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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania działki

OBIEKT: INTERNAT  

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ INTERNATU                    

ADRES:         Ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp. dz. nr 5/12, 9/3, 10/8

INWESTOR: Województwo Wielkopolskie, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp.

1.0 Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja obiektu

1.3. Przepisy prawa i warunki techniczne

2.0 Opis dziadki

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach zabudowanych nr 5/12, 9/3, 10/8 w Ostrowie
Wielkopolskim. Na działkach projektuje się przebudowę i remont pomieszczeń internatu.
Teren  płaski,  bez  zadrzewienia.  Teren  nie  podlega  nadzorowi  Wojewódzkiego
Konserwatora  Zabytków.  Do  działki  prowadzi  istniejący  dojazd  od  strony
ul. Limanowskiego
Uwaga: Inwestycja nie wymaga żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu, roboty
remontowe  i  drobna  przebudowa  wyłącznie  w  zakresie  wybranych  pomieszczeń
piwnicy, parteru, 2 i 3 piętra .

3.0 Charakterystyka obiektu

Budynek istniejący, częściowo parterowy z podpiwniczeniem a w części trzypiętrowy bez
podpiwniczenia. Stropodach płaski pokryty papą termozgrzewalną. Budynek w ostatnich
latach  został  częściowo  zmodernizowany  i  poddany  kompletnej  termomodernizacji,
Konstrukcja  budynku  mieszana,  murowa  i  żelbetowa  prefabrykowana.  Projekt  nie
przewiduje zmiany konstrukcji .

4.0 Obszar oddziaływania na środowisko
 

Po  analizie  obowiązujących  przepisów,  w  tym  warunków  technicznych,  Planowana
inwestycja  nie wpływa  negatywnie  na  środowisko naturalne.  Nie  przewiduje  się  emisji
szkodliwych  substancji  do  środowiska  naturalnego  podczas  użytkowania  obiektów.  Nie
przewiduje  się  również  przekraczających  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  podczas
eksploatacji.  Zaprojektowana  przebudowa  nie  wpływa  negatywnie  na  środowisko
naturalne.
Zastosowane w opracowaniu  rozwiązania  nie wpływają  na  stan istniejący budynku pod
względem  przepisów  przeciwpożarowe  i  przepisów  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego.
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5.0 Ustalenia ogólne

5.1. Obecne zagospodarowanie działki jest  odpowiednie dla potrzeb projektowanej
inwestycji i pozostaje bez zmian

5.2. Działka posiada istniejący dojazd z wjazdem na drogę  publiczną.
5.3. Zabudowa i zagospodarowanie działki nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych
na  innych  działkach.  Inwestycja  nie  zmienia  stosunków  wodnych  na  sąsiednich
działkach ani nie powoduje zacienienia 

5.4.  Rozwiązania  zastosowane  w projekcie  nie  stwarzają  dodatkowej  uciążliwości  dla
działek sąsiednich. 

Projektował:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

1.0 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i przebudowy pomieszczeń

internatu. Opracowanie obejmuje branżę architektoniczno – konstrukcyjną. 

2.0 odstawa opracowania

• Zlecenie Inwestora

• Inwentaryzacja obiektu

• aktualne normy i wytyczne projektowania

3.0 Opis budynku   

Budynek istniejący, częściowo parterowy z podpiwniczeniem a w części trzypiętrowy bez

podpiwniczenia. Stropodach płaski pokryty papą termozgrzewalną. Budynek w ostatnich

latach  został  częściowo  zmodernizowany  i  poddany  kompletnej  termomodernizacji,

Konstrukcja  budynku  mieszana,  murowa  i  żelbetowa  prefabrykowana.  Projekt  nie

przewiduje zmiany głównych elementów konstrukcji. 

4.0.     Charakterystyka robót budowlanych  

 

• roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami  bhp.

1. Wykucia i zamurowania
2. Wykonanie strop WPS
3. Skuwanie posadzek
4. Roboty instalacyjne
5. Wykonanie sufitów podwieszanych
6. Wykonanie posadzek i okładzin
7. Roboty wykończeniowe  

wykonawstwo systemem zleconym przez wykwalifikowaną firmę budowlaną. 

5.0. Ochrona cieplna budynku:

Ściany budynku oraz dach zostały ocieplone podczas termomodernizacji w latach ubiegłych.

Przyjęte w poprzedniej realizacji rozwiązania gwarantują prawidłowe ocieplenie budynku i

prawidłową wentylację zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Z uwagi zakres niniejszego projektu, ograniczający się do remontu pomieszczeń i drobnej

przebudowy oraz wykonanie projektu termomodernizacji wraz z realizacją w roku 2016 nie

wykonuje się charakterystyki energetycznej dla niniejszego budynku.

19





7.0.   Dane szczegółowe

    7.1 Nadproża 

Nad wykuwanymi  oknami nadproża stalowe. Belki  opierać  na 3 warstwach cegły

pełnej ułożonej na zaprawie cementowej marki co najmniej 3 Mpa.

Wykonanie  nadproża:  wykonanie  poduszki  żelbetowej  lub  podmurówki  z  cegły

pełnej, wykucie bruzdy i osadzenie belki po jednej stronie, następnie wykucie bruzdy

i  osadzenie belki  po drugiej  stronie,  skręcenie  belek a  następnie wykucie  otworu

drzwiowego.  Jako  wypełnienie  nierówności  pomiędzy  belką  stalową  a  istniejącą

ścianą stosować zaprawy pęczniejące (niskoskurczowe).

W  wejściach  do  pomieszczeń  wykonać  nowe  (  podniesione  )  nadproża,  tak  aby

zapewniały minimalne światło przejścia.

7.2 Konstrukcja stalowa
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy oczyścić  do stopnia czystości SA

2,5 poprzez śrutowanie lub piaskowanie, odtłuścić i nałożyć powłokę antykorozyjną

z zestawu farb chlorokauczukowych ogólnego stosowania, 2 x  farba podkładowa i

2 x farba nawierzchniowa. Minimalna grubość powłoki 120 mikr.

7.3. Strop WPS

Zaprojektowano stropy w pomieszczeniach 1.1,  1.4,  1.5, 1.9 jako Prefabrykowane stalowo

żelbetowe typu WPS. Belki osadzać w gniazdach wykutych w ścianach nośnych wg rysunków

szczegółowych. Belki po osadzeniu u ułożeniu płyt prefabrykowanych typu WPS obetonować.

Jako izolację akustyczną i jednocześnie wyrównanie powierzchni zastosować styropian EPS

150 o grubości dopasowanej do wysokości belki. Posadzkę na stropie wykonać jastrychową

gr. min. 7cm wyłożoną płytkami ceramicznymi. 

6.4.Sufit podwieszany

Zaprojektowano sufit podwieszany 

• z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych układanych w dwóch warstwach na rusz-

cie stalowym (krzyżowo) Montaż sufitów podwieszanych wykonać ściśle wg wytycz-

nych producenta systemu zapewniającego zabezpieczenie konstrukcji do REI60

• Systemowe ( kasetonowe ) typu Armstrong  

7.3.   Zamurowania

Zamurowania  ścian  murowanych  wykonać  z  pustaków  ceramicznych  i  cegły  pełnej.

Dobudowane ścianki wykonać z płyt G/K na ruszcie stalowym
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8.0 OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Rozbiórka ścian działowych o różnej grubości. Rozbiórki są proste do realizacji i konieczne 

z uwagi na zmianę przeznaczenia pomieszczeń. 

8.1.  Sposób zabezpieczenia ludzi i mienia.

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie

   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu   

   bezpieczeństwa  

   i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.12 poz. 1126

-  RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

   pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i  

   rozbiórkowych Dz. U. Nr.13 poz. 93

           -  RMPiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów    

   bezpieczeństwa i higieny pracy

-  RMPiPS z dnia 08.02.1994 r w sprawie wprowadzenia obowiązku  

   stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących  

   bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr.37 poz. 138

8.2.  Zagrożenia w czasie wykonywania robót   rozbiórkowych.

-  roboty rozbiórkowe możliwość upadku (prace na wysokości),  

   zabezpieczenie dróg komunikacyjnych

-  roboty instalatorskie porażenie prądem

-  roboty transportowe przenoszenie elementów wymontowanych przy  

   pomocy dźwigu

-  roboty porządkowe usuwanie gruzu i elementów za pomocą maszyn

   budowlanych i rur zsypowych

-  segregacja materiałów rozbiórkowych do utylizacji

8.3. Sposób instruktażu pracowników i zapobiegania  niebezpieczeństwu:

-  kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”,  

   zgodnie z art.21a Prawa budowlanego, a także do wykonania projektu  

   organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac    

   rozbiórkowych

-  roboty rozbiórkowe winny być prowadzone pod nadzorem  

   wykwalifikowanej kadry technicznej w tym osoby posiadające  

   odpowiednie uprawnienia
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-  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić  

   wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz”  

   zgodnie z RMI z dnia 26.02.2003 r

-  przed dopuszczeniem pracowników do robót wykonawca zobowiązany  

   jest zaopatrzyć  ich w odzież ochronną i roboczą zgodnie z  

   obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne itp.). należy  

   stosować  przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i  

   ochronne. 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 pracownikom do telefonu alarmowego,  

   wykazu numerów telefonów i adresów najbliższych punktów 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)

-  wykonać oznakowanie drogi umożliwiającej ewakuację, komunikację i  

   dojazd do wozów straży pożarnej lub karetek pogotowia. Tych dróg nie  

   wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania.  

   muszą być w każdej chwili dostępne.

 Opracowano zgodnie z art.33 pkt.4 Prawa Budowlanego.

9.0. Uwagi końcowe

9.1.  Instalacje  elektryczne  w  przedmiotowej  przebudowie  nie  zostaną  zmienione.

Rozdzielnia, całość instalacji elektrycznej i oświetleniowej - bez zmian

9.2.  Niezależnie  od  informacji  technicznych  zawartych  w  projekcie,  

Wykonawcę  poszczególnych robót obowiązują - „Warunki techniczne wykonania

robót    budowlano-montażowych”,  Warszawa  1990r,  część  I-IV,  odpowiednie

normy i DTR, które należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.

9.3.  Materiały  budowlane  i  wykończeniowe  oraz  wyposażenie  wbudowane  

w  budynek  muszą  posiadać  aktualne  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania

 w budownictwie wydane przez ITB (lub równoważną instytucję) oraz świadectwo

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
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9.4.  Przy  robotach  przestrzegać  i  stosować  przepisy  BHP  w  szczególności  ujęte  

w planie BIOZ.

          

10.0 Ogólny opis i zakres robót budowlanych w poszczególnych 

pomieszczeniach

PIWNICA

pomieszczenie 0.1 i 0.8 wysokość pom. 2,50m 

- usunięcie, wywóz gruzu i śmieci z poieszczenia

- osadzenie nadproża pod strop 

- zamurowanie wyburzenia wejście

- wykonanie stropu WPS

- góra belki z obetonowaniem, płyty wps, styropian 8cm posadzka 7cm 

- dół sufit podwieszany p.poż REI60 z płyt G/K 2x15 na ruszcie stal. krzyżowo

- posadzka na chudym betonie

folia 0,3mm, styropian 5cm eps 150, posadzka jastrychowa 8cm

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

- wykończenie posadzki

- montaż stolarki

- wyposażenie:

Montaż urządzeń sportowych w siłowni pom.0.8: Drabinki na długości 4,5m, wys. 2,5m 

Ławeczka ze stojakiem i sztangą, stojak na obciążenie do sztangi z obciążeniami (2x20kg, 

2x15kg, 2x10kg, 6x5kg, 6x2,5kg) Stojak na hantle wraz z hantlami (2x25kg, 2x20kg, 2x17,5kg, 

2x15kg, 2x12,5kg, 2x10kg, 2x8kg, 2x6kg, 2x4kg, 2x2kg), 3szt. bieżnia do biegania z 

możliwością regulacji kąta nachylenia bieżni, 2szt. rower spiningowy, lustro 2szt. 3x2m, Drążek 

do podciągania, Wieszak do worka bokserskiego

Montaż i wyposażenie w magazynku pom. 0.1 Regał na sprzęt 3,5x2,0, 4szt. piłki 

do koszykówki, 2szt. piłki do siatkówki, Worek bokserski 60 kg pełny 180x45 Karimaty 

treningowe 10sz., Skakanki 4szt. 

pomieszczenie 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 wysokość pom. 2,50m 

- zamurowanie wyburzenia wejście

- poszerzenie drzwi wejściowych 

- posadzka na chudym betonie

naprawa chudego betonu po instalacji podposadzkowej folia 0,3mm, 

styropian 5cm eps 150, posadzka jastrychowa 8cm
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- nowe ścianki z G/K na ruszcie stalowym

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, okładziny ścienne (płytki ceramiczne do 2,0m)

- wykończenie posadzki

- montaż stolarki (kabiny HPL)

pomieszczenie 0.7 – wysokość pom. 6,00m 

- usunięcie, wywóz gruzu i śmieci z pomieszczenia

- skucie trzech fundamentów 2,0x2,0x0,5m

- przebudowa istniejących sieci c.o. ( schowanie )

- wykonanie stropu WPS - kładka

- góra belki z obetonowaniem, płyty wps, styropian 8cm posadzka 7cm 

- dół sufit podwieszany p.poż REI60 z płyt G/K 2x15 na ruszcie stal. krzyżowo

- zamurowanie wyburzenia wejście

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

- wykończenie posadzki

- montaż stolarki

- wyposażenie

- Ścianka wspinaczkowa :

montaż ścianki wspinaczkowej o powierzchni około 112m2 wraz z chwytami (min. 300szt) i 
gotowymi punktami asekuracyjnymi do wspinaczki z dolną asekuracją i z górną ( wędka)

ścianka główna z przewieszeniem o pow. około 49m2
ścianka płaska z rysą o pow. około 24m2
ścianka lekko przewieszona z listwami treningowymi (campus) o pow. około 24,0m2
ścianka bulderowa pod kładką o pow. około 15,0m2

montaż materacy grubych zabezpieczające przed upadkiem o pow. 37,1m2
montaż imitacji rysy wspinaczkowej
montaż drabinki wspinaczkowej
montaż drążka do podciągania + kulki drewniane 2x10cm + 2x kółka gimnastyczne
montaż tablicy z koszem do koszykówki 
montaż siatki polipropylenowej ochronnej o oczkach 8x8 
montaż liny jutowej do podciągania 

pomieszczenie 0.9, 0.10 wysokość pom. 2,50m 

- zamurowanie wyburzenia wejście

- posadzka na chudym betonie

folia 0,3mm, styropian 5cm eps 150, posadzka jastrychowa 8cm

- montaż nowych ścianek z G/K na ruszcie stalowym

- montaż nowych sufitów podwieszanych typu armstrong 

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów 

- wykończenie posadzki
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PARTER

pomieszczenie 1.1, 1.2, 1.3, wysokość pom. 3,3m 

- zamurowanie wyburzenia 

- montaż konstrukcji stalowej pod oparcie stropodachu

- nowe ścianki z G/K na ruszcie stalowym

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, okładziny ścienne (płytki ceramiczne do 2,0m)

- wykończenie posadzki

- montaż stolarki (kabiny HPL)

- montaż wyposażenia

- montaż sauny, montaż jacuzzi, 2x łóżko

pomieszczenie 1.5, wysokość pom. 3,3m 

- zamurowanie wyburzenia 

- montaż konstrukcji stalowej pod oparcie stropodachu

- nowe ścianki z G/K na ruszcie stalowym

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, okładziny ścienne (płytki ceramiczne do 2,0m)

- wykończenie posadzki

- montaż stolarki

pomieszczenie 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, wysokość pom.2,5m 

- zamurowanie wyburzenia

- wykonanie stropu WPS(1,9- wyrównanie poziomu)

- góra belki z obetonowaniem, płyty wps, styropian 8cm posadzka 7cm 

- nowe ścianki z G/K na ruszcie stalowym

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, okładziny ścienne (płytki ceramiczne do 2,0m)

- wykończenie posadzki

- montaż stolarki (kabiny HPL)

pomieszczenie 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, wysokość pom. 2,50m 

- zamurowanie wyburzenia

- nowe ścianki z G/K na ruszcie stalowym

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów (pom 1.13 płytki ceramiczne do 2,0m)

- wykończenie posadzki

- montaż stolarki

- montaż wieszaków odzieżowych pom. 1.14 

- montaż nowych sufitów podwieszanych typu armstrong w pom. nr 1.11
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2 i 3 PIĘTRO

pomieszczenie , wysokość pom. 2,50m 

- wyniesienie i zabezpieczenie mebli  (pokoje 4.31 – 4,43, pozostałe meble i wyposażenie do 

utylizacji)

- zamurowanie wyburzenia

- usunięcie wykładzin PCV

- nowe ścianki z G/K na ruszcie stalowym

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

 sufitów podwieszanych typu armstrong w korytarzach łazienkach i przedpokojach

( w łazienkach toaletach, pom. porządkowych i kuchniach płytki ceramiczne do 2,0m)

- wykończenie posadzki

usunięcie ubytków w posadzce, wylewka samopoziomująca, nowa wykładzina PCV,

w łazienkach toaletach, pom. porządkowych i kuchniach płytki ceramiczne ( bez 

wylewki)

- montaż stolarki

- montaż wieszaków odzieżowych pom. 1.14 

- montaż nowych sufitów podwieszanych typu armstrong w pom. nr 1.11

Projektant:        
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O C H R O N A   P R Z E C I W P O Ż A R O W A

dla Internatu przy ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp. dz. nr 5/12, 9/3, 10/8

Projekt nie zmienia warunków pożarowych 

 1) Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji – bez zmian

Powierzchnia zabudowy – 1868,65 m2

Powierzchnia użytkowa części remontowanych 

piwnica – 187,37 m2

parter – 204,91 m2

2 piętro – 477,85 m2

3 piętro – 500,64 m2

Kubatura – 17289,19  m3

Wysokość budynku – 14,0 m budynek zakwalifikowany jako niski (SW) 

Ilość kondygnacji nadziemnych – 4  

2) Odległość od obiektów sąsiadujących; – bez zmian

Budynek internatu tworzy zwartą zabudowę, a całość stanowi jedną strefę pożarową. Na działce

znajduje się również budynek szkoły w odległości 8,0 m od przedmiotowego budynku

3) Parametry pożarowe występujących substancji palnych – bez zmian

Spośród materiałów palnych znajdują się między innymi takie materiały jak:

• wyposażenie pomieszczeń np. meble, itp.,

Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają samozapaleniu i nie

tworzą stężeń wybuchowych.

  4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – bez zmian

nie dotyczy. 

5) Kategoria  zagrożenia  ludzi,  przewidywana  liczba  osób  na  każdej  kondygnacji  i  w

poszczególnych pomieszczeniach – bez zmian

Budynek internatu z częściami administracyjno-biurowymi i pomieszczeniami technicznymi z

uwagi na jednoczesne przebywanie w nim ponad 50 osób zakwalifikowano do strefy ZLI

Klasa odporności pożarowej - B

6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – bez zmian

W budynku nie znajdują się pomieszczenia i urządzenia zagrażające wybuchem. 

7) Podział obiektu na strefy pożarowe – bez zmian

Istniejący  obiekt  tworzy  jedną  strefę  pożarową  –  projekt  nie  wprowadza  żadnych  zmian  w

zakresie p.poż
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8) Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa  odporności  ogniowej  i  stopień

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych – bez zmian

Budynek istniejący w klasie B odporności pożarowej . 

Elementy  konstrukcyjne  w  klasie  B  odporności  pożarowej  spełniają  następujące

wymogi:

Odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku

- główna konstrukcja nośna - R120

- konstrukcja dachu - R30

 - strop - REI 60

- ściany zewnętrzne - EI 60

- ściany wewnętrzne - EI 30

- przekrycie dachu - E30

9) Warunki  ewakuacji,  oświetlenie  awaryjne  (bezpieczeństwa  i  ewakuacyjne)  oraz

przeszkodowe bez zmian

Pomieszczenie  posiadają  8  wyjść  ewakuacyjnych  prowadzących  na  zewnątrz  budynku.

Z kondygnacji wyższych ewakuacja realizowana jest przez dwie klatki schodowe

10)  Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych,  a  w  szczególności:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; - bez zmian

Obiekt wyposażono w instalacje odgromową oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających

z  przyjętego  scenariusza  rozwoju  zdarzeń  w  czasie  pożaru,  a  w  szczególności:  stałych

urządzeń  gaśniczych,  systemu  sygnalizacji  pożarowej,  dźwiękowego  systemu

ostrzegawczego,  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej,  urządzeń  oddymiających,

dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych – bez zmian

Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową 

1.0. Wyposażenie w gaśnice – bez zmian

Obiekt   wyposażono  w  podręczny  sprzęt  gaśniczy  wg  normatywu  przewidującego  jedną

jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 300 m2

powierzchni strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I. Gaśnice należy rozmieszczać

w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, z uwzględnieniem, że:

6 odległość  z  każdego  miejsca  w  obiekcie,  w  którym  może  przebywać  człowiek,  

do najbliższej gaśnicy nie będzie większa niż 30 m;

7 do gaśnic  zapewniono dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
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13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - bez zmian

Dla budynku wymagana ilość  wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s z co

najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm. Sieć  hydrantów zewnętrznych znajduje się  na

terenie szkoły . 

14)Drogi pożarowe - bez zmian

Dojazd pożarowy zapewniony jest z istniejącej drogi dojazdowej . 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

OBIEKT: INTERNAT  

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ INTERNATU                    

ADRES:         Ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp. dz. nr 5/12, 9/3, 10/8

INWESTOR: Województwo Wielkopolskie, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp.

Budynek  istniejący,  częściowo  parterowy z  podpiwniczeniem a  w  części  trzypiętrowy  bez

podpiwniczenia. Stropodach płaski pokryty papą termozgrzewalną. Budynek w ostatnich latach

został  częściowo  zmodernizowany  i  poddany  kompletnej  termomodernizacji,   Konstrukcja

budynku  mieszana,  murowa  i  żelbetowa  prefabrykowana.  Projekt  nie  przewiduje  zmiany

głównych elementów konstrukcji. 

Aktualnie  budynek jest użytkowany. 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj. nr 1 Widok na pokój przeznaczony (3 piętro) do remontu 
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Zdj. nr 2 Widok na istniejącą kuchnię (2 piętro) do remontu 

Zdj. nr 3 Widok na istniejącą toaletę (parter) do remontu 
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Zdj. nr 4 Widok na pomieszczenie sportowe 

Stan elementów konstrukcyjnych budynku – nie stwierdzono rys, pęknięć ani odkształceń
konstrukcji.  Obiekt  użytkowany  jest  około  35  lat.  Grunt  pod  ławami  fundamentowymi
ustabilizowany. Projekt nie przewiduje zwiększenia obciążeń istniejącej konstrukcji.  
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne w dobrym stanie. Posadzki w części piwnicznej w złym stanie
technicznym, pozostałe w dostatecznym stanie technicznym. 

Wnioski 
Ze względu na dobry stan techniczny elementów konstrukcyjnych, autor opracowania stwierdza,
że obiekt nadaje się do remontu i drobnej przebudowy. Wykonane prace zapewnią poprawienie
komfortu dla użytkowników i umożliwią prowadzenie zajęć.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
l OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: INTERNAT  

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ INTERNATU                    

ADRES:         Ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp. dz. nr 5/12, 9/3, 10/8

INWESTOR: Województwo Wielkopolskie, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp.

Projektant : mgr inż. Łukasz Garczarek
uprawnienia:  Nr WKP/0089/PWOK/15

 

      Ostrów Wlkp. marzec 2018 r.
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Cześć   opisowa do informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1.0. Zakres robót i kolejność ich wykonywania.
    Projektowany budynek będzie zmodernizowany w pełnym zakresie, zgodnie z projektem
    budowlanym.
    Realizację robót dla poszczególnych budynków przewiduje się w następującej 
    kolejności:

◦ Wykucia i zamurowania
◦ Wykonanie strop WPS
◦ Skuwanie posadzek
◦ Roboty instalacyjne
◦ Wykonanie sufitów podwieszanych
◦ Wykonanie posadzek i okładzin
◦ Roboty wykończeniowe  

6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na działce znajduje się szkoła i budynek internatu, który zostanie poddany drobnej przebudowie
i remontowi. 

7. Elementy zagospodarowania terenu przy którym może powstać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy winno być zgodne z przepisami rozdziału 3 i 4 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. DU. Nr 47.
8. Wskazanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót.

      Na przedmiotowej budowie będą występowały roboty budowlane wymienione
  w art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r- Prawo budowlane, tj. stwarzające 

       ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.
2.0. Prace stwarzające zagrożenie upadku z wysokości ponad 5,0 m występowały będą przy 

montażu konstrukcji dachowej, wentylatorów, obróbek kalenicowych i pokrycia dachowego.
• Montaż elementów konstrukcji stalowej przy użyciu dźwigu. 

- Przy pracach montażowych może być zatrudniony tylko pracownik, który ma  
   kwalifikacje do wykonania tego rodzaju prac. 
- Pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie uprawniające do pracy przy 
   montażu w szczególności do pracy na wysokościach.
- Monterzy konstrukcji podlegają majstrowi kierującemu pracami montażowymi  
  oraz kierownikowi budowy.   
- Przy montażu należy posługiwać się wyłącznie sprzętem bezpiecznym
  i wypróbowanym z odpowiednimi atestami.
- Pracownicy powinni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez   
kierownika budowy.
- W celu zachowania stateczności montowanej konstrukcji podnoszony element 

powinien być uchwycony powyżej swego środka ciężkości,
a każdy ustawiany element powinien znajdować się w stanie równowagi stałej a nie 
chwiejnej.
W czasie montażu konstrukcja może być bardziej narażona na przekroczenie 
wytrzymałości obliczeniowej i granicznych odkształceń aniżeli w czasie normalnej 
eksploatacji po zmontowaniu, ponieważ w czasie montażu nie stasuje się tylu 
usztywnień ile przewiduje projekt konstrukcyjny.  Obowiązkiem jest zatem prawidłowa 
organizacja robót montażowych oraz ścisły nadzór kierownika budowy.

• Pozostałe roboty nie stwarzają zagrożenia dla wykonawców, użytkowników 
 oraz otoczenia. Należy je wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi   
przepisami i Polskimi Normami, przepisami p.poz., przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy w szczególności mając na względzie zasady bezpieczeństwa  
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i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo 
Budowlane art. 23a.  

9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przy wykonywaniu robót szczególnie 
niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót wykazanych w pkt. 4 jako szczególnie niebezpiecznych 
kierownik budowy ma obowiązek:
• Sprawdzić czy wytypowani do ww robót pracownicy posiadają ważne badania lekarskie 

dopuszczające ich do pracy na wysokości
• Przeprowadzić odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z wytypowanymi do 

wykonania ww robót pracownikami
• Wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt ochronny
• Budowa realizowana będzie przez  firmy budowlane zatrudniające 

pracowników przeszkolonych pod względem BHP. Ilość zatrudnionych pracowników nie 
przekroczy 20 osób.  Pracochłonność robót przekroczy 500 osobodni. 
Niezbędne jest opracowanie szczegółowego planu BIOZ przez kierownika budowy.

10. Niezbędne środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonanych robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do robót 
wykazanych w pkt. 4 kierownik budowy ma obowiązek przejąć bezpośredni nadzór nad ich
wykonaniem i zapewnić następujące zabezpieczenia:
6.1. Środki ochrony zbiorowej

7.2.1 Oznaczyć i zabezpieczyć strefę niebezpieczną wokół budynku w trakcie 
wykonywania ww robót.
Na budowie nie występują substancje niebezpieczne dla zdrowia ani strefy  
szczególnego  zagrożenia zdrowia. Istniejący układ dróg umożliwia dojazd do  
budynków i ewentualną ewakuację.

6.2. Środki ochrony osobistej.
     W trakcie wykonywania ww robót wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt 
     ochrony osobistej.

Opracował:
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

OBIEKT: INTERNAT  

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ INTERNATU                    

ADRES:         Ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp. dz. nr 5/12, 9/3, 10/8

INWESTOR: Województwo Wielkopolskie, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp.

Dla potrzeb niniejszej analizy do odnawialnych źródeł energii zaliczono :
- energię geotermalna,
- energię promieniowania słonecznego,
- energię wiatru,
- energię z biomasy.

1. Pozyskanie energii geotermalnej.
Energia geotermalna to energia wody, a najczęściej solanki, wydobywanej z głębi ziemi różnej 
temperaturze lub uzyskana z podgrzania substancji wtłoczonej w głąb ziemi i ogrzanej, np. od 
gorących suchych skał, a następnie wydobytej na powierzchnię. Temperatura uzyskana ze 
źródeł geotermalnych zależy m.in. od głębokości odwiertu. Wody geotermalne w zależności od
ich temperatury mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii 
cieplnej. Wody geotermalne występujące na terenie Polski mają temperatury do 80 °C, co 
ogranicza możliwości ich wykorzystania głównie w zaopatrzeniu w ciepło.
Projekty związane z wykorzystaniem wód geotermalnych charakteryzują się bardzo dużą 
kapitałochłonnością w fazie inwestycji. Jest to związane z koniecznością udostępnienia źródła 
ciepła, czyli wykonania odwiertów.
Udostępnienie takich źródeł jest możliwe metodami wiertniczymi, analogicznymi do wierceń 
poszukiwawczych za gazem i ropą naftową.
Projektowany obiekt położony jest na obszarze o potencjalnie dość korzystnych warunkach dla 
wykorzystania energii geotermalnej.
Tym niemniej ograniczone jak dotąd stosowanie energii geotermalnej spowodowane jest 
wysokimi kosztami początkowymi. Koszt pozyskania energii ze źródeł geotermalnych szacuje 
się na ok. 900 - 2300 zł/MWh 
(koszt energii cieplnej ze spalania np. gazu ziemnego ok. 230 zł/MWh).
Instalacja dla pozyskania energii geotermalnej jest skomplikowana technicznie i wymaga 
wykonania jednego lub kilku odwiertów na głębokość min. kilkuset metrów, poprzedzonych 
wcześniejszym rozpoznaniem geologicznym.

Pod względem technicznym, wybudowanie instalacji wraz z odwiertem dla pozyskania 
energii geotermalnej dla ogrzewania projektowanego budynku, biorąc pod uwagę niewielki 
teren inwestycji jest kłopotliwe, natomiast ze względu na wielkość zapotrzebowania na energię 
jest wątpliwe i nieracjonalne. Indywidualna instalacja nie jest również w stanie pozyskiwać 
energii z wód kopalnianych.

Pod względem ekonomicznym, nieopłacalna jest budowy indywidualnej instalacji wraz z 
odwiertem dla obiektu o tak małym zapotrzebowaniu na energię. Na podstawie zrealizowanych 
instalacji ciepłowniczych z wykorzystaniem energii geotermalnej, można wstępnie oszacować, 
że koszt instalacji znacznie przekroczy wartość całego realizowanego obiektu.

2. Pozyskanie energii promieniowania słonecznego
Projektowany budynek położony jest w obszarze o dobrych warunkach do wykorzystania 
energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń 
wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania 
słonecznego.
Podstawowe wykorzystanie energii promieniowania słonecznego to technologie konwersji 
fototermicznej (zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną ), oparte na 
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wykorzystaniu kolektorów słonecznych oraz konwersji fotowoltaicznej (zamiana energii 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną), poprzez wykorzystanie złącza 
półprzewodnikowego - ogniw fotowoltaicznych. Ze względu na wysoki udział promieniowania 
rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym, praktycznego znaczenia w naszych 
warunkach nie mają słoneczne technologie wysokotemperaturowe oparte na koncentratorach 
promieniowania słonecznego. Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania 
słonecznego najistotniejszymi parametrami są roczne wartości nasłonecznienia (insolacji) - 
wyrażające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaszczyzny w 
określonym czasie. Wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla rejonu 
inwestycji roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą wynosi ok. 985
kWh/m2, natomiast średnie nasłonecznienie wynosi 1480 godzin na rok. Warunki 
meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego 
w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć 
miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas 
operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godzin dziennie, natomiast w zimie skraca się do 
8 godzin dziennie. Wielkość promieniowania słonecznego jaka może być wykorzystywana 
przez kolektor jest znacznie mniejsza od całkowitego promieniowania słonecznego 
docierającego ze słońca do ziemi i wynosi w zależności od pogody :
- niebo bezchmurne 800-1000 W/m2

- niebo częściowo zachmurzone 400-700 W/m2 

- niebo całkowicie zachmurzone 100-300 W/m2

Ponadto ze względu na dużą niejednostajność dostaw energii ( promieniowania ) znaczącym 
problemem jest jej zmagazynowanie i wykorzystanie we właściwym czasie.

Pod względem technicznym można rozważać zainstalowanie na dachu budynku baterii ogniw
fotowoltaicznych dla pozyskania energii elektrycznej oraz budowę instalacji solarnej z 
kolektorami powierzchniowymi zainstalowanymi na dachu budynku dla pozyskania energii 
cieplnej.
Energia elektryczna mogła by być wykorzystana w budynku, przy czym ze względu na 
nierównomierne „dostawy" energii PV rozważać należy system połączonej instalacji 
fotowoltaicznej z siecią konwencjonalną, z zastosowaniem inwertera. Przy takim rozwiązaniu 
wykorzystywana byłaby na bieżąco energia PV przy równoczesnej możliwości przekazania jej 
nadmiaru do sieci oraz wykorzystania energii z sieci konwencjonalnej w przypadku niedoboru 
lub braku energii PV.

Pod względem ekonomicznym wykorzystanie konwersji fotowoltaicznej jest nieopłacalne, ze
względu na wysoki koszt instalacji. Na podstawie dostępnych danych, szacuje się koszt budowy
instalacji na poziomie ok. 25 zł/W, co przy projektowanej mocy całkowitej 13 kW) daje : 13000
x 25 zł = 325 000 zł.
Roczny koszt energii  konwencjonalnej wynosi dla projektowanego obiektu ok. 3000 zł. Przy
uwzględnieniu kosztów konserwacji  instalacji  fotowoltaicznej,  zwrot  poniesionych  nakładów
nastąpi po upływie 100 lat fi), co czyni inwestycję całkowicie nieopłacalną.

Wykorzystanie konwersji fototermicznej dla pozyskania energii cieplnej pod względem 
technicznym wymaga budowy instalacji solarnej. Wykorzystanie ciepła pochodzącego z energii 
promieniowania słonecznego dla efektywnego ogrzewania projektowanego budynku 
wymagałoby zastosowania instalacji niskotemperaturowych z wykorzystaniem pompy ciepła. 
Przy niskiej temperaturze czynnika grzewczego konieczna jest duża powierzchnia wymiany 
ciepła (np. podłoga, ściany), co biorąc pod uwagę funkcję projektowanego budynku jest 
technicznie trudne do zastosowania.
Pod względem ekonomicznym, wykorzystanie kolektorów do wspomagania co. nie przyniesie 
znaczących oszczędności eksploatacyjnych (średnio nie więcej niż 10-15 % zapotrzebowania na
energię), jednocześnie podnosząc znacznie koszty instalacji poprzez konieczność zainstalowania
większej liczby kolektorów jak również, przy takim rozwiązaniu należałoby zastosować 
znacznie droższe kolektory próżniowe. Wykorzystanie konwersji fototermicznej przy 
zastosowaniu płaskich kolektorów słonecznych w systemie instalacji solarnej, dla 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, również nie stanowi na razie zbyt efektywnej 
alternatywy dla zaprojektowanych pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych, zwłaszcza w
sezonie zimowym, kiedy to ciepłą wodę -użytkową uzyskuje się z kotła co na ekogroszek. 
Zapotrzebowanie ciepłej wody dla projektowanego obiektu wynosi max. 200 l/dobę.
Dla potrzeb niniejszej analizy oparto się o wyliczenia popularnych instalacji solarnych dla 
domów jednorodzinnych, do przygotowania ciepłej wody użytkowej (powierzchnia kolektora 
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ok. 5 m2 z zasobnikiem akumulacyjnym poj. 250 I). Z analiz przyprowadzonych wśród 
dostępnych na rynku instalacji kolektorów słonecznych wynika, że cena całości instalacji w 
przeliczeniu na m2 kolektora waha się od 1000 do 8000 zł/m2.
Koszt budowy instalacji dla projektowanego budynku szacuje się na ok. 15 000 zł. Roczny 
koszt energii elektrycznej potrzebnej do przygotowania ciepłej wody wynosi ok. 1000 zł. Przy 
uwzględnieniu kosztów konserwacji instalacji solarnej, zwrot poniesionych nakładów nastąpi 
po ok. 20 latach, co przekracza zakładaną na 10 lat żywotność instalacji.

• Pozyskanie energii wiatru
Czynnikiem decydującym o racjonalności konwersji energii wiatru na energię elektryczną jest 
średnia roczne prędkości wiatru w miejscu lokalizacji turbiny wiatrowej powyżej 3m/s. Wg 
danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rejon inwestycji położony jest w II strefie 
wiatrowej (warunki korzystne).
Energia elektryczna wytworzona przez turbiny wiatrowe może być wykorzystana podobnie jak 
w systemie instalacji fotowoltaicznej, z podłączeniem do sieci konwencjonalnej. Biorąc pod 
uwagę istniejące i planowane zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie projektowanego 
budynku oraz jego niewielkie rozmiary, ze względów technicznych wątpliwa jest możliwość 
budowy wysokich masztów z poziomymi turbinami wiatrowymi.

Pod względem technicznym dopuszczalnym rozwiązaniem może być zainstalowanie 
pionowych turbin wiatrowych na masztach lub dachu projektowanego budynku (po 
wzmocnieniu jego konstrukcji).

Pod względem ekonomicznym wykorzystanie energii wiatru dla potrzeb projektowanego 
budynku jest wysoce nieopłacalne.
Na podstawie dostępnych źródeł koszt instalacji z turbinami pionowymi łącznej mocy 12 kW, 

wynosi ok. 60tys. 
Planowane wydatki na energię elektryczną to około 5000 zł/rok.
Po uwzględnieniu dodatkowych kosztów eksploatacji, zwrot poniesionych nakładów nie
nastąpi wcześniej niż po upływie 20 lat, co przekracza znacznie żywotność instalacji.

2.0. Pozyskanie energii z biomasy
Pozyskiwaniem energii z biomasy określa się cały szereg odnawialnych technologii 
energetycznych, obejmujących:
- bezpośrednie spalanie biomasy roślinnej (np. drewno opałowe z lasów, odpady drzewne z 
tartaków, słoma, specjalne uprawy energetyczne ),
- spalanie śmieci komunalnych (wstępna gazyfikacja lub metoda bezpośrednia),
- spalanie biopaliw wytwarzanych z materiału organicznego (np. roślin oleistych specjalnie 
uprawianych dla celów energetycznych lub w procesie fermentacji alkoholowej),
- spalanie biogazu wytworzonego w procesie beztlenowej fermentacji metanowej odpadowej 
masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub przemysłu spożywczego)
- energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego (stosowana jest technologia odmienna niż w
poprzedniej kategorii).
Dla celów niniejszej analizy rozpatrywano jedynie kategoria bezpośredniego spalania biomasy 
roślinnej.
Biorąc pod uwagę wartość opałową biomasy oraz możliwą do osiągnięcia sprawność 
energetyczna instalacji do jej spalania, czynnikiem decydującym o racjonalności 

wykorzystania biomasy dla pozyskania energii cieplnej do ogrzewania projektowanego budynku
jest posiadanie stałego i pewnego źródła dostaw paliwa pochodzenia roślinnego. Dlatego 
głównym obszarem wykorzystania energii z biomasy są tereny wiejskie lub zakłady 
wykorzystujące jako paliwo własne odpady z produkcji. Mimo iż projektowany obiekt 
zlokalizowany jest na wsi, to inwestor nie posiada własnych źródeł pozyskania biomasy dla 
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku. W analizie wzięto pod uwagę, że coraz większa 
popularność biomasy jako taniego źródła energii, przy ograniczonych możliwościach jej 
pozyskiwania, może w krótkim czasie spowodować jej deficyt lub spadek opłacalności 
wykorzystania jako alternatywy dla paliw nieodnawialnych.
Niepewność co do ciągłości pozyskania paliwa, dodatkowe koszty jego transportu i 
składowania oraz utrudnienia przy eksploatacji instalacji grzewczej na biomasę (w porównaniu 
z zastosowanym kotłem na ekogroszek), stanowią istotną barierę dla zastosowania takiego 
rozwiązania w projektowanym budynku.
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Pod względem technicznym instalacja kotłowni na biomasę wymaga znacznie większej 
powierzchni pomieszczenia oraz dodatkowo magazynu paliwa. Sprawność instalacji do 
spalania biomasy jest niższa niż instalacji do spalania ekogroszku.

Pod względem ekonomicznym zwiększenie powierzchni kotłowni i wydzielenie składu 
paliwa istotnie wpływa na opłacalność inwestycji. Ponadto cykliczne dostawy paliwa 
(biomasy), jej transport i stała obsługa kotła, generują dodatkowe znaczące koszty 
eksploatacyjne.

a. Pod względem ochrony środowiska, pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł dla 
ogrzewania i zaopatrzenia w energię elektryczną projektowanego budynku stanowi alternatywę 
dla zastosowanego ogrzewania ze spalania ekogroszku i zaopatrzenia w energię elektryczna z 
konwencjonalnych źródeł (krajowej sieci energetycznej).
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• Wnioski

We wszystkich analizowanych przypadkach zastąpienia zaprojektowanych rozwiązań w 
zakresie zaopatrzenia budynku w ciepło i energię elektryczną z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii, koszty początkowe związanie z budową instalacji znacznie przewyższają 
przewidywane korzyści.
Projektowany budynek jest obiektem inwentarskim, w którym Inwestor przy racjonalnie 
niskich nakładach inwestycyjnych planuje zaspokoić energetyczne potrzeby Najistotniejszy jest
fakt, że żadna z instalacji alternatywnych, rozpatrywanych dla projektowanych budynków, nie 
daje realnych oszczędności w okresie przewidywanej żywotności technicznej. Tym niemniej, 
ewentualny dalszy wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych, przy równoczesnym 
obniżeniu kosztów budowy instalacji do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych ( postęp
techniczny i technologiczny ) może zmienić te relacje.
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Biorąc pod uwagę zastosowane w projektowanym budynku rozwiązania, mające na celu 
utrzymanie zużycia energii cieplnej z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego, na 
racjonalnie niskim poziomie, nie ma w chwili obecnej racjonalnych przesłanek dla budowy 
alternatywnych instalacji do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
co nie wyklucza w przyszłości ich zastosowania.

Projektant :
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OBLICZENIA STROP - WPS

1. kładka
PRZEKRÓJ Nr: 1                           Nazwa: "I 220"

98,0
H=98,0

220,0

V=220,0

x X

Y

y

1

Skala  1:5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał:  2 Stal St3
------------------------------------------------------------------
Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=      4,9      Yc=     11,0
                                                    alfa=      0,0
Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=   3060,0      Jy=    162,0
Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0
Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=   3060,0      Iy=    162,0
Promienie bezwładności [cm]:        ix=      8,8      iy=      2,0
Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=    278,2      Wy=     33,1
                                    Wx=   -278,2      Wy=    -33,1
Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=     39,6
Masa                 [kg/m]:                           m=     31,1
Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=   3060,0
------------------------------------------------------------------
Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:  
                     [deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]
------------------------------------------------------------------
 1  I 220              0    0,00    0,00      0,0      0,0    39,6
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PRZEKROJE PRĘTÓW:  

1

5,800
H=5,800

1

PRĘTY UKŁADU:
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
                      22 - cięgno

------------------------------------------------------------------
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:
------------------------------------------------------------------
  1   00    1   2     5,800    0,000   5,800  1,000   1 I 220
------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  1    39,6    3060     162     278    278   22,0  2 Stal St3
------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:
------------------------------------------------------------------
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]
------------------------------------------------------------------
  2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05
------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:  

1

2,7 2,7

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "stale"                       Stałe      gf= 1,20
  1    Liniowe       0,0        2,66      2,66     0,00    5,80
–----------------------------------------------------------------
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OBCIĄŻENIA:  

1

2,8 2,8

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------

Grupa:  B  "uzytkowe"                    Zmienne    gf= 1,30
  1    Liniowe       0,0        2,80      2,80     0,00    5,80
------------------------------------------------------------------

==================================================================
                         W  Y  N  I  K  I
                        Teoria I-go rzędu
                     Kombinatoryka obciążeń
==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     y d:    gf:
------------------------------------------------------------------
Ciężar wł.                                               1,00
A -"stale"                         Stałe                 1,20
B -"uzytkowe"                      Zmienne    1   1,00   1,30
------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Grupa obc.:                     Relacje:
------------------------------------------------------------------
Ciężar wł.                      ZAWSZE     

A -"stale"                      EWENTUALNIE
B -"uzytkowe"                   EWENTUALNIE
------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Nr:    Specyfikacja:
------------------------------------------------------------------
 1      ZAWSZE     : 
        EWENTUALNIE: A+B
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MOMENTY-OBWIEDNIE:   

1

TNĄCE-OBWIEDNIE:     

1

20,7

0,9

-0,9

-20,7

NORMALNE-OBWIEDNIE:  

1

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1   2,900       30,0*      0,0       0,0   AB
      0,000       -0,0*      0,9       0,0   
      0,000       -0,0      20,7*      0,0   AB
      0,000       -0,0      20,7       0,0*  AB
      2,900       30,0       0,0       0,0*  AB
      0,000       -0,0      20,7       0,0*  AB
      2,900       30,0       0,0       0,0*  AB
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1       0,0*     20,7      20,7            AB
          0,0*      0,9       0,9            
          0,0      20,7*     20,7            AB
          0,0       0,9*      0,9            
          0,0      20,7      20,7*           AB

  2       0,0*     20,7      20,7            AB
          0,0*      0,9       0,9            
          0,0      20,7*     20,7            AB
          0,0       0,9*      0,9            
          0,0      20,7      20,7*           AB
------------------------------------------------------------------

46



                                                  * = Max/Min
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------
Przekój: Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc.
------------------------------------------------------------------

     1      1  SGU             81,8%   AB
------------------------------------------------------------------

STAN GRANICZNY UŻYTKOWANIA:        T.I rzędu
Obciążenia char.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------
Pręt: Rodzaj: Ogr.: L(H*): agr:   a:     SW:    Kombinacja obc.
------------------------------------------------------------------
  1    Ugięcie Y      L/350     5800,0     16,6     13,6     0,818   AB
------------------------------------------------------------------
                                    *)  H - wysokość poziomu węzła

2. Stop WPS w pom.1.1, 1.5

PRZEKRÓJ Nr: 1                           Nazwa: "I 180"

82,0
H=82,0

180,0

V=180,0

x X

Y

y

1

Skala  1:2

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał:  2 Stal St3
------------------------------------------------------------------
Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=      4,1      Yc=      9,0
                                                    alfa=      0,0
Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=   1450,0      Jy=     81,3
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Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0
Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=   1450,0      Iy=     81,3
Promienie bezwładności [cm]:        ix=      7,2      iy=      1,7
Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=    161,1      Wy=     19,8
                                    Wx=   -161,1      Wy=    -19,8
Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=     27,9
Masa                 [kg/m]:                           m=     21,9
Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=   1450,0
------------------------------------------------------------------
Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:  
                     [deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]
------------------------------------------------------------------
 1  I 180              0    0,00    0,00      0,0      0,0    27,9
------------------------------------------------------------------

PRZEKROJE PRĘTÓW:  

1

4,300
H=4,300

1

PRĘTY UKŁADU:
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
                      22 - cięgno

------------------------------------------------------------------
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:
------------------------------------------------------------------
  1   00    1   2     4,300    0,000   4,300  1,000   1 I 180
------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  1    27,9    1450      81     161    161   18,0  2 Stal St3
------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:
------------------------------------------------------------------
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]
------------------------------------------------------------------
  2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05
------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:  

1

3,7 3,7
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OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "stale"                       Stałe      gf= 1,20
  1    Liniowe       0,0        3,73      3,73     0,00    4,30
------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:  

1

2,0 2,0

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------

Grupa:  B  "uzytkowe"                    Zmienne    gf= 1,40
  1    Liniowe       0,0        2,00      2,00     0,00    4,30
------------------------------------------------------------------

==================================================================
                         W  Y  N  I  K  I
                        Teoria I-go rzędu
                     Kombinatoryka obciążeń
==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     y d:    gf:
------------------------------------------------------------------
Ciężar wł.                                               1,00
A -"stale"                         Stałe                 1,20
B -"uzytkowe"                      Zmienne    1   1,00   1,40
------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Grupa obc.:                     Relacje:
------------------------------------------------------------------
Ciężar wł.                      ZAWSZE     

A -"stale"                      EWENTUALNIE
B -"uzytkowe"                   EWENTUALNIE
------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Nr:    Specyfikacja:
------------------------------------------------------------------
 1      ZAWSZE     : 
        EWENTUALNIE: A+B
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MOMENTY-OBWIEDNIE:   

1

TNĄCE-OBWIEDNIE:     

1

16,1

0,5

-0,5

-16,1

NORMALNE-OBWIEDNIE:  

1

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1   2,150       17,3*      0,0       0,0   AB
      0,000       -0,0*      0,5       0,0   
      0,000       -0,0      16,1*      0,0   AB
      0,000       -0,0      16,1       0,0*  AB
      2,150       17,3       0,0       0,0*  AB
      0,000       -0,0      16,1       0,0*  AB
      2,150       17,3       0,0       0,0*  AB
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1       0,0*     16,1      16,1            AB
          0,0*      0,5       0,5            
          0,0      16,1*     16,1            AB
          0,0       0,5*      0,5            
          0,0      16,1      16,1*           AB

  2       0,0*     16,1      16,1            AB
          0,0*      0,5       0,5            
          0,0      16,1*     16,1            AB
          0,0       0,5*      0,5            
          0,0      16,1      16,1*           AB
------------------------------------------------------------------
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NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------
Przekój: Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc.
------------------------------------------------------------------

     1      1  SGU             72,5%   AB
------------------------------------------------------------------

STAN GRANICZNY UŻYTKOWANIA:        T.I rzędu
Obciążenia char.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------
Pręt: Rodzaj: Ogr.: L(H*): agr:   a:     SW:    Kombinacja obc.
------------------------------------------------------------------
  1    Ugięcie Y      L/350     4300,0     12,3      8,9     0,725   AB
------------------------------------------------------------------
                                    *)  H - wysokość poziomu węzła
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SPIS RYSUNKÓW

NR 1 RZUT PIWNICY

NR 2 RZUT PARTERU

NR 3 RZUT 2 PIĘTRA

NR 4 RZUT 3 PIĘTRA

NR 5 RZUT KONSTRUKCJI NAD PIWNICĄ

NR 6 PRZEKRÓJ STROPU TYPU WPS

NR 7 ŚCIANKA WSPINACZKOWA, PRZEKROJE A-A, B-B, C-C

NR 8 ZESTAWIENIE  STOLARKI DRZWIOWEJ  

NR 9 INWENTARYZACJA - PIWNICA

NR 10 INWENTARYZACJA - PARTER

NR 11 INWENTARYZACJA – 2 PIĘTRO

NR 12 INWENTARYZACJA – 3 PIĘTRO

                   

52


