miejskiego, kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do  
miejskiej kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania zasilaną z sieci miejskiej 
oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

Teren szkoły jest ogrodzony, a wejście i wjazd wykonane są z ulicy Partyzantów. 
 

4. Koncepcja budowy i przyjęte rozwiązania projektowe. 

Mając na uwadze występujące uwarunkowania techniczne, istniejącą zabudowę 
oraz zagospodarowanie terenu, w uzgodnieniu z inwestorem, przyjęto usytuowanie 
hali widowiskowo-sportowej w odległości 3,00 m od zaplecza istniejącego budynku 
sali gimnastycznej i 12,90 m od budynku administracyjno-dydaktycznego szkoły. 
ZałoŜono, Ŝe łącznik z projektowanym budynkiem hali stanowić będą oddzielną 
strefę poŜarową. Elementem oddzielenia poŜarowego po wykonaniu niewielkich prac 
modernizacyjnych z zastosowaniem materiałów odpowiadającym wymogom ochrony 
przeciwpoŜarowej, będą ściany i stropodach istniejącego budynku. 

Jako rozwiązanie najbardziej optymalne przy występujących uwarunkowaniach 
przyjęto, Ŝe projektowany łącznik, którego powierzchnia słuŜyć będzie tylko do celów 
komunikacyjnych, usytuowany zostanie przy drzwiach wejściowych do projektowanej 
hali tak, Ŝeby drogi komunikacyjne były proste i krótkie.  

Wymiary, kąt nachylenia połaci dachowej, kształt okien, kolorystyka oraz inne 
elementy architektoniczne dostosowane zostaną do architektury istniejącego 
budynku, przy uwzględnieniu elementów architektonicznych projektowanej hali.  
Łącznik wykonany będzie w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne warstwowe,  
murowane z betonu komórkowego, otynkowane i ocieplone wełną mineralną. 
Stropodach o konstrukcji Ŝelbetowej oparty na ścianach, podciągach i słupie 
Ŝelbetowym ocieplony zostanie wełną mineralną i pokryty papą termozgrzewalną. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze załoŜenia, w części socjalnej istniejącego zaplecza 
sali gimnastycznej konieczne jest wykonanie przebudowy pomieszczeń. Przebudowa 
polegać będzie na wykonaniu korytarza komunikacyjnego o odpowiedniej szerokości 
pomiędzy szkołą i projektowaną halą, który będzie jednocześnie drogą ewakuacyjną. 
Projektowana przebudowa nie spowoduje zmiany przeznaczenia dotychczasowych  
pomieszczeń, a jedynie pomniejszy ich powierzchnię. Przebudowane pomieszczenia 
są wystarczające dla małych grup, które będą miały zajęcia z wychowania fizycznego 
w sali. Ponadto wzięto pod uwagę, Ŝe będzie moŜliwość korzystania z pomieszczeń 
socjalnych projektowanej hali widowiskowo-sportowej. Równocześnie załoŜono, Ŝe 
przy przebudowie wykonany zostanie remont pomieszczeń socjalnych, co podniesie 
ich standard i polepszy warunki korzystania z pomieszczenia sali gimnastycznej.  

Zasilanie w energię elektryczną i cieplną z istniejącego budynku. Dojścia i drogi 
oraz ukształtowanie terenu dostosowane zostaną do projektu hali. 



5. Podstawowe dane techniczne. 

Podstawowe dane techniczne łącznika: 
       Wymiary zewnętrzne            6,57x8,72x4,00 m 
 Powierzchnia zabudowy        41,66 m2 
           Powierzchnia uŜytkowa        37,13 m2 
 Kubatura ogółem       155,80 m3 

Projektowany łącznik wyposaŜony będzie w instalacje: elektryczną oświetlenia i 
gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, centralnego ogrzewania oraz wentylacji 
grawitacyjnej.   
 
6. ZałoŜenia i wytyczne do projektowania. 

  - wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty 
    techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
  - materiały uŜyte do wykończenia budowlanego powinny zapewniać łatwe   

utrzymanie kaŜdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystości i higieny, 
  - wszystkie przewody instalacji sanitarno-grzewczych, elektrycznych i wentylacji,   
    powinny być kryte i nie stwarzać moŜliwości zbierania się kurzu i brudu, 
  - tynki wewnętrzne kategorii IV filcowane, pomalowane farbą klejową lub emulsyjną, 
  - w pomieszczeniach sanitariatów okładzina ścian na całej wysokości z płytek  
    ceramicznych glazurowanych,      
  - podłogi twarde, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, przeciwpoślizgowe,  
  - szerokość drzwi do poszczególnych pomieszczeń powinna zapewniać moŜliwość    
    swobodnego wejścia,  
  - uchwyty okucia stolarki powinny być wykonane z metali nierdzewnych, gładkich     

i łatwych do czyszczenia,  
  - odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie kanalizacja miejska, 
  - zasilenie w ciepłą wodę z projektowanej hali widowiskowo-sportowej, 

- zasilanie w energię cieplną dla całego obiektu szkoły z sieci miejskiej, 
- wszystkie pomieszczenia muszą posiadać wentylację grawitacyjną kanałową lub 

mechaniczną zapewniającą 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę, 
- wszystkie pomieszczenia uŜytkowe powinny mieć oświetlenie elektryczne, 
  - w łączniku i na korytarzu oświetlenie awaryjne,  
  - wyposaŜenie naleŜy przyjmować w zaleŜności od sposobu przeznaczenia                 
    i potrzeb funkcjonalnych poszczególnych projektowanych pomieszczeń. 

   
7. Szczegóły konstrukcyjno-materiałowe. 
 
7.1. Charakterystyka ogólna konstrukcji. 

Konstrukcja łącznika dostosowana została do konstrukcji budynku istniejącego. 
Do budowy łącznika i przebudowy budynku istniejącego zastosowane zostaną 
materiały odpowiadające przepisom ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie 
istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa poŜarowego. Rozbudowa 
wykonana zostanie w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany konstrukcyjne 
zewnętrzne i wewnętrzne o grubości 24 cm z betonu komórkowego, otynkowane        
i ocieplone wełną mineralną, oparte na ławach fundamentowych Ŝelbetowych. Słup 
Ŝelbetowy prostokątny 25x25 cm, dołem oparty na stopie fundamentowej, natomiast 
górą połączony z podciągiem Ŝelbetowym 40x24 cm. Stropodach ogniotrwały           
w postaci płyty Ŝelbetowej o grubości 12 cm oparty na ścianach, słupie i podciągach 
Ŝelbetowych, ocieplony wełną mineralną i pokryty papą termozgrzewalną. 



7.2. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne w pobliŜu istniejącego budynku wykonywać ręcznie. Z uwagi, Ŝe  
według przeprowadzonych badań w rejonie posadowienia projektowanego łącznika 
znajduje się grunt nasypowy o niejednorodnej strukturze, ziemię z wykopu naleŜy 
usunąć z rejonu budowy, a wykonany wykop do projektowanej rzędnej posadowienia 
fundamentów uzupełnić piaskiem zagęszczonym do Jd =0,7. Podczas wykonywania 
wykopów stosować normatywny rozkop lub umocnienie ścian wykopu.  

Wykopy i wymianę gruntu pod fundamenty łącznika wykonać równocześnie          
z wykopami pod fundamenty hali widowiskowo-sportowej zachowując parametry         
i stopień zagęszczenia gruntu przyjęty w projekcie hali. Do robót fundamentowych 
moŜna przystąpić dopiero po protokólarnym odbiorze podłoŜa pod fundamenty. 

 
7.3. Fundamenty. 

W oparciu o opinię geotechniczną oraz projekt konstrukcji fundamentów hali 
przyjęto ławy fundamentowe posadowione na wymienionym gruncie na głębokości 
jak fundamenty hali. Zaprojektowano ławy Ŝelbetowe wylewane z betonu klasy B25,           
o szerokości 70 cm oraz wysokości 40 cm. Zbrojenie podłuŜne ław ze stali klasy      
A-III N /RB500W/. Strzemiona ze stali klasy A-0 /St0/. Stopa fundamentowa pod   
słup z betonu Ŝwirowego klasy B25, zbrojona krzyŜowo stalą klasy A-III N /RB500W/ 
zgodnie z rysunkiem.  

Ławy posadowione na warstwie  betonu kasy B10 o grubości 10 cm.   
 

7.4. Ściany konstrukcyjne. 

Ściany fundamentowe o grubości 25 cm wylewane z betonu klasy B25 . Ściany    
i cokół budynku ocieplić płytami „Styrodur” o grubości 6 cm. 

Ściany zewnętrzne nadziemia o grubości 24 cm, murowane z bloczków z betonu 
komórkowego odmiany 07 na zaprawie cementowo-wapiennej 3 MPa i ocieplone  
wełną mineralną o grubości warstwy 12 cm.  

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane z betonu komórkowego odmiany 07 
lub cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej 3 MPa o grubości 25 cm. 

 
7.5. Ścianki działowe. 

Ścianki działowe pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami w sanitariatach       
i szatniach na całej wysokości pomieszczenia o grubości12 cm, murowane z cegły 
ceramicznej kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej 3 MPa.  

W pomieszczeniach mokrych i miejscach prowadzenia rur instalacyjnych 
zalecana jest cegła pełna. 

W miejscach prowadzenia kanałów wentylacyjnych ścianki domurowywać po 
montaŜu kanałów. 

W pomieszczeniach suchych moŜliwe jest stosowanie systemowych ścianek 
gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych minimum C50 co 30 cm. 

 
7.6. Strop. 

Strop nad łącznikiem Ŝelbetowy o grubości 12 cm wylewany z betonu klasy B30, 
oparty na ścianach i podciągach Ŝelbetowych  

Elementy uzupełniające stropu jak wieńce, Ŝebra usztywniające i inne, wylewane   
z betonu klasy B30. Zbrojenie stropu i elementów  uzupełniających wykonać ze stali  
klasy A-III N /RB500W/ oraz A-0 /St0/. 



7.7. Słup, podciągi, nadproŜa. 

Słup o przekroju kwadratowym 25x25 cm wylewany z betonu klasy B30 i zbrojony 
prętami ze stali klasy A-III N /RB500W/. Strzemiona ze stali klasy A-0 /St0/ zgodnie   
z rysunkiem.  

Podciągi Ŝelbetowe o przekroju prostokątnym 40x25 cm wylewane z betonu 
Ŝwirowego klasy B30 i zbrojone prętami ze stali klasy A-III N /RB500W/. Strzemiona   
ze stali klasy A-0 /St0/ zgodnie z rysunkiem. 

Nad otworami w ścianach nadproŜa Ŝelbetowe prefabrykowane typu L19. Wieńce 
i nadproŜa monolityczne wylewane z betonu Ŝwirowego klasy B30 i zbrojone prętami  
stali klasy A-III N /RB500W/. Strzemiona ze stali klasy A-0 /St0/ zgodnie z rysunkiem. 
 
7.8. Dach. 

Geometria i kąt nachylenia dachu taki sam jak w części istniejącej muszą być 
bezwzględnie zachowana na łączniku. Po wyprofilowaniu spadków warstwą 
wyrównawczą o grubości 0-12 cm stropodach ocieplić wełną mineralną dachową      
o grubości 18 cm i pokryć papą termozgrzewalną.  

Rynny, rury spustowe, obróbki parapetów, krawędzi zakończenia dachu przy 
szczytach i inne pozostałe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej            
o grubości 0,55 mm. 

 
7.9. Izolacja przeciwwilgociowe i termiczne. 

Mając na uwadze zabezpieczenie budynku przed wilgocią oraz ochronę cieplną, 
naleŜy wykonać następujące rodzaje izolacji przeciwwilgociowych i termicznych: 

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa ław i ścian fundamentowych 2 x Abizol „P”.  
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych  2 x papa asfaltowa,  
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie 2 x folia PE, 
- paraizolacja stropu – folia polietylenowa, 
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych – wełna mineralna o grubości 12 cm,  
- izolacja termiczna cokołów fundamentowych – Styrodur 6 cm, 
- izolacja termiczna stropodachu – wełna mineralna o grubości 18 cm, 
- izolacja termiczna posadzek – Styrodur 8 cm. 

 
7.10. Posadzki. 

W pomieszczeniu łącznika i na korytarzu posadzki z płytek gresowych 30x30 cm 
antypoślizgowych.  

W przebieralniach posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 cm. Przy 
wieszakach w miejscach przebierania zastosować pasy z płytek z fakturą w postaci 
kółek lub kwadracików. 

W pomieszczeniach sanitariatów i umywalniach posadzka z płytek ceramicznych 
antypoślizgowych. Przy umywalkach i kabinach natryskowych zastosować pasy z 
płytek z fakturą w postaci kółek lub kwadracików. W kabinach natryskowych na styku 
ściany i posadzki stosować kształtki naroŜne wklęsłe. Kabiny natryskowe wyposaŜyć 
w podesty drewniane lub z tworzyw sztucznych. 

Kolory płytek w poszczególnych pomieszczeniach pozostają do uzgodnienia 
wykonawcy z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.   

Układ warstw posadzki wykonać wg projektu – część rysunkowa. PodłoŜe pod 
posadzkę wykonać z mieszanki betonowej z dodatkiem środka uszczelniającego. 

 



7.11. Tynki oblicowania wewnętrzne. 

W łączniku wszystkie ściany obłoŜyć płytami gipsowo-kartonowymi klejonymi do 
podłoŜa, z wyjątkiem ściany przy hali widowiskowo-sportowej gdzie pod płyty naleŜy 
zastosować ruszt z profili stalowych C50 co 30 cm.  

Sufit podwieszany wykonać z paneli o wymiarach 60x60 cm z krawędzią typu A 
lub E, w kolorze białym, typu ROCKFON ALASKA. 

W przebudowywanych pomieszczeniach istniejącego budynku tynki wewnętrzne 
cementowo-wapienne kategorii IV filcowane. W sanitariatach ściany wyłoŜyć płytkami 
ceramicznymi glazurowanymi układanymi na klej, na całą wysokość ścian.               
W pomieszczeniach o duŜej wilgotności: kabiny natryskowe, wc - stosować ceramikę 
mało nasiąkliwą (do 1,5%). 

Kolorystyka płytek w poszczególnych pomieszczeniach pozostaje do uzgodnienia 
wykonawcy z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.   

  
7.12. Stolarka okienna i drzwiowa. 

W projektowanym łączniku zastosowano ślusarkę zewnętrzną aluminiową 
ocieploną, malowaną proszkowo na kolor biały. Drzwi zewnętrzne w górnej części 
przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi zewnętrzne, które są jednocześnie drzwiami 
ewakuacyjnymi naleŜy wyposaŜyć w dźwignie antypaniczne. 

Jako oddzielenie stref poŜarowych pomiędzy łącznikiem a istniejącym budynkiem 
zaprojektowano drzwi stalowe przeciwpoŜarowe klasy EI 60. Kolorystyka drzwi do 
ustalenia z inwestorem. 

Istniejącą stolarkę okienną od strony projektowanej hali naleŜy zdemontować,      
a otwory wypełnić luksferami o odporności ogniowej klasy EI 120. 

Drzwi do pomieszczeń szatni i umywalni typowe w kolorze białym. Drzwi do 
sanitariatów typowe z kratkami lub otworami nawiewnymi. Zastosowane futryny 
blaszane powinny obejmować całą grubość ściany. 
 
7.13. Malowanie. 

Malowanie tynków wewnętrznych farbami akrylowymi lub akrylowo-lateksowymi  
takich firm jak STO, BACKERS, DULUX.  

Zakłada się Ŝe wszystkie ściany i sufity pomalowane zostaną w kolorze białym. 
Na korytarzu i w pomieszczeniach technicznych na ścianach lamperia pomalowana 
farbami akrylowo-lateksowymi w kolorze ustalonym z inwestorem. 

Kolorystyka ścian moŜe być ustalona przez inwestora po dokonaniu wyboru 
kolorystyki wykładzin podłogowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania farb zgodnie z technologią 
producenta, tzn. stosować odpowiednie podkłady, grunty, ilość warstw itp.  
 
7.14. Wentylacja. 

W pomieszczeniu łącznika wentylacja wywiewna grawitacyjna. Istnieje moŜliwość 
zainstalowania w kanale wywiewnym wentylatora mechanicznego. Nawiew poprzez 
kanał wentylacyjny „Z” z wylotem umieszczonym 30 cm nad posadzką. W okresach 
przejściowych i latem dodatkowa wentylacja przez otwarte drzwi. 

W przebudowywanych pomieszczeniach istniejącego budynku przewiduje się 
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej poprzez zastosowanie central nawiewno- 
wywiewnych. Wentylacja wykonana zostanie według odrębnego projektu.  

 



7.15. Elewacje i elementy zewnętrzne. 

W związku z tym, Ŝe ściana istniejącego budynku sali gimnastycznej od strony 
zachodniej oraz część ściany od strony południowej przy budynku projektowanej hali 
będą ścianami oddzielenia poŜarowego, naleŜy wymienić na ich powierzchni 
ocieplenie ze styropianu na wełnę mineralną i wykonać nowe powłoki elewacyjne     
w postaci tynku cienkowarstwowego, w kolorze elewacji istniejącego budynku.  

Ściany łącznika ocieplić wełną mineralną i wykonać tynk cienkowarstwowy,          
w kolorze jak na istniejącym budynku. Cokół budynku z tynku Ŝywicznego w kolorze 
cokołu istniejącego budynku.  

W związku z częściową wymianą ocieplenia, naleŜy przewidzieć odnowienie 
elewacji na całej długości ściany od strony południowej.  

Panel osłaniający wykonać z blachy akardowej w kolorze srebrnym, takiej jak na 
hali. 

Schody zewnętrzne Ŝelbetowe obłoŜone płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi 
antypoślizgowymi, schodowymi. Podjazd i chodnik dla niepełnosprawnych z kostki 
brukowej betonowej. Balustrady na podjazdach dla niepełnosprawnych wykonać ze 
stali nierdzewnej. 
 
7.16. Instalacje budowlane. 

Projektowany łącznik wyposaŜony będzie tylko w instalacje niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania:  

- instalację elektryczną światła i gniazd wtykowych zasilaną z wewnętrznej    
  instalacji w istniejącym budynku, 
- instalację oświetlenia awaryjnego, 
- centralnego ogrzewania zasilaną z wewnętrznej  instalacji c.o. w istniejącym   
  budynku,       

  - wentylacji grawitacyjnej oraz mechaniczno-grawitacyjnej omówionej w pkt. 7.14. 
Wszystkie instalacje posiadają parametry techniczne pozwalające na podłączenia 

łącznika. 
   W części socjalnej istniejącego budynku, gruntownej przebudowie poddane 

zostaną wszystkie instalacje, które dostosowane będą do istniejących warunków. 
Dodatkowo wykonana zostanie instalacja ciepłej wody uŜytkowej zasilana z 
projektowanego budynku hali widowiskowo-sportowej. Obecnie istniejący budynek 
takiej instalacji nie posiada.  
 
8. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
8.1. Klasyfikacja poŜarowa. 

Projektowany budynek hali widowiskowo-sportowej zgodnie z załoŜeniami 
projektowymi kwalifikuje się do kategorii ZL I zagroŜenia ludzi. W budynku 
jednocześnie moŜe przebywać maksymalnie do 600 osób.  

Pomieszczenia socjalne, szatnie, administracyjne, techniczne kwalifikuje się do 
kwalifikuje się do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III.  

Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego  Qd < 400 MJ/m2. 
Projektowany łącznik pomiędzy halą a istniejącym budynkiem sali gimnastycznej 

o powierzchni 37,13 m2 przeznaczony jest wyłącznie do celów komunikacji. 
Pomieszczenie łącznika kwalifikuje się do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III.  
Ze względu na wysokość budynek kwalifikuje się do grupy budynków niskich. 
 



8.2. Klasa odporności ogniowej budynku i zastosowanych materiałów. 

Dla budynku łącznika wymagana jest klasa odporności poŜarowej D. Dla klasy    
D poszczególne elementy budynku powinny spełniać następujące wymagania           
w zakresie odporności ogniowej: 

- główna konstrukcja nośna – R 30, 
- strop – REI 30,- 
- ściana zewnętrzna – EI 30 (R30) dla ściany konstrukcyjnej, 
- konstrukcja dachu – bez wymagań, 
- pokrycie dachu – bez wymagań,  
- ściana wewnętrzna – bez wymagań. 
Wszystkie elementy budynku łącznika powinny być nierozprzestrzające ognia. 
Projektowana konstrukcja budynku spełnia powyŜsze wymagania. Zastosowano  

ściany murowane z betonu komórkowego o grubości 24 cm, otynkowane i ocieplone  
wełną mineralną oraz konstrukcję stropodachu w postaci płyty Ŝelbetowej o grubości 
12 cm opartej na ścianach, podciągu i słupie Ŝelbetowym, ocieplonej wełną 
mineralną i pokrytej papą termozgrzewalną.  

 
8.3. Strefy poŜarowe i oddzielenie przeciwpoŜarowe budynku.  

Budynek hali widowiskowo-sportowej z łącznikiem stanowić będzie oddzielną 
strefę poŜarową. W związku z powyŜszym zgodnie z warunkami technicznymi 
istniejący budynek sali gimnastycznej i projektowany budynek hali z łącznikiem 
powinny zostać oddzielone ścianą oddzielenia poŜarowego o odporności ogniowej 
minimum 120 minut. Warunki takie spełnia ściana o grubości  25 cm murowana na 
pełne spoiny z cegły palonej pełnej, cementowej, sitówki lub kratówki w których 
otwory nie przekraczają 50% objętości cegły, a takŜe z bloczków gazobetonowych 
obustronnie otynkowanych.  

Istniejący budynek sali gimnastycznej w części zaplecza socjalnego posiada 
ściany o grubości 42 cm (bez ocieplenia), wymurowane z cegły ceramicznej, strop 
Ŝelbetowy z płyt kanałowych prefabrykowanych o grubości 24 cm, stropodach            
z płyt Ŝelbetowych ocieplony warstwą wełny mineralnej o grubości 10 cm i pokryty 
papą. W części zaplecza magazynowego od strony południowej ściany o grubości  
42 cm wymurowane z betonu komórkowego i otynkowane, strop na belkach 
stalowych typu Kleina, dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą.  

Po wykonaniu prac adaptacyjnych polegających na wykuciu istniejących okien        
i wstawieniu w ich miejsce luksferów o EI 120, wymurowaniu na wysokość 30 cm 
ponad połać dachu o konstrukcji drewnianej ściany, wymiany istniejące ocieplenia ze 
styropianu na wełnę mineralną oraz zamontowaniu pomiędzy budynkami stalowych 
drzwi przeciwpoŜarowych o klasie odporności ogniowej EI 60, ściana istniejącego 
budynku spełni wymogi stawiane ścianom oddzielenia poŜarowego. 
 
8.4. Warunki ewakuacji. 

W wyniku budowy łącznika długość dróg ewakuacyjnych ani warunki ewakuacji   
z hali nie ulegną pogorszeniu. W łączniku zaprojektowano 2 sztuki dwuskrzydłowych 
drzwi zewnętrznych o szerokości 2 m, w tym jedne z wyjściem na pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych. Drzwi wyjściowe zewnętrzne wyposaŜone zostaną w dźwignie 
antypaniczne. Zdecydowanie polepszeniu ulegną warunki ewakuacji z istniejącego 
budynku gdzie poszerzono korytarz do 2,2 m i skrócono dojścia do wyjść 
ewakuacyjnych.  
 



8.5. Wymagania przeciwpoŜarowe dla elementów wykończenia. 

 W projekcie uwzględniono następujące zasady wykończenia wnętrz: 
 - nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu      
        termicznego są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące, 

- na drogach komunikacji ogólnej, słuŜącym celom ewakuacji nie stosuje się 
materiałów łatwo zapalnych, 

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem 
ognia, 

-  wykończenie ścian powinno być z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych. 
 
8.6. Instalacje uŜytkowe i techniczne środki zabezpieczeń. 

Istniejący budynek dydaktyczno-administracyjny oraz projektowany budynek hali 
widowiskowo-sportowej posiadać będą oddzielne przeciwpoŜarowe wyłączniki prądu. 

Obydwa budynki posiadać będą wewnętrzne przeciwpoŜarowe instalacje 
wodociągowe zasilane z niezaleŜnych przyłączy wodociągowych. 

Łącznik oraz korytarz w przebudowanym budynku wyposaŜony zostanie w 
oświetlenie awaryjne i podświetlane znaki ewakuacyjne, o czasie awaryjnego 
działania minimum dwie godziny. 

Obiekt zostanie wyposaŜony w podręczny sprzęt gaśniczy przyjmując jako 
normatyw gaśnicę proszkową 2 kg na 100 m2 powierzchni i przestrzegając warunku 
Ŝeby dojście do sprzętu nie przekraczało 30 m. 

 
8.7. Odległość budynku od innych obiektów i granicy działki. 

 Budynek hali widowiskowo-sportowej z łącznikiem usytuowano w odległości  
17,90 m od sąsiedniej zabudowanej działki i 9,80 m od działki niezabudowanej. Na 
działce, na której usytuowano obiekt, łącznik przylega bezpośrednio do istniejącego 
budynku sali gimnastycznej szkoły. 

PoniewaŜ projektowany budynek hali widowiskowo-sportowej z łącznikiem 
przylega do istniejącego budynku sali gimnastycznej zakwalifikowanego do kategorii 
zagroŜenia ludzi ZL i stanowiącego oddzielną strefę poŜarową, zastosowano 
rozwiązania pozwalające na takie usytuowanie, a tym samym spełniono warunki 
usytuowania budynku pod względem bezpieczeństwa poŜarowego. 

 
8.8. Uwagi końcowe.  

Projekt architektoniczno-budowlany łącznika naleŜy rozpatrywać łącznie                 
z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym 
hali widowiskowo-sportowej.  

Do projektowanego budynku zaprojektowana i wykonana zostanie droga 
poŜarowa z wjazdem od ulicy Partyzantów zgodnie z opisem w projekcie 
zagospodarowania terenu. 

Usytuowanie hydrantów przeciwpoŜarowych oraz warunki zaopatrzenia w wodę 
przedstawiono w projekcie zagospodarowania działki. 
  

 
 
 





     Opis techniczny do projektu  

wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania dla budynku 
Łącznika Hali Widowiskowo - Sportowej przy ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim.  

1. Dane  ogólne  

1.1. Przedmiot  opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania dla budynku łącznika Hali Widowiskowo - Sportowej 
wraz z zapleczem technicznym i sanitarnym   

1.2. Zakres  opracowania  

Opracowanie obejmuje wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną, instalację centralnego 
ogrzewania.  

1.3. Podstawa  opracowania  

- zlecenie  Inwestora  

- projekt  architektoniczny przedmiotowego obiektu  

- uzgodnienia  międzybranżowe  

-  aktualne normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych i 
grzewczych  

2. Opis instalacji 

2.1.  Instalacja centralnego ogrzewania  

Źródłem ciepła dla instalacji ciepła dla adaptowanego łącznika hali gimnastycznej jest istniejący węzeł 
cieplny zlokalizowany po byłej  kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Istniejąca  
wewnętrzna instalacja c.o., w łączniku  będzie przebudowana, i przystosowana do istniejących 
warunków zaplecza hali sportowej. Zakres obejmuje wymianę starych skorodowanych rur w kanale 
pod posadzkowym, oraz usytuowanie grzejników w części łącznika. Parametry wody grzewczej 90/70 
ogrzewania wodnego dwururowego z rozdziałem dolnym .     

2.1.1. Przewody  instalacji centralnego ogrzewania  

Wyminę rur instalacji  centralnego ogrzewania w istniejącym kanale wewnętrznym i całej instalacji 
należy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych poprzez spawanie acetylenowo – tlenowe. Przy 
montażu rur zachować spadki dla prawidłowego odpowietrzania zładu grzewczego.  Przed 
izolowaniem przewody należy oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną. Instalację należy zaizolować 
termicznie izolacją z pianki poliuretanowej np. prod. Thermaflex. Przejścia instalacji przez przegrody 
oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej danej przegrody. 
Odpowietrzenie instalacji następować będzie poprzez odpowietrzniki automatyczne na pionach.  
grzewczych.  



 

2.1.2. Grzejniki  

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o istniejących grzejnikach  żeliwnych Nr . 1 i Nr 4. Przy grzejnikach 
zastosowano na gałązce fi 15 zasilającej,  wbudowanym zaworem termostatycznym, firmy Danfoss, 
natomiast na gałązce powrotnej fi 15 zastosowano zawór zwrotny powrotny. Temperatura wody 
zasilającej dla potrzeb C.O. wynosi 95/70 C.  

2.1.3. Izolacja  termiczna  

Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować termicznie otuliną z pianki 
poliuretanowej Thrmafiex,  wraz z kształtkami i armaturą na całej trasie ich prowadzenia. Rurociągi 
izolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2.1.4.  Armatura  

Regulację instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory 
grzejnikowe z płynną nastawą wstępną oraz o grzejnikowe zawory powrotne z nastawą wstępną. Na 
zaworach termostatycznych należy montować głowice  termostatyczne z czujnikiem cieczowym o 
zakresie nastaw 16-28 C. Grzejniki zasilane z boku gałązkami z rur stalowych czarnych fi 15 łączonych 
przez spawanie. Odpowietrzenie układu zaprojektowano poprzez  automatyczne odpowietrzniki 
zainstalowane w najwyższych punktach instalacji oraz na końcach pionów. W funkcji armatury 
odcinającej należy stosować zawory odcinające kulowe.  

2.1.5.  Wytyczne  montażu instalacji c.o.  

Pion instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić w bruździe ściennej lub po wierzchu ścian. 
Stalowe przewody rozprowadzające poziome należy układać w istniejącym kanale wewnętrznym, 
oraz w warstwie izolacyjnej podłogi. Podejścia do grzejników należy wykonać w bruzdach ściennych. 
Instalację centralnego ogrzewania należy prowadzić (na podstawie wytycznych producenta rur) w 
sposób umożliwiający samokompensację cieplnych wydłużeń przewodów. Następnie należy wykonać 
próbę szczelności przy ciśnieniu 0,6 MPa. Czas próby winien wynosić 30 minut. Próbę uważa się za 
pozytywną o ile manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu próby szczelności 
instalacji należy oczyścić rurociągi oraz zaizolować izolacją ciepłochronną.. Instalację należy 
wyregulować hydraulicznie poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na zaworach 
termostatycznych. Po regulacji hydraulicznej należy zamontować na zaworach głowice 
termostatyczne. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne 
odpowietrznik. Trasy przewodów oraz i lokalizacja armatury znajdują się w opracowaniu w części 
rysunkowej.  

3.1.  Instalacja  wodociągowa i hydrantowa  

W budynku zaprojektowano instalację wodociągową zasilającą przybory sanitarne w umywalniach, 
toaletach, w pomieszczeniu technicznym oraz instalację hydrantów wewnętrznych.W obiekcie 
zaprojektowano hydrant HP25, typ: HW-25 W-30. Hydrant zaprojektowane zostały jako zestawy 
szafkowe zawierający wąż półsztywny długości 30,0 m, prądownicę oraz zawór . Dodatkowo w szafce 



znajduje się  gaśnica pianowa. Zasięgiem hydrantu objęta jest cała powierzchnia łącznika sali 
sportowej.   

Projektowane hydranty należy zasilić z projektowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa w budynku projektowana je jako obwodowa. Odejście do 
instalacji wody hydrantowej należy wykonać bezpośrednio po wejściu do budynku za wodomierzem.  
Instalacja zasilająca hydrant powinna zapewnić wydajność 2 l/s i ciśnienie min. 0,2 MP co odpowiada 
równoczesnej pracy dwóch hydrantów. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych obustronnie 
ocynkowanych ze szwem w PN-73/H-74200. Połączenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiany  
średnic należy wykonać przy użyciu  łączników z żeliwa ciągliwego, ocynkowanych wg PN-76/H- 
74392, PN-88/H-74393.  Zgodnie z wytycznymi p.poż. instalację wewnętrzną pożarową projektuje się 
z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z jednego hydrantu DN25.  Wydajność hydrantu 
wewnętrznego DN25 wynosi:    1,0 l/s = 3,6 m3/h.  Dla łącznika zaprojektowano przyłącze 
wodociągowe fi 50  tak, aby zapewniło przepływ wody na cele bytowe i ppoż oraz ciśnienie na 
hydrantcie wewnętrznym min. 0,2 MPa.  

Instalacja wodociągowa w budynku będzie zasilana z sieci wodociągowej poprzez przyłącze 
wodociągowe – wg projektu przyłącza wodociągowego. Wodomierz zostanie zlokalizowane w 
pomieszczeniu szatni ponad posadzką. Rozprowadzenie rur poziomych wodociągowych do punktów 
czerpalnych nad przyborami  jest w kanale wewnętrznym pod posadzką. Jako zestaw wodomierzowy 
przyjęto wodomierz Isb 25 mm. Za każdym zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór 
antyskażeniowy kl. BA fi 50.   

3.2. Instalacja  ciepłej wody użytkowej  

Woda ciepła do sanitariatów dla projektowanego łącznika  będzie przygotowywana z kotłowni 
gazowej w projektowanej hali widowiskowo sportowej w pojemnościowym podgrzewaczu  c.w.u. o 
pojemności 500  dm3. Zapewniono możliwość okresowej termicznej dezynfekcji instalacji przy 
temp.70  C. W związku z tym że pojemność rur z ciepłą wodą użytkową doprowadzającą wodę do 
poszczególnych odbiorników przekracza 3 l, zaprojektowano instalację cyrkulacji CWU  

3.3. Przewody  instalacji wodociągowej  

Główny przewód instalacji wodociągowej, instalację wody zimnej oraz instalacji hydrantową należy 
wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Całość instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji c.w.u. 
oraz piony i podejścia do przyborów instalacji zimnej wod użytkowej należy wykonać należy z rur 
stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych na kształtki  stalowe ocynkowane. Instalację 
wodociągową wykonaną z rur stalowych ocynkowanych montowane będą w kanale wewnętrznym i 
bruzdach pod tynkowo.  Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej 
aby uniknąć roszenia.   Przewody wody ciepłej należy zaizolować termicznie otuliną z pianki 
poliuretanowe o grubości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Instalację wodociągową 
prowadzoną przez pomieszczenia nieogrzewane należy zabezpieczyć kablami grzejnymi  

Zaleca się zastosowanie na instalacji wody zimnej i ciepłej:  

-  zaworów kulowych jako armatury odcinającej,  

-  baterii stojących łączonych przewodami elastycznymi jako armatury czerpalnej.  



Za zestawem wodomierzowym dla omawianego obiektu należy zamontować zawór antyskażeniowy 
klasy BA wg PN-92/B-01706/Az1:1999 jako zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. 

Główne przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej zostały zaprojektowane pod posadzką w 
kanale wewnętrznym. Podejścia do przyborów należy układać w bruździe ściennej w izolacji z pianki 
poliuretanowej lub prowadzić w warstwach posadzki. Instalację wodociągową należy prowadzić (na 
podstawie wytycznych producenta rur) w sposób umożliwiający samokompensację cieplnych 
wydłużeń przewodów. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych, przy czym w tych miejscach nie może być połączeń rur . Przestrzeń między rurą a  tuleją 
ochronną należy wypełnić szczeliwem trwale elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do 
tworzywa z którego wykonana jest rura.   

3.4.  Instalacja  kanalizacyjna  

W budynku zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki z przyborów 
sanitarnych w umywalniach, toaletach. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i 
zakończyć rurą wywiewką. Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku należy wykonać z rur PVC. 
Podłączenia przyborów do pionu wykonać zgodnie z rysunkami rzutów budynku. Lokalizację pionów i 
prowadzenie przewodów poziomych kanalizacji, ich  średnice i spadki należy wykonać zgodnie z 
rzutami. Długie podejścia do przyboru sanitarnego należy wentylować przez przewód połączony z 
pionem kanalizacyjnym pod stropem kondygnacji lub przez zawór napowietrzający. 

Ścieki z budynku odprowadzone zostaną do sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt przyłącza kanalizacji 
sanitarnej dla budynku znajduje się poza zakresem opracowania.    

3.4.1.  Przewody instalacji kanalizacyjnej  

Podejścia kanalizacyjne do przyborów  sanitarnych projektuje się z rur PCV. Przewody kanalizacyjne 
ułożone pod posadzką zasypać piaskiem i zagęścić. Poziomy wykonać z rur PVC/S i układać w spadku.   

Piony kanalizacyjne oraz podejścia do pionów należy prowadzić w bruzdach ściennych. Na pionach i 
poziomach należy montować rewizje i czyszczaki. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad 
dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Długie podejścia do przyboru sanitarnego można wentylować 
przez przewód połączony z pionem kanalizacyjnym pod stropem kondygnacji lub przez zawór 
napowietrzający. Podłączenia przyborów do pionów kanalizacyjnych należy układać ze spadkiem min. 
2%. Poziome przewody odpływowe należy układać ze spadkiem wg opisu na rysunkach w wykopach 
na podsypce piaskowej gr . 15-20 cm uprzednio zagęszczanej. Przejścia przewodów przez  ścianę 
fundamentową należy zabezpieczyć stalową rurą ochronną i wykonać jako szczelne. Wykopy 
zasypywać gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotów.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z:  

-  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974 r .,  

-  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,  



- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia  2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),  

-  Aktualnymi przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 
uwzględnieniem przepisów dotyczących prac przy dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów,  

-  Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych,  

- Aktualnymi polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
przedmiotowych instalacji  i wymienionymi w poszczególnych rozdziałach,  

- Warunkami  techniczno-organizacyjnymi  podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju 
robót.  

-  Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej   

-  Warunki ochrony ppoż - Klasyfikacja kategorii pożarowej budynku oraz pozostałe warunki ochrony 
pożarowej zostały podane zbiorczo w projekcie architektonicznym.  

-   Wpływ na środowisko - Informacje o wpływie planowanej inwestycji na środowisko zostały podane 
zbiorczo w projekcie architektonicznym.  

3.5..  Uwagi  końcowe  

Montaż wszystkich instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II Instalacje sanitarne. Należy przestrzegać przepisów 
BHP w czasie wykonywania robót. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 
zabezpieczyć do odporności ogniowej danej przegrody. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie 
prac wykonanie wszelkich zawiesi i konstrukcji wsporczych dla instalacji i urządzeń, wykonanie 
przebić i przewiertów dla instalacji oraz uszczelnienie powstałych otworów po osadzeniu w nich 
instalacji.  
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ŁĄCZNIKA 

 

1.  Zakres opracowania 

 Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu instalacji oświetlenia 

podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz zasilania gniazd wtyczkowych  

w łączniku i w przebudowanych pomieszczeniach zaplecza istniejącej sali 

gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim przy ulicy 

Partyzantów 8. 

 

2.  Podstawa prawna opracowania. 

     -  Zlecenie Inwestora. 

     -  Projekt architektoniczno-konstrukcyjny łącznika. 

     -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz.U. nr 109 z 2004 poz. 1156 z późniejszymi zmianami). 

     -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992 r. w sprawie 

ochrony przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. nr. 92 z 10.12.1992 z późniejszymi zmianami). 

     -  PN - IEC 60364-4-41 [PN - 92/E - 05 009] - Instalacje elektryczne w obiektach 

        budowlanych. 

     -  PN-EN 12464 -1:2004  Światło i oświetlenie. 

     -  PN-EN 60598-2-22;2004/AC  Oprawy oświetleniowe. 

 

3.  Instalacja  oświetlenia  podstawowego. 

 Instalację oświetleniową naleŜy wykonać jako podtynkową stosując przewody 

z Ŝyłami miedzianymi YDY pŜo 3x1,5 mm2 o izolacji 750 V, w układzie TN-S. 

 Zastosowany zostanie osprzęt instalacyjny podtynkowy. Łączniki instalacyjne 

powinny być montowane na wysokości ok. 1,4 m od podłogi. 

 W pomieszczeniach wilgotnych /łazienkach, WC/ zastosować osprzęt 

kroploszczelny klasie IP 44. 

 Przewody instalacji oświetleniowej są zabezpieczone przed skutkami przeciąŜeń 

i zwarć, wyłącznikami nadprądowymi S-301/B10. 



 NatęŜenie oświetlenia powinno spełniać wymogi obowiązującej normy:  

PN-EN 12464-1, a jego wartość jest określona do kategorii pomieszczeń tj.: 

• Łazienki  i toalety                                      EŚR ≥ 200 lx 

• Pomieszczenia gospodarcze                    EŚR ≥ 100 lx   

• Pomieszczenia  magazynowe                  EŚR ≥ 200 lx 

• Ciągi komunikacyjne                                 EŚR ≥ 200 lx 

 Obliczenia doboru ilości opraw do pomieszczeń wykonano na podstawie normy  

PN-EN 12461-1, oraz programu komputerowego CALCULUX. 

 Obwody zasilane są z istniejącej rozdzielni 400/230V. 

 W opracowaniu zaprojektowano nowe oświetlenie łącznika i przebudowanych 

pomieszczeń szatni, sanitariatów oraz korytarza. Nowe oświetlenie zostało 

zaprojektowane w oparciu o energooszczędne źródła światła typu fluorescencyjnego 

mocowane w oprawach dostosowanych do rodzaju pomieszczenia . 

 W pomieszczeniach łącznika, szatni, magazynku oraz na korytarzach 

zastosowano oprawy rastrowe typu PHILIPS  TCS 214-3XTLD18, mocowane do 

sufitu i wyposaŜone w świetlówki 3 x 18W. Cześć opraw wyposaŜona w 3 godzinny 

moduł Aw. 

 W pomieszczeniach sanitariatów zaprojektowano oprawy - plafoniery typu  

SOLAR OL IP65, mocowane do sufitu i na ścianach nad lustrami, wyposaŜone  

w świetlówki kompaktowe 1 x 32W. Oprawy oświetleniowe boczne naleŜy instalować 

0,80 m poniŜej stropu. 

 

4.  Instalacja  oświetlenia  awaryjnego. 

 Dla korytarzy projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego. W tym celu  

w miejscach wskazanych na planach, do typowych opraw /oznaczonych AW/ naleŜy 

takŜe zainstalować moduły awaryjne zapewniające pracę awaryjną oprawy przez 

czas nie krótszy niŜ 3 godziny po zaniku napięcia podstawowego. 

 

5.  Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. 

 Oświetlenie ewakuacji oparte o oprawy typu STAR z piktogramem "Do wyjścia"  

ze strzałką kierunkową wskazująca kierunek ewakuacji oraz oprawy z piktogramem 

„WYJŚCIE” mocowane nad drzwiami korytarza. Oprawy przystosowane do pacy 

ciągłej. Lokalizacje opraw naleŜy skorygować do planu ewakuacji szkoły. 

 



6.  Instalacja gniazd wtyczkowych. 

 Instalację gniazd wtyczkowych naleŜy wykonać równieŜ jako podtynkową  

przewodami z Ŝyłami miedzianymi YDY 3x2,5 mm2  oraz  zastosować osprzęt 

podtynkowy. Gniazda wtyczkowe instalować w pomieszczeniach szatni, magazynku 

oraz korytarza na wysokości 0,4 do 0,85 m. Wszystkie gniazda ze stykiem 

ochronnym podwójne. W łazienkach naleŜy zainstalować gniazda hermetyczne  

ze stykiem ochronnym na wysokości 1,4 m, przestrzegając bezwzględnie wymagań 

dotyczących stref ochronnych wg. normy PN-IEC 60364-7-701. 

W pomieszczeniu szatni /Nr 8/ zostanie zainstalowane 3 fazowe gniazdo wtykowe 

bryzgoszczelne 32A, PCV z wyłacznikem 3-fazowym.  

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych są zabezpieczone przed skutkami 

przeciąŜeń i zwarć, wyłącznikami nadprądowymi S-301/B16. 

 

7  Ochrona  przed poraŜeniem prądem  elektrycznym. 

7.1.  Ochrona   podstawowa . 

W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim wszystkie części elektryczne czynne 

powinny posiadać izolację o wytrzymałości na przebicie w obwodach jednofazowych 

co najmniej 500 V, natomiast trójfazowych 750 V. Jako uzupełnienie ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim naleŜy zastosować wyłącznik róŜnicowoprądowy 

304/25A/0,03A o prądach zadziałania 30 mA.  

  

7.2.  Ochrona przy uszkodzeniu   / przed dotykiem pośrednim/.   

 W celu ochrony przed dotykiem pośrednim   zastosowano :  

• samoczynne wyłączenie zasilania - wył. nadprądowe S-301 i S303, 

• uziemienie – przy pomocy przewodów ochronnych PE, 

• połączenia wyrównawcze – do szyny wyrównawczej podłączyć przewód 

ochronny PE instalacji elektrycznej oraz połączenia wyrównawcze  

od wszystkich części przewodzących obcych znajdujących się wewnątrz 

obiektu budowlanego np. instalacje gazowe, sanitarne i wodne, 

• jako uziom wykorzystać uziom fundamentowy połączony z uziomem  

otokowym instalacji piorunochronnej /oporność < 30 Ω/. 

 

 



7.3.  Ochrona przed przepięciem. 

 W celu ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe. 
 

8.  Sprawdzenie odbiorcze. 

 Przed przekazaniem do eksploatacji instalacja  elektryczna  powinna być poddana 

oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania 

PN-IEC-60364. 

Wykonać pomiary kontrolne: 

♦ rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznej, 

♦ rezystancji uziemień, 

♦ skuteczności ochrony samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania. 

 

9. Uwagi końcowe. 

 

9.1. Dostępność. 

 Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalować w taki sposób,  

aby był umoŜliwiony dostęp do przeprowadzenia przeglądów i konserwacji. 

  

9.2. Oznakowanie. 

 Tablice z zabezpieczeniami i licznikowe wyposaŜyć w tabliczki lub inne środki  

identyfikacyjne informujące o przeznaczeniu aparatów łączeniowych i sterowych. 

 

9.3. Obliczenia. 

 W niniejszym projekcie sprawdzono przewody i ich zabezpieczenia na 

przeciąŜenie /zabezpieczenie przetęŜeniowe/. 




