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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmujący dzielnicę przemysłowo –
mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej– Uchwała nr
XXXVIII/964/2005 z dnia 22 grudnia 2005r.
Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem 3U o przeznaczeniu podstawowym na usługi róże i uzupełniającym –
zabudowa gospodarcza.
1.2 Inwentaryzacja i wizje lokalne w budynku.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa budynku
magazynowego
Lokalizacja: Gliwice, ul. Bł. Czesława, dz. nr 271.
Jednostka ewidencyjna : Gliwice. Obręb: Kłodnica.
Obszar oddziaływania obiektu
– przyjęto, że będzie się zawierał w obrębie działki nr 271. zabudowanej
przedmiotowym budynkiem.
Określenia obszar oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
- Prawo Budowlane,
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU.
OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
3.1 Zagospodarowanie terenu – stan istniejący
Działka nr 271 , na której projektuje się przedmiotową zabudowę jest
zabudowana. Posiadają przyłącza infrastruktury technicznej. Jest ogrodzona.
Posiada drzewa.
Woda deszczowa z dachu budynku odprowadzana będzie , jak obecnie do kanalizacji
deszczowej na terenie działki. Na terenie nieruchomości znajdują się miejsca
parkingowe, związane z prowadzoną działalnością szkoleniową Instytutu Spawalnictwa.
3.2 Budynek – stan istniejący.
Istniejący budynek przewidziany do przebudowy i nadbudowy jest parterowy,
jednokondygnacyjny, nie jest podpiwniczony. Wykonany jest w technologii
tradycyjnej – jest murowany. Posiada dach płaski kryty papą na deskowaniu pełnym,
o konstrukcji nośnej z płatwi stalowych i częściowo drewnianych.
Stanowi zaplecze gospodarczo - magazynowe dla Instytutu Spawalnictwa .
Parametry techniczne budynku
długość
21,09 m
szerokość
8,45 m
wysokość
3,30 m
powierzchnia zabudowy
178,13 m2
powierzchnia użytkowa
153,70 m2
kubatura
570 m3
Zestawienie pomieszczeń
Parter
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0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

magazyn
magazyn
magazyn
magazyn
magazyn

43,45 m2
30,75 m2
30,75 m2
25,20 m2
23,55 m2
153,70 m2

Projektowany jest następujący zakres robót budowlanych:
- przebudowa i nadbudowa budynku wraz z częściową rozbiórką i przemurowaniem
ścian ,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
3.3 Zagospodarowanie terenu – projekt
Zagospodarowanie terenu.
Działka nr 271, na której zlokalizowany jest budynek posiada istniejące przewody
infrastruktury technicznej.
3.4 Budynek – projekt
Projektowany budynek będzie pełnił funkcję magazynowo – gospodarczą, jak obecnie
istniejąca.
Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną. Nie będzie ogrzewany.
Parametry techniczne budynku
długość
21,09 m
szerokość
8,45 m
wysokość
4,10 m
powierzchnia zabudowy
178,13 m2
powierzchnia użytkowa
153,70 m2
kubatura
727 m3
Zestawienie pomieszczeń
Parter
0,1 magazyn
43,45 m2
0,2 magazyn
30,75 m2
0,3 magazyn
30,75 m2
0,4 magazyn
25,20 m2
0,5 magazyn
23,55 m2
153,70 m2
4. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I PRACE WYKOŃCZENIOWE
Fundamenty.
Istniejące fundamenty wykonane są najprawdopodobniej jako żelbetowe. W trakcie
robót izolacyjnych ścian fundamentowych zostanie dokonana weryfikacja przyjętych
założeń projektowych.
Ściany fundamentowe .
Przyjęto wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych – min Abizol R+P .
W budynku przyjęto wykonanie izolacji pionowej i poziomej typu lekkiego.
Ściany parteru
Przyjęto przemurowania ścian konstrukcyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm
grubości 25 oraz 30 cm.
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Stropodach.
Przyjęto strop Teriva 4,0/1 - 20cm + 4cm nadbetonu, rozwiązanie projektowe według
części konstrukcyjnej.
Wieńce i nadproża.
Przyjęto wieńce żelbetowe, według rysunków części konstrukcyjnej.
Nadproża przyjęto, jako systemowe żelbetowe typu „L-19” lub żelbetowe, według
rysunków części konstrukcyjnej.
Izolacje.
Przyjęto izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne, jak na rysunkach przekroi.
Tynki.
 zewnętrzne – mineralne w kolorze jasnym, pastelowym.
 wewnętrzne – cementowo – wapienne,
 cokół – tynk ozdobny .
Stolarka okienna
- Okna stalowe „ciepłe”
Ślusarka zewnętrzna
- przyjęto drzwi i bramy stalowe ocieplone. Bramy segmentowe , prowadzenie
normalne.
Kominy
Przyjęto wykonanie kominów ponad poziom projektowanego dachu, na wysokość
uwzględniającą występujące przeszkody zgodnie z Normą PN 89, B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze. Pomieszczenia będą posiadały wentylację
grawitacyjną kominami z kształtek ceramicznych oraz nawiewniki montowane
w ścianie naprzeciwległej.
• Rynny i rury spustowe
- PCV w kolorze szarym
 Kolorystyka
 ściany zewnętrzne– kolory jasne pastelowe, według rysunku elewacji
 dach – kolor grafitowy
 kominy – tynkowane w kolorze elewacji, czapy kominowe betonowe,
 okna, drzwi, bramy – kolor grafitowy. RAL 9007
5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Budynek magazynowy zalicza się do budynków produkcyjno – magazynowych PM.
Jest budynkiem niskim, jednokondygnacyjnym, o maksymalnej gęstości obciążenia
ogniowego strefy pożarowej Q<500MJ/m2.
Przyjęto ścianę w granicy działki jako wydzielenie ppoż. Zostanie
wyprowadzona nad poziom pokrycia dachu na wysokość min. 30cm.
W budynku nie będą występować pomieszczenia zagrożone wybuchem.
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Widok na elewację frontową

Widok na sąsiedni budynek
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Widok na istniejącą ścianę zewnętrzną
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Widok na istniejący dach
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II. WYTYCZNE DLA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- INFORMACJA BIOZ.
Zgodnie z Dz. U nr 120 poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.
1. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia
budowlanego:
Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno – sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego
i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie
miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych oraz pracy sprzętu
zmechanizowanego i pomocniczego.
Roboty budowlane
 roboty rozbiórkowe
 roboty ziemne,
 roboty murarskie,
 roboty izolacyjne ścian fundamentowych,
 roboty izolacyjne ścian zewnętrznych,
 wykonanie stropodachu,
 roboty dekarskie,
 roboty instalacyjne,
 roboty wykończeniowe
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem
osoby uprawnionej.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Przedmiotowy zakres robót wykonywany będzie na terenie działki, będącej w
użytkowaniu.
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 istniejący budynek będzie miał częściowo odkryte fundamenty przy robotach
ziemnych związanych z wykonaniem robót izolacyjnych - możliwość zawalenia
się budynku. Roboty należy wykonywać odcinkowo.
4. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych:
- wykonanie robót ziemnych przy istniejącym budynku – odsłonięcie fundamentów
budynku – możliwość zawalenia się . Należy wykopy wykonywać odcinkowo,
pod nadzorem osoby uprawnionej
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania
niebezpieczeństwom:
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego Dz. U nr 156 poz. 1118 z dnia 01.09.2006r., a także do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano –
montażowych,
Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
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Przed przystąpienie do robót ziemnych i budowlano – montażowych należy
przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz”,
Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć
w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice
ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych,
porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości
lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy
stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np.
osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty,
W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych
na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby
zabezpieczeń,
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej,
policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych,
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe,
węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze),
Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd
do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno
zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej
chwili dostępne.
Opracowała: mgr inż. arch. Jolanta Węglińska
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III. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA
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IV. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmujący dzielnicę przemysłowo –
mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej– Uchwała nr
XXXVIII/964/2005 z dnia 22 grudnia 2005r.
Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem 3U o przeznaczeniu podstawowym na usługi róże i uzupełniającym –
zabudowa gospodarcza.
1.2 Inwentaryzacja i wizje lokalne w budynku.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa budynku
magazynowego
Lokalizacja: Gliwice, ul. Bł. Czesława, dz. nr 271.
Jednostka ewidencyjna : Gliwice. Obręb: Kłodnica.
Obszar oddziaływania obiektu
– przyjęto, że będzie się zawierał w obrębie działki nr 271. zabudowanej
przedmiotowym budynkiem.
Określenia obszar oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
- Prawo Budowlane,
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU.
OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
3.1 Zagospodarowanie terenu – stan istniejący
Działka nr 271 , na której projektuje się przedmiotową zabudowę jest
zabudowana. Posiadają przyłącza infrastruktury technicznej. Jest ogrodzona.
Posiada drzewa.
Woda deszczowa z dachu budynku odprowadzana będzie , jak obecnie do kanalizacji
deszczowej na terenie działki. Na terenie nieruchomości znajdują się miejsca
parkingowe, związane z prowadzoną działalnością szkoleniową Instytutu Spawalnictwa.
3.2 Budynek – stan istniejący.
Istniejący budynek przewidziany do przebudowy i nadbudowy jest parterowy,
jednokondygnacyjny, nie jest podpiwniczony. Wykonany jest w technologii
tradycyjnej – jest murowany. Posiada dach płaski kryty papą na deskowaniu pełnym,
o konstrukcji nośnej z płatwi stalowych i częściowo drewnianych.
Stanowi zaplecze gospodarczo - magazynowe dla Instytutu Spawalnictwa .
Parametry techniczne budynku
długość
21,09 m
szerokość
8,45 m
wysokość
3,30 m
powierzchnia zabudowy
178,13 m2
powierzchnia użytkowa
153,70 m2
kubatura
570 m3
Zestawienie pomieszczeń
Parter
3

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

magazyn
magazyn
magazyn
magazyn
magazyn

43,45 m2
30,75 m2
30,75 m2
25,20 m2
23,55 m2
153,70 m2

Projektowany jest następujący zakres robót budowlanych:
- przebudowa i nadbudowa budynku wraz z częściową rozbiórką i przemurowaniem
ścian ,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
3.3 Zagospodarowanie terenu – projekt
Zagospodarowanie terenu. Działka nr 271, na której zlokalizowany jest budynek
posiada istniejące przewody infrastruktury technicznej. Woda deszczowa z dachu
budynku odprowadzana będzie do istniejącego pionu deszczowego.
3.4 Budynek – projekt
Projektowany budynek będzie pełnił funkcję magazynowo – gospodarczą, jak obecnie
istniejąca.
Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną. Nie będzie ogrzewany.
Parametry techniczne budynku
długość
21,09 m
szerokość
8,45 m
wysokość
4,10 m
powierzchnia zabudowy
178,13 m2
powierzchnia użytkowa
153,70 m2
kubatura
727 m3
Zestawienie pomieszczeń
Parter
0,1 magazyn
43,45 m2
0,2 magazyn
30,75 m2
0,3 magazyn
30,75 m2
0,4 magazyn
25,20 m2
0,5 magazyn
23,55 m2
153,70 m2
4. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I PRACE WYKOŃCZENIOWE
Fundamenty.
Istniejące fundamenty wykonane są najprawdopodobniej jako żelbetowe. W trakcie
robót izolacyjnych ścian fundamentowych zostanie dokonana weryfikacja przyjętych
założeń projektowych.
Ściany fundamentowe .
Przyjęto wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych – min Abizol R+P .
W budynku przyjęto wykonanie izolacji pionowej i poziomej typu lekkiego.
Ściany parteru
Przyjęto przemurowania ścian konstrukcyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm
grubości 25 oraz 30 cm.
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Stropodach.
Przyjęto strop Teriva 4,0/1 - 20cm + 4cm nadbetonu, rozwiązanie projektowe według
części konstrukcyjnej.
Wieńce i nadproża.
Przyjęto wieńce żelbetowe, według rysunków części konstrukcyjnej.
Nadproża przyjęto, jako systemowe żelbetowe typu „L-19” lub żelbetowe, według
rysunków części konstrukcyjnej.
Izolacje.
Przyjęto izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne, jak na rysunkach przekroi.
Tynki.
 zewnętrzne – mineralne w kolorze jasnym, pastelowym.
 wewnętrzne – cementowo – wapienne,
 cokół – tynk ozdobny .
Stolarka okienna
- Okna stalowe „ciepłe”
Ślusarka zewnętrzna
- przyjęto drzwi i bramy stalowe ocieplone. Bramy segmentowe , prowadzenie
normalne.
Kominy
Przyjęto wykonanie kominów ponad poziom projektowanego dachu, na wysokość
uwzględniającą występujące przeszkody zgodnie z Normą PN 89, B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze. Pomieszczenia będą posiadały wentylację
grawitacyjną kominami z kształtek ceramicznych oraz nawiewniki montowane
w ścianie naprzeciwległej.
• Rynny i rury spustowe
- PCV w kolorze szarym
 Kolorystyka
− ściany zewnętrzne– kolory jasne pastelowe, według rysunku elewacji
− dach – kolor grafitowy
− kominy – tynkowane w kolorze elewacji, czapy kominowe betonowe,
− okna, drzwi, bramy – kolor grafitowy. RAL 9007
5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Budynek magazynowy zalicza się do budynków produkcyjno – magazynowych PM.
Jest budynkiem niskim, jednokondygnacyjnym, o maksymalnej gęstości obciążenia
ogniowego strefy pożarowej Q<500MJ/m2.
Przyjęto ścianę w granicy działki jako wydzielenie ppoż. Zostanie
wyprowadzona nad poziom pokrycia dachu na wysokość min. 30cm.
W budynku nie będą występować pomieszczenia zagrożone wybuchem.
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Widok na elewację frontową

Widok na sąsiedni budynek
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Widok na istniejącą ścianę zewnętrzną

7

Widok na istniejący dach
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II. WYTYCZNE DLA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- INFORMACJA BIOZ.
Zgodnie z Dz. U nr 120 poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.
1. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia
budowlanego:
Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno – sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego
i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie
miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych oraz pracy sprzętu
zmechanizowanego i pomocniczego.
Roboty budowlane
• roboty rozbiórkowe
• roboty ziemne,
• roboty murarskie,
• roboty izolacyjne ścian fundamentowych,
• roboty izolacyjne ścian zewnętrznych,
• wykonanie stropodachu,
• roboty dekarskie,
• roboty instalacyjne,
• roboty wykończeniowe
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem
osoby uprawnionej.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Przedmiotowy zakres robót wykonywany będzie na terenie działki, będącej w
użytkowaniu.
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 istniejący budynek będzie miał częściowo odkryte fundamenty przy robotach
ziemnych związanych z wykonaniem robót izolacyjnych - możliwość zawalenia
się budynku. Roboty należy wykonywać odcinkowo.
4. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych:
- wykonanie robót ziemnych przy istniejącym budynku – odsłonięcie fundamentów
budynku – możliwość zawalenia się . Należy wykopy wykonywać odcinkowo,
pod nadzorem osoby uprawnionej
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania
niebezpieczeństwom:
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego Dz. U nr 156 poz. 1118 z dnia 01.09.2006r., a także do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano –
montażowych,
Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
9

Przed przystąpienie do robót ziemnych i budowlano – montażowych należy
przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz”,
Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć
w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice
ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych,
porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości
lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy
stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np.
osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty,
W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych
na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby
zabezpieczeń,
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej,
policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych,
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe,
węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze),
Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd
do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno
zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej
chwili dostępne.
Opracowała: mgr inż. arch. Jolanta Węglińska
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III. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA
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IV. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

12

INWESTYCJA:

Projekt budowlany. Przebudowa i nadbudowa
budynku magazynowego

LOKALIZACJA:

Gliwice, ul. Bł. Czesława
dz nr 271

INWESTOR:

Instytut Spawalnictwa
Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18

BRANŻA:

Część konstrukcyjna

STADIUM:

Projekt budowlany

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Adam HELIOSZ upr. 504/02

DATA:

Tarnowskie Góry, luty 2019

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.)
oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zawartość opracowania:
I. Opis techniczny
II. Obliczenia statyczne
III. Rysunki
1. Rzut parteru - zestawienie
2. Przekrój poprzeczny
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

I. OPIS TECHNICZNY

______________________________________________
Projekt budowlany - część konstrukcyjna

str. 1/108

1. Podstawa opracowania.


Projekt branżowy architektury.



Dokumentacja badań wraz z Opinią geotechniczną „Przebudowa i nadbudowa magazynu przy
ul. Błogosławionego Czesława w Gliwicach” wyk Geologia marzec 2019r.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje elementy konstrukcyjne, tworzące konstrukcję budynku. Projekt niniejszy
jest częścią projektu budowlanego obiektu.

3. Zestawienie obciążeń przyjętych do obliczeń konstrukcji.
3.1. Obciążenie wiatrem – wg PN-EN 1991-1-4 (Eurokod 1: Oddziaływania na
konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru)
Lokalizacja:

Gliwice

Strefa wiatrowa:

I

Wartość charakt. ciśnienia wiatru:

qb,o=0,30 kN/m2

Kategoria terenu:

III

Współczynnik obciążenia:

f= 1,50

3.2. Obciążenie śniegiem – wg PN-EN 1991-1-3:2005 (Eurokod 1: Oddziaływania
na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem)
Lokalizacja:

Gliwice

Strefa śniegowa:

II

Wartość charakt. obc. śniegiem:

sk=0,90 kN/m2

Współczynnik ekspozycji:

Ce=1,0

Współczynnik termiczny

Ct=1,0

Współczynnik obciążenia:

Q,1= 1,50

Obciążenie śniegiem:

Sk= 0,90 x  [kN/m2]
S= 1,50 x 0,90 x = 1,35 x  [kN/m2]
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3.3. Obciążenie stałe i zmienne – wg PN-EN 1991-1-1:2004 (Eurokod 1:
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach)
3.4. Wpływ eksploatacji górniczej – wg ITB 416/2006 (Projektowanie budynków
na terenach górniczych) oraz ITB 364/2000 (Wymagania techniczne dla obiektów
budowlanych wznoszonych na terenach górniczych).
Wg otrzymanych informacji na projektowanym terenie nie występują szkody
górnicze.

4. Opis konstrukcji i wyniki obliczeń.
Opis konstrukcji
Zaprojektowano budynek w tradycyjnej konstrukcji murowanej ze stropodachem Teriva.
Fundamenty
Posadowienie na ławach istniejących. Podczas prowadzenie prac zweryfikować, czy ławy
posiadają szerokość 50cm. Prawidłowe posadowienie budynku na ławach żelbetowych o
szerokościach 50cm. Wysokość ław 30cm.
Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych kl. M20 na zaprawie cementowej k. 10MPa.
Izolacje ścian (termiczne i p.wilgociowe wg architektury) – istniejące – zweryfikować stan
podczas prowadzenia prac.
Ściany nośne
Ściany nośne pustak Porotherm gr 30/25cm na zaprawie cem-wap lub ciepłochronnej.
Nadproża prefabrykowane typu 3xL19N. Głębokość oparcia nadproża min 20cm. Ze względu
na słaby stan ścian zaleca się przemurowanie uszkodzonych części od nowa – podczas
prowadzenia prac w porozumieniu z projektantem ustali się zakres przemurowania
Stropy i wieńce
Strop Teriva 4,0/1 - 20cm + 4cm nadbetonu. Belki w rozstawie 60cm. Wysokość całkowita
stropu 24cm.
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UWAGA: stropy wykonywać wg wytycznych producenta w zakresie:
odwrotnej strzałki ugięcia, żeber rozdzielczych itp. oraz sposobu montażu i betonowania.
Na ścianach nośnych zaprojektowano wieńce żelbetowe 25x24cm. Zbrojenie 4ø12 (A-IIIN) i
strzemiona ø6 (A-IIIN) co 30cm wg rysunków.
UWAGA: należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia wieńców poprzez łączenie na
zakłady – patrz rysunek szczegółu.

Podstawowe wynik obliczeń:
W wyniku przeprowadzonych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych uzyskano:
 w elementach żelbetowych nieprzekroczenie dopuszczalnych naprężeń w zbrojeniu
fyk=500 MPa (A-IIIN) i w betonie fcd =13,3 MPa (B25 C20/25) oraz zachowanie
dopuszczalnej szerokości rozwarcia rys betonu wlim = 0,3mm,
 zachowanie dopuszczalnych stanów granicznych ugięć konstrukcji, odpowiednich dla
konkretnych elementów konstrukcji,
 nieprzekroczenie dopuszczalnych nacisków na grunt qfn, wynikających z właściwości
gruntowych i wyrównanie osiadań fundamentów konstrukcji.

5. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo – wodne zostały rozpoznane badaniami. Zgodnie z badaniami grunt
podzielono na warstwy:
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Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM przyjęto I kategorię geotechniczną i proste warunki
gruntowe.

6. Materiały konstrukcyjne.
Beton konstrukcyjny B25 (C20/25)
Klasa ekspozycji X0, klasa konstrukcji S4, Otulina: Stropy, belki, słupy, wieńce: 2cm
Klasa ekspozycji XC1, klasa konstrukcji S4, Otulina: Fundamenty od spodu 5cm, z boku i
góry 3cm.
Klasa ekspozycji XC2, klasa konstrukcji S4 - dla niektórych fundamentów zalecaną klasą
betonu jest B30 (C25/30). W przypadku suchych warunków gruntowych oraz zastosowania
stosownej izolacji przeciwwilgociowej dopuszcza się stosowanie betonu B25 (C20/25) - jak
dla klasy ekspozycji XC1.
Stal zbrojeniowa np. B500SP – pręty główne i B500A strzemiona o fyk=500MPa, klasa
ciągliwości B lub C.
Materiały murarskie ceramiczne (wg specyfikacji w dokumentacji architektonicznej)
Materiały izolacyjne (wg specyfikacji w dokumentacji architektonicznej)
Część konstrukcyjną opracował:
mgr inż. Adam HELIOSZ
upr nr 504/02
Tarnowskie Góry, 1 April 2019.
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II. OBLICZENIA STATYCZNE
1. STROPODACH

Dla stropu Teriva obciążenie dopuszczalne
qk_dop=6,7kN/m2 > qk=4,37kN/m

2. FUNDAMENTY - weryfikacja
Na ławę szer 60cm przypada
c.w.

5kN/m

ściana fund i grunt

12kN/m

Ściana porotherm

16kN/m

Ze stropu

30kN/m

Razem:

63kN/m

Naprężenia na grunt dla ławy 60cm – q=105kPa < qdop=~120kPa
Posadowienie wypada na warstwie Ia – glina piaszczysta,glina pylasta, piasek gliniasty
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Naprężenia dopuszczalne na poziomie qdop=120kPa dla warstwy Ia: cu=15,3kPa, øu=13,3º,
Mo=26,5MPa oraz IIa: cu=9,6kPa, øu=10,4kPa, mo=17,3MPa

III. Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejącego zgodnie z par 206
warunków technicznych…
1. Opis ogólny budynku
Budynek w Gliwicach przy ul. Bł. Czesława. W otoczeniu działki inwestycyjnej
znajdują się tereny zabudowane – śródmieście miejskie. Teren działki jest zabudowany
istniejącym budynkiem w czasie wizji odgrodzonym przed dostępem osób postronnych.
Budynek powstał prawdopodobnie w połowie XX wieki. Budynek nie
podpiwniczony, parterowy. W chwili obecnej budynek pełni funkcję gospodarczą i
magazynową. Budynek posiada zwartą bryłę w rzucie prostokąta o wymiarach ~21m x
~8,5m. Wysokość około 3,5m. Budynek w granicy z ulicą Bl. Czesława oraz z działką
sąsiednią przylega do budynku warsztatu samochodowego

2. Opis konstrukcji.
Opis konstrukcji bazuje na inwentaryzacji architektonicznej, wizji lokalnej oraz
zebranych informacjach.
Posadowienie prawdopodobnie na ławach żelbetowych lub ceglanych (kamiennych).
Budynek niepodpiwniczony.
Ściany murowane prawdopodobnie z cegły pełnej i pustaków. Strop żelbetowa płyta
monolityczna.

3. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe rozpoznano badaniami gruntowymi

4. Materiały konstrukcyjno-budowlane.
Pokrycie – papa asfaltowa
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Konstrukcja stropów – płyta żelbetowa
Ściany murowane
Ławy żelbetowe lub ceglane

5. Ocena stanu technicznego i wnioski końcowe.
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, przeprowadzona ocena stanu technicznego
budynku pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
1. Ogólny stan budynku słaby/dostateczny. Spękania ścian konstrukcyjnych oraz
fragmenty stropu nadające się do wymiany
2. Planowana przebudowa budynku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku
nie spowoduje zagrożenia dla użytkowania obiektu sąsiedniego ani nie obniży jego
przydatności do użytkowania.
3.

Stwierdza się, że budynek posiada wystarczający stan bezpieczeństwa i planowana
przebudowa doprowadzi do odtworzenia jego pełnej sprawności technicznej
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1. Część opisowa
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:
1. Zlecenie inwestora;
2. Ustalenia międzybranżowe;
3. Ustalenia z przedstawicielami inwestora;
4. USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr
127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844);
5. ROZPORZĄDZENIE 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) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156,
2009.01.01 Dz. U.08.201.1238);
6. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dn.
28.08.2003r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, załącznik:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst jednolity Dz. U.
Nr 169 poz. 1650 z 2003r.);
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 109, poz. 719);
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);
9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);
11. Obowiązujące normy i przepisy.

1.2. Wstęp i zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzą:
• Główna linia zasilająca budynek;
• Rozdzielnica główna nN;
• Wewnętrzne linie zasilające;
• Instalacja oświetlenia podstawowego;
• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;
• Instalacja zasilania urządzeń elektrycznych;
• Instalacja odgromowa;
• Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych;
• Ochrona przeciwporażeniowa;

1.3. Zasilanie obiektu w energię elektryczną
Obiekt jest zasilony w energię elektryczną. Istniejącego złącza kablowego należy wyprowadzić linie
kablową nN w kierunku projektowanej rozdzielnicy RPOŻ i dalej rozdzielnicy głównej obiektu.
1.3.1.

Linia kablowa zasilania rozdzielnicy głównej obiektu

Linię kablową nN należy prowadzić w ziemi według następujących zasad:
• Kable elektroenergetyczne układać w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na
głębokości 0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli;
• W rowach nad kablami elektroenergetycznymi należy układać folię ostrzegawczą (o grubości
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•
•

1.3.2.

0,5 mm i szerokości 200 mm w kolorze niebieskim); krawędzie folii powinny wystawać co
najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź kabli;
Kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurą ochronną w miejscu skrzyżowań z innymi
sieciami;
Kable elektroenergetyczne należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zlokalizowane w miejscach
charakterystycznych, to znaczy skrzyżowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejścia do budynku.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.
1.3.3.

Rozdzielnica główna

Centralnym, głównym punktem rozdziału energii elektrycznej na napięciu niskim (0,4 kV) w obiekcie
jest rozdzielnica główna.
W rozdzielnicy głównej zainstalowane będą:
• Wyłącznik główny mocy;
• Ochronniki przeciwprzepięciowe;
• Rozłączniki bezpiecznikowe;
• Wyłączniki instalacyjne;
• Aparatura kontrolno-sterująca;
Poszczególne aparaty będą montowane na szynach standardowych TH lub na płytach montażowych.
Z rozdzielnicy głównej zasilono następujące odbiorniki energii elektrycznej:
• Gniazda ogólnego przeznaczenia;
• Oprawy oświetlenia podstawowego;
Rozdzielnicę główną należy wykonać zgodnie z poniższymi zaleceniami i uwagami:
• Wszystkie zastosowane aparaty i obudowa muszą być produkowane przez jednego
producenta i zapewniać pełne badania typu;
• Należy zapewnić rezerwę wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umożliwienia rozbudowy o
kolejne aparaty odpływowe w przyszłości;
• Wyposażyć w kieszeń zawierającą schemat strukturalny, jednokreskowy;
• Opisać i oznakować czytelnie aparaty elektryczne;
• Opisać i oznakować czytelnie elewację zewnętrzną.

1.4. Oświetlenie wewnętrzne obiektu
1.4.1.

Oświetlenie podstawowe

Dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto odpowiednie wartości średniego natężenia oświetlenia.
Typy i rodzaje opraw zostały dopasowane do warunków panujących w poszczególnych
pomieszczeniach.
Sterowanie pracą obwodów oświetlenia wnętrzowego w pozostałych pomieszczeniach będzie
odbywać się przy zastosowaniu:
• Lokalnych wyłączników pojedynczych, schodowych i świecznikowych;
• Czujników zmierzchowych.

1.5. Standardy wykonania instalacji elektrycznych
1.5.1.

Instalacje obwodów oświetleniowych

Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obsługi danego obszaru (obciążenia są
zrównoważone na wszystkich fazach).
Instalacje należy układać lub prowadzić:
• Podtynkowo – łączniki oświetleniowe;
Łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony klamki) w taki sposób,
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aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową
powierzchnią podłogi. Łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być umieszczane w
poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.
W pomieszczeniach biurowych należy stosować osprzęt oświetleniowy o stopniu ochrony IP20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony IP44.
Obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych
typu:
• YDY 4x1,5 mm2 – oprzewodowanie lokalnych przycisków sterujących;
• YDYżo 3x1,5 mm2 – zasilanie opraw oświetleniowych.
1.5.2.

Instalacje gniazd wtyczkowych oraz siłowych

Poszczególne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie
z rozdzielnic obiektowych dedykowanych do obsługi danego obszaru (obciążenia są zrównoważone
na wszystkich fazach).
Instalacje należy układać lub prowadzić:
• Podtynkowo. Zalecane trasy układania podtynkowego przewodów elektroenergetycznych w
ścianach powinny się znajdować:
− Dla tras poziomych – 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi;
− Dla tras pionowych – 15 cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian;
Gniazda wtyczkowe należy instalować podtynkowo:
• W taki sposób, aby środek najwyżej położonego gniazda znajdował się nie wyżej niż 30 cm
ponad gotową powierzchnią podłogi w przypadku pomieszczeń biurowych;
• Ponad powierzchniami pracy na wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.
Każdy z obwodów gniazd wtyczkowych został zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym,
wysokoczułym o prądzie znamionowym różnicowym równym 30 mA, oprzewodowanie należy
wykonać przy zastosowaniu przewodów elektroenergetycznych typu YDYżo 3x2,5 mm 2.
Do każdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidziano zastosowanie gniazd
wtyczkowych wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu należy podłączać jedynie
urządzenia elektroniczne.
1.5.3.

Instalacja zasilania odbiorników technologicznych

Odbiorniki energii elektrycznej związane z technologią obiektu należy zasilić przy zastosowaniu
przewodów o izolacji znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych o izolacji znamionowej 0,6/1
kV:
• Bezpośrednio;
• Przy zastosowaniu rozłączników remontowych;
• Przy użyciu gniazd siłowych, przemysłowych z zabudowanymi wyłącznikami.
Instalacje zasilania odbiorników technologicznych należy układać lub prowadzić:
• Podtynkowo wewnątrz rur ochronnych PVC;
• Wewnątrz kanałów instalacyjnych ułożonych na bloczkach w przypadku ścian z fakturą.
W trakcie wykonywania instalacji należy uwzględnić i kierować się wytycznymi zawartymi w DTR
poszczególnych urządzeń.
1.5.4.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Przy przejściach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiędzy wydzielonymi strefami
pożarowymi należy wykonać uszczelnienia przeciwpożarowe o odporności ogniowej przegrody
dzielącej poszczególne strefy; należy zastosować zaprawę oraz masę uszczelniającą produkcji np.
HILTI (stosować zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta).
Zabezpieczone przejścia należy oznakować poprzez zastosowanie trwałych i nieścieralnych etykiet
zawierających następujące dane:
• Nazwę uszczelnienia;
• Datę wykonania uszczelnienia;
• Nazwę firmy wykonującej uszczelnienie.

1.6. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Wyłącznik zainstalowany w projektowanym złączu RPOŻ obiektu będzie pełnił funkcję głównego
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu opisać i oznakować zgodnie z PN.

1.7. Instalacja
odgromowa,
przeciwprzepięciowa
1.7.1.

uziemienia

oraz

ochrona

Instalacja odgromowa

Budynek został zakwalifikowany do IV poziomu (LPL – Lightning Protection Level) ochrony
odgromowej na podstawie obliczeń kalkulacji ryzyka. Poziom LPL ma bezpośredni wpływ na cechy
charakterystyczne projektowanego urządzenia piorunochronnego (LPS – Lightning Protection
System).
Zaprojektowano system wzajemnego połączenia zwodów poziomych i pionowych, który tworzy
dostateczną strefę chroniącą budynek wraz z infrastrukturą dachową przed bezpośrednim
wyładowaniem piorunowym. Zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowano:
• siatkę zwodów poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego o średnicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na betonowych wspornikach
odgromowych;
• zwody pionowe, nieizolowanych w postaci masztów odgromowych zainstalowanych na dachu
przy zastosowaniu podstaw i połączonych z siatką zwodów poziomych.
Do zwodów poziomych na dachu należy podłączyć elementy metalowe instalacji lub urządzeń
dachowych (np. drabinki kabłąkowe, wyłaz dachowy). Urządzenia elektryczne zainstalowane na dachu
chronić za pomocą zwodów pionowych o wysokości zapewniającej wymagany stopień ochrony
odgromowej.
Złącze kontrolno-pomiarowe należy zlokalizować na elewacji. Wykorzystać jako przewody
odprowadzające drut stalowy ocynkowany fi 8mm.
1.7.2.

Instalacja uziemienia

Zaprojektowano uziom szpilkowy w postaci uziomów pionowych pogrążanych dla celów instalacji
odgromowej, ochrony przeciwporażeniowej.
Wartość rezystancji uziemienia winna nie przekraczać 10 Ω. W przypadku przekroczenia ww.
wartości wykonać dodatkowe uziemienie przy pomocy pogrążonych w ziemi prętów w ilości
umożliwiającej uzyskanie zakładanej wartości rezystancji.
Połączenia przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z uziemieniem otokowym,
wykonać przy zastosowaniu złącz kontrolnych dwuśrubowych, w celu umożliwienia wykonania
pomiaru rezystancji uziemienia. Złącza kontrolno-pomiarowe należy zlokalizować na elewacji zgodnie
z wytycznymi podanymi na rysunkach.
Na stykach środowisk zabezpieczyć fragmenty płaskownika metodą malowania lakierem asfaltowym.
Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie. W pomieszczeniu Rozdzielnicy Głównej budynku
projektuje się szynę wyrównawczą wykonaną z płaskownika oznakowane kolorem żółto-zielonym.
Przy wprowadzeniu, na etapie budowy uziemienia do pomieszczeń zachować zapas taśmy min 1,5 m.
1.7.3.

System połączeń wyrównawczych

W budynku zastosowano system połączeń wyrównawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyrównawczych (MSW) stanowiących środki ochrony uzupełniającej przed dotykiem pośrednim oraz
głównej szyny wyrównawczej, (GSW). Instalację połączeń wyrównawczych wykonać płaskownikiem
Fe/Zn 30x4 mm. Taśmę ułożyć pod posadzką na poziomie górnej powierzchni stóp fundamentowych.
Połączoną przez spawanie z uziomem fundamentowym oraz konstrukcją metalową fundamentów i
wszystkich słupów wsporczych.
Wykonać wypusty uziemienia do wszelkich pomieszczeń technicznych. W pomieszczeniach
technicznych wykonać szynę wyrównawczą układając wokół pomieszczenia taśmę Fe/Zn 40x5 mm na
ścianie, 50 cm na posadzką oraz 50 cm nad drzwiami i bramami.
Do instalacji MSW należy przyłączyć:
• Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepłej;
• Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
• Metalowe kanały wentylacji mechanicznej;
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•

Metalowe korytka kablowe.

Połączenie wyrównawcze główne należy wykonać w pobliżu rozdzielnicy głównej jako główna szyna
wyrównawcza (GSW) w postaci płaskownika. Do GSW należy przyłączyć:
• Przewód PE głównej linii zasilającej;
• Metalowe powłoki wprowadzanych do budynku przewodów teletechnicznych;
• Uziom obiektu;
• Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociągów.
Kołnierze połączeń rurowych i połączeń elementów tras kablowych będą mostkowane za pomocą
elastycznych przewodów miedzianych.
1.7.4.

Ochrona przeciwprzepięciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepięciowej w celu uniknięcia
niebezpiecznych przepięć w instalacji elektroenergetycznej wywołanych wyładowaniami
atmosferycznymi lub czynnościami łączeniowymi, które mogą uszkodzić lub zakłócić prawidłową pracę
urządzeń elektrycznych.
Ograniczniki przepięć klasy T1 są przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopień ochrony i
wyrównywania potencjałów w obiekcie przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepięć do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu należy instalować w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku (złącza kablowe, rozdzielnie główne budynków).
Ograniczniki przepięć klasy T2 stosowane są jako drugi stopień ochrony w obiekcie chronionym, w
celu ograniczenia przepięć do wartości wytrzymywanych przez większość urządzeń elektrycznych
(redukcja przepięć do poziomu < 1,5 kV). Prawidłowe miejsce zainstalowania tych aparatów to
rozdzielnice piętrowe lub oddziałowe.
Dla ochrony szczególnie czułych urządzeń elektronicznych zaleca się stosowanie dodatkowo stopnia
ochrony przeciwprzepięciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronią odbiorniki elektryczne przed
przepięciami zredukowanymi wcześniej przez aparaty klasy T2.
Przewidziano zastosowanie ochronników:
• Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy głównej.
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1.8. Bilans mocy
Zgodnie z obliczeniami wartość mocy zapotrzebowanej dla odbiorów wynosi: P Z=11,9 kW.

BILANS MOCY OBIEKTU PROJEKTOWANEGO
Nazwa odbiornika
energii elektrycznej

L. p.

Uwagi

Moc

Współczynnik Współczynnik

zainstalowana

mocy

zapotrzebowania

Pi

cosφ

kz

[kW]

M oc zapotrzebowana (szczytowa) Pz
czynna

bierna

pozorna

[kW]

[kvar]

[kVA]

0,42

Prąd
[A]

1.

Oświetlenie wewnętrzne

0,40

0,95

1,00

0,40

0,13

2.

Gniazda 1-fazowe ogólne i urządzenia

6,20

0,93

0,40

2,48

0,98

2,67

3,85

3.

Gniazda 3-fazowe ogólne i urządzenia

9,00

0,90

1,00

9,00

4,36

10,00

14,43

Suma

15,6

0,91

0,76

11,9

5,5

13,1

18,9

0,61

1.9. Środki ochrony przeciwporażeniowej
1.9.1.

Sieć elektroenergetyczna o napięciu 0,4 kV

Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie pracować w układzie
sieciowym TN-C-S.
Rozdział przewodów PEN na N oraz PE należy wykonać w złączu RPOŻ.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia zlokalizowanych w budynku
ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią:
• Izolacja podstawowa;
• i/lub osłony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez:
• Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane
poprzez:
− Przepalenie wkładek bezpiecznikowych;
− otwarcie wyłączników nadprądowych;
• Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku
pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą
dostępną spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części przewodzących, nie
spowodowało przepływu prądu rażeniowego wywołującego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla człowieka.
• Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności.
Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej stanowiącej
redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
• Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym
zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do użytku przez osoby
niewykwalifikowane;
• miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą części
przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów.

1.10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)
1.10.1. Instruktaż pracowników
Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawnioną osobę.
Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o zagrożeniach
związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do prowadzenia stałej kontroli
nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa.
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1.10.2. Środki bezpieczeństwa na placu budowy
Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:
• Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do
używania go w trakcie prowadzenia robót;
• Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione posiadające
odpowiednie uprawnienia zawodowe;
• Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być
składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia;
• Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane
przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze;
• Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów
BHP;
• Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w
razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom;
• Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany zgodnie z
dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną zastosowanych urządzeń, przy ścisłym
przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisów w zakresie BHP i
PPOŻ;
• Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń
energetycznych prowadzi się na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu
Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni
posiadać odpowiednie kwalifikacje;
• Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez pracowników
obowiązku używania sprzętu ochronnego;
• Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu budowy;
• Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania
przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.
1.10.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z
2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowiązek
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.
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2. Uwagi końcowe
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawcę realizującego budowę
według niniejszej dokumentacji obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów w odniesieniu do
wszystkich szczegółów, które nie mogły być omówione.
W przypadku kolizji osprzętu elektrycznego z pozostałymi instalacjami technologicznymi należy
przesunąć je tak by zachować przepisowe odległości.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy dokonać wymaganych przepisami badań i pomiarów, po
czym sporządzić odpowiednie protokoły.
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3. Część rysunkowa

1.
2.
3.
4.
5.

Nr rysunku
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05

Nazwa rysunku
Instalacje elektryczne. Rzut parteru
Instalacje oświetleniowe. Rzut parteru
Instalacja odgromowa i uziemienia. Rzut dachu
Rozdzielnica RPOŻ. Schemat strukturalny
Rozdzielnica RG. Schemat strukturalny

Skala
1:100
1:100
1:100
-
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