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(nazwa projektu) 
 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 

 (Inwestor) 
 

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 
 (adres inwestycji) 

 
opracowany: 30.07.2018 r. 
(data opracowania projektu) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową  
i została wydana w stanie zupełnym. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  Projekt spełnia wymogi projektu wykonawczego. 

 

 

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

podpis składającego oświadczenie  

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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mgr inż. Robert Wrona 
nr upr.: LUB/0080/PWOE/12 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

 
oświadczam, iż projekt budowany 

 
Termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  

(nazwa projektu) 
 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
Ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 

 (Inwestor) 
 

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 
 (adres inwestycji) 

 
opracowany: 30.07.2018 r. 
(data opracowania projektu) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową  
i została wydana w stanie zupełnym. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  Projekt spełnia wymogi projektu wykonawczego. 

 

 

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

podpis składającego oświadczenie  

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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mgr inż. arch. Małgorzata Deryło-Grudzień 

Nr upr.: 127/LBOKK/2014 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

 
oświadczam, iż projekt budowany 

 
Termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  

(nazwa projektu) 
 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
Ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 

 (Inwestor) 
 

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 
 (adres inwestycji) 

 
opracowany: 30.07.2018 r. 
(data opracowania projektu) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową  
i została wydana w stanie zupełnym. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  Projekt spełnia wymogi projektu wykonawczego. 

 

 

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

podpis składającego oświadczenie  

 

*niepotrzebne skreślić 
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mgr inż. Grzegorz Koziński  
nr upr.: LUB/00216/POOK/09 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

 
oświadczam, iż projekt budowany 

 
 

Termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  
(nazwa projektu) 

 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

Ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 
 (Inwestor) 

 
ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 

 (adres inwestycji) 
 

opracowany: 30.07.2018 r. 
(data opracowania projektu) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową  
i została wydana w stanie zupełnym. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  Projekt spełnia wymogi projektu wykonawczego. 

 

 

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

podpis składającego oświadczenie  

 

*niepotrzebne skreślić 
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mgr inż. Łukasz Witkowicz  
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

 
oświadczam, iż projekt budowany 

 
Termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  

(nazwa projektu) 
 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
Ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 

 (Inwestor) 
 

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 
 (adres inwestycji) 

 
opracowany: 30.07.2018 r. 
(data opracowania projektu) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową  
i została wydana w stanie zupełnym. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  Projekt spełnia wymogi projektu wykonawczego. 

 

 

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

podpis składającego oświadczenie  

 

*niepotrzebne skreślić 
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mgr inż. Wojciech Jakubaszek 
Nr upr.: LUB/0251/PWOE/12 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

 
oświadczam, iż projekt budowany 

 
Termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  

(nazwa projektu) 
 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
Ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 

 (Inwestor) 
 

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 
 (adres inwestycji) 

 
opracowany: 30.07.2018 r. 
(data opracowania projektu) 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową  
i została wydana w stanie zupełnym. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  Projekt spełnia wymogi projektu wykonawczego. 

 

 

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

podpis składającego oświadczenie  

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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2. Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie projektantów i 
sprawdzających 
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3. Zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów 
projektantów i sprawdzających 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod.-kan., CO i 
budową wentylacji mechanicznej oraz budową instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku i 
przebudową instalacji odgromowej celem uzyskania jak najbardziej korzystnych parametrów 
termomodernizacji.  

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia 
inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania 
budynku mieści się w całości na działce. 

2. Podstawa opracowania 
 Umowa z Zamawiającym. 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
 Audyt energetyczny budynku.  
 Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 
 Dokumentacja fotograficzna. 
 Inwentaryzacja budynku. 
 Wytyczne Inwestorskie. 

3. Charakterystyka obiektu istniejącego 

Budynek nr 353 stanowi część kampusu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Znajdują się w nim 
sale wykładowe z zapleczem sanitarnym i administracyjnym. 

Budynek jest obiektem o prostej formie na planie prostokąta. Obiekt posiada 5 kondygnacji, w tym 
kondygnację przyziemną częściowo zagłębioną w gruncie oraz nadbudówkę, w której znajduje się 
nadszybie windowe i pom. pomocnicze.  

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej i kratówki na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Rok budowy – 1977r.  

Stan techniczny budynku jest dobry, jednak jego przegrody zewnętrzne mają niezadowalające  
parametry izolacyjności cieplnej.  

Liczba osób użytkujących budynek wynosi około 353.  

Budynek należy do kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej  znajdujących się na terenie 
zamkniętym na mocy decyzji nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej i objęty jest ochroną 
Konserwatora Zabytków. 

 Dane szczegółowe 3.1.

 powierzchnia zabudowy 613 m2 
 powierzchnia użytkowa 2 557 m2  
 kubatura budynku 11 399 m3 
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 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku  

Ściany konstrukcyjne przyziemia i parteru stanowi mur z cegły pełnej o grubości gr. 38cm. Przekrycie 
budynku stanowi stropodach niewentylowany przykryty płytami korytkowymi. Istniejącą izolację dachu 
stanowi 6 cm wełny mineralnej ułożonej na stropie właściwym. Stropodach nadbudówki stanowi taras 
wykończony terakotą z izolacją w postaci wełny mineralnej. Podłoga na gruncie ocieplona jest 12 cm 
gazobetonu. Większość okien w budynku zostało już wymienionych na PCV, pozostały niewymienione 
częściowo okna drewniane, jedno okno metalowe, drzwi metalowe oraz nieszczelne i zimne drewniane 
bramy w warsztacie przy przyziemiu.  

 Wyposażenie instalacyjne 

Budynek zasilany jest w ciepło na potrzeby CO i CWU z lokalnej kotłowni gazowej zasilającej cały 
kompleks AMW i zmodernizowanej w 2000 roku.  

Ciepło do budynku przesyłane jest rurami preizolowanymi. Ciepło wchodzące do budynku jest mieszane 
na zaworze trójdrogowym i zasila całą instalację wewnętrzną. 

Instalacja wewnętrzna wykonana jest z rur stalowych bez izolacji termicznej, częściowo prowadzonych 
po wierzchu. Grzejniki w większości są żeberkowe (częściowo wymienione na konwektorowe), nie 
wyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja wewnętrzna jest ogólnie w złym stanie technicznym i 
wymaga wymiany. Wszystko to wpływa na dość mizerną sprawność cieplną wewnętrznego systemu 
CO. 

Ciepła woda wytwarzana jest w zasobnikach w kotłowni głównej i transportowana rurami 
preizolowanymi do wszystkich budynków znajdujących się w kompleksie. Również w kotłowni głównej 
znajdują się pompy cyrkulacyjne, które cyrkulują wodę w obiegu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

W samym budynku nie ma możliwości wyłączenia cyrkulacji w czasie gdy budynek nie jest użytkowany, 
a więc ciepła woda cyrkuluje na okrągło powodując niepotrzebne straty cieplne. 

Instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku jest wykonana z rur stalowych bez izolacji termicznej. 
Jest ona stara i wymaga wymiany na nową. 

Obecnie tylko południowa część budynku na parterze i pierwszym piętrze została wyposażona w 
system wentylacji mechanicznej z centralami nawiewno-wywiewnymi wyposażonymi w rekuperatory. 
Pozostała część (przyziemie, piętra II i III, oraz północna część parteru i I piętra), posiada wentylację 
grawitacyjną.  

System wentylacji grawitacyjnej jest niekontrolowany i niewydajny. Jako niesterowana generuje spore 
straty cieplne w zimie, a w lecie często nie działa należycie. Dodatkowo część okien, które są stare i 
nieszczelne powodują sporą infiltrację powietrza, co dodatkowo wzmaga straty na wentylacji. Po 
wymianie okien infiltracja znacznie się zmniejszy lecz nie rozwiąże to problemu strat na wentylacji, które 
generowane są przez cały czas, a nie tylko wtedy gdy pomieszczenia są użytkowane. 

4. Zakres prac budowlanych 
W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: 
Roboty budowlane 
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 Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
 Termomodernizacja ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową 
 Termomodernizacja ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu wraz z nowa kolorystyką 

elewacji 
 Termomodernizacja stropodachu wraz z obróbkami i podwyższeniem oraz dociepleniem attyki  
 Termomodernizacja tarasu nadbudówki 
 Przebudowa kominów i czapek 
 Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 Montaż nowych balustrad i barierek zewnętrznych 
 Remont istniejących balustrad i elementów stalowych- oczyszczenie i malowanie  
 Remont schodów zewnętrznych 
 Montaż zadaszeń z poliwęglanu 
 Remont daszków betonowych nad wejściami 
 Montaż nowych drzwiczek technicznych 
 Demontaż i ponowny montaż krat 
 Parapety wewnętrzne 
 Ułożenie opaski wokół budynku i odtworzenie nawierzchni utwardzonych 

Roboty branży konstrukcyjnej 

 Przebudowa koszy podokiennych 
 Montaż podkonstrukcji pod instalację fotowoltaiczną 

Roboty branży sanitarnej  

 Przebudowa instalacji wod.-kan. 
 Przebudowa instalacji c.o. 
 Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
 Wykonanie odwodnienia koszy przyokiennych 

Roboty branży elektrycznej 

 montaż korytek kablowych 
 zasilenie urządzeń wentylacyjnych 
 montaż tablicy rozdzielczej TEH 
 budowa instalacji fotowoltaicznej 
 przebudowa instalacji odgromowej 
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5. Opis podstawowych prac budowlanych i standardów wykonania 

 Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe 5.1.

Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów budowlanych,  których usunięcie zostało przewidziane w dokumentacji projektowej. Odpady 
po rozbiórce nie powinny zanieczyszczać placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady należy 
składować w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić miejsce budowy. 

Do rozbiórki i demontażu projektuje się: 
W zakresie termomodernizacji 

 Tablice informacyjne (demontaż i ponowny montaż) 
 Czujki alarmowe (demontaż i ponowny montaż) 
 Czujki p.poż. (demontaż i ponowny montaż) 
 Kamery (demontaż i ponowny montaż) 
 Klimatyzatory (demontaż i ponowny montaż) 
 Anteny (demontaż i ponowny montaż) 
 Okna i drzwi (częściowo) 
 Barierki (częściowo) 
 Parapety wewnętrzne (częściowo) 
 Oświetlenie zewnętrzne 
 Kratki ścienne wentylacyjne 
 Rynny i rury spustowe 
 Kraty okienne 
 Kraty przekrywające kosze podokienne 
 Kosze podokienne 
 Parapety zewnętrzne 
 Kratki wentylacyjne ścienne, podokienne 
 Nawierzchnie utwardzone wokół budynku – opaski, chodniki w zakresie niezbędnym do 

wykonania termomodernizacji ścian poniżej poziomu terenu 
 Płytki okładzinowe tarasu 
 Łącznik oświetlenia 
 Bramy drewniane 
 Terakota na tarasie 
 Warstwy posadzkowe  
 Daszek metalowy 
 Gzymsy  
 Pokrycie dachowe z papy 
 Czapki kominowe 
 Trzony kominowe  
 Obróbki blacharskie attyk, gzymsu itp. 
 Wywiewki dachowe (kanalizacyjne, wentylacyjne, wentylacyjne papy) 
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 Kratki wentylacyjne kominowe 
 Instalacja odgromowa 

 
W zakresie instalacyjnym 

 Demontaże przygotowawcze dla prac instalacyjnych zgodnie z projektami branżowymi 

 Termomodernizacja ścian fundamentowych z hydroizolacją 5.2.
pionową 

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian zewnętrznych poniżej poziomu 
terenu do poziomu ław fundamentowych.  

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopów i prowadzonych w nich pracach, należy rygorystycznie 
przestrzegać następujących warunków: 

 Krawędzie wykopu nie należy obciążać na szerokości 0,60 m ani gruntem  wydobywanym, ani 
innymi materiałami. 

 Zabrania się przebywania pracowników w wykopie podczas transportowania do niego 
materiałów. 

 Zabrania się schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych 
elementach obudowy. 

 Nie wskazane jest wykonywanie robót w wykopie podczas długotrwałych deszczy. Wykopy 
należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi.  

 Nie wolno dopuścić do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.  
 Zaleca się wykonywanie wykopów i robót budowlanych przewidzianych w projekcie 

termomodernizacji budynku odcinkami na długości do 7 m. 
 Wykonywane wykopy winny być wygrodzone w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

postronnych. 
 Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w głębokich wykopach powinni posiadać 

doświadczenie i wiedzę z zakresu BHP. 
 Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.  

Izolację termiczną będzie stanowić warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 20,0 cm 
(wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/m*K), przyklejona do ścian (na uprzednio wykonanej warstwie 
z polimero-biitumicznej gubowarstwowej masy uszczelniającej na gruncie oraz na zaprawie 
uszczelniającej na gruncie) na klej bitumiczny. Od strony gruntu izolacja chroniona za pomocą folii 
kubełkowej.  

UWAGA: IZOLACJĘ Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS WRAZ Z IZOLACĄ 
PRZECIWWILGOCIOWĄ WYPROWADZIĆ NA ŚCIANĘ MIN. 30 cm POWYŻEJ GRUNTU. POWYŻEJ 
STOSOWAĆ STYROPIAN EPS. 

Na ścianach powyżej linii gruntu a poniżej linii cokołu płyty przeszlifować i pokryć warstwą zbrojoną z 
kleju i podwójnej warstwy siatki. Wykończenie -  tynk mozaikowy na warstwie gruntu. 
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Po zasypaniu ścian fundamentowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego, w tym odtworzyć 
kosze i murki oraz wykonać opaskę wokół budynku. 

Stosować elementy i produkty z jednego systemu na podstawie wytycznych producenta. 

Kolorystykę elewacji na etapie wykonawstwa należy uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym. 

 Termomodernizacja ścian zewnętrznych powyżej linii cokołu wraz 5.3.
z nowa kolorystyką elewacji 

 docieplenie ścian budynku głównego- warstwa płyt styropianowych EPS 70-040, grubości 
20,0 cm (wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,040 W/m*K)   

 docieplenie ścian nadbudówki- warstwa płyt styropianowych EPS 70-040, grubości 22,0 
cm (wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,040 W/m*K)   

 docieplenie ościeży z płyt styropianowych EPS 70-040 grubości 2-3 cm (wsp. 
przewodzenia ciepła λ≤0,040 W/m*K)  stosownie do światła ościeżnic 

Stosować elementy i produkty z jednego systemu na podstawie wytycznych producenta. 

Prace należy rozpocząć od demontażu wszelkich elementów występujących na elewacjach według 
zakresu demontaży. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy ponownie zamontować 
elementy do tego przewidziane. Pozostałe elementy wymienić na nowe bądź wyremontować i ponownie 
zamontować.  

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnię i dokonać oceny 
stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności, ubytki podłoża związane ze strukturą tynku 
należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne 
zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. 
równości powierzchni i odchylenia od pionu. Montować listwy cokołowe. 

Płyty montować na zaprawę klejową metodą punktowo-pasmową oraz z użyciem kołków. 

Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt do podłoża należy całą 
zewnętrzną powierzchnię płyt przeszlifować. 

W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych należy wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej 
w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejącej. Paski należy wkleić 

ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.  

W celu zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia swobodnego 
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej należy zamontować profile 
wykończeniowe. Profile montuje się we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: 
narożniki, ościeża, parapety itp. Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w 
warstwie zbrojonej systemu. 

Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojącej. Sąsiednie pasy siatki 
układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej 
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powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy 
klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni.  

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować preparatem gruntującym.  

Na ścianach powyżej linii cokołu zastosować tynk silikatowy barwiony w masie o strukturze ziarna, gr. 
1,5mm,  kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji.  

Kolorystykę elewacji na etapie wykonawstwa należy uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym. 

Istniejące czerpnie/wyrzutnie ścienne zdemontować, pozostawić otwory w ścianach oraz ociepleniu, 
wykonać podkonstrukcję wg szczegółu nr 16 i zamontować ponownie istniejące czerpnie/wyrzutnie.  

 Termomodernizacja stropodachu  5.4.

Stropodach pokryć płytami styropapy,  dwunostronnie laminowanymi, EPS 100 

 gr. 25cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż λ≤ 0,038 W/(m*K)  

układanymi na oczyszczonym oraz równym, oczyszczonym podłożu zagruntowanym roztworem 
bitumicznym po uprzednim zdemontowaniu istniejących warstw papy. Płyty warstwowe kleić paskami o 
szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę dociskając, aby klej rozprowadził się 
po większej powierzchni oraz dodatkowo mocować mechanicznie z uwzględnieniem stref wiatrowych 
(zgodnie z rysunkiem rzutu dachu). Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze 
sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. 
Styropapę układać ze spadkiem w kierunku okapu.  

Projektuje się wykonanie wierzchniego pokrycia powierzchni dachu dwiema warstwami papy 
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS  o grubości minimum 5,2 mm na gruncie z roztworu asfaltowego. 
Osnowa papy z włókniny poliestrowej wzmocnionej o gramaturze 300 g/m2. Papa jest klejona do 
podłoża całą powierzchnią metodą zgrzewania.  

Przy ścianach, attykach i kominach należy zamontować izokliny o boku 5-10 cm. Obróbkę wierzchnią 
wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubości 5,2 mm. Papę dodatkowo mocować 
listwami dociskowymi profilowanymi aluminiowymi. W miejscach niskich attyk wykonać podwyższenie 
poprzez nadmurowanie attyk z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej .  

 

Stosować kominki wentylacyjne o średnicy Ø75 do uwalniania pary wodnej jaka gromadzi się pod 
pokryciem wodoszczelnym z papy termozgrzewalnej.  

Aby właściwie rozmieścić kominki wentylacyjne należy pamiętać o następujących zasadach: 

 kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1,0 m od kominów, murków 
ogniowych i innych elementów nadbudowy dachu 

 obszar działania kominka Ø75 wynosi 40m2 - promień działania wynosi ok. 3,5m. 

Obszary działania kominków powinny pokryć całą płaszczyznę dachu. Rozmieszczenie kominków oraz 
mocowanie styropapy zgodnie z częścią rysunkową. 

 

Po zakończeniu robót związanych z pokryciem dachu odtworzyć instalację odgromową. 
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 Termomodernizacja tarasu nadbudówki 5.5.

Projektuje się termomodernizację tarasu nadbudówki. Po zdemontowaniu anten satelitarnych z 
podkonstrukcją i  istniejących warstw posadzkowych do poziomu stropu należy wykonać następujące 
warstwy: 

 Szpachla wyrównawcza ze spadkiem 1,5% na podłożu zagruntowanym emulsją przyczepną 
 Bitumiczna masa uszczelniająca na podkładzie gruntującym 
 Styropian EPS 200-036 λ=0,036 mK/W, gr. 25 cm 
 Izolacja bitumiczna na podkładzie gruntującym 
 Folia budowlana PE 
 Wylewka betonowa gr. 5 cm z dodatkiem włókien polipropylenowych, dylatowana w kwadratach 

w rozstawie max. 6m, dylatację wykonać nacinając powierzchnię wylewki i wypełniając szczeliny 
materiałem trwale elastycznym 

 Zaprawa uszczelniająca gr. 2 mm 
 Terakota mrozoodporna na zaprawie klejowej z fugą  

Obrzeża balkonu zabezpieczać sznurem dylatacyjnym oraz profilem zabezpieczającym tarasowym 
bądź wykonać obróbkę blacharską z blachy jak pozostałe obróbki.  

Po wykonaniu warstw tarasu zamocować nowe barierki oraz zamontować ponownie zdemontowane 
anteny satelitarne.  

 Przebudowa kominów i czapek 5.6.

Przed przystąpieniem do prac należy podnieść poziom dolnej krawędzi kratek wentylacyjnych tak by 
poziom ten znajdował się min. 60 cm nad powierzchnią dachu – nadmurować trzony kominowe z cegły 
zwykłej na zaprawie cementowo-wapiennej zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.  

Następnie należy oczyścić powierzchnię istniejących kominów z odpadających tynków i innych 
zanieczyszczeń. Wszelkie nierówności i ubytki wyrównać zaprawą murarską naprawczą. Powierzchnie 
boczne kominów zatrzeć tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III.  Na powierzchniach kominów 
należy wykonać: 

 izolację z twardych płyt z wełny mineralnej na kleju gr. 4cm 
 zbrojenie z tkaniny szklanej zatopionej w kleju 
 tynk silikatowy o strukturze ziarna 1,5 mm barwiony w masie w kolorze RGB: 241, 232, 204 na 

warstwie gruntu 

Zastosować kratki ochronne w otworach wentylacyjnych na przelot zabezpieczające komin przed 
zanieczyszczeniami. Kratki wentylacyjne z PCV w kolorze białym. Wykonać czapki kominowe gr. 8 cm i 
wysięgu 5 cm poza krawędź izolacji oraz ich obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej w kolorze zbliżonym do RGB: 241, 232, 204. 
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 Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, 5.7.
parapetów zewnętrznych 

Podokienniki zewnętrzne, obróbki blacharskie attyk, podrynnowe itp. z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej w kolorze zbliżonym do RBG 185, 120, 100; gr. 0,6mm. 

Elementy systemu odwodnienia - rynny fi 150 mm oraz rury spustowe fi 150mm, stalowe ocynkowane 
powlekane w kolorze zbliżonym do RBG 185, 120, 100; osadzać w istniejącą kanalizację deszczową, 
wyposażone w rewizję-czyszczak. 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 5.8.

Zakres prac związany z wymianą stolarki obejmuje: 

 roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki oraz rozebranie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych,  

 montaż nowej stolarki  
 roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży, 
 roboty malarskie – malowanie ościeży, 
 usunięcie materiałów z rozbiórki, 

Projektuje się wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o współczynniku po wykonaniu U=0,9 W/m²K. 

Projektuje się wykonanie nowej stolarki okiennej przeciwpożarowej PCV o współczynniku po wykonaniu 
U=0,9 W/m²K. 

Projektuje się wykonanie nowej stolarki drzwiowej stalowej płaszczowej zewnętrznej oraz stolarki 
drzwiowej stalowej płaszczowej zewnętrznej przeciwpożarowej o współczynniku po wykonaniu U=1,3 
W/m²K. 

Stolarkę zewnętrzną montować licując ościeżnicę ze ścianą od strony zewnętrznej. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki 
wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. 

Wymiary stolarki, wyposażenie, kolorystyka, sposób otwierania oraz inne parametry podane zostały 
w części rysunkowej. 

 Montaż nowych balustrad 5.9.

Projektuje się nowe balustrady schodowe przy warsztatach, balustrady i poręcze ochronne przy 
nadbudówce oraz balustrady na tarasie nadbudówki ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej 
proszkowo na kolor ciemny brąz, wysokość pochwytu 110 cm.  

Barierki - mocowanie na wierzch, poręcze - mocowanie ścienne.  

Poręcze przy schodach muszą być o 30 centymetrów przedłużone na końcu i zakończone tak, aby 
gwarantowały bezpieczne użytkowanie. Nie mogą one mieć ostrych kantów czy niebezpiecznych 
wykończeń. Układ wypełnienia balustrad uniemożliwiający wspinanie. Poręcze przy schodach powinny 
być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. 
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 Remont istniejących balustrad i elementów stalowych 5.10.

Istniejące balustrady schodowe i ochronne murku przy wejściu głównym, schody wejściowe z dachu na 
nadbudówkę wraz z barierkami oraz 3 szt. krat okiennych (po uprzednim demontażu – do ponownego 
montażu, wg rysunku rzutu i elewacji) należy poddać remontowi poprzez oczyszczenie i malowanie.  

Wykonać doczyszczenie elementów metalowych do stopnia St2. Wykonać przygotowanie powierzchni z 
użyciem narzędzi ręcznych i z napędem mechanicznym, czyli: skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie, 
itp. Przed przystąpieniem do oczyszczenia należy usunąć mechanicznie (za pomocą ścinania lub 
dłutowania) grube warstwy rdzy. Należy również usunąć widoczny olej, smar i pył. Po oczyszczeniu 
powierzchnię należy oczyścić z pyłów i odpadów. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może 
być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie zniszczone miejscowo lutować. Do malowania stosować emalie chlorokauczukową 
podkładową i nawierzchniową, kolor ciemny brąz – w przypadku balustrad i schodów, kolor zbliżony do 
RGB 241, 232, 204 – w przypadku krat okiennych. 

 Remont schodów zewnętrznych 5.11.

Z uwagi na zły stan stopni schodów przy wejściu do pomieszczeń warsztatów w przyziemiu projektuje 
się nadlanie stopni schodowych. Powierzchnię stopni oczyścić, odtłuścić, osuszyć. Wykonać pierwszą 
warstwę sczepną (kontaktową) specjalnie do tego przeznaczoną zaprawą spoiwa cementowego, 
wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających o gr. 1mm o przyczepności do betonu min. 1 
MPa. Następnie ułożyć pas siatki Rabitza i zalać ją zaprawą naprawczą do betonu. Pojedyncze warstwy 
powinny pochodzić z jednego systemu producenta.  

W przypadku schodów wejściowych do pom. Warsztatów i schodów głównych:  

Warstwę istniejącą przeszlifować, w miejscach ubytków, nierówności, wgłębień zaprawą szpachlową 
szarą, cementową z trasem wykonać warstwę wyrównawczą. Następnie położyć warstwę grubości min. 
2mm z jednoskładnikowej, cementowej zaprawy uszczelniającej do wytwarzania elastycznych powłok, 
nie przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Zaprawę uszczelniającą należy wyprowadzić 
również na nowo wymurowane ściany. W warstwę tą na styku ze stolarką i ścianami wtapiać taśmę 
uszczelniającą.  

Układać okładziny podłogowe z płytek gresowych antypoślizgowych, mrozoodpornych na zaprawie 
klejowej mrozoodpornej i wodoodpornej o podwyższonej przyczepności i elastyczności. Wymiary płytek 
30x30cm, powierzchnia strukturalna, antypoślizgowość R10, kolor brązowy, struktura imitująca kamień. 
Dla zachowania równych odległości między płytkami można stosować krzyżyki dystansowe, stosować 
listwy krawędziowe aluminiowe. Stosować fugi  z trasem, kolor dopasowany do koloru okładziny o gr. 2-
4mm. Na obwodzie styku ze ścianą układać płytki cokołowe o wysokości 10 cm. 

 Montaż zadaszeń z poliwęglanu 5.12.

Nad drzwiami wejściowymi na elewacji północnej oraz do węzła cieplnego projektuje się nowe 
zadaszenia systemowe. Daszki wykonane z wytrzymałego poliwęglanu o grubości 8mm osadzonego w 
solidnej ramie z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Całość mocowana na dwóch 
wspornikach ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, przykręcanych śrubami do elewacji. Każdy 
wspornik wyposażony w trzy otwory na śruby mocujące.  
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Płyty daszku lekko przezroczyste, profile i wsporniki w kolorze ciemny brąz. Konstrukcja powinna 
posiadać wbudowaną rynnę i obróbkę zabezpieczającą przed zaciekami na ścianie. 

Stosować daszki systemowe. 

 Remont daszków betonowych nad wejściami 5.13.

Przed rozpoczęciem robót dociepleniowych wykonać rozbiórkę obróbek, rynien, rur spustowych i 
zniszczonego pokrycia daszku. Następnie oczyścić powierzchnie pionowe i poziome daszku i przystąpić 
do ocieplenia boków jak w przypadku ścian zewnętrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym 
współczynniku λ≤0,040 W/mK i grubości: 3 cm – boki i spód. Powierzchnię przed nałożeniem tynku 
należy zagruntować preparatem gruntującym. Wykonać tynk mozaikowy jak w przypadku cokołu.  

Wierzch daszków pokryć płytami spadkowymi ze styropapy, dwustronnie laminowanymi, EPS 100 o gr. 
min. 8 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż λ≤ 0,038 W/(m*K) układanymi na 
oczyszczonym oraz równym podłożu zagruntowanym roztworem bitumicznym. Płyty warstwowe kleić 
paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 
placków na płytę dociskając, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni oraz dodatkowo mocując 
mechanicznie. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do 
siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty.  

Wykonać wierzchnie pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubości 
5,2 mm. Osnowa papy z włókniny poliestrowej wzmocnionej o gramaturze 300 g/m2. Papa jest klejona 
do podłoża całą powierzchnią metodą zgrzewania. Przy ścianie należy zamontować izokliny o boku 5-
10 cm. Obróbkę wierzchnią wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubości 5,2 mm 
wywijając papę na ścianę. Papę dodatkowo mocować do ścian listwami dociskowymi profilowanymi 
aluminiowymi. Na krawędziach daszku wykonać obróbki blacharskie.  

 Remont słupów przy wejściu głównym i ściany przy węźle 5.14.
cieplnym 

Występujące  pęknięcia  ścian i słupów po dokładnym oczyszczeniu i przemyciu wodą wypełnić 
zaprawą cementową. Powierzchnię przed nałożeniem tynku należy zagruntować preparatem 
gruntującym. Wykonać tynk mozaikowy jak w przypadku cokołu. Tynk nakładać ręcznie, za pomocą 
pacy stalowej.  

 Montaż nowych drzwiczek technicznych 5.15.
W miejscach występowania istniejących skrzynek technicznych zewnętrznych pozostawić przerwę w 
izolacji i przekryć otwory nowymi, dodatkowymi drzwiczkami technicznymi od zewnątrz na wysokości 
nowych warstw. Krawędzie otworu zabezpieczone profilami wykończeniowymi elewacyjnymi. Drzwiczki 
z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo białą farbą poliestrową, grubość blachy – 1mm, 
wyposażone w zamek na wkrętak. 

 Parapety wewnętrzne 5.16.
Projektuje się podokienniki wewnętrzne z postformingu, gr. 28mm, kolor – imitacja białego marmuru, 
wykończenie połysk. 

 Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku i odtworzenie 5.17.
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nawierzchni utwardzonych 

Po wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych należy wykonać nową opaskę odwadniającą o 
szer. 0,8 m w stosunku do ocieplenia ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu oraz odtworzyć 
nawierzchnie utwardzone. Wykonać nawierzchnię i opaskę z kostki klinkierowej (w kolorze i kształcie 
jak istniejąca) oraz trawnikowych obrzeży. Opaskę wykonać ze spadkiem 2% w kierunku otaczającego 
terenu. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, należy ją przełożyć: zdemontować, oczyścić i ponownie 
ułożyć, zgodnie ze wcześniejszym wzorem.  

Pod nawierzchnię z kostki projektuje się nowe warstwy podbudowy: 
 podsypka piaskowa, gr. 5 cm 
 podbudowa żwirowa utwardzona, gr. 20 cm 
 grunt rodzimy 

Po ułożeniu kostek przerwy między nimi powinny być starannie wypełniane czystym piaskiem 
płukanym. 

 Sufity podwieszane i zabudowy g-k instalacji wentylacji 5.18.

Z uwagi na montaż instalacji wentylacji w pomieszczeniach projektuje się ich zabudowę, tj.: 

 Sufit podwieszany kasetonowy z kasetonów pełnych w module 60x60 cm na konstrukcji 
stalowej, wykończenie płyt – gładkie białe, z osłoniętą krawędzią styku. W pomieszczeniach mokrych 
stosować kasetony odporne na wilgoć, w pom. Klatki schodowej stosować sufit podwieszany o 
odporności ogniowej EI60.  
 Obudowy g-k pionów i poziomów. Stosować płyty gipsowo- kartonowe 12,5mm zwykłe i  H2 
(GKBI) w pom. Mokrych oraz o odporności ogniowej EI60 w zabudowie na klatce schodowej. 
Konstrukcja na stelażu z profili stalowych. Obudowy wykańczać gładzią gipsową oraz malować. 
Projektuje się malowanie 2 warstwami farby akrylowej matowej zmywalnej na uprzednio położonym 
gruncie (w pomieszczeniach mokrych farbami szczególnie odpornymi na wilgoć). 
 W pomieszczeniach z istniejącymi suitami podwieszanymi na czas montażu instalacji wentylacji 
wykonać ich demontaż, a następnie ponowny montaż 

Rozmieszczenie sufitów podwieszanych i zabudów zgodnie z rysunkami rzutów.   

6. Wpływ na środowisko  
Wykonanie projektowanych prac nie oddziałuje w żaden znaczący sposób na środowisko zarówno 
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie 
kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie 
ludzi i inne obiekty budowlane. 

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożeń w następujących kategoriach: 
 zapotrzebowania, ilości i jakości wody - woda wykorzystywana do celów bytowych 
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 jakości i sposobu odprowadzania ścieków – odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej 
 zanieczyszczanie wód gruntowych - brak 
 emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych – w obiekcie nie instaluje się urządzeń, które 

mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; 
 wytwarzanie odpadów stałych – w obiekcie nie przewiduje się powstawania znaczących ilości 

odpadów bytowych ani odpadów toksycznych 
 emisja hałasu, wibracje i promieniowanie /w szczególności jonizujące/, zakłócenia 

elektromagnetyczne i inne – nie występują; 
 zagrożenie istniejącego drzewostanu, powierzchni ziemi, gleby - nie występuje 

7. Ocena techniczna projektowanej termomodernizacji 
Nie stwierdza się zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i ich mienia.  Projektowane roboty nie 
powinny wpłynąć w żaden istotny sposób na stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, 
warunki geologiczno- inżynierskie i stan posadowienia istniejącego budynku. Obecny stan techniczny 
budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwiązań.  

8. Atestacja i świadectwa dopuszczenia 
Materiały i urządzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiadać ważne aprobaty 
techniczne oraz certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednie placówki naukowo-badawcze, np. 
ITB.  

9. Ochrona przeciwpożarowa 
Opis wymagań ppoż. dotyczących poszczególnych instalacji znajduje się w opisach branżowych. 

10. Obszar oddziaływania 
Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce. 

11. Spełnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez 
osoby niepełnosprawne 
Wymagania dotyczące warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 
zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotyczą zakresu prac 
projektowych w niniejszym projekcie. 

12. Charakterystyka energetyczna 
 Bilans mocy urządzeń elektrycznych 12.1.

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji bilans mocy urządzeń elektrycznych ulegnie zmianie. 
Wykonana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej. Szczegóły w wytycznych sanitarnych. 

 Właściwości cieplne przegród  zewnętrznych 12.2.

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji właściwości cieplne przegród ulegną zmianie. 
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 Ściany  zewnętrzne poniżej poziomu gruntu - U=0,12 W/(m2*K) <0,2 W/(m2*K) 

 Ściany  zewnętrzne powyżej poziomu gruntu (przyziemie i parter) U=0,17 W/(m2*K) <0,2 
W/(m2*K) 

 Ściany  zewnętrzne powyżej poziomu gruntu (piętra) U=0,17 W/(m2*K) <0,2 W/(m2*K) 

 Ściany  zewnętrzne powyżej poziomu gruntu (nadbudówka) U=0,15 W/(m2*K) <0,2 W/(m2*K) 

 Stropodach budynku głównego - U=0,12 W/(m2*K) < 0,15 W/(m2*K) 

 Stropodach nadbudówki - U=0,12 W/(m2*K) < 0,15 W/(m2*K) 

 Okna (częściowo) U=0,9 W/(m2*K) = U=0,9 W/(m2*K) 

 Drzwi zewnętrzne U=1,3 W/(m2*K) = U=1,3 W/(m2*K) 

Pozostałe parametry nie ulegną zmianie.  

 Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych 12.3.
urządzeń mających wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, 
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Źródłem ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest lokalna kotłownia gazowa zasilająca cały kompleks AMW. 
W części pomieszczeń projektowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o stopniu 
odzysku spełniającym najnowsze wymagania. 

 Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno- 12.4.
budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania 
dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno- 
budowlanych 

Budynek i jego instalacje ogrzewcze zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ilość energii grzewczej 
potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na 
racjonalnie niskim poziomie. Zaprojektowano nową instalację z izolacją oraz zaworami regulacyjnymi 
dla zapewnienia optymalnej pracy. Przy wentylacji zastosowano wysoki stopień odzysku ciepła z 
powietrza wywiewanego oraz możliwość ograniczenia wentylacji w części pomieszczeń aktualnie nie 
użytkowanych. 

Projekt uwzględnia wykorzystanie części dachu budynku na montaż instalacji PV. Projekt zakłada 
zainstalowanie minielektrowni o mocy 14,5kW.  

Panele o mocy 14,5kW wytworzą w ciągu roku energię elektryczną o wartości około 13 775 kWh. 

 Zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło, wodę oraz odbiór 12.5.
ścieków dla projektowanej termomodernizacji 

Istniejące zapotrzebowanie na energię elektryczną ulegnie zmianie. Montaż instalacji PV spowoduje 
zmniejszenie kosztów ponoszonych za zużytą energie elektryczną. Na potrzeby własne z paneli PV 
zostanie wykorzystane 100% energii elektrycznej, co będzie stanowić ok. 2,6% ogólnego 
zapotrzebowania budynków w kampusie na terenie Akademii Marynarki Wojennej. 
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Zapotrzebowanie na wodę oraz odbiór ścieków pozostanie na porównywalnym poziomie. 
Zapotrzebowanie na paliwa na potrzeby c.o. zostanie zmniejszone z uwagi na termomodernizację 
obiektu. 

 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne 12.6.
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 
ciepło 

Obecnym źródłem ciepła na cele c.o. i c.w.u. jest węzeł ciepłowniczy. Zastosowanie rozwiązań 
prowadzących do zastąpienia istniejącego źródła energii źródłem alternatywnym nie jest uzasadnione 
ekonomicznie. 

Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej.  

13. Uwagi końcowe 
Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy 
zachowaniu przepisów BHP. Wszystkie zastosowane materiały winny mieć stosowne aprobaty i 
dopuszczenia. 
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III. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 celem uzyskania jak najbardziej korzystnych parametrów 
termomodernizacji.  

2. Podstawa opracowania 
 Umowa z Zamawiającym. 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
 Audyt energetyczny budynku.  
 Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 
 Dokumentacja fotograficzna. 
 Inwentaryzacja budynku. 
 Wytyczne Inwestorskie. 

3. Charakterystyka obiektu istniejącego 

Budynek nr 353 stanowi część kampusu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Znajdują się w nim 
sale wykładowe z zapleczem sanitarnym i administracyjnym. 

Budynek jest obiektem o prostej formie na planie prostokąta. Obiekt posiada 5 kondygnacji, w tym 
kondygnację przyziemną częściowo zagłębioną w gruncie oraz nadbudówkę, w której znajduje się 
nadszybie windowe i pom. pomocnicze.  

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej i kratówki na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Rok budowy – 1977r.  

Stan techniczny budynku jest dobry, jednak jego przegrody zewnętrzne mają niezadowalające  
parametry izolacyjności cieplnej.  

Liczba osób użytkujących budynek wynosi około 353.  

Budynek należy do kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej  znajdujących się na terenie 
zamkniętym na mocy decyzji nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej i objęty jest ochroną 
Konserwatora Zabytków. 

 Dane szczegółowe 3.1.

 powierzchnia zabudowy 613 m2 
 powierzchnia użytkowa 2 557 m2  
 kubatura budynku 11 399 m3 

4. Zakres prac 

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: 
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 Przebudowa koszy podokiennych 
 Montaż podkonstrukcji pod instalację fotowoltaiczną 
 Rozbiórki elementów istniejących 
 Nadproża stalowe 

5. Wytyczne wykonawcze 

 Przebudowa koszy podokiennych 5.1.

Po wykonaniu robót izolacyjnych na ścianach podziemia wykop do spodu kosza należy zasypywać 15 
cm warstwami ubijanego piasku stabilizowanego cementem 50 kg/m3.  

Stanowić to będzie podłoże dla wybetonowania nowej posadzki w koszu o grubości 20 cm z betonu 
klasy C16/20, zbrojoną dołem siatką pretów Φ6 co 15cm. Płytę wykonać z 2% spadkiem w kierunku od 
budynku do terenu oraz zapewnić odwodnienie kosza do kanalizacji deszczowej – zgodnie z częścią 
sanitarną. Miejsce styku płyty dennej i ściany zabezpieczyć przed wodą- w narożnik wstawić izokliny o 
boku 10cm, następnie narożnik pokryć dwukrotną warstwą papy na lepiku o szerokości 75 cm.  

Z płyty dennej wyprowadzić pręty startowe do trzpieni żelbetowych o wymiarze 25x25cm. Trzpienie 
wykonane z betonu C16/20 i stali S235JR (StOS).  Wypełnienie między trzpieniami - na wierzchu płyty 
dennej - ścianki kosza podokiennego z bloczków betonowych gr. 25 cm z betonu klasy B20 i zaprawie 
cementowej o wytrzymałości na ściskanie min. 5,0 MPa. Co drugą warstwę zbroić dwoma prętami Φ8. 
Zwieńczenie ścianek kosza za pomocą wieńca z betonu i stali jak w przypadku trzpieni. Trzpienie i 
wieńce zbrojone 4 prętami fi12 ze strzemionami z prętów gładkich fi 6 co 15 cm.  

Na powierzchniach ścian koszy wykonać tynk cementowy zatarty na gładko oraz system uszczelnień 
jak w przypadku ściany w gruncie oraz dodatkowo na powierzchniach zewnętrznych i wierzchnich - 
widocznych wykonać zagruntowanie oraz położenie tynku mozaikowego jak w przypadku cokołu.  

Na murku zamontować kształtownik spawany w ramę stanowiącą oparcie dla nowych krat 
zabezpieczających otwór. Kraty zabezpieczające typu Wema ocynkowane ogniowo i obramowane 
płaskownikiem. 

 Posadowienie paneli fotowoltaicznych 5.2.

Projektuje się posadowienie paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stropodachu. Konstrukcję 
stropodachu stanowi strop z płyt kanałowych, na którym za pomocą ścianek ażurowych uparte są płyty 
korytkowe, zatarte szlichtą cementową gr. 1 cm i pokryte 2 warstwami papy asfaltowej wraz z nowymi 
warstwami po termomodernizacji tj. 25 cm warstwą styropapy i 2 nowymi warstwami papy. 

Panele montować na połaci dachowej za pomocą systemu konstrukcji dedykowanej do dachów 
płaskich. Montaż całej konstrukcji wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

5.2.1. Obliczenia statyczne 

Obliczenia wykonano w oparciu o obowiązujące normy: 

 PN-82/B-02000-02004 Obciążenia budowli 
 PN-80/B-02010-aneks z 2006r. Obciążenie śniegiem. 
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Prospekt producenta paneli fotowoltaicznych z konstrukcją wsporczą, z którego przyjęto: 

 masę konstrukcji wsporczej wraz z panelem równą 25kg 

Przy przyjętych w projekcie wymiarach paneli w rzucie 160 x 88 cm, na jedną płytę korytkową o 
wymiarze 59 x 299 cm stanowiących konstrukcję istniejącego dachu, może przypadać maksymalnie 
dodatkowe obciążenie od paneli wynoszące: 

 

P =
25𝑘𝑔

1,6𝑚 × 0,88𝑚
× (0,59𝑚 × 2,99𝑚) = 31,32 𝑘𝑔 

 

Co stanowi dodatkowe zastępcze obciążenie normowe w przeliczeniu na 1 m2 płyty: 

Q =
31,32𝑘𝑔

0,59𝑚 × 2,99𝑚
= 17,75 𝑘𝑔/𝑚2 

 

5.2.2. Zestawienie obciążeń normowych przypadających na płyty 
żelbetowe korytkowe dachu po zamontowaniu paneli i wykonaniu 
docieplenia dachu wraz z nowym pokryciem 

– śnieg III strefa      1,2 × 0,8 =  0,96 kN/m2 

– pokrycie papą termozgrzewalną  2x0,04kN/m2 =0,08 kN/m2 

– styropapa 25 cm  0,45*0,25=0,11 kN/m2 

– pokrycie 2 x papą na lepiku   2x0,06kN/m2=0,12 kN/m2 

– szlichta cementowa  0,01 × 21,0 = 0,21 kN/m2 

– obciążenie od zamontowanych paneli                                           0,18 kN/ m2 

  Razem    qk  =  1,66 kN/ m2 

 

qk  =  1,66 kN/ m2   <  qkdop  =  1,80 kN/ m2. 

Dodatkowe obciążenie od paneli i docieplenia z przekryciem na m2 połaci dachowej będzie wynosić 
0,37 kN/m2, co nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnej obciążenia płyt korytkowych. 

Wobec powyższego panele można mocować do płyt korytkowych w sposób systemowy bez zagrożenia 
dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku oraz bez potrzeby wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachu. 

 Rozbiórki elementów istniejących  5.3.

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 
zabezpieczenia terenu rozbiórki – wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o 
grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego 
informującymi o grożącym niebezpieczeństwie.  

 Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących przyłączy 
energetycznych i wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnętrznych. 
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Stwierdzono zły stan wbudowanych materiałów budowlanych tj. elementy murowe, drewno, w związku z 
tym nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki.  

Całość gruzu z rozbieranej konstrukcji należy wywieźć na odpowiednie składowisko. 

 Nadproża stalowe 5.4.

W istniejących ścianach ze względu na przejścia instalacji wentylacji mechanicznej projektuje się 
nadproża stalowe z belek 2 x C180 lub 2 x C220 z zachowaniem minimalnego oparcia 25cm z każdej 
strony.  

Kolejność wykonywania robót nadproży stalowych: 

 Wystemplowanie osiowe nadproża. 
 Wykonanie bruzdy pod montaż pierwszej belki stalowej i osadzenie jej oraz śrub M16 kl. 4.8 na 

zaprawie montażowej. 
 Po osiągnięciu 100% wytrzymałości zaprawy montażowej, wykonanie bruzdy pod 2 belkę i 

powtórzenie czynności pkt. 2. 
 Dokręcenie śrub i wykonanie przewiązek. 
 Wyszpałdowanie belek nadprożowych. 

Belki stalowe osadzać na zaprawie cementowej lub montażowej. Styk góra belki-ściana ponad wykonać 
poprzez podbicie "suchą" zaprawą lub podklinowanie. Belki należy połączyć ze sobą śrubami M16 lub 
przewiązkami spawanymi do belek. Po osiągnięciu 100% wytrzymałości nadproża można wyciąć ścianę 
w zakresie projektowanego otworu. Rzędne spodu nadproża wg projektu architektonicznego. Stal S235. 
W przypadku natrafienia na zły stan istniejącego muru w strefie oparcia belki należy wykonać poduszkę 
z cegły pełnej  15MPa na zaprawie M10.  

Rozmieszczenie otworowana i nadproży zgodnie z rzutami branży konstrukcyjnej.  

6. Uwagi końcowe 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 
za które uważa się wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną (Prawo Budowlane art. 10). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., poz. 883 
oraz z 2015 r. Poz. 1165) określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji 
publicznej w tej dziedzinie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 
198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy określa m. in. sposób deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
wymagane systemy oceny zgodności i sposób znakowania wyrobów budowlanych. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" oraz przepisami BHP. 
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IV. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ 

1.   DANE OGÓLNE 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1.

 Zlecenie Inwestora. 
 Ustalenia projektowe 
 Inwentaryzacja budynku 
 Karty katalogowe i DTR. 
 Obowiązujące normy i przepisy prawne 

 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 1.2.

Zakres opracowania obejmuje termomodernizację budynku wraz z modernizacją instalacji wod-kan i 
c.o., oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej poszczególnych pomieszczeń. 

 OPIS BUDYNKU 1.3.

Budynek jest obiektem istniejącym przebudowywanym. Przedsięwzięcie obejmuje remont pomieszczeń 
objętych zakresem opracowania. Budynek posiada przyziemie częściowo zagłębione w ziemi. Jest 
pięciokondygnacyjny. Ponad kondygnacjami właściwymi posiada również nadbudówkę w której 
mieszczą się maszynownie dla urządzeń windowych.  

2. OPIS INSTALACJI WOD-KAN 

 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WODOCIĄGU 2.1.

Projektowaną instalację wody zimnej należy wpiąć w istniejące podejście wody w pomieszczeniu węzła 
cieplnego. Woda ciepła oraz cyrkulacja, podobnie jak zimna woda dostarczane są do budynku poprzez 
rurociągi preizolowane z sąsiedniego budynku. 

 RUROCIĄGI I ARMATURA 2.2.

Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xb/Al/PE-HD łączonych przez 
zgrzewanie układanych pod tynkiem w ścianach lub w podłodze. Ciepła woda wytwarzana jest w 
zasobnikach w kotłowni głównej i transportowana rurami preizolowanymi do wszystkich budynków 
znajdujących się w kompleksie. Również w kotłowni głównej znajdują się pompy cyrkulacyjne, które 
cyrkulują wodę w obiegu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

W chwili obecnej, w samym budynku nie ma możliwości wyłączenia cyrkulacji w czasie gdy budynek nie 
jest użytkowany, a więc ciepła woda cyrkuluje na okrągło powodując niepotrzebne straty cieplne. 
Dlatego projektuje się wstawienie sprzęgła hydraulicznego łączącego c.w.u. oraz cyrkulację tuż po 
wejściu do pomieszczenia węzła cieplnego. Do sprzągła trafi ciepła oraz cyrkulacja z rur preizolowanych 
z kotłowni, a po drugiej stronie sprzęgła (drugą parą króćców) będzie odbierana ciepła woda użytkowa 
oraz cyrkulacja obsługująca tylko sanitariaty budynku nr 353. Cyrkulacja budynku będzie wyposażona w 
pompę elektroniczną oraz czujniki temperatury wody w rurociągach. Będzie uruchamiana tylko wtedy 
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gdy temperatura c.w.u. w budynku spadnie o 5 stopni. Jednocześnie projektuje się zastosowanie 
zaworów odcinających po stronie wtórnej (w budynku nr 535), co pozwoli na wyłączenie obiegów c.w.u. 
oraz cyrkulacji w przypadku wyłączenia budynku czasowo z użytku, przy jednoczesnym zachowaniu 
stałości pracy układu rur preizolowanych. 

Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone będą w posadzce, pod stropem lub w ścianie, podejścia do 
baterii i piony – w ścianach pod tynkiem. 

W zakresie ochrony akustycznej należy wykorzystywać obejmy rurowe w sposób zapewniający 
tłumienie drgań i dźwięków zgodnie z zaleceniami producenta oraz armaturę z grupy o poziomie hałasu 
LAG< 20dB. Średnice rur pokazano na rzutach. 

 IZOLACJA TERMICZNA 2.3.
Obecnie, instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku jest wykonana z rur stalowych bez izolacji 
termicznej. Jest ona stara i wymaga wymiany na nową. 

Przewody projektowanej instalacji wodociągowej (wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji) powinny być wraz 
z kształtkami zaizolowane na całej trasie ich prowadzenia. Przewody wody ciepłej należy zaizolować 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Grubość izolacji przewodów wodociągowych powinna wynosić 
13 mm. Do izolowania przewodów stosować otuliny z pianki polietylenowej. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny izolacyjne muszą posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 PRÓBY CIŚNIENIOWE I ODBIORY 2.4.
Wykonać próbę na ciśnienie próbne 1,5 wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej ni 1,0 MPa. Po 
zakończeniu prób szczelności przewód wodociągowy należy przepłukać czysta woda. Prędkość 
przepływu należy tak dobrać aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Po 
wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie ciśnienia przed zabudowaniem rur w kanałach. Próbę 
uważa się za udaną jeśli w okresie 40 min manometr nie wykaże spadku ciśnienia.  

3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ 

W związku z modernizacją budynku, należy również zweryfikować działanie instalacji kanalizacji. 
Wszelkie podejścia pod przybory sanitarne, o ile będzie to konieczne należy wymienić na nowe. Piony 
kanalizacyjne pozostają bez zmian o ile pozwala na to ich drożność. Elementy należy wymienić. 
Wszystkie przybory sanitarne oraz armaturę należy wymienić na nowe. 

 RUROCIĄGI 3.1.

Powstające nowe odcinki instalacji kanalizacji należy połączyć z już istniejącą instalacją. Nowe 

elementy kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Nie należy stosować kolan 90°, wszystkie 

odgałęzienia i załamania należy wykonać z trójników i kolan o kacie ostrym w kierunku spływu (45°) w 

celu zabezpieczenia przed zatykaniem się kanalizacji. Montaż urządzeń sanitarnych zgodnie z 
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wytycznymi producenta. Wszystkie przybory muszą posiadać „zamknięcia wodne”. Rurociągi należy 

umieścić w bruzdach ściennych lub obudować obudowami z izolacją dźwiękochłonną. Powstałe kanały 

wokół rur należy izolować akustycznie poprzez wypełnienie  matami z wełny mineralnej. 

 PRÓBY CIŚNIENIOWE I ODBIORY 3.2.

Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, należy przeprowadzić 

badanie szczelności. Podejścia i przewody pionowe sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody. Przewody odpływowe (poziomy) napełnić woda powyżej kolana łączącego 

pion z poziomem, sprawdzać przez oględziny. 

 ROBOTY MONTAŻOWE 3.3.

Odkryte piony prowadzone w bruzdach lub po wierzchu ścian należy obudować płytami gipsowo – 

kartonowymi lub obmurować. Kompensacje wydłużeń termicznych przewodów zapewnić poprzez 

pozostawienie luzów na kielichach w czasie montażu rur. Przy przejściach pionów przez stropy 

stosować tuleje ochronne z PVC o średnicy większej niż 5 cm od przewodów, wystające ok. 3 cm 

powyżej podłogi. Przestrzeń miedzy przewodem a tuleja wypełnić szczeliwem zapewniającym 

swobodny przesuw przewodu. Spadki podejść winny wynosić 2÷3 %.  

4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ – 
ODWODNIENIE KOSZY 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowały będą:  

 Montaż odwodnieni liniowych w koszach podokiennych 
 Montaż instalacji od odwodnieni do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem 
 Roboty ziemne 
 Próby i odbiory 

 RUROCIĄGI 4.1.

Zaprojektowano odwodnienie 2 koszy podokiennych poprzez włączenie ich do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. Wewnątrz koszy zaprojektowano odwodnienie liniowe po całej długości koszy. Z każdego 

kosza odwodnienie przewodem dn110 wyprowadzić do istniejących studni i zakończyć klapą burzową. 

Włączenie przez klapę burzową zapobiegnie cofce wody deszczowej do koszy podokiennych i 

zagrożeniu zalania piwnic w przypadku niedrożności bądź przepełnienia kanalizacji deszczowej. 

Włączenie trójnikiem do rury spustowej wykonać możliwie jak najniżej by możliwie zagłębić poziom 

odwodnienia koszy. Zaprojektowano odwodnienia liniowe betonowe na całej szerokości kosza 

podokiennego. Instalację zaprojektowano z rur PVC-U SN8 do kanalizacji zewnętrznych.  
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 PRÓBY CIŚNIENIOWE I ODBIORY 4.2.

Przed zasypaniem rurociągu po jego całkowitym zmontowaniu należy przeprowadzić próbę szczelności 

a czasu przeprowadzenia prób nie należy przykrywać instalacji. 

 PRACE MONTAŻOWE 4.3.

Przewody układać na podsypce z piasku pozbawionego zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do prac 

należy wykonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu. Przyłącze w wykonać metodą rozkopową 

prowadząc prace ręcznie. Ściany wykopów należy umocnić. Minimalna szerokość dna wykopu wynosi 

80cm. Układanie rur kanalizacyjnych przeprowadzić należy na podłożu przygotowanym pod względem 

projektowanych spadków oraz wyprofilowanym pod kanał. W miejscach łączenia zapewnić zagłębienia 

ułatwiające łączenie odcinków. Połączenia rur wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Przyłącze 

układać należy na podsypce piaskowej gr 20cm. Przewody należy zasypać warstwą ochronną bez grud 

i kamieni  drobno lub średnioziarnistą. Zasypkę należy zagęścić po obu stronach rury dla uzyskania 

współczynnika LS=1,0. Włączenie do kanalizacji wykonać z dostosowaniem typu połączenia do 

materiału istniejącej instalacji.  

5. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE 5.1.

Pomieszczenia posiadają już istniejącą instalację centralnego ogrzewania. Dla adaptowanych 

pomieszczeń przewiduje się wymianę grzejników na nowe, ekonomiczniejsze oraz dostosowane do 

warunków jakie będą panowały w budynku po termomodernizacji. Dobrano grzejniki dla parametrów 

instalacji 70º/50ºC z rozdziałem dolnym. Projektowane grzejniki należy wpiąć w istniejącą instalację. 

Stosować mocowania systemowe - wieszaki i stojaki do grzejników wielopłytowych.  Zasilanie 

grzejników dolne prawe lub lewe, poprzez zawory odcinające. Napełnianie i opróżnianie instalacji 

powinno być wykonane przed regulacją wstępną i zamontowaniem głowic termostatycznych. Źródło 

ciepła pozostaje bez zmian. Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z: 

 dokumentacją; 

 obowiązującymi normami; 

 DTR na poszczególne urządzenia; 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II. 

Szczegóły pokazano na rysunkach. 
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6. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-
WYWIEWNEJ 

 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 6.1.

Dla uzyskania odpowiednich warunków higienicznych powietrza, projektuje się instalacje wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej realizowanej poprzez 19 central wentylacyjnych nawiewno-

wywiewnych typu podwieszanego. 

Parametry powietrza zewnętrznego zgodnie z normą PN-76/B-03420 

 

Zima : tz = - 16 o C,   = 100 %,  x = 0,8 g/kg 

Lato : tz = 30 o C,   = 45% (21oC termometru mokrego),  

x = 11,9 g/kg 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń: 

Nr pom. Rodzaj pom. Powierzchnia Nawiew Wywiew 
System 

nawiewny 
System 

wywiewny 

 -   -  m2 m3/h m3/h     

Piwnica 

1.1 Komunikacja 27,04 - - - - 
1.2 Magazyn 11,09 70 70 N3 W3 
1.3 Węzeł cieplny 15,32 - - - - 
1.4 Korytarz 4,06 - - - - 
1.5 Warsztat 110,91 670 670 N1 W1 
1.6 Warszat 108,68 680 680 N1 W1 
1.7 Pom. biurowe 9,12 30 30 N1 W1 
1.8 Klatka schodowa 5,4 - - - - 
1.9 Rozdzielnia 1,5 - - - - 

1.10 WC 10,85 - 100 - WC 
1.11 Szatnia 10,45 235 130 N2 W2 
1.12 Łazienka 13,74  - 210  - WC 
1.13 Szatnia 11,14 240 135 N2 W2 
1.14 Łazienka 10,3 - 125 - WC 
1.15 Pralnia 3 - 30 - WC 
1.16 Pom. Gospodarcze 16,56 - 50 - W3 
1.17 Pom. Gospodarcze 11,01 - 35 - W3 
1.18 Przedsionek 4,29 110 - N3   
1.19 Magazyn 49,2 300 300 N3 W3 
1.20 Korytarz 14,17 200 70 N2 W2 
1.21 Korytarz 4,7 100 - N2 W2 
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1.22 Pom. Socjalne 2,62 - - -   
1.23 Korytarz 7,99 40 40 N1 W1 

Suma:  2675 2675     
Parter 

2.1 Przedsionek 10,04 infiltracja 
2.2 Pom. Techniczne 9,76 - - - - 
2.3 Komunikacja 24,28 - - - - 
2.4 WC męski 6,73 - 100 - WC 
2.5 Łazienka sprząt. 3,1 - 80 - WC 
2.6 Łazienka 6 - 130 - WC 
2.7 WC 5,05 - 50 - WC 
2.8 Pom. Socjalne 6,08 170 40 N4 W4 
2.9 Przedsionek 3,6 infiltracja 

2.10 Warsztat elektryczny 32,99 200 200 N4 W4 
2.11 Narzędziownia 15,76 100 100 N4 W4 
2.12 Pracownia robotyki 33,29 - 100 - W4' 
2.13 Serwerownia 6,69 - - - - 
2.14 Serwerownia 7,65 - - - - 
2.15 Przedsionek 3 infiltracja 
2.16 Komunikacja 24,14 260 110 N4 W4 
2.17 Sala Wykładowa 69,34 630 630 N5 W5 
2.18 Przedsionek 5,65 180 - N4   
2.19     poza zakresem opracowania 
2.20     poza zakresem opracowania 
2.21     poza zakresem opracowania 
2.22 Komunikacja 22,18 135 135 N6 W6 
2.23 Pom. Biurowe 11,03 60 60 N6 W6 
2.24 Pom. Biurowe 10,91 60 60 N6 W6 
2.25 Pom. Biurowe 10,79 60 60 N6 W6 
2.26 Pom. Biurowe 10,05 60 60 N6 W6 
2.27 Pom. Socjalne 2,62 - - - - 
2.28 Klatka schodowa 10,46 - - - - 

Piętro I 
3.1 Komunikacja 10,74 - - - - 
3.2 Serwerownia 32,32 - - - - 
3.3 Pom. Biurowe 15,01 60 60 N7 W7 
3.4 Pom. biurowe 16,56 60 60 N7 W7 
3.5 Pom. biurowe 16,56 60 60 N7 W7 
3.6     poza zakresem opracowania 
3.7     poza zakresem opracowania 
3.8 Pom. biurowe 10,61 60 60 N7 W7 
3.9 Pom. Biurowe 11,03 60 60 N7 W7 

3.10 Pom. Biurowe 10,91 60 60 N7 W7 
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3.11 Pom. biurowe 10,79 60 60 N7 W7 
3.12 Pom. Biurowe 10,05 60 60 N7 W7 
3.13 Komunikacja 9,76 60 60 N7 W7 
3.14 Pom. Socjalne 2,62 - - - W7 
3.15 WC damski 6,73 - 50 - WC 
3.16 Łazienka sprząt. 3,1 - 80 - WC 
3.17 WC męski 11,31 - 200 - WC 
3.18 Komunikacja 11,52 - - - - 
3.19 Sala wykładowa 66,07 600 600 N8 N8 
3.20 Klatka schodowa 15,76 - - - - 
3.21 Sala Wykładowa 84,64 760 760 N9 W9 
3.22 Przedsionek 3,9 infiltracja 
3.23 Pom. Biurowe 17,42 - - - - 
3.24 Serwerownia   - - - - 

Piętro II 
4.1 Komunikacja 10,74 - - - - 
4.2 Pom. biurowe 15,01 60 60 N10 W10 
4.3 Pom. Biurowe 15,01 60 60 N10 W10 
4.4 Pom. Biurowe 15,01 60 60 N10 W10 
4.5 Pom. Biurowe 16,56 60 60 N10 W10 
4.6 Sala Wykładowa 85,16 770 770 N11 W11 
4.7 Sala Wykładowa 67,97 620 620 N12 W12 
4.8 Pom. Biurowe 10,91 60 60 N10 W10 
4.9 Pom. Biurowe 10,79 60 60 N10 W10 

4.10 Pom. Biurowe 10,05 60 60 N10 W10 
4.11 Komunikacja 16,43 100 100 N10 W10 
4.12 Pom. Porządkowe 2,62 - - - - 
4.13 WC damski 6,73 - 50 - WC 
4.14 Łazienka sprząt. 3,1 - 80 - WC 
4.15 WC męski 11,31 - 200 - WC 
4.16 Pom. Biurowe 10,06 60 60 N13 W13 
4.17 Pom. Biurowe 10,98 60 60 N13 W13 
4.18 Pom. Biurowe 11,27 60 60 N13 W13 
4.19 Pom. Biurowe 10,67 60 60 N13 W13 
4.20 Klatka schodowa 15,76 - - - - 
4.21 Sala Wykładowa 50,37 poza zakresem opracowania 
4.22 Sala Wykładowa 67,51 poza zakresem opracowania 
4.23 Komunikacja 33,33 300 200 N13 W13 
4.24 Klatka schodowa 10,46 - - - - 

Piętro III 
5.1 Komunikacja 10,74 - - - - 
5.2 Pom. Biurowe 15,81 60 60 N16 W16 
5.3 Pom. Biurowe 15,81 60 60 N16 W16 
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5.4 Sala Wykładowa 50,31 455 455 N16 W16 
5.5 Sala Komputerowa 67,91 820 820 N18 W18 
5.6 Sala Komputerowa 51,35 620 620 N18 W18 
5.7 Pom. Biurowe 22,33 120 120 N16 W16 
5.8 Pom. Biurowe 10,95 60 60 N16 W16 
5.9 Pom. Biurowe 10,21 60 60 N16 W16 

5.10 Komunikacja 16,43 100 100 N16 W16 
5.11 Pom. Porządkowe 2,62 - - - W16 
5.12 Klatka schodowa 10,46 - - - - 
5.13 WC damski 6,73 - 50 - WC 
5.14 Łazienka sprząt. 3,1 - 80 - WC 
5.15 WC męski 11,31 - 200 - WC 
5.16 Pom. Biurowe 10,06 60 60 N17 W17 
5.17 Pom. Biurowe 33,28 150 150 N17 W17 
5.18 Klatka schodowa 15,76 - - - - 
5.19 Komunikacja 33,33 300 200 N17 W17 
5.20 Pom. Biurowe 33,12 150 150 N17 W17 
5.21 Pom. Biurowe 16,56 90 90 N17 W17 
5.22 Sala Wykładowa 67,51 610 610 N18 W18 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej będzie realizowana poprzez rekuperatory wentylacyjne nawiewno-
wywiewne typu podwieszanego. Urządzenia należy wyposażyć w nagrzewnice elektryczne. Urządzenia 
posiadają wbudowany wymiennik o odzysku energii cieplnej do 95%, filtry odpowiedniej klasy oraz 
automatykę. Po podczerpaniu poprzez czerpnie ścienne i obróbce w urządzeniu, powietrze trafi 
przewodami stalowymi ocynkowanymi o przekroju okrągłymi typu Spiro, przewodami prostokątnymi z 
blachy stalowej ocynkowanej oraz elastycznymi typu FLEX do pomieszczeń. Dystrybucja powietrza 
odbywać się będzie poprzez zawory wentylacyjne nawiewne, kratki nawiewne/wywiewne i/lub 
anemostaty. Powietrze zużyte, zasysane z pomieszczeń poprzez zawory wyciągowe, kratki 
nawiewne/wywiewne i/lub anemostaty, transportowane będzie z powrotem do centrali, z której po 
odzyskaniu ciepła/chłodu zostanie usunięte poprzez wyrzutnię dachową. Przewody wyrzutowe należy 
doprowadzać do istniejących szachtów wentylacji grawitacyjnej, które uprzednio należy zaślepić na 
całej długości. Ze względu na powstającą wentylację mechaniczną, szachty wentylacji grawitacyjnej nie 
będą już potrzebne, dlatego zostaną wykorzystane do transportu powietrza wyrzutowego. Szachty 
przed wpięciem do nich instalacji wentylacji mechanicznej należy oczyścić i przedmuchać. Kanały 
wentylacji grawitacyjnej które nie będą wykorzystane należy zaślepić.  
W pomieszczeniach 3.19 oraz 3.21 należy wpiąć się do istniejącej instalacji. Dla obydwu pomieszczeń 
dobrano urządzenie które będzie je obsługiwać. Kanały istniejące zweryfikowano pod kątem wymiarów. 
Przed wpięciem urządzenia istniejącą instalację należy przedmuchać i oczyścić.    
Rekuperatory zostaną umieszczone w przestrzeni stropowej na poszczególnych piętrach. Montaż 
urządzeń do sufitu odbywać się będzie poprzez szpile montażowe, zgodnie z DTR producenta.  
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 KANAŁY WENTYLACYJNE 6.2.

Instalację wentylacyjną projektuje się wykonać z okrągłych kanałów stalowych typu Spiro i/lub kanałów 

prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej. Podłączenie nawiewników i wywiewników należy 

wykonać przez zastosowanie przewodów elastycznych typu Flex. Przewody elastyczne projektuje się w 

wersji z fabrycznie wykonaną izolacją termiczno-akustyczną i dodatkowo warstwą folii paroszczelnej 

między płaszczem wewnętrznym a izolacją SONODUCT PE AD-L.  

Podwieszenie i podpory przewodów wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-

67/8865-25 i BN-67/8865-26 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-

EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-76001:1996. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434:1999. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

 URZĄDZENIA I ARMATURA 6.3.
Centrale wentylacyjne należy wyposażyć w odpowiednią automatykę obsługową dostarczoną wraz z 

urządzeniem przez producenta. Każde urządzenie będzie posiadało sterowanie indywidualne i odrębną 

automatykę. Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z zaleceniem producenta oraz DTR 

urządzeń. Dla odpowiedniej regulacji instalacji należy przewidzieć przepustnice regulacyjne na 

kanałach.  

Działanie zaprojektowanej instalacji wentylacyjnej nie będzie powodować emisji do otoczenia żadnych 

substancji szkodliwych. Aby wyeliminować przenoszenie dźwięków materiałowych i drgań przez 

konstrukcję budynku oraz ścianki przewodów wentylacyjnych należy przy podwieszaniu urządzeń do 

stropów oraz przy mocowaniu do ścian lub podłoża zastosować szpilki montażowe zaopatrzone w 

specjalne podkładki gumowe, skutecznie izolujące drgania lub stopy antywibracyjne. W salach 

wykładowych, w których zamontowane są urządzenia w przestrzeni stropowej, na instalacji należy 

zamontować tłumiki hałasu.  

 IZOLACJE TERMICZNE 6.4.
Wszystkie przewody nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe prowadzone od i do central 

zaizolować. Kanały nawiewne oraz wyciągowe należy izolować matami z wełny mineralnej o grubości 

co najmniej 30 mm. Kanały prowadzone od czerpni do centrali oraz prowadzone do szachtów 

wentylacyjnych należy podobnie izolować matami z wełny mineralnej o grubości co najmniej 50 mm. 
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Wykonać izolację zgodnie z instrukcją producenta materiałów izolacyjnych. Dodatkowo, dla wygłuszenia 

pracy urządzenia w salach wykładowych projektuje się obudowę z płyt dźwiękochłonnych, wykonanych 

z syntetycznej pianki oraz gumy niespienionej. Zastosowanie płyt spowoduje znaczne obniżenie 

poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenie. 

 PRZEJŚCIA PPOŻ 6.5.

Wszystkie przejścia projektowanej instalacji wentylacji przez przegrody stanowiące oddzielne strefy 

p.poż, należy zabezpieczyć w sposób nieosłabiający odporności ogniowej tychże przegród stosując 

odpowiednie atestowane elementy ochrony p.poż. (klapy p.poż., zaprawy, masy ogniochronne). 

Rekuperatory znajdujące się na klatkach schodowych należy obudować płytami ogniochronnymi o 

klasie odporności ogniowej EI60. 

 ROBOTY MONTAŻOWE 6.6.

Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie sprawdzić wszystkie wymiary w naturze oraz 

zweryfikować u dostawcy wszystkie dane urządzeń, zwłaszcza gabarytowe i elektryczne. Wszystkie 

szczegóły dotyczące realizacji instalacji nie przedstawione w sposób wyczerpujący w niniejszym 

opracowaniu muszą zostać wyjaśnione nadzorem autorskim. 

Projektuje się udrożnienie kanałów niedrożnych wykorzystywanych jako piony wyrzutowe. Przed 

przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić, które kanały są niedrożne, a następnie 

rozwiercić pionowe lub poziome niedrożności. 

Technologiczne ubytki powłoki ochronnej powinny być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. Przy 

przechowywaniu i transporcie przewody i kształtki zaleca się chronić przed opadami atmosferycznymi. 

Nie należy dopuścić do powstania uszkodzeń mechanicznych ani uszkodzeń powłoki ochronnej. 

Przewody i urządzenia podwieszać do stropów przy pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z 

możliwością regulacji. Prace montażowe należy wykonać po zakończeniu prac budowlanych, aby nie 

dopuścić do zanieczyszczenia wnętrza przewodów oraz urządzeń pozostałościami materiałów 

budowlanych. 

 PRÓBY CIŚNIENIOWE, ROZRUCH I ODBIORY 6.7.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna być poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu. 

Następnie należy przeprowadzić rozruch i regulację z wykonaniem pomiarów wydajności urządzeń oraz 

całości instalacji. 
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7. WYTYCZNE BRANŻOWE 

 WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE: 7.1.

 Zaślepić istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej zgodnie z przeznaczeniem  
 wykonać przebicie w ścianach zewnętrznych wraz z obróbką dla czerpni powietrza 
 wykonać zabudowy z płyt g-k 
 wykonać stropy podwieszone zgodnie z dokumentacją architektoniczną 

 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 7.2.

 

Urządzenie Ilość Zasilanie 
Pobór mocy 

[kW] 
Waga [kg] 

Rekuperator nawiewno-wywiewny 12 230 V, ~1, 50 Hz 0,73 + 1,0  152 

Rekuperator nawiewno-wywiewny 4 230 V, ~1, 50 Hz 0,77 + 4,0 135 

Wentylator łazienkowy  11 230 V, ~1, 50 Hz 0,008 0,57 

Wentylator łazienkowy  1 230 V, ~1, 50 Hz 0,016 0,77 

Wentylator łazienkowy  3 230 V, ~1, 50 Hz 0,021 1,65 

Wentylator dachowy  1 230 V, ~1, 50 Hz 0,098 4 

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 1 230 V, ~1, 50 Hz 0,025  

 

8. UWAGI KOŃCOWE 
 Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

przepisami, a w szczególności z przepisami BHP i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal” oraz  zgodnie z  PN-EN 12599 : 2003 ,  
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru  wykonanych  
instalacji  wentylacji i klimatyzacji, 

 Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń, 
 Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest 

sprawdzenie wymiarów bezpośrednio na miejscu budowy, 
 Wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty 

wymagane polskim prawem, 
 Wykonanie prac i ich nadzór może być prowadzony jedynie przez osoby posiadające 

odpowiednie doświadczenie i uprawnienia zawodowe, 
 Wszystkie rozwiązania szczegółów mających wpływ na wygląd pomieszczeń, przed wykonaniem 

należy przedłożyć do akceptacji  projektantom (architektura i  instalacje)  w ramach nadzoru 
autorskiego, 
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 W nakłady określone na podstawie pomiarów i zliczeń z rysunków należy uwzględnić możliwość 
wprowadzenia  zmian na późniejszych etapach realizacji, 

 Wszelkie kwestie sporne oraz nieścisłości nierozwiązane w niniejszej dokumentacji 
należy rozwiązać na budowie podczas prac, w trybie nadzoru autorskiego, 
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V. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania urządzeń wentylacyjnych, montażu instalacji 
fotowoltaicznej oraz instalacji odgromowej na budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni w zakresie: 

 instalacji elektrycznej, 
 instalacji fotowoltaicznej, 
 instalacji odgromowej 

Planowane prace mają na celu wykonanie niezbędnych instalacji dla umożliwienia użytkowania obiektu 
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami użytkownika. 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa z Zamawiającym. 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 
 Dokumentacja fotograficzna 
 Inwentaryzacja budynku 

3. Opis przyjętego rozwiązania 

 Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowały 
będą: 

 zasilenie urządzeń wentylacyjnych 
 montaż tablicy rozdzielczej TEH 
 montaż tablicy rozdzielczej Twent 
 montaż instalacji fotowoltaicznej 
 demontaż instalacji odgromowej 
 montaż instalacji odgromowej 

4. Założenia do projektowania. Normy i przepisy 
W projekcie budowlanym zostaną zastosowane następujące Normy i Przepisy: 

 Polska Norma PN-HD 60364-7-712:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-
712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania.” 

 Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.” 
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 Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.” 

 Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.”  

 Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.”  

 Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie 
wysokiego i niskiego napięcia.”  

 Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi  
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejściowymi przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.” 

 Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi  
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”  

 Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.”  

 Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.” 

 Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.” 

 Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”  

 Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne.”  

 Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.”  

5. Demontaże 
Należy zdemontować istniejące oprawy oświetlenia podstawowego w miejscach, w których projektuje 
się zmianę oświetlenia ze względu na konieczność obniżania sufitów. Ponadto należy zdemontować 
czujki dymu oraz zamontować ponownie na obniżone sufity. 

6. Rozdzielnia elektryczne 

 Rozdzielnia główna RG 6.1.

Rozdzielnia główna RG zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy (pom. 1.9) jak 
pokazano na rys. E-01. Z pół odpływowych RG należy zasilić nowoprojektowaną tablice rozdzielczą 
TEH oraz Twent.  
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 Tablica TEH 6.2.

Tablica TEH służy do obsługi instalacji fotowoltaicznej. Tablica TEH zlkalizowana jest w pomieszczeniu 
maszynowni. Należy ją wykonać w klasie IP41. Widok tablicy TEH pokazano na rys. E-07. 

 Tablica Twent 6.3.
Tablica Twent służy do obsługi instalacji wentylacji budynku. Zgodnie z rys. E-01 tablica Twent 
zlokalizowana jest w piwnicy obiektu. Schemat tablicy Twent przedstawiono na rys. E-08. 

7. Wewnętrze linie zasilające 
Trasy przebiegu wewnętrznych linii zasilających budynku pokazano na rys. E-01 - E-06. Wewnętrzne 
linie zasilające prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych RB28 układanych natynkowo oraz w korytkach 
kablowych w zależności od potrzeb. Przejścia przez ściany wydzielone przeciwpożarowo należy 
zabezpieczyć w klasie odporności EI60. Piony instalacji elektrycznej prowadzić w istniejących pionach 
elektrycznych. Przekroje kabli i przewodów zgodnie z rys. E-01 – E06 oraz tabelą nr 1. 

Dobór kabli i przewodów przedstawia poniższa tabela nr 1 oraz 2. 
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8. Zarządzanie urządzeń wentylacyjnych 
Należy zasilić urządzenia wentylacji mechanicznej. Dobór kabli i przewodów zawiera załącznik nr 2 z 
działu  2.7 niniejszego opracowania. Kable i przewody układać w rurach elektroinstalacyjnych, 
układanych podtynkowo lub natynkowo oraz w korytkach kablowych w zależności od potrzeb Instalacje 
urządzeń wentylacyjnych pokazano na rys. E-01 do E-05. Wykaz urządzeń elektrycznych 
przedstawiono w tabeli poniżej.  

Urządzenie Ilość Zasilanie 
Pobór mocy 
[kW] 

Rekuperator nawiewno-wywiewny 15 230 V, ~1, 50 Hz 0,73 + 1,0  

Rekuperator nawiewno-wywiewny 4 230 V, ~1, 50 Hz 0,77 + 4,0 

Wentylator łazienkowy  10 230 V, ~1, 50 Hz 0,008 

Wentylator łazienkowy  1 230 V, ~1, 50 Hz 0,016 

Wentylator łazienkowy  3 230 V, ~1, 50 Hz 0,021 

Wentylator dachowy  1 230 V, ~1, 50 Hz 0,098 

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 1 230 V, ~1, 50 Hz 0,025 

 

Ponadto projektuje się wentylatory łazienkowe zapalane ze światłem łazienek. Rozmieszczenie 
wentylatorów pokazano na rys. E-01 do E-05. 

Dodatkowo należy zasilić pompę cyrkulacyjną c.w.u. z istniejącej tablicy węzła ciepłowniczego. 

 Instalacja oświetlenia podstawowego 8.1.

Projektuje się wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego zainstalowanego na budynku. W związku z 
powyższym należy wymienić istniejące oprawy na nowe. Nowe oprawy należy montować po wykonaniu 
elewacji budynku. Oprawy dobrać zgodnie z rys. E-01 do E-02. 

9. Instalacja odgromowa 

 Ocena ryzyka występującego w obiekcie wskutek doziemnych 9.1.

wyładowań piorunowych 

Oszacowanie ryzyka wykonano zgodnie z  normą PN-EN 62305-2 „Ochrona odgromowa – Część 2: 
Zarządzanie ryzykiem” przy założeniu braku środków ochronnych LPS (demontaż istniejącej instalacji 
odgromowej). 

Wyniki obliczeń ryzyka: 

 utrata życia ludzkiego : R1 = 9,28E-04 > RT = 1,00E-05 
 utrata usług publicznych : R2 = 0,00 < RT = 1,00E-03 
 utrata dóbr kulturalnych : R3 = 0,00 < RT = 1,00E-03 
 straty materialne : R4 = 7,92E-03 < RT = 1,00E-03 
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Wartość ryzyka utraty życia ludzkiego R1 jest większa od wartości ryzyka tolerowanego RT dla danego 
typu straty. Należy zastosować odpowiednie środki ochrony w celu redukcji ryzyka. 

 Ocena ryzyka występującego w obiekcie wskutek doziemnych 9.2.
wyładowań piorunowych 

Wyniki obliczeń ryzyka przy zastosowaniu w obiekcie urządzenia piorunochronnego LPS klasy III: 
 utrata życia ludzkiego : R1 = 8,79E-06 < RT = 1,00E-05 
 utrata usług publicznych : R2 = 0,00 < RT = 1,00E-03 
 utrata dóbr kulturalnych : R3 = 0,00 < RT = 1,00E-03 
 straty materialne : R4 = 7,24E-04 < RT = 1,00E-03 

Wartości ryzyka R wszystkich typów strat są mniejsze niż wartości ryzyka tolerowanego RT dla 
poszczególnych typów strat. 
Jako środek ochrony w celu redukcji ryzyka wybrano urządzenie piorunochronne LPS o poziomie 
ochrony odgromowej LPL III. 

Instalacja odgromowa w klasie LPS III musi spełniać następujące minimalne parametry: 
 wymiar oka sieci zwodów poziomych: 15m x 15m, 
 typowa, preferowana odległość miedzy przewodami odprowadzającymi: 15m, 
 promień toczącej się kuli r = 45m, 
 przekrój zwodów i przewodów odprowadzających: 50mm2, 
 przekrój taśmy uziemiającej ze stali ocynkowanej: 90mm2. 

 

 Demontaż istniejącej instalacji 9.3.
Należy zdemontować całość istniejącej instalacji odgromowej. 

 Montaż instalacji odgromowej  9.4.
Instalację odgromową należy wykonać jako sieć zwodów poziomych i pionowych wykonanych drutem 
FeZn Φ8 mm. 
Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach sztywnych Φ20/4mm, nierozprzestrzeniających 
płomienia, samogasnących, prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej budynku. Stosować złącza 
kontrolne 4-otworowe, połączenie drut-bednarka. Złącza kontrolne ZK zabudować w  skrzynkach 
elewacyjnych podtynkowych o wymiarach 140x140x60mm montowanych w warstwie docieplenia 
budynku na wysokości 0,5m od poziomu gruntu. W razie konieczności dopuszcza się umieszczenie 
złącz kontrolnych w obudowach do gruntu 200x200x166mm montowanych w obszarze opaski budynku 
z kostki brukowej. 
Zwody poziome wykonać na wspornikach betonowych lub z tworzywa sztucznego mocowanych do 
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, na obróbkach blacharskich zastosować wsporniki 
mocowane do blachy. Wszystkie elementy budowlane oraz elementy metalowe (kominy, wyciągi, 
anteny GSM, RTV/SAT, panele fotowoltaiczne, urządzenia wentylacyjne itp.) znajdujące się nad 
powierzchnią dachu należy chronić za pomocą masztów odgromowych na podstawach betonowych o 
odpowiedniej wysokości. Maszty odgromowe połączyć z najbliższym zwodem poziomym. 
Od złączy kontrolnych ZK do uziomu otokowego stosować bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm. 
Należy wykonać nowy uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 30x4mm. Uziom otokowy montować  
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w odległości co najmniej 1m od budynku na głębokości 0,7m. Należy stosować wyłącznie połączenia 
spawane. Miejsca łączeń zabezpieczać antykorozyjnie. Na uziomie otokowym w miejscu krzyżowania 
się z sieciami zewnętrznymi należy nałożyć rurę ochronną typu HD-PE 75/3mm. Rurę ochronna na 
końcach uszczelnić od przedostawania się wody. Przewody odprowadzające biegnące poprzecznie do 
ciągów pieszych montować w rurach osłonowych typu HD-PE 75/3mm. Prace należy skoordynować z 
wykonaniem opasek odwadniających wokół budynku. 
Obliczenia uziomu: 

 
Rezystancja uziomu otokowego: 

R =
U

I
=

ρ

2πL
ln

L

1,85d h
 

gdzie: 
ρ - rezystywność gruntu, przyjęto 100 Ωm, 
L - długość uziomu, przyjęto 275m, 
de – średnica zastępcza uziomu, 
h – głębokość ułożenia uziomu, przyjęto 0,7m, 
 
W przypadku zastosowania bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm: 

d =
2b

π
=

2 ∗ 0,03

π
= 0,019m 

gdzie:  
b – szerokość taśmy, 
 

R =
100

2 ∗ π ∗ 124
ln

124

1,85 ∗ 0,019 ∗ 0,7
= 1,71Ω 

 
R < Rdop=10Ω - warunek spełniony 
 

W przypadkach gdy zmierzona rezystancja uziomu będzie wyższa od 10Ω, stosować dodatkowe 
uziomy pionowe. Dopuszcza się stosowanie pionowych uziomów szpilkowych w celu uzyskania 
prawidłowej wartości rezystancji uziomu.   
Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z rys. E-06. Do montażu instalacji odgromowej należy 
stosować osprzęt posiadający aktualne atesty oraz dopuszczony do stosowania w budownictwie.  
Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 Pomiary i odbiór instalacji odgromowej 9.5.

Po wykonaniu robót wykonać stosowne pomiary instalacji odgromowej oraz sporządzić metrykę 
urządzenia piorunochronnego. 

10. Instalacja fotowoltaiczna 
Dla potrzeb obiektu zaprojektowano zastosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej  
w postaci ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa fotowoltaiczne zabudowane w postaci paneli o mocy 
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nominalnej szczytowej 345Wp będą zainstalowane na metalowych konstrukcjach na dachu budynku.  
Do montażu paneli będą wykorzystane systemowe konstrukcje dla paneli fotowoltaicznych.  

Łącznie zaplanowano montaż 42 paneli. Będą one współpracować z  inwerterami przetwarzającymi 
prąd stały 30 V DC wytworzony przez ogniwa fotowoltaiczne na prąd zmienny 400 V AC / 50 Hz 
przekazywany do instalacji odbiorczej poprzez tablicę TEH.  

W projekcie zaproponowano zastosowanie paneli o mocy 345Wp współpracujących z przetwornicą 
DC/AC przy napięciu 400V. Połączenia prądowe pomiędzy końcowymi panelami (zaciski „+” i „-”)  
a przetwornicą wykonać z zastosowaniem kabli solarnych o zwiększonej odporności na zwarcia  
i czynniki zewnętrzne (promieniowanie UV i ciepło). Połączenie przetwornic z tablicą TEH będzie 
wykonane przewodami YKY 5x10mm2, natomiast połączenie do rozdzielni głównej RG wykonać 
przewodami YKY 5x10mm2. Instalacje prowadzić w korytkach  kablowych na dachu budynku i w jego 
wnętrzu. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z rys. E-07. 

 Charakterystyka instalacji 10.1.

Inwestor nie wystąpił o warunki przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci energetycznej.  
Z tego powodu zostanie opracowana mikroinstalacja, której moc szczytowa nie będzie wyższa od mocy 
przyłączeniowej budynku. Zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej 15 kWp. 

 Instalacja fotowoltaiczna 10.2.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 15 kWp zostanie wykonana na dachu budynku. Jako źródło 
energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne mocy 345 Wp.  
Moduły PV należy połączyć ze sobą w stringi, które będą tworzyły generator słoneczny. Generator 
słoneczny zostanie podłączony do jednego falownika o mocy znamionowej 15kW.  
Moduły PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio w stringi.  
Moduły PV będą mocowane pod kątem 45° od poziomu odniesienia.  

 Dane modułu fotowoltaicznego PV o mocy 345 Wp: 10.3.

 Moc nominalna ogniwa P = 345 Wp  
 Maksymalne napięcie pracy 1000 V 
 Szerokość ogniwa 1100 mm 
 Wysokość ogniwa 1600 mm 
 Grubość ogniwa 46 mm 
 Wymagana duża odporność na wiatr i obciążenie śniegiem – wymagane oświadczenie 

wykonawcy, że moduły przeszły test zgodnie z normą IEC 61215 na obciążenia mechaniczne 
8000 Pa (800 kg/m2) 

 Wytrzymałość udarowa (grad) – fi 55mm, v=33,9 m/s 
 Waga pojedynczego panelu wraz z konstrukcją wsporczą ok. 25kg. 
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 Mechaniczny montaż paneli fotowoltaicznych 10.4.

Panele montować na połaci dachowej za pomocą systemu konstrukcji dedykowanej do dachów 
płaskich. Montaż całej konstrukcji wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

 Część DC instalacji fotowoltaicznej 10.5.

Połączenia generatora słonecznego do falowników zostaną zrealizowane za pomocą kabli 
dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 4 mm2. 

Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej samych 
modułów fotowoltaicznych. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikami będą prowadzone 
po trasach kablowych z korytek siatkowych. Trasy kablowe muszą być odporne na promieniowanie UV. 
Przejścia kabli przez dach oraz elewację budynku zostaną odpowiednio zabezpieczone przed 
możliwością przeniknięcia wody. Należy stosować przepusty hermetyczne.  

Falownik zostanie zabudowany w tablicy TEH na w pomieszczeniu maszynowni. 

 Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych instalacji 10.6.
fotowoltaicznej  

Budynek posiada zewnętrzną instalację odgromową. Ochroną odgromową objęte zostaną dodatkowo 
zabudowane na dachu moduły fotowoltaiczne PV. Moduły fotowoltaiczne PV chronione będą instalacją 
odgromową wykonaną za pomocą masztów odgromowych połączonych przewodami odprowadzających 
z drutu FeZn ∅8 mm do instalacji odgromowej na dachu budynku. Dodatkowo moduły fotowoltaiczne 
PV zostaną objęte systemem połączeń wyrównawczych. Każdy moduł PV zabudowany na dachu 
zostanie połączony przewodem LGY 16 mm2 z konstrukcją bazową modułu. Następnie konstrukcje 
bazowe modułów fotowoltaicznych PV zostaną połączone do głównej szyny wyrównawczej budynku za 
pomocą przewodów LGY 16 mm2. Przewody te będą prowadzone równolegle do przewodów instalacji 
AC i DC w korytkach kablowych.  

 Ochrona przeciwporażeniowa 10.7.
Falowniki uniemożliwiają przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego też dodatkowe 
zabezpieczenia po stronie instalacji zmiennoprądowej nie są wymagane. 

 Ochrona przeciwprzepięciowa  10.8.
Ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano 
stosując ochronniki przepięciowe typu 2 (Un=1000V; Up=3,8kV; In=20kA). 
Każdy łańcuch paneli PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepięciowym. Ochronniki 
przepięciowe instalacji fotowoltaicznej zostaną zabudowane na dachu budynku  
w skrzynkach hermetycznych IP65 TEH1 – TEH3 mającej odporność mechaniczną IK09 oraz II klasę 
ochronności.  

 Ochrona przeciwpożarowa  10.9.

W tablicy TEH zainstalowano wyłącznik kompaktowy z wyzwalaczem wzrostowym, który odłącza 
wszystkie obwody elektryczne instalacji fotowoltaicznej od rozdzielni głównej RG. W tablicach strony DC 
zamontować rozłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi i zestykiem zwiernym służącym do zwarcia 
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biegunów łańcuchów paneli fotowoltaicznych i wyłączenia napięcia po stronie DC w razie pożaru. 
Wyzwalacze wyłącznika i rozłączników wysterowane są dwuzestykowymi przyciskami – 
Przeciwpożarowymi Wyłącznikami Prądu. 

 Zabezpieczenia falownika  10.10.

Falownik posiada zabudowany w sobie zespół zabezpieczeń, który można w zależności od wymagań 
odpowiednio nastawiać. Należy ustawić następujące parametry pracy: 

 zabezpieczenie podnapięciowe: U=195 V, t=100ms,  
 zabezpieczenie nadnapięciowe: U=410V, t=100ms,  
 zabezpieczenie podczęstotliwościowe: f=47,5Hz, t=100ms,  
 zabezpieczenie nadczęstotliwościowe: f=51,0Hz, t=100ms,  
 zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100ms, 
 ponowne przyłączenie do sieci po awaryjnym wyłączeniu: t=180s. 

Rolę rozłączników poszczególnych generatorów pełnić będzie ESS (Electronic Solar Switch), 
zabudowany w falowniku. Falownik posiada zabudowane w sobie zabezpieczenia przed pracą wyspową 
dla instalacji fotowoltaicznej. Pracują one na zasadzie monitorowania zmian częstotliwości sieci. Polega 
to na tym, że w prawidłowo działającej sieci falownik nie ma możliwości zmienić częstotliwości. Falownik 
cyklicznie "podejmuje próby" zmian częstotliwości. Jeżeli się to uda, falownik natychmiast przestaje 
oddawać energię do sieci i odłącza się od niej.  

 Cześć AC instalacji  10.11.

Tablica TEH zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu maszynowni budynku. Falownik zostanie 
połączony z rozdzielnią AC 0,4 kV za pomocą przewodów YKY 5x10mm2.  

11. Ochrona przeciwpożarowa 
Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzają  w warunkach normalnej pracy zagrożenia 
pożarowego.  

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespołami kablowymi, stosowane 
w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, będą 
zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do 
uruchomienia i działania urządzenia. 

Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z 
uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykonać zgodnie  
z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej. 

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń  służących ochronie przeciwpożarowej mają 
posiadać klasę PH odpowiedni do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie  
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez 
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 
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Zespoły kablowe należy wykonać, aby w wymaganym czasie, o którym mowa powyżej, nie nastąpiła 
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami 
elementów budynku lub wyposażenia. 

Przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć do 
klasy odporności ogniowej EI przegród oddzielenia przeciwpożarowego. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60,  
a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 
EI równej klasie odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia. 

12. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewni: 

 izolacja części czynnych obwodów, 
 uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do urządzeń elektrycznych osobom 

nieupoważnionym, 
 odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych. 

Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim powodującą samoczynne szybkie wyłączenie zapewnią: 
 wyłączniki instalacyjne nadmiarowo – prądowe, 
 wyłączniki różnicowo – prądowe o ∆I = 30 mA. 

13. Pomiary i odbiór instalacji elektrycznej 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów 
zasilających oraz próby samoczynnego wyłączenia zasilania. 

Przeprowadzić badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. 

14. Wytyczne budowlane 

 Wykonanie przebić 14.1.

 Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku 
muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 

 Zabrania się wykonywania przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno-budowlanych. 

 Zabrania się wykonywania przebić w ozdobnych elementach budynku. 

 Wycinanie bruzd 14.2.
 Bruzdy można wykonać ręcznie i mechanicznie. 
 Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów, kanałów kablowych i rur  

z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
 Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję. 
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 Zabrania się wykonywania bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno-budowlanych. 

 Przy przejściach z jednaj strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cały przewód powinien 
być pokryty tynkiem.  

 Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać 
łagodnym łukiem. 

 Zabrania się wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.  

 Zaprawianie bruzd i przebić 14.3.

 Po ułożeniu przewodów kanałów i rur i odbiorze robót zanikających bruzdy zaprawić tynkiem. 
 Naprawę tynków wykonać zaprawą cementowo-wapienną kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych 

miejsc powinna być gładka. 

15. Uwagi końcowe 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.  

W kwestiach spornych dotyczących budowy instalacji wykonawca zasięgnie opinii głównego 
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.  

Sporządzić dokumentację powykonawczą.  

Po zakończeniu w/w robót - zgłosić i przeprowadzić odpowiednie odbiory techniczne.  

Wszelkie stosowane urządzenia i osprzęt elektryczny muszą posiadać odpowiednie świadectwa  
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
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Wojennej w Gdyni 
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nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 
 
Zamawiający:  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

Ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 
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Kategoria obiektu: IX –  budynek nauki i oświaty 
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1. Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 Podstawa opracowania 1.1.

 Umowa o prace projektowe, 
 Audyt energetyczny budynku.  
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Uzgodnienia z Zamawiającym, 
 Projekt budowlano-wykonawczy 
 Dokumentacja fotograficzna  
 Wizja lokalna, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, 
poz. 1126), 

 Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 

 Dane o inwestycji 1.2.

Temat opracowania: Termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni 

 Lokalizacja:     ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,  
nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 

 
Zamawiający:  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

Ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 
 
Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 

ul. Kowalska 9/2,  
20-115 Lublin 
 

Kategoria obiektu: IX –  budynek nauki i oświaty 

 Przedmiot opracowania 1.3.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod.-kan., CO i 
budową wentylacji mechanicznej oraz budową instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku i 
przebudową instalacji odgromowej celem uzyskania jak najbardziej korzystnych parametrów 
termomodernizacji.  

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia 
inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania 
budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 
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 Zakres opracowania 1.4.

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: 

Roboty budowlane 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
 Termomodernizacja ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową 
 Termomodernizacja ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu wraz z nowa kolorystyką 

elewacji 
 Termomodernizacja stropodachu wraz z obróbkami i podwyższeniem oraz dociepleniem attyki  
 Termomodernizacja tarasu nadbudówki 
 Przebudowa kominów i czapek 
 Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 Montaż nowych balustrad i barierek zewnętrznych 
 Remont istniejących balustrad i elementów stalowych- oczyszczenie i malowanie  
 Remont schodów zewnętrznych 
 Montaż zadaszeń z poliwęglanu 
 Remont daszków betonowych nad wejściami 
 Montaż nowych drzwiczek technicznych 
 Demontaż i ponowny montaż krat 
 Parapety wewnętrzne 
 Ułożenie opaski wokół budynku i odtworzenie nawierzchni utwardzonych 

Roboty branży sanitarnej  

 Przebudowa instalacji wod.-kan. 
 Przebudowa instalacji c.o. 
 Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
 Wykonanie odwodnienia koszy przyokiennych 

Roboty branży elektrycznej 

 montaż korytek kablowych 
 zasilenie urządzeń wentylacyjnych 
 montaż tablicy rozdzielczej TEH 
 budowa instalacji fotowoltaicznej 
 przebudowa instalacji odgromowej 

 Kolejność realizacji robót  1.5.

 Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. 
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 Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska węzła mieszarki, 
wydzielenie placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów i podręcznego magazynu 
budowy. 

 Wykonanie robót 
 Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

 Wykaz istniejących obiektów 1.6.

 Budynek nr 353 Akademii Marynarki Wojennej 
 Od północy przedmiotowy budynek sąsiaduje z budynkiem nr 354 i 355, od południa z 

budynkiem nr 11, od wschodu z budynkiem nr 13, od zachodu z budynkiem nr 9 
 Zieleń i trawniki 
 Drogi i chodniki wokół budynku 
 Opaska budynku 
 Oświetlenie zewnętrzne 
 Elementy zewnętrzne – urządzenia techniczne  
 Przyłącza i sieci uzbrojenia terenu.  

 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 1.7.
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

 Elementy infrastruktury technicznej na terenie działki (w szczególności instalacja 
elektroenergetyczna i gazowa), 

 Nierównomierne ukształtowanie terenu, 

 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 1.8.
podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 prowadzenie prac budowlanych na wysokości powyżej 5,0m 
 prowadzenie prac w wykopach z odkryciem ścian fundamentowych  
 prowadzenie robót w budynku użytkowanym i w sąsiedztwie użytkowanych 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,  
 praca na wysokości przy montażu instalacji, 
 praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego, 
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 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 1.9.
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających wymagane 
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzać 
właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika. 

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy należy przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych 
robót. Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 

W przypadku pracy przy urządzeniach elektrycznych procedury określające zasady bezpiecznej pracy 
z urządzeniem zawarte są w przepisach eksploatacji  i bezpiecznej pracy– ich stosowanie jest 
wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde 
przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 1.10.
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Plac budowy należy ogrodzić, tak by uniemożliwić dostęp osób postronnych, 
 W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między 

innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy. 

 Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację oraz 
dojazd służb ratunkowych. 

 Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach 
zagrożeń i wypadków. 

 Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 
zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych 
środków. 

 Wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, 
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych i kierownictwa budowy. 

 Wyposażenie zaplecza i budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. 
 Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów. 
 Używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu. 
 Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. 
 W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej. 
 Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny. 
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 Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne wydane 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 

 Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Montaż i eksploatację armatury prowadzić zgodnie z jej DTR. 
 Wykonawca po wykonaniu robót przekaże Inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą  

składającą się z: 
 opisu technicznego 
 projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane zmiany 
 dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT 
 atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały 
 instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi 
 wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej 

 

Projektant:   mgr inż. arch. Janusz Lewowski, upr. bud. Nr 93/LBOKK/2012 
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VII. Opinia dotycząca stanu technicznego budynku 
 

Temat opracowania: Termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni 

  
Lokalizacja:     ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,  

nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 
 
Zamawiający:  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

Ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 
 
Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 

ul. Kowalska 9/2,  
20-115 Lublin 
 

Kategoria obiektu: IX –  budynek nauki i oświaty 

 

 
 Opracował:   mgr inż. Ireneusz Górny - upr. nr 2276/LB/74 

 
 

 
Lublin, 30.07.2018r.  
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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku nr 353 na terenie Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69.  

2. Charakterystyka sytuacji. Stan istniejący 
Budynek nr 353 stanowi część kampusu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Znajdują się w nim 
sale wykładowe z zapleczem sanitarnym i administracyjnym. 

Budynek jest obiektem o prostej formie na planie prostokąta. Obiekt posiada 5 kondygnacji, w tym 
kondygnację przyziemną częściowo zagłębioną w gruncie oraz nadbudówkę, w której znajduje się 
nadszybie windowe i pom. pomocnicze.  

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej i kratówki na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Rok budowy – 1977r.  

Stan techniczny budynku jest dobry, jednak jego przegrody zewnętrzne mają niezadowalające  
parametry izolacyjności cieplnej.  

Liczba osób użytkujących budynek wynosi około 353.  

3. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora 
 Wizja lokalna  
 Inwentaryzacja obiektu – wykonanie pomiarów oraz dokumentacji fotograficznej 
 Projekt budowlano-wykonawczy 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690 z późn. zm.). 
 Obowiązujące normy budowlane  
 Literatura metodyczna 
 Analiza własna 

4. Sposób oceny 
Ocenę stanu technicznego obiektu wykonano poprzez: 

 oględziny elementów konstrukcyjnych budynku i stanu zachowania 
 określenie rodzaju użytych materiałów 
 analiza stanu istniejącego konstrukcji 

5. Ocena stanu technicznego 

 Ogólna charakterystyka obiektu 5.1.

 Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojący 
 Rok budowy: 1977 
 Liczba kondygnacji: 5 
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 technologia – tradycyjna, murowana 
 powierzchnia zabudowy 613 m2 
 powierzchnia użytkowa 2 557 m2  
 kubatura budynku 11 399 m3 

 Ściany nadziemia 5.2.

Układ konstrukcyjny – podłużny, stropy oparte na ścianach zewnętrznych osłonowo- nośnych i 
wewnętrznych nośnych.  

Ściany budynku nośne i działowe murowane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. 

Grubości ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych 38cm. 
 
Stan techniczny i występujące nieprawidłowości 
 
Stan techniczny ścian zewnętrznych ocenia się jako dobry. Nie stwierdza się zarysowania, spękań ścian 
konstrukcyjnych zewnętrznych ani wewnętrznych.  

 Stropy 5.3.

Stropy nad piwnicą, parterem i piętrami z płyt kanałowych. 
 

Stan techniczny i występujące nieprawidłowości  
 
Stan techniczny stropów ocenia się jako dobry. Nie stwierdza się zarysowania, spękań oraz 
ponadnormatywnych ugięć.  

 Dach – konstrukcja i pokrycie 5.4.

Konstrukcję dachu tworzy strop nad ostatnią kondygnacją z płyt kanałowych. Stropodach ocieplony 
wełną przekrytą papą i zatartą gładzią.  

Pokrycie dachu dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na warstwie płytek korytkowych zatartych 
gładzią gr. 1 cm. Stropodach projektowany jako wentylowany, jednak bez otworów wentylacyjnych w 
ściankach attyk.  

 
Stan techniczny i występujące nieprawidłowości  
 
Stan techniczny konstrukcji  dachu określa się jako stan dobry. Nie stwierdza się zarysowania, spękań 
oraz ponadnormowych ugięć. Obliczenia dotyczące nośności stropodachu w części projektowej.  
Pokrycie stropodachu określa się jako dobre, nie występują zawilgocenia oraz przecieki.  

 Stolarka okienna i drzwiowa 5.5.

Na obiekcie w większości stolarka okienna PCV. Pozostało 43 szt. okien drewnianych oraz 1 okno 
metalowe.  
Stolarka drzwiowa częściowo wymieniona na nową aluminiową profilowa i stalową płaszczową. Do 
wymiany pozostały 1 szt. drzwi stalowych oraz 2 bramy drewniane.  
 
Stan techniczny i występujące nieprawidłowości  
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Stan techniczny stolarki okiennej PCV określa się jako zadowalający. Niektóre okna wymagają regulacji 
skrzydeł celem doszczelnienia. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i stalowa wymaga wymiany z 
uwagi na warunki techniczne dotyczące współczynnika przenikania ciepła.  

 Warunki cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych 5.6.

Przegrody zewnętrzne nie spełniają wymogów w zakresie znowelizowanych warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki. Ściany częściowo obsypanego przyziemia znajdujące się w gruncie 
są mocno zawilgocone. Wymagane jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej dla przegród. 

 Uwagi i wnioski końcowe 5.7.

Na podstawie oględzin i pomiarów pomieszczeń przedmiotowych budynku, stan techniczny obiektu 
określa się jako dobry – w zakresie elementów konstrukcyjnych – fundamentów, stropów, ścian 
nośnych.  

Planowane prace nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa jego użytkowania. 

Reasumując należy stwierdzić, iż istniejący stan techniczny budynku pozwala na przeniesie bezpiecznie 
wszelkich obciążeń związanych zarówno z prowadzonymi robotami budowlanymi polegającymi na 
termomodernizacji jak i związanymi z przebudową wewnętrznej instalacji CWU, CO, budową wentylacji 
mechanicznej oraz budową instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 
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VIII. ZAŁĄCZNIK - Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
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X. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 

Rodzaj 
uciążliwości 

Występowanie na 
obszarze inwestycji 

Zasięg uciążliwości Wskazanie przepisu prawa 

Emisja spalin, 
wibracji, 
promieniowania 

Brak oddziaływań 
ponadnormatywnych 

- Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
budynki  

i ich usytuowanie 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 
Ze zm.) 

§ 11. 

 

Emisja hałasu Brak oddziaływań 
ponadnormatywnych 

-  Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
budynki  

i ich usytuowanie 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze 
zm.) 

§ 11. 
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Zacienianie 

i przesłanianie 
obszarów 
sąsiednich 

Obszary sąsiednich 
działek 

- 

 

Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
budynki  

i ich usytuowanie 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze 
zm.) 

§ 13., § 60. 

 

 

Odprowadzenie 
wód deszczowych 

Całość wód 
opadowych z terenu, 
dachu, koszy 
podokiennych 
odprowadzona do 
kanalizacji deszczowej 

 

- Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
budynki  

i ich usytuowanie 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze 
zm.) 

§ 28. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 
Temat opracowania: Termomodernizacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni 
  
Lokalizacja:     ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,  

nr dz.2098/2, obręb 021 Oksywie 
 
Inwestor:  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 
 
Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 

ul. Kowalska 9/2,  
20-115 Lublin 
–  

Kategoria obiektu: IX –  budynek nauki i oświaty 
 
Projektanci: 
 

Imię i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalność Data Podpis 

mgr inż. Tomasz 
Wójtowicz 

LUB/0001/PWOS/
11 

Sanitarna 30.07.2018r.  

 
 
Sprawdzający: 
 

Imię i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalność Data Podpis 

mgr inż. Łukasz 
Witkowicz 

LUB/0277/PWOS/
12 

Sanitarna 30.07.2018r.  

 

 

 

Lublin, 30.07.2018r. 
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Wentylator łazienkowy załączalny ze światłem

1

3

3

3

4

3

projektowany panel LED

istniejące oprawy do demontażu

5 2 22

Wentylator łazienkowy
zapalany ze światłem

YDY 3x1,5mm2

YDY 3x1,5mm2

Twent/F3.3

Twent/F3.4

Twent/F4.1

YDY 3x1,5mm2

istniejce oprawz bez zmian
7

7

AW1
AW1

Wentylator łazienkowy załączlany ze światłem

LEGENDA
Projektowany panel LED 40W, 4000lm, 4000K, IP54; kasetonowa

Projektowana oprawa LED 24W, 2200lm, 4000K, IP44; kasetonowa

1

2

Projektowany panel LED 40W, 4000lm, 4000K, IP20; kasetonowa

Projektowany panel LED 16W, 2100lm, 4000K, IP65; kasetonowa3
3

4

Rekuperator nawiewno-wywiewny 1,73kW

Rekuperator nawiewno-wywiewny 4.77kW

Wentylator łazienkowy załączlany ze światłem

Projektowana oprawa awaryjna LED 1,2W, TA, 1hAW1

2 22
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b

a
a

a
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a b b b

a b

a

b

a

a

Projektowa oprawa LED 39W, 5000lm, 4000K, IP65; nastropowa7

Łącznik jednobiegunowy p/t

Łącznik jednobiegunowy IP44 p/t
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Projektowany panel LED
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2
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wentylator łazienkowy załączalny ze światłem
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LEGENDA
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2

Projektowany panel LED 40W, 4000lm, 4000K, IP20; kasetonowa
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wentylator łazienkowy załączalny ze światłem

YDY 3x4mm2 2x YDY 3x4mm2

2xYDY 3x1,5mm2 YDY 3x1,5mm2

2 22 2
projektowane panele LED

istniejące oprawy do demontażu

projektowane panele LED

Twent/F5.3
Twent/F5.4

Twent/F7.1

Twent/F7.2

2 22
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2 2

2
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2 2 2
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2 2 2
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2

2

2

2

AW1
AW1

AW1
AW1

AW1

LEGENDA

Łącznik świecznikowy p/t

Łącznik jednobiegunowy p/t

2

Projektowany panel LED 40W, 4000lm, 4000K, IP20; kasetonowa

Rekuperator nawiewno-wywiewny 1,73kW

Rekuperator nawiewno-wywiewny 4.77kW

Wentylator łazienkowy załączlany ze światłem

Projektowana oprawa awaryjna LED 1,2W, TA, 1hAW1
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Panel fotowoltaiczny 345 Wp

LEGENDA

Tablica elektryczna instalacji fotowoltaicznej

Przewody odprowadzające - drut FeZn Ø 8mm
w rurze instalacyjnej 20/4mm - Uw=100kV

Kanał kablowy K100x50 z deklem

Zwody poziome - drut FeZn Ø 8mm

Złącze kontrolne w skrzynce pt. elewacyjnej
140x140x100mm
Złącze krzyżowe 4-otworowe
Uziom pionowy 3m, Ø16mm
(montować w przypadku zbyt dużej rezystancji
uziomu otokowego - stosować pręty miedziowane)
Uziom otokowy - bednarka FeZn 30x4 układana  w odległości
conajmniej 1m od zewn. obrysu budynku na głębokości 0,7m

Maszt odgromowy na trójnogu z podstawami betonowymi

Pion instalacji elektrycznej

Oprawa LED 20W, 1500lm, 3000K, IP54
2

YDY 3x1,5mm2

Wentylator dachowy 0,098kW

Twent/F5.5

wentylator

dachowy

Przepust hermetyczny

Przepust hermetyczny

a

8

projektowana oprawa LED
Projektowana Tablica TEH

z TEH do RG
YKY 5x10mm2
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Rzut dachu - instalacja fotowoltaiczna, instalacja
odgromowa
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montażowych
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TEH1 - obudowa IP65
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Falownik 1
15000TL - 15kW

6x BC-SUN PV1-F HFFR 1x4mm2

BC-SUN PV1-F HFFR 1x4mm2

BC-SUN PV1-F HFFR 1x4mm2

BC-SUN PV1-F HFFR 1x4mm2

TEH2 - obudowa IP65

TEH3 - obudowa IP65

S203
3 AB25

F10

N
PE

S201
1 AB6

F11
3x

3

E219
-3D

H12

11L1L2L3 10

OVR T2  

S203NA
A3+N

O12

20kA
3L+N

C40

F12

12

XT1

Q13

B
40 TMD
3L
It=30A

SOR
U>

13

TABLICA
TEH
Pi=15,0 kW

YDY 5x10 mm2

UWAGI:
O1-O3 - Ogranicznik przepięć typu 2 : Un=1000V; Up=3,8kV; In=20kA
F1-F3 - Wyłącznik nadprądowy 2P; In=25A; Un=800V; ze stykiem pomocniczym zwiernym z wyzwalaczem
wzrostowym do współpracy z GWP

NH
XH

 2x
1,5

mm
2

Do GWP

TEH - część projektowana

Klasa izolacji

IP 65

Natynkowa

Liczba modułów 252

Wysokość 1100mm

Szerokość 800mm

Głębokość 275mm

In

max

=630A

0

I

Q13

O11

F11 F12

H12
F10

Falownik PV
Pn=15kW

LISTWA ZACISKOWA

S203
3 AB25

F14

L1L2L3

N
PE

RG

Odbiory
YDY 5x10 mm2
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Schemat instalacji fotowoltaicznej oraz widok tablicy
TEH
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Twent

Klasa izolacji

IP 43

Głębokość 215mm

In=250A

Liczba modułów 72

Wysokość 500mm

Szerokość 550mm
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F1 F2
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L2
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F3 F4
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Załacznik nr 1

Pi Ps cosφ IB IN s γ IZ kg IZkg L ∆u kI2 I2 1,45xIZ IB<IN<IZkg I2<1,45xIZ
Od Do [kW] [kW] [-] [A] [A] [mm2] [S/mm2] [A] [-] [A] [m] [%] [-] [A] [A] [TAK/NIE] [TAK/NIE]

1 RG TEH 15,00 15,00 0,91 23,79 25 YKY5x 10 56 50 0,86 43 43 0,72 1,60 40,0 72,5 TAK TAK

2 RG Twent 40,00 40,00 0,91 63,45 80 5xLGY 35 56 111 0,86 95,5 18 0,23 1,60 128,0 161 TAK TAK

Przewody i zabezpieczenia spełniają wymagania norm: IB - prąd obliczeniowy obwodu

PN-HD 60364-4-45 IN - prąd zabezpieczenia

PN-HD 60364-4-473 IZ - obciążalność przewodu

I2 - prąd zadziałania zabezpieczenia 

DOBÓR KABLI ZASILAJ ĄCYCH

Nr 
obw

.
Typ kabla

Kabel/Przewód



Załacznik nr 2

Pi Ps cosφ IB IN s γ IZ kg IZkg L ∆u kI2 I2 1,45xIZ IB<IN<IZkg I2<1,45xIZ
Od Do [kW] [kW] [-] [A] [A] [mm2] [S/mm2] [A] [-] [A] [m] [%] [-] [A] [A] [TAK/NIE] [TAK/NIE]

1. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 13 0,51 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

2. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 22 0,86 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

3. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,5 32 1,25 1,60 16,0 26,1 TAK TAK

4. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 17 0,66 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

5. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 29 1,13 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

6. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 41 1,60 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

7. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 54 2,10 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

8. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 48 1,87 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

9. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 41 1,60 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

10. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 44 1,71 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

11. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 42 1,64 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

12. T.went Rekuperator 1,73 1,73 0,93 8,09 10 YDY3x 1,5 56 18 0,86 15,1 47 1,83 1,60 16,0 25,375 TAK TAK

13. T.went Rekuperator 4,77 4,77 0,93 22,30 25 YDY3x 4 56 32 0,86 27,5 33 1,33 1,60 40,0 46,4 TAK TAK

14. T.went Rekuperator 4,77 4,77 0,93 22,30 25 YDY3x 4 56 32 0,86 27,5 51 2,05 1,60 40,0 46,4 TAK TAK

15. T.went Rekuperator 4,77 4,77 0,93 22,30 25 YDY3x 4 56 32 0,86 27,5 35 1,41 1,60 40,0 46,4 TAK TAK

16. T.went Rekuperator 4,77 4,77 0,93 22,30 25 YDY3x 4 56 32 0,86 27,5 47 1,89 1,60 40,0 46,4 TAK TAK

17. T.went
Wentylator 
dachowy

0,10 0,10 0,93 0,46 6 YDY3x 1,5 56 15 0,86 12,5 47 0,10 1,60 9,6 21,025 TAK TAK

Przewody i zabezpieczenia spełniają wymagania norm: IB - prąd obliczeniowy obwodu

PN-HD 60364-4-45 IN - prąd zabezpieczenia

PN-HD 60364-4-473 IZ - obciążalność przewodu

I2 - prąd zadziałania zabezpieczenia 

DOBÓR KABLI ZASILAJ ĄCYCH

Nr 
obw. Typ kabla

Kabel/Przewód
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