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Brzeg, listopad 2016r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst 

dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam że PROJEKT 

BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PSP im. Juliusza Słowackiego w 

Łosiowie dz. nr 237 i 238 wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej w branży: 

 Architektonicznej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 
 

 Konstrukcyjnej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 Elektrycznej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 
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OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH cz. budowlana 

1. Przedmiot inwestycji 

Celem opracowania jest projekt robót budowlanych termomodernizacji istniejącego 

budynku PSP zlokalizowanego na dz. nr 237 i 238 w Łosiowie przy ul. Słowackiego 9. 

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie roboty wymienione niżej: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku szkoły podstawowej, 

• ocieplenie wentylowanego stropodachu budynku głównego szkoły wraz z wymianą 

pokrycia dachowego i przemurowaniem istniejących kominów, 

• wymiana obróbek blacharskich całego obiektu, 

•  roboty izolacyjne i naprawcze zewnętrznych wejść i zejść do budynku, 

• wykonanie zielonej ściany 

• wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na inteligentny 

wewnętrzny system oświetlenia typu LED, 

• instalację paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją odgromową,  

• uporządkowanie istniejących dodatkowych kanałów wentylacyjnych i 

odpowietrzających kanalizację sanit. 

Niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie istniejącego budynku PSP w Łosiowie i 

bez dobudowanej do niej hali sportowej. 

Jeżeli w niniejszym opracowaniu pojawią się nazwy własne producenta urządzeń lub 

materiałów, należy je traktować przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów 

i urządzeń pod warunkiem zachowania parametrów technicznych tożsamych bądź wyższych 

od zaprojektowanych. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

W chwili obecnej działki objęte opracowaniem są zagospodarowane istniejącym 

budynkami- budynek PSP nr 1A wraz sala gimnastyczną nr 1B oraz halą sportową budynek 2. 

Budynki połączono łącznikami. Uzupełnieniem zabudowy są boiska sportowe (nr 3 i 4), 

tereny utwardzone i zielone (trawy, drzewa). Oznaczenia wg planu sytuacyjnego (rys. nr 1).  
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3. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki- stan 

projektowany 

Poniżej zestawiono powierzchnie nieruchomości oraz obiektów budowlanych. 

Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych 

Lp. Nazwa Powierzchnia zabudowy [m2] 

1. istniejący budynek PSP (nr 1A) wraz z salą gimnastyczną 
(nr 1B) 

846,0 

2. istniejąca hala sportowa (nr 2) 1 606,0 

3. istniejące boisko sportowe (nr 3) 962,8 

4. istniejące boisko sportowe (nr 4) 1 252,8 

2. istniejące drogi i place utwardzone 2 440,0 

RAZEM: 6 261,6 

Powierzchnia zabudowy w związku z projektowaną termomodernizacją PSP 

Lp. Nazwa Powierzchnia zabudowy [m2] 

1. istniejący budynek PSP (nr 1A) wraz z salą gimnastyczną 
(nr 1B) 

857,0 

Tabela nr 3.1. Zestawienie powierzchni. 

W związku z projektowaną termomodernizacją PSP w Łosiowie nie zmieni się pow. 

terenów zielonych z uwagi na fakt, że obiekt teren przylegający bezpośrednio do budynku jest 

terenem utwardzonym. 

4. Orzeczenie o stanie technicznym budynku PSP w Łosiowie 

Orzeczenie stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego 

termomodernizacji BUDYNKU PSP im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie dz. nr 237 i 238. 

4.1.Opis stanu istniejącego 

Budynek objęty zamierzeniem projektowym zlokalizowany jest w Łosiowie przy ul. 

Słowackiego 9. Budowę obiektu ukończono w II p. XXw. 

W tab. 4.1 przedstawiono charakterystyczne parametry techniczne budynku, 

natomiast w tab. 4.2 rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe. 

Tabela 4.1. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej hali magazynowej wraz z utwardzeniem. 

Lp. Parametr Wartość po zmianie sposobu 
użytkowania 

1. powierzchnia zabudowy (stan projektowany) 857,0 

2. powierzchnia użytkowa 1 203,4m2 

3. kubatura ~7 122m3 

4. wysokość do kalenicy, okapu odpowiednio 

bud. nr 1A i 1B 

kalenica: 9,10m i 5,97m; 

okap: 8,41m i 5,20m 

5. długość x szerokość (zewnętrznie) 48,44m x 38,48m 
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6. liczba kondygnacji 2 nadziemnie i 1 podziemna 

(częściowe podpiwniczenie) 

 

Tabela 4.2. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe. 

Lp. Element Opis 

1. ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane na budowie 

2. ściany zewnętrzne osłonowe cegła pełna na zapr. cem.- wap. gr. 38cm nieocieplone 

3. ściany nośne cegła pełna na zapr. cem.- wap. gr. 38cm i 25cm 

4. ścianki działowe cegła pełna i dziurawka gr. 12cm, z płyt GK na 

stelażu stalowym 

5. stropy prefabrykowane żelbetowe 

6. stropodach płyty korytkowe oparte na płycie stropowej za 

pośrednictwem ścianek ażurowych; stropodach 

wentylowany nieocieplony 

7. nadproża żelbetowe 

8. klatki schodowe żelbetowe 

9. schody zewnętrzne betonowe 

10. pokrycie stropodachów papa termozgrzewalna i papa na lepiku 

11. tynki ścian zewnętrznych cem.- wap. 

12. tynki wewnętrzne cem.- wap. 

4.2.Wizja lokalna 

Przeprowadzono wizję lokalną pod kątem stanu technicznego ścian zewnętrznych 

oraz stropodachu budynku PSP (nr 1A). 

Na elewacjach widoczne są znaczne ubytki tynków. W wielu miejscach tynki są 

odspojone od podłoża, zawilgocone, odparzone. Na elewacji widoczne nieestetyczne 

uzupełnienia tynków zewnętrznych. W strefie cokołowej widoczna znaczna korozja 

biologiczna. Miejscowe ubytki betonu na płytach zadaszeń nad wejściami oraz na gzymsie 

okapowym budynku nr 1A. Pęknięcia pionowo- ukośne ścian osłonowych. Zniszczone 

obróbki blacharskie- korozja, brak ciągłości, szczelności. Rury spustowe  stare powyginane, 

brak szczelności, część z nich nie wpięta do kanalizacji deszczowej. Zawilgocenia gzymsów. 

Zniszczone pokrycie dachu budynku 1A- popękana papa, brak ciągłości. Brak szczelności 

pokrycia zadaszeń nad wejściami. Zawilgocenie oraz ubytki struktury ścian wydzielających 

zejście do piwnicy. Niedrożna kratka ściekowa przy wejściu do piwnicy. Z relacji 

konserwatora budynku wynika, że kanalizacja deszczowa jest niedrożna. Opaska wokół 

budynku częściowo z płyt chodnikowych 50x50cm- pozapada, spadek w kierunku budynku, 

połamane płyty chodnikowe, ubytki, brak styku płyt chodnikowych ze ścianą budynku. 

Ubytki wykończenia schodów zewnętrznych, wykończenie z płytek gres stwarza zagrożenie 
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dla użytkowników- możliwość poślizgnięcia. Drzwi zewnętrzne nie spełniają kryteriów dot. 

współczynnika przenikania ciepła, brak klamki. Kominy wyprowadzone ponad dach 

niezgodnie z normą kominową, brak prawidłowych wylotów z kominów wentylacyjnych, 

ubytki i pęknięcia tynków kominowych. Część kanałów kominowych niedrożna- 

zagruzowana. Podziurawione kanały stalowe komina dymowego. Brak stabilnego 

zakotwienia wsporników instalacji odgromowej bud. 1A. Nieprawidłowo wyprowadzone 

odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej. 

Poniżej przedstawiono zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej obrazujące w/w 

usterki. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Zdjęcie 4.1 Ubytki tynku 

 
Zdjęcie 4.2 Nieestetyczne uzupełnienia tynków zewnętrznych 

 
Zdjęcie 4.3 Nieestetyczne uzupełnienia tynków zewnętrznych 
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Zdjęcie 4.4 W strefie cokołowej widoczna znaczna korozja biologiczna 

 
Zdjęcie 4.5 Pęknięcia pionowo- ukośne ścian osłonowych 

 
Zdjęcie 4.6 Zniszczone obróbki blacharskie- korozja, brak ciągłości, szczelności 
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Zdjęcie 4.7 Brak szczelności połączenia rury spustowej z odpływem 

 
Zdjęcie 4.8 Rura spustowa niewłączona do kanalizacji deszczowej 

 
Zdjęcie 4.9 Zniszczone pokrycie dachu budynku 1A- popękana papa, brak ciągłości 
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Zdjęcie 4.10 Brak szczelności pokrycia zadaszeń nad wejściami 

 
Zdjęcie 4.11 Zawilgocenie oraz ubytki struktury ścian wydzielających zejście do piwnicy 

 
Zdjęcie 4.12 Opaska wokół budynku częściowo z płyt chodnikowych 50x50cm- pozapada, spadek w kierunku 

budynku, połamane płyty chodnikowe, ubytki, brak styku płyt chodnikowych ze ścianą budynku 
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Zdjęcie 4.13 Ubytki wykończenia schodów zewnętrznych- wykończenie z płytek gres stwarza zagrożenie dla 

użytkowników- możliwość poślizgnięcia 

 
Zdjęcie 4.14 Popękana okładzina lastryko schodów zewnętrznych 

 
Zdjęcie 4.15 Drzwi zewnętrzne nie spełniają kryteriów dot. współczynnika przenikania ciepła, brak klamki 
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Zdjęcie 4.16 Kominy wyprowadzone ponad dach niezgodnie z normą kominową, brak prawidłowych wylotów z 

kominów wentylacyjnych, ubytki i pęknięcia tynków kominowych 

 
Zdjęcie 4.17 Kominy wyprowadzone ponad dach niezgodnie z normą kominową, brak prawidłowych wylotów z 

kominów wentylacyjnych, ubytki i pęknięcia tynków kominowych 

 
Zdjęcie 4.18 Część kanałów kominowych niedrożna- zagruzowana 
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Zdjęcie 4.19 Podziurawione kanały stalowe komina dymowego 

 
Zdjęcie 4.20 Nieprawidłowo wyprowadzone odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej 

 
Zdjęcie 4.21 Nieprawidłowo wyprowadzone odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej 
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4.3.Wnioski i zalecenia 

W związku z usterkami stwierdzonymi w pkt. 4.2 stwierdza się, że: 

1) z uwagi na pęknięcia pionowo- ukośne ścian osłonowych należy wykonać odkrywki 

cegieł w miejscach pęknięć- jeżeli okaże się, że popękane są cegły lub wiązanie muru 

należy monitorować pęknięcia przez ok. 1 sezon, w przypadku gdy pęknięcia nie 

powiększają przeszyć ściany w miejscach pęknięć; jeżeli obserwacja wykaże 

powiększani się pęknięć należy wykonać ekspertyzę budynku i zrealizować jej zalecenia 

2) elewacje są w złym stanie technicznym. Istniejący tynk kwalifikuje się do odbicia 

ponieważ nie posiada wystarczającej przyczepności do ścian zewnętrznych i tym samym 

zagraża bezpieczeństwu ludzi a ponadto nie stanowi zabezpieczenia dla ścian 

zewnętrznych przed wpływami atmosferycznymi i upływającym czasem. Pęknięcia 

pionowo- ukośne widoczne na ścianach zewnętrznych mogą świadczyć o 

niekontrolowanym osiadaniu budynku lub mogą to być pęknięcia tynku, 

3) ubytki betonu na gzymsach i zadaszeniach przyspieszają ich degradację, 

4) wszystkie obróbki blacharskie kwalifikują się do wymiany w tym rynny i rury spustowe z 

uwagi, 

5) należy udrożnić kanalizację deszczową wraz ze wszystkim kratkami ściekowymi, 

6) pokrycie dachu budynku 1A kwalifikuje się do wymiany włącznie z pokryciem zadaszeń 

nad wejściami do budynku, 

7) ściany zejścia do piwnicy należy odgrzybić, osuszyć, uzupełnić strukturę i wykonać na 

nich izolację p/ wodną, 

8) opaskę budynku w tym utwardzenia z płyt chodnikowych przełożyć (uszkodzone 

elementy wymienić) kształtując spadek min. 1% w kierunku od budynku, 

9) wymienić okładziny schodów zewnętrznych, 

10) wymienić zewnętrzne drzwi wejściowe do budynku, 

11) kominy budynku przemurować, wyprowadzić zgodnie z wytycznymi polskiej normy 

kominowej, ocieplić, wymienić wkłady komina dymowego, kominy udrożnić, 

12) wykonać prawidłowe kotwienie wsporników instalacji odgromowej. 

Ponadto przegrody zewnętrzne budynku nie spełniają założeń warunków 

technicznych dot. współczynnika przenikania ciepła- zaleca się przeprowadzenie 

termomodernizacji budynku. 

Stan techniczny pozostałych elementów budynku określa się jako zadawalający i tym 

samym nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowania. 
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5. Przyjęte rozwiązania projektowe- ogólny opis zamierzenia projektowego 

Na podstawie audytu energetycznego przedmiotowego obiektu zaprojektowano 

ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem fasadowym (EPS80). Ocieplenie wykonać w 

technologii lekkie mokrej- wybrany system ocieplenia winien spełniać warunek 

nierozprzestrzeniania ognie (NRO). Dodatkowo w budynku nr 1A należy wykonać 

termoizolację stropodachu granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwaną blow-in. 

Wymianie poddana zostanie również stolarka okienna od str. ul. Słowackiego oraz wszystkie 

drzwi zewnętrzne za wyjątkiem drzwi zewnętrznych do piwnicy (kotłowni). 

W budynku przeprowadzone zostaną prace naprawcze struktury betonu gzymsów i 

zadaszeń nad wejściami do budynku. Wraz z w/w pracami wymianie poddane zostaną 

wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Projekt obejmuje również wymianę 

pokrycia dachowego budynku 1A z wykonaniem prawidłowego kotwienia wsporników 

instalacji odgromowej. W ramach projektowanych prac należy również wykonać hydro 

izolację ścian wydzielających zewnętrzne zejście do piwnicy wraz z uzupełnieniem ubytków 

struktury ściany. Wokół budynku przełożyć opaskę budynku w tym utwardzenia z płyt 

chodnikowych przełożyć (uszkodzone elementy wymienić) kształtując spadek min. 1% w 

kierunku od budynku. Wymienić okładziny schodów zewnętrznych do budynku. Kominy 

budynku przemurować, wyprowadzić zgodnie z wytycznymi polskiej normy kominowej, 

ocieplić, wymienić wkłady komina dymowego, kominy udrożnić. Udrożnić kanalizację 

deszczową, celem umożliwienia podłączenia odpływów rur spustowych i kratek ściekowych. 

Ponadto w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności 

publicznej PSP w Łosiowie celem dodatkowego oczyszczenia powietrza w przy szkole do 

ścianie szczytowej istniejącej sali gimnastycznej- budynek nr 1B przymocowana zostanie 

zielona ściana- lekki stalowy stelaż podtrzymujący rośliny- pnączą. 

6. Szczegółowy opis rozwiązań projektowych poszczególnych elementów budynku- 

prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do właściwych prac termoizolacyjno- remontowych należy 

odpowiednio przygotować obiekt. 

6.1.Dach budynku 1A, zadaszenia nad wejściami, gzymsy 

Zerwać w całości istniejące pokrycie papowe, zdemontować obróbki blacharskie, 

odbić tynk gzymsów oraz zadaszeń nad wejściami. Zdemontować niestabilne wsporniki 

instalacji odgromowej. 
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Powierzchnie objęte pracami oczyścić, odgrzybić, zagruntować, pozostawić do 

wyschnięcia, miejsca, w których występują ubytki betonu poddać renowacji stosując system 

do renowacji betonu np. Ceresit PCC- wytyczne stosowania wg broszury informacyjnej 

dołączonej do niniejszego opracowania. Uzupełnić ubytki szlichty cementowej pokrycia 

dachu lub w przypadku jej nadmiernego zniszczenia wykonać nową warstwę szlichty cem. 

Podłoże oczyścić, odtłuścić zagruntować i pozostawić do wyschnięcia. 

6.2.Kominy 

Istniejące kominy przemurować i wyprowadzić ponad dach zgodnie z wytycznymi 

normy kominowej- PN-89/B-10425. Wymiary nowych czapek kominowych winny 

uwzględniać grubość izolacji termicznej. 

6.3.Stropodach 

Przestrzeń wewnątrz stropodachu w miarę możliwości oczyścić. Przejście przez 

stropodach przy wyłazie dachowym obmurować bloczkami gazobetonowymi na kleju, 

wstawiając w nie drzwiczki rewizyjne. 

6.4.Ściany zewnętrzne, ściany wydzielające zejście do piwnicy 

Skuć ze ścian  zewnętrznych istniejący tynk. 

Ściany oczyścić z pyłów i kurzu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza 

lub zmyć wodą pod ciśnieniem do 200 barów i pozostawić do wyschnięcia. Luźne resztki lub 

wypływki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić. Jeżeli nierówności, defekty lub ubytki będą 

przekraczały odchyłki: 

− 5mm na 10cm 

− 10mm na 1m 

− 15mm na 4m 

− 25mm na 10m 

− 30mm na 15m 

od równości ścian w pionie i poziomie należy je skuć ewentualnie wyrównać zaprawą 

cementową (przed nakładaniem zaprawy zagruntować i poczekać do wyschnięcia gruntu). 

Zaprawę pozostawić do wyschnięcia. 

W przypadku zauważenie wilgoci ścian ocieplanych należy pozostawić ją do 

wyschnięcia o ile przyczyna wilgoci nie jest spowodowana podsiąkaniem wody gruntowej lub 

awarią sieci instalacyjnej. W takim przypadku należy najpierw usunąć przyczynę 
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zawilgocenia. Wykwity na ścianach usunąć na sucho szczotką i zabezpieczyć środkami 

przeciw korozji biologicznej lub usunąć odpowiednim środkiem chemicznym. 

Sprawdzić drożność kratki ściekowej przy zejściu zewnętrznym do piwnicy, w 

przypadku stwierdzenia niedrożności- udrożnić. 

Ściany wydzielające zejście zewnętrzne do piwnicy obkopać i rozebrać, sprawdzić 

stan ław fundamentowych, w przypadku stwierdzenia możliwości dalszej eksploatacji ławy 

zabezpieczyć pasem papy termozgrzewalnej (wierzch ławy). Wymurować nowe ściany z 

bloczków żwirobetonowych M6 na zaprawie cem. Ściany zabezpieczyć 3x emulsją asfaltową.  

Uzupełnić ubytki cegieł w murku przy zabetonowanych świetlikach piwnicznych. 

Przed wykonaniem uzupełnienia oczyścić zagruntować. 

Ścianę zagruntować i pozostawić do wyschnięcia. 

UWAGA: pracami przygotowawczymi objąć również obudowę zsypu do piwnicy. 

6.5.Obróbki blacharskie 

Zdemontować istniejące obróbki blacharskie na gzymsach, ścianach szczytowych, 

skrzynkach elektrycznych, rynny i rury spustowe, przewód zewnętrzny spalinowy. Ponad to 

należy zdemontować istniejące parapety zewnętrzne oraz wyprofilować powierzchnię muru 

(spadek min. 2% od budynku) zaprawą cementową. 

Udrożnić kanalizację deszczową. 

6.6.Schody wejściowe do budynku (wszystkie) 

Zerwać warstwę wykończeniową. Uzupełnić ubytki i pęknięcia. Powierzchnię 

zagruntować. 

6.7.Zielona ściana 

W miejscu oznaczonym na rys. technicznych dołączonych do niniejszej 

dokumentacji wykonać 2 stopy Ø40cm z betonu B25, zbrojenie p/ skurczowe siatka Ø3mm 

oczka 15x15cm stal A-0. Poziom posadowienia zgodny z poziomem posadowienia istniejącej 

ławy fundamentowej sali gimnastycznej. 

6.8.Przełożenie opaski budynku/ utwardzenia terenu 

Istniejące płyty betonowe zdemontować, połamane wymienić na nowe. Przygotować 

podłoże do ponownego ułożenia płyt.  

Poszczególne warstwy „nowej podbudowy”: 

− podsypka piaskowa gr.  3cm 

− kliniec fr. 5- 31,5mm 15cm 
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− tłuczeń kamienny fr. 31,5- 63mm 20cm 

− podsypka piaskowa 5cm 

− grunt rodzimy 

Wszystkie warstwy zagęszczać przed ułożeniem kolejnej. Przed przystąpieniem do 

układania w/w warstw wykonać roboty zimnie. Poziom posadowienia płyt bez zmian. Spadek 

na trylince 1,5- 2% w kierunku od budynku. 

7. Szczegółowy opis rozwiązań projektowych poszczególnych elementów budynku- 

prace remontowe 

7.1.Dach budynku 1A, zadaszenia nad wejściami, gzymsy 

Maksymalna wilgotność podłoża zapewniająca odpowiednią przyczepność zgrzanej 

papy powinna być nie większa niż 6%. Podłoże oczyścić- suche, czyste, równe, wolne od 

piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Zagruntować i pozostawić do wyschnięcia 

(czas schnięcia określony przez producenta roztworu gruntującego).  

Wykonać pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym. Przyjęte rozwiązanie 

systemowe winno spełniać warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 

Zgrzać 1 warstwę papy, następnie zgrzać kolejną. Papy łączyć na zakład o szer. 

wzdłuż rolki 8cm, zaś zakład poprzeczny na 20cm. Papę termozgrzewalną układać 

rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy aż do momentu zauważalnego 

stopienia bitumu z jednoczesnym powolnych i równomiernym rozwijaniem rolki. Połączenie 

ściany zewnętrznej budynku z płytą zadaszenia oraz styk komina z dachem wykonać: 

− 1 warstwę papy termozgrzewalnej wywinąć 5cm ponad trójkątny klin styropianowy 

− na klin styropianowy nakleić warstwę papy termozgrzewalnej; wywinąć ją na ścianę 

15cm powyżej górnej krawędzi klina styropianowego na płytę balkonową wypuścić papę 

20cm poza krawędź klina styropianowego, 

− wykonać montaż obróbek blacharskich, 

− 2 warstwę papy termozgrzewalnej zgrzać na całej powierzchni płyty balkonowej, 

warstwę papy zakończyć na styku z dolną krawędzią klina styropianowego 

− celem zabezpieczenia styku ściany z płytą balkonową na 2 warstwę papy 

termozgrzewalnej zgrzać warstwę zabezpieczającą z papy termozgrzewalnej wywijając ja 

na ścianę ponad klin styropianowy 20cm i 40cm na płytę balkonową mierząc od klina 

styropianowego 
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Obróbki blacharskie wykonać i montować zgodnie z szczegółem 1 i 2 

zamieszczonym na rys. "RZUT DACHU" niniejszego opracowania. 

7.2.Parapety 

Parapety montować na piance poliuretanowej. Parapety z PVC. Spadek 2%. 

Wystawić poza ocieplenie budynku 4cm. Parapety zakończone kapinosem. Wypuścić 5cm 

poza otwór. Połączenie zewnętrznej obróbki PVC otworu okiennego uszczelnić kitem 

akrylowym, natomiast połączenie parapetu z ramą okienną kitem kauczukowo- akrylowym. 

7.3.Rynny i rury spustowe 

Istniejące rynny i rury spustowe wymienić na nowe. Wykonane z blachy tytan cynk. 

Przekroje rynien Ø150mm i rur takie Ø125mm. Rury spustowe odsunąć od ocieplenia ścian 

zewnętrznych o min. 4cm. 

Wszystkie rury spustowe wpiąć do udrożnionej kanalizacji deszczowej. 

Rynny montować ze spadkiem 2cm na 6m tj. 0,34%, haki rynnowe montować w 

odległości  

 

7.4.Odpowietrzenia kanalizacji 

Odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach budynku, na wys. 

0,6m powyżej kominów wentylacyjnych. 

Odpowietrzenie kanalizacji prowadzić w odl. min. 4cm od projektowanego 

ocieplenia ścian zewnętrznych. 

7.5.Wykończenie wejść zewnętrznych do budynku 

Schody i podesty wyłożyć kamiennymi płytami mrozoodpornymi antypoślizgowymi 

na kleju typu flex. 

7.6.Stolarka okienna 

Istniejącą stolarkę okienną od strony ul. Słowackiego wymienić na nową PCV o 

współczynniku przenikania ciepła U(max)= 0,9 W/(m2K), okna wyposażyć w nawiewniki 

okienne o przepustowości min. 30m3/h. Wymiary nowej stolarki okiennej zgodne z 

wymiarami stolarki istniejącej. 
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7.7.Stolarka drzwiowa 

Istniejącą zewnętrzną stolarkę drzwiową wymienić na nową prefabrykowaną o 

wymiarach w świetle zgodnych z wymiarami stolarki istniejącej. Drzwi dwuskrzydłowe 

winny posiadać szerokość jednego ze skrzydeł min. 90cm, nie dopuszcza się instalowania 

drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych niespełniających pow. warunku. Dodatkowo drzwi 

zewnętrzne winny mieć współczynnik przenikania ciepła U(max)= 1,3 W/(m2K). 

7.8.Prace termomodernizacyjne 

Montaż ocieplenia 

Jako system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wybrano metodę 

bezspoinowego systemu ocieplenia. Na podstawie audytu energetycznego przyjęto grubość 

izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu równą 16cm, ściany poniżej poz. terenu 

ocieplić do gł. 1m styropianem gr. 10cm. 

Styropian montowany poniżej poziomu terenu obłożyć folią PE (czarną grubą), od 

strony gruntu styropian zabezpieczyć folią kubełkową. 

Zamontować listwę startową nad opaską budynku. Listwę startową wypoziomować. 

Mocować do ściany za pomocą łączników w ilości 3 szt. na 1mb. Jako łączenie listew 

startowych użyć klipsów montażowych. Na narożach budynku listwy cokołowe docinać pod 

kątem 45o. 

Płyty styropianowe kleić od poziomu listwy startowej w górę budynku. Do 

przyklejenia płyt zastosować klej do klejenia płyt styropianowych. Klej nakładać 

bezpośrednio na płytę metodą obwodowo- punktową. Po obwodzie płyty nanieść pasmo 

szerokości 5cm kleju, środku płyty nałożyć 6 placków o średnicy zalecanej przez 

systemodawcę. Kolejne poziomy płyt styropianowych układać mijankowo- przesunięcie płyt 

min. 15cm. Przy wykańczaniu ościeżnicy przesunięcie krawędzi płyt może wynosić 10cm. Po 

stwardnieniu kleju szczeliny 2-4mm między krawędziami płyt uzupełnić masami 

uszczelniającymi zalecanymi przez producenta płyt lub pianką poliuretanową. W przypadku 

szczelin przekraczających 4mm jako uzupełnienie zastosować kliny styropianowe. Płyty 

dodatkowo zamocować mechanicznie przy pomocy łączników z tworzyw sztucznych. 

Główka łącznika powinna być zlicowana ze styropianem. Płytę należy pozostawić wysuniętą 

poza narożnik budynku. Po zakończonym montażu izolacji płyty wystające poza narożnik 

budynku przyciąć wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych 

przeszlifować na płasko wzdłuż prowadnicy. W przypadku powstania nierówności 

powierzchni płyt należy je przeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny- do tego celu 
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użyć urządzenia z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. Ościeża okienne i 

drzwiowe zewnętrzne ocieplić styropianem gr. 2cm. Izolację termiczna ścian zewnętrznych 

nałożyć na wywiniętą hydroizolację zadaszeń przy wejściach do budynku. W miejscach 

wywinięcia papy termozgrzewalnej na ściany zewnętrze nie używać kołków mechanicznych 

do łączenia płyt. Styk płyt styropianowych z zadaszeniami silikonem. 

Rozmieszczenie łączników mechanicznych wg rys. technicznych niniejszego 

opracowania. Styropian EPS 80 λ=0,036. 

Zbrojenie izolacji termicznej 

W narożnikach otworów okiennych i drzwiowych przykleić prostokątne kawałki 

siatki z włókna szklanego o wymiarach 20x35cm pod kątem 45o. Na wszystkich narożnikach 

wypukłych osadzić narożniki aluminiowe na kleju. W narożach budynku osadzić narożniki z 

siatką z włókna szklanego. Na całej izolacji termicznej ułożyć siatkę z włókna szklanego na 

kleju do wtapiania siatki. Do wysokości 2m od poziomu terenu siatkę nałożyć podwójnie. 

Zakład na łączeniu pasm siatki 15cm. Warstwę zbrojącą pozostawić do wyschnięcia. Przy 

dobrych warunkach tj. temp. +20oC i wilgotności względnej powietrza 55% czas schnięcia 3-

4dni. Oczyścić z pyłów i kurzu zagruntować i pozostawić do wyschnięcia. 

Wykończenie elewacji 

Warstwę zbrojącą ocieplenia pokryć środkiem podkładem gruntującym w kolorach 

zbliżonych do kolorów wyprawy tynkarskiej określonych poniżej. Sposób nakładania 

podkładu wg zaleceń producenta. 

Po upływie 24 godzin (chyba, że systemodawca zaleca inaczej) od nałożenia 

podkładu na elewację nałożyć tynk barwiony typu baranek o uziarnieniu do 3mm. Sposób 

przygotowania mieszanki oraz jej nakładania wg zaleceń producenta. 

Kolorystyka elewacji została wg uznania Inwestora.  

Powierzchnie nie ocieplane przygotować do malowania bądź nakładania tynku w 

sposób opisany w powyższych punktach i zaleceń producenta. Kolorystyka nieocieplanych 

powierzchni j.w. 

Kominy ocieplić styropianem fasadowym gr. 16cm wg powyższych zaleceń. 

Styropian EPS 70 λ=0,036 gr. 16cm, współczynnik przenikania ciepła dla ścian 

zewnętrznych U(max)=0,194 W/(m2K). 

System docieplenia ścian zewnętrznych winien spełniać wymagania 

nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 
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7.9.Zielona ściana 

Konstrukcję wykonać z rur kwadratowych 40x40x4mm, spoiny czołowe obwodowe 

gr. 4mm. Stelaż zakotwić w uprzednio wykonanych stopach oraz w murze sali gimnastycznej, 

kotwy M12 kl. 4,8 o długości zakotwienia lz= 200mm wklejać na żywicę epoksydowo- 

akrylową lub viniloestrową. Blachy czołowe 112x112x8mm, stopy 60x112x8mm, otwory 

Ø13mm. Wsporniki kotwiące stelaż do muru wypełnić wewnątrz pianką PE p.poż. 

Celem umożliwienia wspięcia się roślin zamontować liny stalowe ocynkowane 

Ø6mm 6x19+FC w rozstawie co ok. 150mm. Liny montować wg zaleceń producenta. 

Dopuszcza się zmianę rozstawu lin w zależności od wymogów dla wybranego pnącza. 

W razie potrzeby dopuszcza się możliwość zainstalowania tkaniny technicznej 

dedykowanej dla zielonych ścian. 

Jako rośliny zielonej ściany projektuje się pnącza np. bluszcz, dławisz okrąglisty, 

powojnik lub inne wg uznania Inwestora. Zastosowanie w/w roślin nie wymaga stosowania 

systemu nawadniania ściany, co dodatkowo korzystnie wpływa na ograniczenie zużycia wody 

oraz emisji ścieków dla budynku objętego opracowaniem. 

7.10. Docieplenie stropodachu budynku 1A 

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu budynku granulatem z wełny mineralne gr. 

25cm λ=0,036, współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych U(max)=0,143 

W/(m2K). 

Ocieplenie wykonać w technologii wdmuchiwanej "blow-in" przez kratki 

wentylacyjne stropodachu. Dopuszcza się wykonanie niezbędnych otworów w płytach 

korytkowych pokrycia stropodachu celem wdmuchania granulatu. 

Sposób prowadzenia prac wg zaleceń systemodawcy. 
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8. Uwagi końcowe 

Pozostała część prac termomodernizacyjnych: OZE (panele fotowoltaiczne), 

inteligentny system energooszczędnego oświetlenia typu LED, została zamieszczona w cz. 

instalacji elektrycznych będącej integralną częścią niniejszego opracowania. 

Prace budowlane prowadzić w temp. od +5 do +25oC.  

Teren budowy zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych. 

Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka Opracowanie: inż. Józef Śliwka 

...................................................... ........................................................... 

Projektant: mgr inż. Marcin Kajdas Projektant: mgr inż. arch. Radosław W. Nurek  

...................................................... ............................................................................. 
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OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH W CZ. INST. ELEKTRYCZNYCH 

1. Dane ogólne 

Jeżeli w niniejszym opracowaniu pojawią się nazwy własne producenta urządzeń lub 

materiałów, należy je traktować przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów 

i urządzeń pod warunkiem zachowania parametrów technicznych tożsamych bądź wyższych 

od zaprojektowanych. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania w ramach termomodernizacji budynku PSP w Łosiowie 

jest: 

− projekt modernizacji – wymiany istniejącego oświetlenia, na oświetlenie przy użyciu 

opraw ze źródłem światła typu LED z inteligentnym systemem sterowania natężeniem 

światła, w  budynku szkoły, sali gimnastycznej jak i zewnętrznego  (ośw. zewn. nie jest 

wyposażone w inteligentny system sterowania natężeniem światła), 

− oświetlenie ewakuacyjne, 

− projekt modernizacji instalacji odgromowej budynku szkoły, sali gimnastycznej, 

− projekt OZE- panele fotowoltaiczne. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

− inwentaryzację stanu istniejącego, 

− uzgodnienia branżowe, 

− obowiązujące normy, przepisy, katalogi. 

2. Dane techniczne- opis stanu istniejącego, przyjęte rozwiązania projektowe 

W przedmiotowym budynku ciągi komunikacyjne i sale lekcyjne oświetlone  za 

pomocą opraw nastrojowych rastrowych świetlówkowych 2x18W i 2x 36W. Jako źródła 

światła zainstalowane są świetlówki liniowe o różnych temperaturach barwy. 

Istnieje możliwość dostosowania istniejących opraw do zastosowanie w nich źródeł 

światła typu LED. Lecz, z uwagi na to, że kształty odbłyśników w poszczególnych oprawach 

są różnych typów, a oprawy różnych producentów, część opraw nie posiada nazwy 

producenta praktycznie nie jest możliwe wykonanie  obliczeń sprawdzających skuteczność 
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oświetlenia. Celem optymalizacji zużycia energii projektowane oświetlenie sterowane będzie 

za pomocą inteligentnego systemu czujników natężenia oświetlenia zewnętrznego-dziennego. 

Z uwagi na powyższe, oraz to, ze oświetlenie sal lekcyjnych przez istniejące oprawy 

oświetleniowe nie spełnia obowiązujących obecnie normy PN-EN 12464-1:2012, 

zaprojektowano całkowitą wymianę oświetlenia. 

 

Zakres prac projektowych obejmuje zaprojektowanie wymiany oświetlenia 

zasadniczego – sufitowego –  parteru, I-go piętra, sali gimnastycznej oraz zewnętrznego. 

Oświetlenie piwnic, kotłowni oraz gablot ściennych pozostaje bez zmian. 

Instalacje odbiorcze oświetleniowe,  podlegają jedynie rozbudowie. 

Lokalizacja  wyłączników oświetlenia pozostaje bez zmian. 

Projekt  obejmuje również wykonanie  instalacji i oświetlenia ewakuacyjnego i 

awaryjnego. 

Dodatkowo w obiekcie zaprojektowana będzie nowa instalacja odgromowa. 

W uwagi na optymalizację zużycia energii zaprojektowano instalację fotowoltaiczną. 

2.1. Układ zasilający tablice rozdzielcze 

Instalacje wewnętrznych linii zasilających, oraz rozdzielnie zostały w ostatnim 

czasie wymienione. Projekt nie obejmuje ich modernizacji. 

2.2. Instalacje odbiorcze 

Instalacje odbiorcze oświetlenia w salach i ciągach komunikacyjnych i niektórych 

pomieszczeniach zaplecza podlegają jedynie rozbudowie –  przy nieznacznym  zwiększeniu 

ilości opraw. 

Instalacje oświetlenia zewnętrznego projektuje się jako natynkową w rurach 

winidurowych RL-18 na ścianie frontowej projektuje się cztery punkty oświetleniowe 

umieszczone równomiernie między oknami w połowie wysokości okna I – go piętra szkoły. 

Wysokość rozmieszczenia opraw na budynku Sali gimnastycznej dostosować do wysokości 

oświetlenia szkoły. 

 Ta część oświetlenia będzie zasilana z rozdzielni głównej parteru zlokalizowanej w 

pom. magazynowym przy wejściu głównym, przewodem YDY 3x 1.5mm² ułożonym w tynku 

do momentu przejścia przez ścianę zewnętrzną. Z ww rozdzielni wyprowadzić również 

przewód do zasilania sondy  zewnętrznej hermetycznej sterującej automatem zmierzchowym, 

który należy umieścić wewnątrz rozdzielni. Przy puszkach rozgałęźnych zostawić zapasy 

przewodu z uwagi na planowaną termomodernizację – ocieplenie ścian. Oświetlenie części 
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szkoły przy placu apelowym, wykonać analogicznie jak części frontowej, z tym, że zasilanie 

trzech punktów umieszczonych na ścianie sali wykonać z rozdzielni oświetlenia sali 

gimnastycznej. Oświetlenie części terenu przy wejściu do kotłowni projektuje się jako dwa 

punkty oświetleniowe na budynku szkoły, jeden na  budynku sali, w analogiczny sposób jak 

poprzednie, z tym, że zasilanie obwodu wykonać z oświetlenia wejścia do kotłowni, oraz 

zainstalować wyłącznik natynkowy umożliwiający wyłączenie oświetlenia, zlokalizowany 

wewnątrz kotłowni.  Jako zabezpieczenia nadprądowe zastosować wyłączniki instalacyjne o 

charakterystykach czasowo prądowych typu B – 6A. 

2.2.1 Parametry oświetlenia 

Z uwagi na dużą rozbieżność cenową różnych producentów oświetlenia LED, 

sięgającą niekiedy nawet 50%, do wyceny modernizacji oświetlenia wybrano w porozumieniu 

z Inwestorem oprawy w oświetleniu użytkowym i oświetleniu dróg ewakuacyjnych, firmy 

BEGHELLI. 

Wszystkie oprawy oświetleniowe dobrano jako oprawy typu LED. W oświetleniu 

zasadniczym pomieszczeń edukacyjnych, zastosowano  kompaktową oprawę Beghelli Lens 

Panel LED, korytarzy Atomic LED przeznaczone do montażu natynkowego. Sterowanie 

oświetleniem sal lekcyjnych i korytarzy odbywać się będzie automatycznie poprzez 

zastosowanie opraw wyposażonych w inteligentny zasilacz LED umożliwiający zmianę 

strumienia światła  sensor typu AUTODIMMER, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu 

natężenia oświetlenia niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego 

W Sali gimnastycznej  zastosowano oprawy BEGHELLI HD250LED z  siatką 

chroniącą  klosz przed uderzeniem, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm , na 

zapleczu, oraz kuchni  toaletach szkoły zastosowano  hermetyczne lampy BS100 SD LED 

wysokiej szczelności IP66 i odporności mechanicznej. 

W oświetleniu zewnętrznym zastosowano naświetlacz o mocy 50W. Do oświetlenia 

tablic zastosowano  projektor z regulacją kąta rozsyłu światła, wykonany z odlewu aluminium 

(RAL 9003), wyposażony w diody LED o wysokiej wydajności. Opatentowany układ 

optyczny składający się z systemu soczewek z PMMA pozwala na zmianę kąta rozsyłu 

światła. Regulacja możliwa jest przy pomocy pokrętła.  Możliwość regulacji obrotu oprawy w 

dwóch płaszczyznach montowane do sufitu. 

Zgodnie z zaleceniem Inwestora starano się wykorzystać istniejące punkty 

oświetleniowe, jednak nie we wszystkich pomieszczeniach było to możliwe. Rozbudowa 
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instalacji ma dotyczyć tylko części stropów dlatego do sterowania lampami oświetlającymi 

tablice nie projektuje się dodatkowych łączników. 

 Należy rozbudować instalację zasilając te i inne oprawy z najbliższej dostępnej 

oprawy przewodem YDYp 3x1.5 mm², ułożonym w tynku. 

2.2.2. Oświetlenie ewakuacyjne 

W oświetleniu ewakuacyjnym zasadniczym  zastosowano  oprawy INDICA LED 

SF20M AT z piktogramem. Przy wyjściu z pomieszczeń kuchni i wyjściach z budynku, 

zastosowano oprawy z piktogramem PI 24,  - kierunkową zamocowaną do sufitu z 

piktogramami PI 115 i 117 według normy PN-EN ISO 7010:2012.  Na piętrze zastosowano 

trzy oprawy kierunkowe: po stronie zachodniej  - przy zakręcie korytarza oprawa zawieszona 

na suficie z piktogramem PI 105 , a przy schodach również mocowane do sufitu dwie oprawy 

z piktogramem PI 121 i 127, na schodach dwie oprawy NB16732. Należy rozbudować 

instalację zasilając oprawy z najbliższej dostępnej czynnej części instalacji oświetleniowej 

przewodrm Ydyp 3x1.5 mm², ułożonym w tynku. Wszystkie oprawy zaznaczono na planach 

sytuacyjnych, a parametry przedstawiono w kartach katalogowych i zestawień. 

2.3. Instalacja odgromowa 

Przewody uziemiające instalacji odgromowej szkoły są w bardzo złym stanie 

technicznym, oraz nie spełniają norm  w stosunku do wymaganych wymiarów zarówno z dnia 

wykonania jak i obecnie obowiązujących, oraz to, że istnieje podejrzenie, że uziom został 

wykonany taką samą taśmą stalową. Te same uwagi dotyczą  budynku sali gimnastycznej. 

2.3.1. Uziomy 

Z uwagi na to,  nie stanowi problemu wykonanie wykopu wokół budynku, uziom 

projektuje się jako uziom sztuczny typu B otokowy ułożony w wykopie o głębokości 0,8m , w 

odległości 1m od ścian budynku. Przekrój poprzeczny płaskowników stalowych nie 

powinien być mniejszy niż 100 mm2. Zalecane jest stosowanie płaskowników stalowych  

35 × 3,5 mm lub 25 × 4 mm. Przy zbliżeniach z kablami energetycznymi zastosować 

przegrody izolacyjne w postaci rur osłonowych np.: DVK. 

2.3.2. Przewody uziemiające 

Ten sam płaskownik wykorzystać jako przewód uziemiający ułożony w tynku w 

rurce tworzywa sztucznego PSV 28 o grubości ścianki 5 mm Połączenia uziomów sztucznych 

z przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych układów uziemiających należy 

wykonywać przez spawanie. 
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Przewody uziemiające łączą przewody odprowadzające z uziomem. W miejscu 

połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi projektuje się  

studzienki-puszki probiercze. Puszkę z zaciskiem kontrolno-pomiarowym zainstalować tak, 

aby wieko puszki było oddalone na 15 cmm od ściany od ściany, by istniała możliwość 

zlicowania puszki z planowaną, nową elewacją zewnętrzną – ociepleniem.   Usytuowanie 

poszczególnych przewodów, punktów kontrolno – pomiarowych pozostaje bez zmian. 

2.3.3. Przewodu odprowadzające 

Zdemontować istniejące przewody odprowadzające z uwagi na planowaną 

termomodernizację. Nowe przewody- drut aluminiowy  Ø 8mm ułożyć, pod termoizolacją w 

rurce z tworzywa sztucznego o grubości ścianki 5 mm. 

2.3.4. Zwody poziome dachu 

Istniejące przewody zwodów poziomych wykonane linką stalową ocynkowaną z 

uwagi na początki korozji należy zdemontować. Istniejące uchwyty instalacji naprężanej 

pozostają bez zmian, z wyjątkiem uchwytów części środkowej, które należy przesunąć tak 

aby przewód przechodzący obecnie nad wyłazem dachowym przesunąć w kierunku 

północnym  poza obręb wyłazu. Uchwyty przekonserwować, pomalować farbą 

antykorozyjną. W miejsce zdemontowanych przewodów zainstalować  drut aluminiowy   

Ø 8mm, naprężany. 

2.3.5. Zwody pionowe 

Ochronę paneli fotowoltaicznych jak i kominów zaprojektowano za pomocą iglic  

Z uwagi na to, że rozmieszczenie ogniw fotowoltaicznych jest wykonane w sposób 

uniemożliwiający zabezpieczenie przed wyładowaniem poszczególnych paneli – brak 

możliwości zachowania wymaganego odstępu izolacyjnego, zdecydowano się na 

zabezpieczenie dodatkowe  powierzchni dachu za pomocą iglic stawianych bezpośrednio na 

papie. np.: AN-80 firmy AN-KOM 

Z wykonanej analizy stwierdzono, że przy wysokości 3 m zabezpieczą one ww 

panele, oraz kominy. 

Kąty ochronne na podstawie  PN-EN 62305-3 [N3] dla iglicy 300 cm montowanej na 

dachu - 70°. 

Z uwagi na konieczność wyregulowania pionu iglicy należy zastosować  śrubę 

regulacyjną AN-80R. 
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 Na północnej części dachu zastosować iglice montowane na bocznej stronie 

kominów np.: AN-90 firmy AN-KOM wg planu o wysokości 200 cm za pomocą kotw 

chemicznych dla pręta Ø 8 z tulejkami odstępowymi 16 cm.  

Odstępy izolacyjne. 

Określania wartości wspołczynnika kc 

Zależność określająca odstęp izolacyjny S>Ki x Kc/Km x L 

Ki0 0.04 – II klasa LPS 

 Km - 1 – powietrze 

Dla iglicy nr  

S= 0,04/1x(2x1+0,5x3+7x0,25)= 0.21m  

Dla iglicy nr  

S= 0,04/1x(3x1+7x0,5)= 0.26m  

Średni odstęp iglicy od panela fotowoltaicznego≥ 26cm 

Kolektory fotowoltaiczne, których nie można umieścić w dostatecznej odległości od 

elementów urządzenia konstrukcji stalowej lub posiadających metalowe pokrycia dachowe, 

powinny być również umieszczone w przestrzeniach chronionych tworzonych przez zwody 

pionowe lub poziome. 

W celu wyeliminowania niekontrolowanych przeskoków iskrowych metalowe 

elementy konstrukcji kolektorów należy połączyć z elementami urządzenia 

piorunochronnego.  

Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Devices) powinny 

ograniczać napięcia i prądy udarowe do poziomów bezpiecznych dla instalacji elektrycznej i 

zasilanych urządzeń. Istniejące projektowane urządzenia fotowoltaiczne są wyposażone w 

w/w zabezpieczenia. 

2.4. Fotowoltaika 

2.4.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt infrastruktury do wytwarzania, 

przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł fotowoltaicznych dla potrzeb własnych w 

budynku PSP w Łosiowie przy ul. Słowackiego 9. 

2.4.2. Zakres opracowania 

W  zakres  opracowania  wchodzi  zaprojektowanie  następujących  urządzeń i 

instalacji: 
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Instalacji dachowej elektrowni fotowoltaicznej 0,52 kWp wraz zabudową: modułów 

PV, kabli łączących poszczególne generatory słoneczne oraz falownik. 

Energia słoneczna zostanie przetworzona na energię elektryczną (DC), która poprzez 

inteligentne falowniki z systemami zarządzania energią, zostanie przekazana na użytek 

budynku lub przekazana do sieci energetycznej. Wytworzona energia zostanie przetworzona 

na użyteczny prąd zmienny o parametrach sieci (AC), który będzie wykorzystywany przede 

wszystkim do zasilania budynku. 

Dane Instalacji: 

Moc instalacji: 0,52 kWp 

Ilość paneli: 2 

Rodzaj paneli: Q.CELLS Q.PRO BFR-G4.1 - 260W 

Ilość inwerterów: 2 

Rodzaj inwerterów: Sunny Boy 240 

Uzysk energii z Instalacji: 427,8 kWh/rok 

2.4.3. Elementy instalacji 

Moduły Fotowoltaiczne 

Zastosowanie wysokowydajnych modułów polikrystalicznych o mocy 260 Wp w 

ilości 2 sztuk da moc maksymalną w wysokości 0,52 kWp.  

Panele te zostaną umieszczone na dachachu budynku i zostaną podłączone do 

falowników. 

Ważniejsze parametry modułów polikrystalicznych Q.CELLS Q.PRO BFR-G4.1 - 

260W: 

Dane techniczne Q.CELLS Q.PRO BFR-G4.1 - 260W 

Moc znamionowa: 260 Wp 

Napięcie w punkcie MPP: 30,74 V 

Natężenie prądu w punkcie MPP: 8,46 A 

Napięcie jałowe: 37,70 V 

Prąd zwarciowy: 9,07 A 

Dopuszczalne napięcie systemowe: 1000 V 

Współczynnik sprawności modułu(STC): 15,6 % 

Wymiary: 1670 × 1000 × 32 mm (łącznie z ramą) 
Waga: 18,8 kg 

Falownik 

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjściowej do instalacji zostało zaprojektowane 

podłączenie dwóch inwerterów (falowników) Sunny Boy 240. Sunny Boy jest 
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mikrofalownikiem fotowoltaicznym, który przekształca prąd stały wytwarzany przez 1 moduł 

fotowoltaiczny na prąd przemienny o parametrach wymaganych przez sieć 

elektroenergetyczną. Wygenerowany prąd przemienny jest dostarczany do publicznej sieci 

elektroenergetycznej poprzez Sunny Multigate. Falownik jest przeznaczony do użytkowania 

zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. 

Sunny Multigate jest modułem komunikacyjnym i przyłączem elektrycznym do publicznej 

sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznej składającej się z maksymalnie 12 

mikrofalowników. Sunny Multigate posiada wbudowany rozłącznik sieciowy do 

monitorowania sieci. Moduł Sunny Multigate jest montowany pomiędzy mikrofalownikami, a 

publiczną siecią elektroenergetyczną i służy do oddawania wytworzonego w 

mikrofalownikach prądu przemiennego do publicznej sieci elektroenergetycznej. 

Ważniejsze parametry inwertera trójfazowego Sunny Boy 240: 

Dane techniczne  Sunny Boy 240: 

Max. moc DC: 300 Wp 

Max. napięcie wejściowe:  45 V 

Max. prąd wejściowy:  8,5 A 

Moc znamionowa: 230 W 

 

Max. prąd wyjściowy: 1 A 

Max. sprawność: 95,8 % 

Wymiary: 188 x 218 x 44 mm  

Waga: 1,3 kg 

Konstrukcja 

System dachowy balastowy przeznaczony do montażu na dachu płaskim. 

Konstrukcja wykonana z aluminium i ze stali nierdzewnej. 
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2.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Projektowaną instalacje wykonać w układzie TN-S. Jako system ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym zastosować szybkie samoczynne odłączenie zasilania. 

3. Uwagi końcowe 

Nie wykonuje się obliczeń doboru przewodów do nowej mocy zainstalowanej, gdyż 

obciążenie prądowe instalacji oświetleniowej znacznie zmniejszy się pomimo zwiększenia 

ilości punktów świetlnych. 

Pozostawia się dowolność prowadzenia tras przewodów przez wykonawcę. 

Przy odbiorze technicznym robót, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rysunki 

zawierające rzeczywiste trasy przewodów. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołów badań skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów, równomierności i natężenia 

oświetlenia. 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji  wykonać zgodnie z normą  

PN-IEC 60364-6-61.    

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz  zgodnie z 

przepisami PN-IEC. 

4. Obliczenia techniczne 

4.1.Zestawienie mocy zainstalowanej – oprawy zewnętrzne - front 

                                                                              kji            Psc 

Oświetlenie                             -  0.140kW               1          0.140kW 

4.2.Dobór zabezpieczeń. 

 *Moc  szczytowa       0.140 kW 

           Is = Ps x 10³/ 1.73 x U x cosφ 

           Cosφ = 1 

Is = 0.140 x 10³/1.73 x 230 x 1 = 0.351 A  

Zabezpieczenie oświetlenia:  S - 301 - 6 A  charakterystyka B 

Zc =√ ( 0,7841² +0.638² ) = 0,7866 Ω 

Prąd zwarcia. 

Iż = 0.95 x 230 /0,7866 = 277,7 A 
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Iw = 50 A dla wyzwalacza S – 301- B-6A   dla t = 0.4 s. 

Iw ≤ Iż   Warunek spełniony 

Sprawdzenie spadku napięcia zewnętrznych opraw oświetleniowych - front. Pozostałe 

oprawy odległości analogiczne 

Obwód – oświetlenie zewnętrzne cz. frontowa ) 

∆U% = 200 x P x L / γ x U² x s 

Schemat do obliczania ∆U  

 

       

            86          86       86          86                     

           P1            P2       P3           P4                                 

∆U%P1 = 200 x 35 x 10 / 56 x 160000 x 2,5 = 0.011 %  

∆U%P2 = 200x35x10 / 56 x 160000 x 1.5 =0,0011 % 

∆U%P3 = 200x35x15 / 56 x 160000 x 1.5 =0,017 % 

∆U%P4 = 200x35x15 / 56 x 160000 x 1.5 =0,017 % 

Σ ∆U% = 0,056 % < 4 % 

Warunek spełniony.  
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5. Dokumentacja fotograficzna- stan istniejący 

 
Zdjęcie 5.1 Znaczna korozja przewodów uziemiających 

 
Zdjęcie 5.2 Brak ciągłości przewodów uziemiających 

 
Zdjęcie 5.3 Brak ciągłości przewodów uziemiających 
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Zdjęcie 5.4 Brak ochrony komina 

 
Zdjęcie 5.5 Brak instalacji odgromowej sali gimnastycznej 

 

 Projektant: Tomasz Potaczało

  

 ...................................................... 
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OPIS P. POŻ. 

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest projekt robót budowlanych termomodernizacji istniejącego 

budynku PSP zlokalizowanego na dz. nr 237 i 238 w Łosiowie przy ul. Słowackiego 9. 

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie roboty wymienione niżej: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku szkoły podstawowej, 

• ocieplenie wentylowanego stropodachu budynku głównego szkoły wraz z wymianą 

pokrycia dachowego i przemurowaniem istniejących kominów, 

• wymienione zostaną drzwi zewnętrzne parteru bud. 1A i 1B, 

• wymiana obróbek blacharskich całego obiektu, 

•  roboty izolacyjne i naprawcze zewnętrznych wejść i zejść do budynku, 

• wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na inteligentny 

wewnętrzny system oświetlenia typu LED, 

• instalację paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją odgromową,  

• uporządkowanie istniejących dodatkowych kanałów wentylacyjnych i 

odpowietrzających kanalizację sanit. 

Niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie istniejącego budynku PSP w Łosiowie  

bez dobudowanej do niej hali sportowej. 

Istniejące zagospodarowanie działek należących nr 237, 238 i 239/2 to: 

• budynek główny PSP o pow. zabudowy 609m2, obiekt zaliczono do kat. ZL III (nr 1A), 

• budynek sali gimnastycznej wraz z łącznikiem o pow. zabudowy 246m2, obiekt zaliczono 

do kat. ZLIII (nr 1B), 

• hala sportowa 1 606m2 (nr 2)- inf. dot. obiektu- wyciąg z [5]: 

"2. Grupa wysokości. 

Projektowany obiekt jest obiektem kubaturowym w części socjalno – 

sanitarnym dwukondygnacyjnym z poddaszem technicznym. Wysokość od poziomu 

terenu 12.58 – klasyfikowany do obiektów średniowysokich. 

3. Funkcja obiektu (kondygnacji), ilość osób. 

Budynek sali sportowej – obiekt użyteczności publicznej, w którym może 

przebywać jednocześnie do 300 osób. Trybuny posiadają 120 miejsc. 

4. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Zgodnie z funkcja oraz ilością osób, które mogą przebywać jednocześnie 
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w poszczególnych pomieszczeniach, projektowany obiekt klasyfikuje sie do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I. 

5. Podział na strefy pożarowe. 

Budynek sali sportowej stanowi jedna strefę pożarowa o powierzchni 

ok. 1070 m2. W części zaplecza wydzielono komunikacje jako oddzielna strefę 

pożarowa. Kolejne strefy pożarowe to poszczególne kondygnacje i łącznik. 

Poszczególne strefy pożarowe oddzielone drzwiami szczelnymi ogniowo EI30 

i przegrodami o odporności ogniowej REI 60. 

6. Klasa odporności pożarowej. 

Budynek sali sportowej zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej 

z elementów konstrukcyjnych nierozprzestrzeniających ognia - dopuszczalna klasa 

„D” odpornosci pożarowej." 

• boisko sportowe (nr 3), 

• boisko sportowe (nr 4), 

• budynek gospodarczy, o pow. zabudowy 20m2, obiekt zaliczony do budynku PM o 

gęstości obciążenia Q< 500MJ/m2 (nr 5)  

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej określają wymagania do projektu w zakresie 

w/w zmian w budynku wg tematyki określonej w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r., 

poz. 2117) 

Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku poza w/w zakresem w p. 1 nie są 

przedmiotem tego projektu. Zakres projektu nie ingeruje w istniejącą konstrukcję budynku i 

konstrukcję dachu, oraz nie zmienia warunków ewakuacji występujących w budynkach oraz 

zagospodarowania terenu przy budynku a w tym warunków dot. jego usytuowania, dróg 

pożarowych i zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690).  
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2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipa 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 

poz. 1030).  

5. Banasik, mgr inA. arch. Krzysztof. Projekt budowy hali sportowej z łacznikiem przy 

Szkole Podstawowej. Bierun – wrzesien 2008r. 

3. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, usytuowanie) 

a) Gabaryty budynku PSP wraz z salą gimnastyczną (nr 1A i 1B) 

• liczba kondygnacji: 2 + 1 podziemna (niepełna- bud. nr 1A) 

• powierzchnia zabudowy: 857m2 

• wysokość obiektu 9,03m 

• długość x szerokość (zewn.) 48,44m x 38,53m 

• kubatura brutto: ~7 122m3 

b) Konstrukcja 

Elementy przedmiotowego obiektu: 

Tabela 3.1. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe. 

Lp. Element Opis 

1. ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane na budowie 

2. ściany zewnętrzne osłonowe cegła pełna na zapr. cem.- wap. gr. 38cm ocieplone 

styropianem gr. 16cm- system termoizolacji z 

certyfikatem potwierdzającym nierozprzestrzenianie 

ognia (NRO) 

3. ściany nośne cegła pełna na zapr. cem.- wap. gr. 38cm i 25cm 

4. ścianki działowe cegła pełna i dziurawka gr. 12cm, z płyt GK na 

stelażu stalowym 

5. stropy prefabrykowane żelbetowe 

6. stropodach płyty korytkowe oparte na płycie stropowej za 

pośrednictwem ścianek ażurowych; stropodach 

wentylowany; nad budynkiem 1A ocieplony 

granulatem z wełny mineralnej gr. 25cm, nad 

budynkiem 1B nieocieplony. 

7. nadproża żelbetowe 

8. klatki schodowe żelbetowe 
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9. schody zewnętrzne betonowe 

10. pokrycie stropodachów papa termozgrzewalna i papa na lepiku 

11. tynki ścian zewnętrznych cem.- wap. 

12. tynki wewnętrzne cem.- wap. 

 

c) Usytuowanie 

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 237 i 238. Lokalizację inwestycji 

przedstawiono na planie sytuacyjnym działki dołączonym do niniejszej dokumentacji 

technicznej. 

Przedmiotowy obiekt względem działek sąsiednich jest zlokalizowany w 

odległościach: 

• od granicy północnej- zachodniej- 69,5m (hala), 

• od granicy południowo- wschodniej- 14,9m, 

• od granicy północno- wschodniej- 9,8m, 

• od granicy południowo- zachodniej- ponad 34,9m. 

Przedmiotowy obiekt względem obiektów sąsiednich jest zlokalizowany w 

odległościach: 

• do istniejącej hali sportowej -bud. nr 2 (kierunek południowo- zachodni)- 0,0m, 

• do istniejącego budynku gospodarczego- bud. nr 5 (kierunek północno- wschodni)- 

ok. 10,96m, 

• do istniejące boiska sportowego nr 4 (kierunek północno- zachodni)- ok. 8,8m. 

4. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Wg pkt. 2 niniejszego opracowania. 

Wysokość projektowanych obiektów 9,03m- budynek niski. 

5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W obiektach nie będą używane substancje palne niebezpieczne pożarowo. 

6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Dla budynków kategorii ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. 
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7. Kategoria zagrożenia ludzi 

Budynek 1A i 1B w całości zakwalifikowano do kategorii ZL III  

Hala sportowa 1 606m2, zgodnie z [5] zaliczona została do kat. ZL I. 

8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Zagrożenie wybuchem nie występuje. 

9. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Budynki 1A i 1B stanowią jedną strefę pożarową o powierzchni 1 313,3m2. Budynek 

nr 2 nie będący przedmiotem opracowania stanowi odrębną strefę pożarową. 

Budynki 1A i 1B nie przekraczają dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej ZL 

III wynoszącej 8 000m2 dla budynku niskiego zgodnie z § 227 ust. 1 [1]. 

Zgodnie z [5] budynek hali sportowej (nr 2) stanowi jedna strefę pożarowa o 

powierzchni ok. 1070 m2. W części zaplecza wydzielono komunikacje jako oddzielna strefę 

pożarowa. Kolejne strefy pożarowe to poszczególne kondygnacje i łącznik. Poszczególne 

strefy pożarowe oddzielone drzwiami szczelnymi ogniowo EI30 i przegrodami o odporności 

ogniowej REI 60. 

Przedmiotowe budynki 1A i 1B stanowią odrębną strefę pożarową oddzieloną od 

budynku sąsiadującego (nr 2) ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (ściana w osi 15 wg rys. 

nr A-04 [5])- w związku z tym ściany budynku 1A i 1B zaprojektowano z ociepleniem 

spełniającym warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO. Zachowanie wymagań budowlanych 

dla odrębnych stref pożarowych nie jest przedmiotem tego opracowania. 

10. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Dla budynku niskiego ZL III wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej 

budynku zgodnie z § 212 ust. 3 [1]. 

Dla klasy odporności pożarowej budynku wymienionej powyżej poszczególne 

elementy budowlane powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli 10.1: 

Tabela 10.1. Klasa odporności pożarowej budynku. 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop ściana 
zewnętrzna 

ściana 
wewnętrzna 

przekrycie 
dachu 
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1 2 3 4 5 6 7 

„D” R 30 (-) REI 
30 

EI 30 (-) (-) 

Wszystkie elementy obiektu spełniają wymagania określone w powyższej tabeli oraz 

warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO)– system izolacji termicznej ścian osłonowych 

wykorzystany do ocieplenia budynku winien posiadać certyfikat NRO; izolacja termiczna 

stropodachu wykonana zostanie z granulatu z wełny mineralnej NRO, wymienione pokrycie 

dachu budynku 1A wykonane zostanie z papy z certyfikatem NRO. 

Zaprojektowane ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, zapewnia zachowanie 

warunku NRO - zastosowano metodę lekko-mokrą BSO – atestowany system ociepleń w 

technologii NRO z użyciem polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia . Stosowany system ociepleń powinien być dopuszczony do 

stosowania z atestem nierozprzestrzeniania ognia. 

Zgodnie z § 223. ust.1 w ścianach zewnętrznych projektowanego ocieplenia 

budynków, zachowane są pasy między-kondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m. 

Warunek ten nie dotyczy ścian holu i dróg komunikacji ogólnej. Projekt nie ingeruje w 

istniejącą konstrukcję ścian zewnętrznych budynku. 

Projektowane ocieplenia nie obejmuje wymianę uszczelnienia dylatacji pomiędzy 

budynkami. 

W przypadku konieczności wymiany uszczelnienia dylatacji pomiędzy budynkami - 

zastosować należy ocieplenie dylatacji z materiału niepalnego (wełna mineralna) 

11. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe 

W obiekcie wymienione zostaną drzwi zewnętrzne parteru bud. 1A i 1B, szerokość 

wymienianych drzwi w świetle wynosić będzie min. 1,2x2,0m przy czym szerokość jednego 

ze skrzydeł w świetle wynosić będzie 0,9m. Drzwi prowadzące na zewnątrz budynku z 

zaplecza kuchennego o wymiarach 0,9x2,0m. 

Projekt nie ingeruje i nie zmienia istniejących w obiekcie warunków ewakuacji – w 

tym długości przejść i dojść ewakuacyjnych oraz nie zmienia szerokości dróg ewakuacyjnych. 

W obiekcie zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne- rozmieszczenie 

wg rys. nr 1/E 2/E dołączonych do niniejszej dokumentacji zaprojektowane wg 

obowiązujących wymagań PN. 
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Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od 

zaniku oświetlenia podstawowego. 

 

Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka Projektant: inż. Józef Śliwka 

........................................................... ............................................... 

  Projektant: mgr inż. arch. Radosław W. Nurek 

 

 .......................................................................... 
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