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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: RG.6733.1.14 z dnia 

21.10.2014r. wydana przez Wójta Gminy Ga�.  

3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa terenu w skali 1:500

4. Pomiary w�asne

5. Umowa z Inwestorem

6. Obowi�zuj�ce normy i przepisy

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  architechniczno  -  budowlany  przebudowy,

nadbudowy i zmiany sposobu u�ytkowania budynku gospodarczego na  kaplic� pogrzebow�,

po�o�onego na dzia�ce o nr ewid. 1524/2 w miejscowo�ci Ga�, gmina Ga�, powiat przeworski,

województwo podkarpackie.

Projekt  swoim  zakresem  obejmuje  m.  in.  dokumentacje:  architektoniczn�,

konstrukcyjn�,  instalacyjn�  (wodoci�gow�,  kanalizacji  sanitarnej,  elektryczn�  z  ogrzewcz�

oraz  wentylacyjn�),  a  tak�e  projekty  przy��czy  elektrycznego,  wodoci�gowego  oraz

kanalizacyjnego.  Dokumentacja  projektowa  zawiera  ponadto  inwentaryzacj�  budowlan�  z

ocen� stanu technicznego elementów konstrukcyjnych istniej�cego budynku.

     

1.3. DANE OGÓLNE O BUDYNKU ISTNIEJ�CYM

Istniej�cy obiekt to budynek gospodarczy wzniesiony na planie prostok�ta o stosunku

boków 1:2, wolno-stoj�cy, niepodpiwniczony, parterowy, cz��ciowo zastropiony, wykonany

w technologii  tradycyjnej  murowej.  Strop   przyziemia  g�sto�ebrowy typu  Akermana   gr.

25cm.  Konstrukcja  dachu  drewniana  krokwiowa  ze  �ciankami  stolcowymi.  Dach

dwuspadowy, kryty cementowymi p�ytami falistymi na �atach. 

       Od zachodu,  do cz��ci  g�ównej  budynku,  przylega  niewielka  dobudówka � szopa,

niepodpiwniczona,  niestropiona  o  konstrukcji  drewnianej  szkieletowej,  nakryta

jednospadowym  dachem.  Dobudówka  wewn�trznie  nie  jest  skomunikowana  z  pozosta��

cz��ci�.

Podstawowe dane techniczne obiektu istniej�cego:

1. Powierzchnia zabudowy:                                                                                          154,00m2

2. Powierzchnia ca�kowita:                                                                                           174,09m2



5

3. Powierzchnia u�ytkowa:                                                                                           145,41m2

4. Kubatura brutto:                                                                                967,84m3 (cz��� g�ówna)

 70,62m3 (szopa)

5. Wysoko�� do okapu:                                                                                            3,47 � 5,22m

6. D�ugo�� budynku                                                                                                          17,50m

7. Szeroko�� budynku                                                                                                     8,80m

8.Wysoko�� kondygnacji w �wietle:                                                  (cz��� zastropiona) 2,45m

9. Nachylenie po�aci dachu:                                                       28°(szopa), 32°(cz��� g�ówna)

                                                                                                                               

1.3.1.  Wykaz pomieszcze�

PARTER

1. Pom. Gospodarcze 1 grunt 73,71m2 69,80m2

2. Pom. Gospodarcze 2 Posadzka beton.           22,70m2 22,42m2

3. Pom. Gospodarcze 3 Posadzka beton. 31,68m2 31,01m2

4. Pom. Gospodarcze 4 Posadzka beton. 9,52m2  9,48m2

5. Szopa grunt 12,77m2 12,70m2

Razem 150,38m2 145,41m2

Budynek w chwili obecnej nie posiada instalacji wewn�trznych.

1.4.  ZASTOSOWANE ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIA�OWE.

1.4.1. �ciany fundamentowe, przyziemia  i poddasza

�ciany fundamentowe kondygnacji przyziemia:

-  �ciana fundamentowa - mur z ceg�y ceramicznej pe�nej o gr. ok. 38cm z bitumiczn� izolacj�

poziom� na zaprawie cem.-wap. 

�ciany zewn�trzne kondygnacji przyziemia:

-  �ciany  cz��ci  g�ównej �  jednowarstwowe  z  ceg�y  ceramicznej  pe�nej  o  gr.  ok.  38cm

obustronnie nietynkowane, w pozosta�ej cz��ci - mur z ceg�y ceramicznej pe�nej  o gr.  ok.

12cm wzmocniony murowanymi filarami ceglanymi o przekrojach 1c � 1,5c / 0,5c � 1c �

nietynkowany;

-  �ciany   szopy -   jednowarstwowe  drewniane  gr  2,5cm  szkieletowe  na  okr�glakach

drewnianych ø12 nie posiadaj� sta�ych fundamentów.

�ciany wewn�trzne:

przyziemie: murowane z ceg�y pe�nej ceramicznej gr. 12cm na zaprawie cem.-wap.

1.4.2. Stropy

Strop nad przyziemiem:
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-  nad  po�ow�  budynku,  w  cz��ci  po�udniowej  znajduje  si�  strop  g�sto-�ebrowy  typu

Akermana odmiana 200 gr.  25cm (wraz z 3cm nadbetonem), nieotynkowany,  w pozosta�a

cz��� budynku niezastropiona.

1.4.3. Nadpro�a drzwiowe i okienne � �elbetowe wylewane na miejscu, nieotynkowane.

1.4.4. Podci�g �elbetowy �  nad cz��ci� zastropion�, wylewany na miejscu, nieotynkowane o

wymiarach przekroju 25x27cm dwuprz�s�owy o d�ugo�ci prz�se� 394cm i 380cm, oparty na

�cianach no�nych w cz��ci skrajnej oraz na �rodku, na rdzeniu stalowym.

1.4.5. Rdze� �elbetowy �  monolityczny wylewany na miejscu, nieotynkowany o wymiarach

przekroju 28x27cm wysoko�� 245cm.

1.4.6. Wi	
ba dachowa 

        Wi��ba dachowa o konstrukcji  krokwiowej ze �ciankami stolcowymi wykonana z

nast�puj�cych  rodzajów elementów: krokiew 13x8cm, p�atew 21x18cm, mur�ata 18x21cm,

s�upki 13x13cm, belka rozporowa 14x14cm.

1.4.7. Dach 

           Dach nad cz��ci�  g�ówn�  - dwuspadowy o k�cie nachylenia 32° kryty falistymi

p�ytami  cementowymi  u�o�onymi na �atach. Dach nad szop�  � pulpitowy 28°,  pokrycie  z

blachy stalowej.

1.4.8. Stolarka, pod�ogi

Na poziomie przyziemia w cz��ci g�ównej: �lusarka okienna � stalowa jednodzielna

uchylna, stolarka drzwiowa drewniana, natomiast w cz��ci dobudowanej: stolarka okienna �

sdrewniana jednodzielna uchylna, stolarka drzwiowa drewniana. . 

Pod�oga na poziomie przyziemia zastropionego: pomieszczenie gospodarcze 1 do 3 �

posadzka betonowa.  W  pozosta�ej  cz��ci  kondygnacji  �  grunt  rodzimy.  Na  poddaszu   -

posadzka betonowa (nadbeton stropu).

1.4.9. Pow�oki tynkarskie i malarskie.

    �ciany zewn�trzne i wewn�trzne budynku nieotynkowane i nie pokryte pow�okami

malarskimi. Stan surowy.

1.4.10. Wyposa�enie instalacyjne budynku:

Budynek nie posiada  instalacji wewn�trznych oraz przy��czy.
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1.5. OPINIA TECHNICZNA

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJ�CEGO  BUDYNKU

1.5.1. �ciany budynku.

b) Przyziemie - �ciany no�ne bez zarysowa�. Wspó�czynnik przenikania ciep�a �cian

zewn�trznych  no�nych:  w cz��ci  g�ównej  zastropionej  U=1,52W/m2K, w pozosta�ej  cz��ci

U=3,09W/m2K. Cechy i w�a�ciwo�ci  wbudowanych materia�ów odpowiadaj�  wymaganiom

normowym - stan techniczny dobry. Zu�ycie procentowe 25%. 

1.5.2. Strop.

Strop nad przyziemiem, utrzymany nale�ycie, bez wyra�nych uszkodze�. Deformacje

nie  wyst�puj�.  Wbudowane  materia�y  odpowiadaj�  wymaganiom  normowym.  Stan

techniczny dobry.  Zu�ycie proc.  25%. Wspó�czynnik przenikania stropu w cz��ci  g�ównej

U=2,41W/m2K.

1.5.3. Nadpro�a drzwiowe i okienne � �elbetowe wylewane na miejscu, nieotynkowane, bez

zarysowa� i nadmiernych ugi��. Stan techniczny dobry. Zu�ycie proc. 25%.

1.5.4.  Podci�g  �elbetowy �   wylewane  na  miejscu,  nieotynkowany,  bez  zarysowa�  i

nadmiernych ugi��. Stan techniczny dobry. Zu�ycie proc. 25%.

1.5.5.  Rdze� �elbetowy �  wylewane  na  miejscu,  nieotynkowany,  bez  zarysowa�  i

nadmiernych ugi��. Stan techniczny dobry. Zu�ycie proc. 30%.

1.5.6. Wi	
ba dachowa.

        Elementy konstrukcyjne wi��by nie wykazuj� zwichrowa�. Brak uszkodze� i sp�ka�.

Nie  wyst�puj�  znacz�ce  ogniska  korozji  biologicznej.  Stan  techniczny  dobry.  Zu�ycie

procentowe okre�la si� na 40%.

Z  uwagi  na  planowan�  zmian�  konstrukcji  dachu,  istniej�ca  wi��ba  zostanie

zast�piona now� konstrukcj�.

1.5.7. Dach.

       Powierzchnia  dachu  równa  bez  widocznych  szczelin  w  pokryciu  i  bez  �ladów

przecieków. Klasyfikacja stanu technicznego  dobra - zu�ycie procentowe 35%.
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Z uwagi na planowan� zmian� konstrukcji dachu istniej�ce pokrycie dachowe zostanie

usuni�te.

1.5.8.  pod�ogi

 Istniej�ca  posadzka  betonowa  nierówna,  miejscami  widoczne  sp�kania.  Stan

techniczny dobry - zu�ycie procentowe 35%. Wspó�czynnik przenikania ciep�a pod�ogi: w

cz��ci g�ównej zastropionej U=1,58W/m2K. Z uwagi na zmian� sposobu u�ytkowania oraz z�e

parametry cieplne zostanie skuta i wykonana na nowo. 

1.5.9. Stolarka

       Stolarka okienna i drzwiowa w cz��ci dobudowanej w z�ym stanie technicznym � zu�ycie

60%.  Natomiast,  w  cz��ci  g�ównej  stolarka  drewniana  jest  nieszczelna  i  z  uwagi  na

planowan� przebudow� nale�y j� wymieni�.

Podsumowanie 

Na  podstawie  ogl�dzin  elementów  budynku  oraz  zasad  klasyfikacji  stanu

technicznego  poszczególnych  elementów konstrukcyjnych  stan  techniczny  ca�o�ci  obiektu

okre�lono jako dobry. G�ówne elementy budynku: �ciany no�ne, strop, wi��ba dachowa oraz

pokrycie   dachowe  s�  dobrze  utrzymane,  nie  wykazuj�  znacz�cego  zu�ycia  i  uszkodze�.

Cechy i w�a�ciwo�ci wbudowanych materia�ów odpowiadaj� wymogom normy. Projektowana

nadbudowa i  przebudowa nie naruszy konstrukcji  i  stabilno�ci  istniej�cego  budynku,  tym

samym  dalsze  jego  u�ytkowanie  nie  b�dzie  stanowi�  zagro�enia  bezpiecze�stwa

u�ytkowników. 

Wspó�czynnik  przenikania  ciep�a  �ciany zewn�trznej  przyziemia  w cz��ci  g�ównej

zastropionej  U=1,52W/m2K  >  Umax=0,25W/m2K,  w  pozosta�ej  cz��ci  U=3,09W/m2K

>Umax=0,25W/m2K,  stropu  U=2,41W/m2K  >  Umax=0,20W/m2K  oraz  pod�ogi  na  gruncie

U=1,58W/m2K  >  Umax=0,30W/m2K  zdecydowanie  przekraczaj�  dopuszczaln�  wielko��

wynikaj�c�  z  Rozporz�dzeniu  Ministra  Infrastruktury  nr  690  z  dnia  12  kwietnia  2002r.,

opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 75- ze zmianami. 

W  tej  sytuacji  nale�y  wykona�  kompleksow�  termomodernizacj�  budynku

uwzgl�dniaj�c�  docieplenie  elewacji  budynku,  stropu  oraz  pod�ogi  na  gruncie,  wymian�

nieszczelnej stolarki drewnianej na typow� z PCV lub drewnian� o mniejszym wspó�czynniku

przenikania ciep�a.
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1.6. PRZEZNACZENIE, PROGRAM U�YTKOWY I ROZWI�ZANIA 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu po nadbudowie i przebudowie

W istniej�cym budynku planuje si� wykonanie nadbudowy i przebudowy oraz zmian�

sposobu u�ytkowania  na kaplic�  pogrzebow�  w technologii  tradycyjnej  murowej.  G�ówna

bry�a budynku zostanie nakryta nowym dwuspadowym dachem konstrukcji j�tkowej o k�cie

nachylenia 45°. Natomiast daszki nad wej�ciami b�d� mia�y spadek 40o. Ca�o�� konstrukcji

dachu  pokryta  b�dzie  blach�  stalow�  powlekan�  na  �atach  ewentualnie  na  deskowaniu

pe�nym. 

Na poziomie przyziemia zostanie nieco zmieniony dotychczasowy uk�ad pomieszcze�,

bowiem w budynku zostan� umieszczone pomieszczenia sanitarne oraz zaplecze techniczne

oraz komunikacja. 

          Kaplica pogrzebowa ma by� rodzajem budynku u�yteczno�ci publicznej sk�adaj�cego

si�  z  sali  zgromadze�  w  celu  godnego  po�egnania  doczesnych  zw�ok.  G�ówny  program

u�ytkowy planowanego przedsi�wzi�cia obejmuje równie� prowadzenie kaplicy pogrzebowej

wraz  z  zapleczem  sanitarno�higienicznym  oraz  pomieszczeniem  ch�odniczym  na

przechowywanie zw�ok w trumnach maksymalnie do 72h, w temperaturze ni�szej ni� 10oC.

W budynku nie zostan�  przeprowadzane ekshumacje zw�ok,  czy ich przygotowywanie  do

pochówku.  Zasadnicz�  funkcj�  kaplicy  b�dzie  wi�c,  przechowywanie  zw�ok  do  czasu

pogrzebu w komorze ch�odniczej zlokalizowanej, w pomieszczeniu do tego przystosowanym

oraz  wystawienie  ich  w  trumnach  gotowych  do  pochówku,  w  celu  po�egnania  i

przeprowadzenia  krótkich  nabo�e�stw  przedpogrzebowych.  Zgodnie  z  decyzj�  Inwestora,

w�a�ciwe ceremonie pogrzebowe nie b�d� odprawiane w kaplicy. 

            Budynek kaplicy zaprojektowano jako dost�pny dla osób o obni�onej sprawno�ci

ruchowej, poprzez zaprojektowanie podjazdu z poziomu terenu na poziom posadzki kaplicy,

oraz  drzwi  wej�ciowych  o  odpowiedniej  szeroko�ci  z  zadaszeniem.  G�ówne  wej�cie  dla

uczestników  nabo�e�stw  zlokalizowane  b�dzie  od  strony  pó�nocnej  oraz  boczne  od

wschodniej,  które zaprojektowano z my�l�  o bezpo�rednim wyj�ciu z sali  zgromadze�  na

teren  placu  przy  kaplicy.  Trzecie  wej�cie  do  kaplicy  zostanie  zlokalizowane  od  strony

po�udniowej  i  b�dzie  prowadzi�  do  cz��ci  gospodarczej  oraz  pomieszczenia  ch�odni.  W

budynku  zlokalizowane  b�d�  ogólnodost�pne  sanitariaty  dla  osób  bior�cych  udzia�  w

nabo�e�stwach,  dostosowane równie�  dla  osób niepe�nosprawnych.  G�owna cz���  kaplicy

pogrzebowej sk�ada� si� b�dzie z sali zgromadze� która pomie�ci maksymalnie do 50 osób

siedz�cych.  Przy  wi�kszej  liczbie  uczestników  b�d�  w  czasie  nabo�e�stw  przebywa�  na
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zewn�trz obiektu. Zaplecze techniczne budynku b�dzie si� mie�ci�o w cz��ci po�udniowej w

pomieszczeniu.  Na  poziomie  poddasza  w  cz��ci  po�udniowej  planuje  si�  umieszczenie

centrali wentylacyjnej.

1.7. DANE TECHNICZNE PO NADBUDOWIE I PRZEBUDOWIE

1.7.1. Zestawienie dla projektowanej nadbudowy i przebudowy:

Powierzchnia zabudowy:                                                                                          162,22m2

 Powierzchnia ca�kowita budynku:                                                                           267,51m2

 Powierzchnia ca�kowita przyziemia                                                                        186,10m2

 Powierzchnia ca�kowita poddasza                                                                             81,41m2

 Powierzchnia netto budynku:                                                                                  197,23m2

         Powierzchnia netto przyziemia:                                                                      130,00m2

         Powierzchnia netto poddasza:                                                                           67,23m2

 Powierzchnia u�ytkowa:                                                                                         130,00m2

 Kubatura brutto:                                                                                                    1154,55m3

Wysoko�� do gzymsu:                                                                                         4,16-5,33m

Wysoko�� do kalenicy:                                                                                      8,17-10,00m

D�ugo�� budynku                                                                                                       17,50m

Szeroko�� budynku                                                                                                      8,80m

Wysoko�� kondygnacji w �wietle:                                                przyziemie 2,50m, 6,50m

                                                                                                             poddasze 1,16-5,12m

Nachylenie po�aci dachu:                                                                                                     45o

1.7.2.  Wykaz pomieszcze�

PARTER

lp Nazwa pomieszczenia Rodzaj pod�ogi Pow. pod�ogi Pow. u�ytkowa

1 Sala zgromadze� gres 69,64m2 68,29m2

2 Sala  wystawienia i po�egna� gres           24,24m2 24,18m2

3 Pomieszczenie ch�odni terakota  9,87m2  9,63m2

4 Hall terakota 8,39m2  7,91m2

5 Pom. Gospo./porz�dkowe terakota  6,17m2  6,06m2

6 Przedsionek WC terakota 2,10m2  2,00m2

7 WC m��czyzn terakota  1,92m2  1,84m2

8 WC kobiet i niepe�nosprawnych terakota  4,53m2  4,42m2
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9 Korytarz terakota  6,14m2  5,67m2

Razem 133,00m2 130,00m2

1.8. PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNO � MATERIA�OWE 

a) Warunki lokalizacyjne      

- poziom wód gruntowych znajduje si� poni�ej poziomu posadowienia fundamentów

- dopuszczalne napr��enie na grunt wynosi 0,15 MPa (1,5kg/cm2)

b) Za�o�enia do oblicze�    

   - obci��enie wiatrem � I strefa wiatrowa qk= 0.30kN/m2

   - obci��enie �niegiem � III strefa �niegowa sk= 1,20kN/m2

   - g��boko�� przemarzania gruntu  hz = 1,00m

   - obci��enie ci��arem w�asnym materia�ów konstrukcyjnych, wyrównuj�cych, 

      izolacyjnych � wg norm lub �wiadectw producentów

   - maksymalne jednostkowe obliczeniowe obci��enie pod�o�a pod fundamentem 

     qf= 150 kN/m2 = 0.15MPa.

Obowi�zuj�ce normy:

PN-82/B-02000 � Obci��enia budowli. Zasady ustalania warto�ci

PN-82/B-02001 � Obci��enia budowli. Obci��enia sta�e

PN-82/B-02003 � Obci��enia zmienne technologiczne

PN-EN 1991-1-3:2005 � Obci��enie �niegiem

PN-77/B-02011 ze zmian� PN-B-02011:1977/Az1:2009  � Obci��enie wiatrem

PN-81/B-03020 � Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000 � Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - B-03264:2002 � Konstrukcje �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN- EN-12831:2006 � Obliczanie projektowego obci��enia cieplnego

PN- ISO 9836:1997 - W�a�ciwo�ci u�ytkowe w budownictwie. Okre�lanie i obliczanie 

wska�ników powierzchniowych i kubaturowych.

c) Materia�y

-  wie�ce  �elbetowe  z  betonu  klasy  C20/25  zbrojone  pr�tami  #12mm  ze  stali  A-III  i

strzemionami z pr�ta ø6 ze stali A-0 w rozstawie max co 25cm - wg rys. konstrukcyjnego;
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-

-  nadpro�a  �elbetowe  wylewane  na  budowie  zbrojone  pr�tami  #12mm  ze  stali  A-III  i

strzemionami z pr�ta ø6 ze stali A-0 w rozstawie max co 20cm � wg opisu;

-   podci�g stalowy  z dwuteownika HEB 200 -  wg rys. konstrukcyjnego;

-   wi��ba dachowa konstrukcji p�atwiowej � elementy konstrukcji wi��by dachowej wykonane z

drewna iglastego klasy C-30 - wg rys. konstrukcyjnego;

-   pokrycie dachowe � blacha stalowa p�aska powlekana na �atach drewnianych lub deskowaniu;

-  przewody wentylacyjne z rur PCV �rednicy ø160;

d)  Obliczenia statyczne  szczegó�owe  elementów  konstrukcyjnych  w  archiwum  biura,

wykonane na podstawie programu Konstruktor 6.4.10.

e) Opis elementów konstrukcyjnych:

-  �ciany  zewn�trzne  no�ne �   w  sali  eksportacji  jako  wype�nienie  istniej�cych  otworów

drzwiowych zaprojektowano z pustaka ceramicznego klasy MAX 220 gr. 29cm oraz dope�-

nienie istniej�cej �ciany z pustaka ceramicznego klasy MAX 220 gr. 19cm na zaprawie wa-

pienno-cementowej M4 (ewentualnie na zaprawie klejowej), dodatkowo ocieplone 15cm war-

stw� styropianu EPS 80-036; 

-  �ciany  dzia�owe na  parterze  zaprojektowano  z  ceg�y  ceramicznej  pe�nej  gr.  12cm  na

zaprawie wapienno - cementowej M4 (ewentualnie na zaprawie klejowej), natomiast w na

poddaszu �ciank�  oddzielaj�c�  powierzchnie sali  zgromadze�  z  poddaszem nieu�ytkowym

nale�y  wykona�  z  pustaka  ceramicznego  klasy  MAX  220  gr.  19cm  z  dwoma  filarami

murowanymi  z  tego  samego  materia�u  o  przekroju  powierzchni  pustaka  MAX  220

usytuowanych w miejscu oparcia p�atwi dachowych;

 -    �cianka kolankowa, na  poddaszu  zaprojektowano  wzmocnienie  istniej�cych  �cianek  o

dodatkow�  warstw�  wewn�trzn�  z  pustaków  ceramicznych  MAX  gr.  19cm  na  zaprawie

wapienno-cementowej klasy M4 o wysoko�ci ca�kowitej ok. 80cm. Ca�o�� zostanie ocieplona

15cm warstw� styropianu EPS 80 -036. Dodatkowo �cianki zostan� wzmocnione wie�cem;

- nadpro�a - przyziemie: NP.1.1 � o wymiarach 25x30x250cm � 1szt; NP.1.2 � o wymiarach

25x33x140cm � 5szt; NP.1.3 � o wymiarach 25x33x250cm � 1szt; -  poddasze: NP.2.1 � o

wymiarach 15x12x20cm � 1szt;
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-  strop  podwieszany  nad  sal�  zgromadze� zostanie  wykonany  z  p�yt  oraz  GK-FI  gr.

2x12,5mm na ruszcie dwupoziomowym, z zimno-gi�tych profili stalowych C60 o rozstawie

co 40cm i przymocowany do konstrukcji wi��by dachowej za pomoc�  haków. Dodatkowo

strop zostanie ocieplonych we�n� mineraln� gr. 15+6cm.;

- wie�ce,  jako konstrukcj� wie�cz�c� i wzmacniaj�c� istniej�c� oraz projektowan� warstw�

�ciany  zewn�trznej  przyziemia  projektuje  si�  nast�puj�ce  wie�ce  obwodowe  �elbetowe:

W.1.1 - dwa pasy o wymiarach 25x30x352cm, W.1.2 o wymiarach 25x33x1856cm; W.2.3 o

wymiarach  25x20x880cm.  Pod  konstrukcj�  wi��by  dachowej  projektuje  si�  wie�ce

�elbetowe:  W.2.1  dwa  pasy  o  wymiarach  25x33x878cm  oraz  jeden  pas  o  wymiarach

25x33x1856cm;  W.2.2  dwa  pasy  o  wymiarach  25x30x352cm.  Wszystkie  konstrukcje

wie�ców zostan� wykonane z betonu C20/25 zbrojone pr�tami g�ównymi 6#12 ze stali A-III

(34GS) i strzemionami ∅6 co 25cm ze stali A-0 (St0S);

-podci�g,  nad  sal�  po�egna�,  zaprojektowany  zostanie  podci�g  stalowy  jednoprz�s�owy

oparty na  istniej�cych  �cianach  no�nych:   P.1.  -  (1szt.)   z  profilu  walcowanego HE200B

d�ugo�ci 550cm ze stali klasy 18G2A.

-  wi��ba  dachu, projektuje  si�  drewnian�  o  konstrukcji  j�tkowej  z  drewna  kl.  C30  o

rozpi�to�ci  w  �wietle  �cian  zewn�trznych,  w  cz��ci  g�ównej  814cm  nachyleniu  45°.

Konstrukcja wi��by zostanie wykonana z nast�puj�cych elementów konstrukcyjnych: mur�aty

(M1-M2)  14x14cm,  krokwie  (K1)  18x8cm  o  �rednim  rozstawie  75cm,  p�atwie  (P1-P2)

14x14cm, j�tka (J1) 18x8cm.

Elementy drewniane wi��by nale�y zaimpregnowa�  do granicy trudno zapalno�ci

�rodkiem PROMAPAINT;

- kominy:

- piony wentylacyjne pomieszcze� budynku zostan� wykonane z rur PCV160; 

Schody wej�ciowe: konstrukcji murowanej i betonowej bezpo�rednio u�o�one na gruncie o

nast�puj�cych parametrach: ilo��  stopni � 3, szeroko��  stopni � 35cm, �rednia wysoko��

stopni � 15cm, szeroko�� p�yty biegowej i podestu � ok. 250cm. Ca�o�� konstrukcji zostanie
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zabezpieczona  obustronnie  murkiem  z  ceg�y  ceramicznej  pe�nej  lub  klinkierowej  na

zaprawie cementowej gr. 38cm.

Podjazd dla niepe�nosprawnych przy wej�ciu od strony wschodniej:

� od poziomu gruntu wykona� �ciany fundamentowe z bloczków betonowych, b�d� te�

wyla�  beton,  nast�pnie  wype�ni�  przestrze�  pomi�dzy �ciankami  fundamentowymi

piaskiem, a nast�pnie grysem,

� na ca�ej szeroko�ci pochylni wy�o�y� kostk� brukow� gr. 6,0 cm na warstwie wi���cej

wykonanej z piasku i cementu gr. 4cm,

� wykona�  kraw��niki  wysoko�ci  min.  7cm oraz  por�cze  o  wysoko�ci  75  i  90  cm

(por�cze przed pocz�tkiem i ko�cem biegu przed�u�y� o 30cm.).

Parametry pochylni:

- ca�kowita wysoko�� pochylni: 15,0 cm

- nachylenie biegu: 8%  

- pochylnia jednobiegowa, d�ugo��: 190,0cm, szeroko�� = 150,0cm ( w tym 120,0cm

szeroko�� ruchu).

1.9. ROZWI�ZANIA WYKO�CZENIOWE BUDYNKU 

a) Izolacje

- przeciwwilgociowa pozioma  - 2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia budowlana PCV,

- przeciwwilgociowa pionowa � 2 x Abizol R+P,

- paraizolacja � 1 x folia DELTA REFLEX,

- termiczna i akustyczna sufitów podwieszanych i dachów � maty we�ny mineralnej  

  gr. 16+5cm,

- termiczna �cian zewn�trznych � styropian EPS 80-036 gr. 15cm,

- termiczna �cian fundamentowych - styropian XPS 100-038 gr. 8+7cm,

- termiczna pod�ogi na gruncie  � styropian EPS 100-038 gr. 10cm,

- termiczna stropu nad przyziemiem -  maty we�ny mineralnej gr. 16+5cm,

- pod pokryciem wiatro-izolacja oraz paro-izolacja z folii PCV.

b) Posadzki i pod�ogi

- terakota: pomieszczenie ch�odni, hall,  pomieszczenie gospodarcze,  przedsionek WC, WC

m��czyzn, WC kobiet i niepe�nosprawnych, korytarz;
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- gres: sala zgromadze� oraz sala wystawienia i po�egna�;

- kostka brukowa: podjazd dla niepe�nosprawnych oraz opaska wokó� budynku.

c) Parapety � wewn�trz kamienne lub z kompozytów kamiennych, natomiast na zewn�trz z

blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

d) Wyprawy tynkarskie  i pow�oki  malarskie

-   tynki wewn�trzne kat III cementowo-wapienne gr. 1,5cm;

-  tynki zewn�trze cienkowarstwowe strukturalne;

-  �ciany  w  pomieszczeniach  sanitarnych  -  �atwo  zmywalne  ceramiczne  �  glazura  do

wysoko�ci min. 200cm;

- �ciany w ch�odni wykonane z p�yt warstwowych z wype�nieniem termicznym oraz pow�ok�

stalow� powlekan� antykorozyjnie;

- w pozosta�ych pomieszczeniach pow�oki malarskie wewn�trzne �cian  i sufitów wykonane

w kolorach jasnych, dwukrotnie farb� akrylow�.

- impregnacja drewna konstrukcyjnego (uodpornienie na dzia�anie ognia, grzybów i owadów)

nale�y dokona� �rodkami nietoksycznymi dopuszczonymi do stosowania;

e)  Stolarka drzwiowa i  okienna -  Stolarka  okienna  i  drzwiowa -  stolarka  zewn�trzna  i

wewn�trzna o wymiarach znormalizowanych  drewniana lub z PCV. Parapety wewn�trzne �

�atwo  zmywalne  alternatywnie  kamienne,  lastrykowe  lub  z  PCV;  zewn�trzne  z  PCV lub

blachy powlekanej  o  kolorze dopasowanym do kolorystyki  budynku.  z  PCV ze szczelin�

wentylacyjn�  U=1,1W/m2K  i  wspó�czynniku  infiltracji  okien  i  drzwi  0,5-1,0  m3/

(m*h*daPa2/3). Zestawienie projektowanej stolarki okienno-drzwiowej pokazano na rys. nr

17.

f)  Pokrycie  dachu  oraz  obróbki  blacharskie� zaprojektowano  ze  stali  ocynkowanej

powlekanej. Odwodnienie dachu za pomoc� rynien (np. typu Marley wykonanych z PCV w

kolorze  pokrycia)  ∅125mm  i  rur  spustowych  ∅110mm  oraz  rynien  ∅110mm  i  rur

spustowych  ∅90mm.  Obróbki  dachowe  obejmuj�ce  uszczelnienia  wiatrowe,  opierzenia

komina  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  lub  powlekanej. Parapety  zewn�trzne  wykona�  z

blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze obróbek malarskich. Pasy podrynnowe,

szczyty dachu , okapy, os�ony wiatrowe � wyko�czy� podbiciem z blachy powlekanej.
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g) Instalacje wewn	trzne

Przebudowywany budynek b�dzie posiada� nast�puj�ce instalacje :

-  wewn�trzn�  instalacj�  wodn�  i  kanalizacyjn�  �  projekt  bran�owy  w  niniejszym

opracowaniu;

- wewn�trzn� instalacj� energii elektrycznej oraz ogrzewcz� elektryczn�  � projekt bran�owy

w niniejszym opracowaniu;

-  instalacj�  wentylacyjn�  mechaniczn� �  pomieszczenie  ch�odni  b�dzie  wentylowane

mechanicznie  nawiew-wywiew  wraz  z  ch�odzeniem  powietrza  zewn�trznego.  W

pomieszczeniach  sanitarnych  oraz  gospodarczym  b�dzie  umieszczona  wentylacja

mechaniczna  wywiewna  za  po�rednictwem  kana�ów  rurowych  ø160  PCV.  Do  wentylacji

zastosowane zostan� wentylatory osiowe sufitowe o niskim poziomie ci�nienia akustycznego.

Nawietrzanie  pomieszcze�  sanitarnych  i  hallu  odbywa�  si�  b�dzie  po�rednio  przez

nawietrzniki  drzwiowe  oraz  nadokienne  higrosterowane,  a  tak�e  wentylacj�  nawiewn�

umieszczon�  w  pomieszczeniach  s�siednich.  Sala  zgromadze�  oraz  sala  wystawienia  i

po�egna� b�d� posiada�y wentylacj� mechaniczn� nawiewno-wywiewn� z odzyskiem ciep�a.

Wy�ej  wymienione  pomieszczenia  nawietrzane  b�d�  równie�  bezpo�rednio  przez

nawietrzniki nadokienne higrosterowane.

       

h) Dostosowanie budynku do osób o obni�onej zdolno�ci ruchowej

    Budynek  b�dzie posiada�  toalet�  przeznaczon�  dla  osób niepe�nosprawnych  w której:

-  zostanie  zapewnione  odpowiednie  pole  manewrowe  dla  wózka  150x150cm;

- wysoko��  miski  ust�powej  b�dzie dostosowana do wysoko�ci  siedziska wózka 48cm od

posadzki;  

- aby umo�liwi� osobie niepe�nosprawnej transfer boczny z wózka na misk�  ust�pow�,  jej

d�ugo�� b�dzie mie� 70cm;

-  górna  kraw�d�  umywalki  zostanie  umieszczona  na  wysoko�ci  80cm  od  posadzki;

-  lustro,  uchylne  z  regulacj�  k�ta  nachylenia  dostosowane  do osoby siedz�cej  na  wózku;

- przy umywalce i misce ust�powej zamontowane zostan� por�cze uchylne lub sta�e, po dwie

przy umywalce (50 lub 60 cm d�ugo�ci) i  dwie przy misce ust�powej (co najmniej  jedna

uchylna, min 70 cm d�.).

Uwagi do budowy!

Wokó� budynku wykona�  opask�  szeroko�ci 0,5m z p�yt  betonowych  50x50x7 lub kostki

betonowej brukowej barwionej ze spadkiem 2 % od budynku.
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1. Wszystkie  stosowane  materia�y  powinny  mie�  atesty  stwierdzaj�ce  zgodno��

z obowi�zuj�cymi przepisami i wymaganiami higieniczno - sanitarnymi i budowlanymi.

2. Materia�y  budowlane  musz�  posiada� �wiadectwo  lub  atest  dopuszczaj�cy  do

stosowania w budownictwie na terenie RP. 

3. Ze  wzgl�du  na  konieczno��  zapewnienia  w�a�ciwej  jako�ci  robót,  nale�y

rygorystycznie przestrzega�  odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru

robót, z zachowaniem wymaga� w zakresie BHP i ochrony przeciwpo�arowej. 

4. W  trakcie  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  nale�y  respektowa�  wskazane  do

stosowania wymagania zawarte m.in. w:  

-  ustawie z  dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2013 Nr 0 poz.1409 z

pó�niejszymi zmianami).  

- rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr

75, poz. 690 ze zmianami).  

5. Szczegó�y  nie  uj�te  w  niniejszym  opracowaniu,  zwi�zane  z  wykonaniem

poszczególnych robót i  elementów budynku nale�y realizowa�  zgodnie z odpowiednimi

instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych,  obowi�zuj�cymi  polskimi  normami  oraz  wymaganiami  producentów

materia�ów budowlanych.

6. Ewentualne zmiany w projekcie, co do przyj�tych rozwi�za� materia�owych, mo�na

dokona� wy��cznie stosuj�c materia�y posiadaj�ce podobne lub lepsze parametry fizyczne

oraz mechaniczne.

1.10 . WYTYCZNE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

a) Przedmiot prac rozbiórkowych.

Przedmiotem  prac  rozbiórkowych  s�:  pokrycie  i  konstrukcja  istniej�cego  dachu,

�cianka  kolankowa  oraz  szczytowa  poddasza,  �cianka  dzia�owa  przyziemia,  posadzka

betonowa, a tak�e ca�o�� konstrukcji szopy (zadaszenie i �ciany).

b) Dane ogólne.

Teren  na  którym  prowadzone  s�  prace  rozbiórkowe,  powinien  by�  ogrodzony  i

oznakowany w sposób zabezpieczaj�cy osoby nie zatrudnione na budowie przed wej�ciem na

teren obiektu. Roboty powinny by�  prowadzone tak, aby nie zosta�a naruszona stateczno��



18

rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywo�a�o

utraty stateczno�ci i przewrócenia si� innego fragmentu konstrukcji. 

Podczas wiatru  je�eli  zachodzi mo�liwo��  przewrócenia  cz��ci  konstrukcji  obiektu

roboty  rozbiórkowe  nie  b�d�  prowadzone.  Roboty  rozbiórkowe  nale�y  wstrzyma�  w

przypadku  gdy  pr�dko��  wiatru  przekracza  10m/s.  Nie  dopuszczalne  jest  dokonywanie

rozbiórki  przez  podkopywanie  lub  podcinanie  konstrukcji  od  do�u.  Roboty  rozbiórkowe

nale�y  wykona�  z  zachowaniem  maksimum  ostro�no�ci,  nale�y  przestrzega�  przepisów

bezpiecze�stwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególno�ci:

- stosowa� odpowiednie narz�dzia i sprz�t,

- stosowa� urz�dzenia zabezpieczaj�ce i ochronne

- stosowa� �rodki zabezpieczaj�ce pracowników

- zapewni� bezpiecze�stwo publiczne.

c) Dane szczegó�owe:

a) Rozbiórka  pokrycia  dachowego  i  obróbek  blacharskich.  Rozbiórk�  pokrycia

prowadzi� od góry kalenicy w kierunku okapu. 

b) Rozbiórka drewnianej wi��by dachowej. Kolejno, poczynaj�c od kalenicy, odcina� od

�cianek stolcowych uk�ady krokwiowe i opuszcza� na teren.

c) Rozbiórka �cian kolankowych oraz warstw pod�ogowych poddasza. 

d) Rozbiórka konstrukcji dachu oraz �cian szopy.

e) Rozbiórka �cianki dzia�owej oraz posadzki betonowej.

       

d) Segregacja odpadów, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materia�y nale�y segregowa� i oddziela�

te, które mog� by� wykorzystane jako surowce wtórne. W budynku nie s� wbudowane ani nie

by�y  eksploatowane  materia�y  szkodliwe  wymagaj�ce  spe�nienia  szczególnych  wymogów

podczas rozbiórki i utylizacji. Pozosta�e elementy jak drewno, pora�one s� w ró�nym stopniu

przez  korozj�  biologiczn�  i  z  tego  powodu,  praktycznie  nie  nadaj�  si�  do  ponownego

wbudowania.  Pora�one  drewno  mo�e  pos�u�y�  jako  materia�  opa�owy.  Zaznaczy�  jednak

nale�y, �e palenie drewna na miejscu, jako sposób jego utylizacji jest niedopuszczalne.

e) Wymagania dotycz�ce sprz	tu i maszyn

             Roboty zwi�zane z rozbiórk� b�d� wykonywane r�cznie i mechanicznie. Wykonawca

b�dzie  pos�ugiwa�  si�  sprz�tem  zapewniaj�cym  spe�nienie  wymogów  jako�ciowych,
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ilo�ciowych  i  wymogów bezpiecze�stwa.  Zastosowany przy prowadzeniu robót sprz�t  nie

b�dzie powodowa� uszkodze� pozosta�ych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca b�dzie

u�ywa� jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp�ywu na �rodowisko i

jako�� wykonywanych robót.

1.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ 

1.11.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw� opracowania stanowi� :

-  ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpo�arowej (Dz.U. Nr 81, poz.351),

-  rozporz�dzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia 2002 r  w sprawie  warunków

technicznych  jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie  (  Dz. U nr 75 z

15.IV. 2002 r. z pó�niejszymi zmianami),

- rozporz�dzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki

Terenowej  i  Ochrony  �rodowiska  z  dnia  9  kwietnia  1977r  .  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�  instalacje  elektroenergetyczne,  urz�dzenia

o�wietlenia elektrycznego ( Dz. U . 1977 r. NR 14 , poz 58 ),

-  rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109.

poz 719),

 -  rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w

sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg po�arowych  (Dz. U. Nr

124, poz 1030),

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego  pod wzgl�dem ochrony przeciwpo�arowej

(Dz.U. Nr.121,poz.1137 z pó�niejszymi zmianami).

1.11.2. KATEGORIA ZAGRO�ENIA LUDZI

Obiekt u�yteczno�ci publicznej parterowy z poddaszem nieu�ytkowym nad cz��ci� sanitarn�.

Ilo�� u�ytkowników rozbudowywanego obiektu wynosi� b�dzie  	 50 osób.

              Obiekt zalicza si	 do kategorii zagro�enia ludzi ZL III

1.11.3.  KLASA  ODPORNO�CI  PO�AROWEJ  BUDYNKU  ORAZ  ODPORNO��

OGNIOWA I STOPIE� ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA. 
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Budynek  zakwalifikowano  do  klasa  D  odporno�ci  po�arowej.  Poszczególne

elementy budynku odpowiadaj� poni�ej podanej minimalnej odporno�ci ogniowej, okre�lonej

w minutach:

Klasa

odporno�ci

po�arowej

budynku

Elementy budynku

G�ówna  konstrukcja

no�na)

Stropy �ciany Dachy 

G�ówna

konstrukcja

no�na

Konstrukcja

dachu

Strop Stopie�
rozprzestrzeni

ania ognia

�ciana

zewn�trzna

�ciana

wewn�trzna

Przekrycie

dachu

Stopie�
rozprzestrzeni

ania ognia

D R30 nie stawia

si�
wymaga�

REI30 NRO EI30   nie stawia

si�
wymaga�

   nie

stawia si�
wymaga�

NRO

Oznaczenia w tabeli:

min. � minuty,   NRO� nie rozprzestrzeniaj�ce ognia,   

SRO� s�abo rozprzestrzeniaj�ce ognia,   

       Elementy  oddziele�  przeciwpo�arowych  powinny  odpowiada�  poni�ej  podanym

warto�ciom odporno�ci ogniowej podanej w minutach:

Klasa  odporno�ci  po�arowej

budynku

Minimalna  odporno��  ogniowa

oddzielenia  przeciwpo�arowego  w

min.

Minimalna odporno�� ogniowa drzwi

D REI 60 stropów EI 60

Wszystkie zastosowane materia�y w stosunku do których wymagana jest odporno��

ogniowa posiada�y b�d� atesty polskich instytutów.

1.11.4. PRZEWIDYWANA WIELKO�� OBCI��ENIA OGNIOWEGO

        Przyjmuje si�, �e g�sto�� obci��enia ogniowego w ca�ej cz��ci budynku nie przekroczy

500MJ/m2.

                                                      

1. 11.5. PODZIA� OBIEKTU NA STREFY PO�AROWE

Budynek  stanowi  jedn�  stref�  po�arow�,  dopuszczalna  powierzchnia  strefy  po�arowej  �

8000,00 m2

1.11.6. POWIERZCHNIA , WYSOKO��, ILO�� KONDYGNACJI

Zestawienie podstawowych wielko�ci charakteryzuj�cych obiekt:

Powierzchnia zabudowy:                                                                                              162,22m2

Powierzchnia ca�kowita budynku:                                                                                267,51m2

Powierzchnia ca�kowita przyziemia                                                                             186,10m2
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Powierzchnia ca�kowita poddasza                                                                                  81,41m2

Powierzchnia netto budynku:                                                                                       197,23m2

Powierzchnia netto przyziemia:                                                                                   130,00m2

Powierzchnia netto poddasza:                                                                                       67,23m2

Powierzchnia u�ytkowa:                                                                                             130,00m2

Kubatura brutto:                                                                                                         1154,55m3

Wysoko�� do gzymsu:                                                                                             4,16-5,33m

Wysoko�� do kalenicy:                                                                                          8,17-10,00m

D�ugo�� budynku                                                                                                           17,50m

Szeroko�� budynku                                                                                                          8,80m

Wysoko�� kondygnacji w �wietle:                                                    przyziemie 2,50m, 6,50m

                                                                                                                 poddasze 1,16-5,12m

Nachylenie po�aci dachu:                                                                                                      45o

Budynek  u�yteczno�ci  publicznej  niepodpiwniczony,  parterowy  z  poddaszem

nieu�ytkowym  nad cz��ci�  sanitarn�.  Budynek  nie przekracza 12m ��cznie ponad poziom

terenu - budynek niski. 

1.10.7. WYPOSA�ENIE W PODR�CZNY SPRZ�T GA�NICZY. 

Obiekt zostanie wyposa�ony  w podr�czny sprz�t ga�niczy umieszczony w miejscach

do tego wyznaczonych tj. ga�nice  proszkowe GP4x - ABC w ilo�ci �r. 2 szt. na 100m2 pow.,

doj�cie do ga�nicy max. 30m.

1.10.8. ZAOPATRZENIE W WOD� DO ZEWN�TRZNEGO GASZENIA PO�ARU

Do  zewn�trznego  gaszenia  po�aru  budynku  przewiduje  si�  hydrant  zewn�trzny  (na

dzia�ce  pasa  drogowego  po  tej  samej  stronie  ulicy)  nadziemny  umieszczony  na  sieci

wodoci�gowej w odleg�o�ci nie przekraczaj�cej 75m od budynku (ok. 40m). Wydajno�� sieci

hydrantowej powinna wynosi� 20dm3/s.

1.10.9. WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI

DRÓG I POMIESZCZE�

Ewakuacja z budynku odbywa si�  za pomoc�   poziomych dróg komunikacji ogólnej

s�u��cych celom ewakuacji. Z poziomu przyziemia istniej� nast�puj�ce wyj�cia bezpo�rednio
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na zewn�trz obiektu: dwa bezpo�rednie wyj�cie z sali zgromadze� (od pó�nocy i wschodu)

oraz jedno bezpo�rednie wyj�cie od po�udnia.

Szeroko��  wyj�cia  ewakuacyjnego  (drzwi)  dostosowano  do  liczby  osób  mog�cych

przebywa� jednocze�nie w pomieszczeniu, przyjmuj�c 0,6m szeroko�ci wyj�cia na 100 osób,

lecz nie mniej ni�  0,9m w �wietle. Szeroko��  poziomych dróg ewakuacyjnych  wynosi  nie

mniej  ni�  1,2m  przyjmuj�c  0,6m  na  100  osób  mog�cych   przebywa�   w  danej  strefie

ewakuacyjnej.  Wyj�cie ewakuacyjne nale�y odpowiednio oznakowa�.

1.11.10. ODLEG�O�� OD OBIEKTÓW S�SIEDNICH

Budynek  zlokalizowany  jest  w  odleg�o�ci  spe�niaj�cej  warunki  ochrony

przeciwpo�arowej. 

1.11.11.  DROGI PO�AROWE.

          Dojazd przeciwpo�arowy zapewniony jest wjazdem na teren szer. 4,5m w ramach

istniej�cego zjazdu z drogi powiatowej oraz drogi dojazdowej. Do budynku nale�y zapewni�

dojazd na utwardzony teren przed budynkiem.

1.11.12.  ZAGRO�ENIE WYBUCHEM

Nie wyst�puje w  tym przypadku zagro�enie wybuchem.

1.11.13.  PARAMETRY  PO�AROWE  WYST�PUJ�CYCH  MATERIA�ÓW

PALNYCH  

W  obiekcie  nie  przewiduje  si�  sk�adowania  ani  magazynowania  materia�ów  �atwo

palnych.

1.11.14.  SPOSÓB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPO�AROWEGO  INSTALACJI

U�YTKOWYCH

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpo�arowy wy��cznik pr�du funkcjonuj�cy

zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami.  Przeciwpo�arowy  wy��cznik  pr�du  umieszczony

zostanie w pobli�u wej�cia do obiektu. Obiekty nale�y wyposa�y� w instalacj� odgromow�.

Wszystkie zastosowane oprawy o�wietleniowe  powinny posiada� atesty lub certyfikaty.
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1.11.15. ELEMENTY WYKO�CZENIA WN�TRZ.

Stosowanie do wyko�czenia wn�trz z materia�ów �atwo zapalnych, których produkty

rozk�adu termicznego  s� bardzo toksyczne lub intensywnie dymi�ce, jest zabronione.

Ok�adziny sufitów nale�y wykonywa�  z materia�ów niepalnych lub niezapalnych, nie

kapi�cych i nie odpadaj�cych pod wp�ywem ognia.

Powy�sze  elementy  powinny  posiada�  stosowne  atesty  potwierdzaj�ce  klasyfikacj�

ogniow�. 

mgr in�. arch. Andrzej Papierz   110/90/W"

mgr in�. arch. Zbigniew Doktór   227/KL/72

in�. Jadwiga Janeczek    KL-1/99

mgr in�. Rados�aw Stanecki

Wrzesie� 2015
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1.12. INSTALACJE SANITARNE.

Przedmiotem  opracowania  jest  instalacja  centralnego  ogrzewania,  zimnej  i  ciep�ej

wody,  kanalizacji  sanitarnej,  instalacji  ch�odniczej  oraz  wentylacji  w  budynku  kaplicy

pogrzebowej zlokalizowanej w miejscowo�ci Ga�, na dzia�ce o nr ewid. 1524/2, gmina Ga�.

Zakres opracowania obejmuje:

 -  obliczenie  wspó�czynnika  przenikania  ciep�a  poszczególnych  przegród  budowlanych,

obliczenie strat ciep�a pomieszcze� dobór grzejników, 

-  dobór  wodomierza  zimnej  wody  oraz  �rednic  rur  instalacji  wody  zimnej,  ciep�ej  oraz

kanalizacji sanitarnej;

- dobór elementów instalacji wentylacji i ch�odzenia.

1.12.1 INSTALACJA C.O.

a) OPIS SYSTEMU OGRZEWCZEGO

W zwi�zku z projektowan�  nadbudow�  i  przebudow�  budynku,  pomieszczenia

zostan�  wyposa�one w na�cienne konwektorowe modu�owe grzejniki  elektryczne np. typu

NOGEN. Dobór grzejników przedstawiono w tabeli poni�ej.

b) WSPÓ�CZYNNIKI OBLICZENIOWE PRZEGRÓD

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody �ciany zewn�trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K]
Wsp.Uc wg WT 2014

[W/m2�K]
Warunek spe�niony

1 �ciana zewn�trzna gr. 56 SZ 2 0,21 0,25 Tak

2 �ciana zewn�trzna gr. 50 SZ 1 0,20 0,45 Tak

3 �ciana zewn�trzna gr. 48 SZ 4 0,20 0,45 Tak

4 �ciana zewn�trzna gr. 37 SZ 5 0,21 0,45 Tak

5 �ciana zewn�trzna ch�odni SZ 3 0,14 0,90 Tak

II. Przegrody dach

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K]
Wsp.Uc wg WT 2014

[W/m2�K]
Warunek spe�niony

1 Skosy D 1 0,18 0,30 Tak

III. Przegrody pod�ogi na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K]
Wsp.Uc wg WT 2014

[W/m2�K]
Warunek spe�niony

1 Pod�oga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

IV. Przegrody �ciany wewn�trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K]
Wsp.Uc wg WT 2014

[W/m2�K]
Warunek spe�niony

1 �ciana wewn. gr. 16 SW 2 0,88 1,00 Tak

2 �ciana wewn. gr. 42 SW 1 0,75 1,00 Tak

3 �ciana wewn�trzna SW 4 0,20 0,30 Tak

4 �ciana wewn. ch�odni SW 3 0,34 1,00 Tak

V. Przegrody stropy wewn�trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K]
Wsp.Uc wg WT 2014

[W/m2�K]
Warunek spe�niony

1 Strop przyziemia STW 1 0,17 0,20 Tak

2 Strop podwieszony STW 2 0,16 0,20 Tak
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VI. Przegrody drzwi wewn�trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K]
Wsp.Uc wg WT 2014

[W/m2�K]
Warunek spe�niony

1 Drzwi wewn�trzne Dw3-4 1,50 Brak wymaga� Tak

2 Drzwi wewn�trzne Dw1 1,50 Brak wymaga� Tak

3 Drzwi ch�odni Dw2 0,70 Brak wymaga� Tak

VII. Przegrody drzwi zewn�trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K]
Wsp.Uc wg WT 2014

[W/m2�K]
Warunek spe�niony

1 Drzwi zewn�trzne DZ 1 1,70 1,70 Tak

2 Drzwi zewn�trzne DZ 2 1,70 1,70 Tak

Parametry przegród przezroczystych

VIII. Okna zewn�trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol
Wsp. U

[W/m2K]
Wsp. g

Wsp.U wg WT
2014

[W/m2�K]

Wsp.g wg WT
2014 

Warunek spe�niony

Umax g

1 Okno zewn. O3 1,10 0,70 1,30 0,35 Tak Nie dotyczy

2 Okno zewn. O1 1,10 0,70 1,80 0,35 Tak Nie dotyczy

3 Okno zewn. O2 1,10 0,70 1,80 0,35 Tak Nie dotyczy

Obliczeniowa temperatura zewn�trzna -20°C

c) STRATY CIEP�A W POMIESZCZENIACH I DOBÓR GRZEJNIKÓW

   Nazwa pom.

Projekt.
Temp.

Pow.
pom.

Kubat.
wewn.

Straty
ciep�a
przez

przenik.

Wentyla.
straty
ciep�a

Nadwy�ka
mocy

cieplnej

Ca�kowite
obci��enie

cieplne

Typ dobranego grzejnika

θint,i Ai Vi ΦT,i ΦV,i ΦRH,i ΦHL,i Typ/d ./wys./szer./moc

oC m2 m3 W W W W Typ/mm/mm/mm/W

1+2!Sala!
zgromadze�+!sala
wystawienia!

12,00 92,47 601,06 2472,6 3879,0 1479,5 7831,1
5x48X/840/484/150/1200W
2x48X/840/484/150/1000W

4!Hall! 12,00 7,91 19,78 356,2 0,0 174,0 530,2 1x24X/480/285/150/600W

5!Pomieszczenie!
gospodarcze!

16,00 6,06 15,15 235,5 21,7 133,3 390,5 1x24X/480/285/150/400W

6!Przedsionek!
WC!

16,00 2,00 5,00 27,7 0,0 44,0 71,7
1x24X/480/285/150/400W

7!WC!m��czyzn! 20,00 1,84 4,60 72,4 4,9 40,5 117,7

8!WC!
kobiet/niepe nospr
awnych 20,00 4,42 11,05 160,5 11,7 97,2 269,4 1x24X/480/285/150/400W

9!Korytarz! 12,00 5,67 14,18 110,6 0,0 124,7 235,4 1x24X/480/285/150/400W

SUMA 130,00 694,88 9446,0 10200

d) STRATY CIEP!A I DOBÓR URZ�DZENIA CH!ODNICZEGO

3!Pomieszczenie!
ch odni

4,00 9,63 24,08 29,3 785,7 211,9 1026,9
Ch odnica!FWRC!20.31.E1

wydajno��!1560W
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e) PARAMETRY INSTALACJI:

- Zapotrzebowania ciep�a dla ca�ego budynku                                          - 10472,9W

- Parametry czynnika / medium/ (c.o + wentylacja)                                 - 75/65oC

- Projektowane obci��enie cieplne na powierzchni� (
A)                        - 62,19W/m2

- Projektowane obci��enie cieplne na kubatur� (
V)                               - 11,63W/m3

f) ELEMENTY INSTALACJI: 

            Elektryczny system grzewczy zostanie zbudowany z grzejników konwektorowych

elektrycznych typu np. NOGEN  o obni�onym zu�yciu energii elektrycznej i zwi�kszonej wy-

dajno�ci cieplnej. Konstrukcja wewn�trzna ka�dego z elementów grzejnych ma posta� radia-

tora, która ogrzewa pomieszczenia poprzez wymian� powietrza podnosz�c zimne powietrze z

do�u, ogrzewaj�c je i unosz� do góry, tworz�c cykl rotacyjny, dzi�ki któremu odbywa si� wy-

miana ca�ego zimnego powietrza. Grzejniki posiadaj� tak zwany �mi�kki start�, który wyd�u-

�a �ywotno�� grza�ki zarazem nie powoduje uderzenia w sie� w momencie w��czenia, lecz

rozgrzewa si� �agodnie. S� bezpieczne dla otoczenia � ich obudowa nie nagrzewa si� � nie ist-

nieje ryzyko oparzenia. Grzejniki posiadaj� podwójne zabezpieczenie termiczne, które zabez-

piecza grzejnik przed nadmiernym rozgrzaniem si� na skutek niew�a�ciwego u�ytkowania, nie

obni�aj� naturalnej wilgotno�ci powietrza, nie wywo�uj� efektu palenia kurzu, bezwonne. 

1.12.2.  INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEP�EJ

a) ELEMENTY I MONTA�

- Przewody instalacji wody zimnej i ciep�ej � z rur wielowarstwowych RADOPRESS z PE-

X/AI/PE-X

- Projektuje si� prowadzenie rur instalacji wody zimnej i ciep�ej:

   - w bru�dzie �ciennej � pion wody

  -  rozprowadzenie  przewodów od  pionu  do  baterii  czerpalnych  prowadzi�  na  poziomie

wylewki betonowej pod projektowan� izolacja termiczna ze styropianu

-  Monta�  instalacji  z  rur  wielowarstwowej  typu  PE-X/AI/PE-X �  systemu  RADOPRESS

powinien by�  prowadzony w oparciu o dokumentacj�  techniczn�.  Nale�y stosowa�  ogólne

warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych.

- Przewody wody zimnej, cwu prowadzone w warstwie posadzkowej oraz w bru�dzie �ciennej

nale�y prowadzi� przy zastosowaniu izolacji termicznej, w rurze ochronnej �peszel�.
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- �ród�em ciep�a dla przygotowania c.w.u b�d� przep�ywowe podgrzewacze typu M3 i M3-O

firmy  Clage.  Urz�dzenia  te  wymagaj�  zastosowania  armatury  do  bezcisnieniowych

podgrzewaczy wody.

-  Uwaga:  u�o�enie,  monta�  oraz  próby  ci�nieniowe  rur  wody  zimnej,  cwu  �  zgodnie  z

wytycznymi �Systemy Instalacji Wodoci�gowych i Grzejnikowych � Poradnik Projektanta�

oraz wytycznych producenta rur.

b) OBLICZENIA INSTALACJI WODOCI�GOWEJ

1. Okre�lenie zapotrzebowania wody dla budynku
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2. Dobór �rednic przewodów i wyznaczenie strat ci�nienia na odcinkach
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3. Wyznaczanie najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego w instalacji

����������:
Suma strat ci�nienia liniowych:

�pl = 1a + 3a + 5a + 7a + 9a+11a+12a+14a  = 

         =  4,09 + 0,60 + 4,98 + 0,90 + 2,53 + 1,74 + 2,22 + 13,07               
�pl = 30,13 kPa 
�pl = 0,03013 Mpa

Suma strat ci�nienia miejscowych:

�pm = 30% * �pl

�pm = 30% * 0,03013 Mpa = 0,00904 Mpa

Suma strat ci�nienia miejscowych i liniowych:

�p = �pl + �pm

�p = 0,03013 Mpa + 0,00904 Mpa = 0,03917 Mpa

4. Dobór zestawu wodomierzowego

4.1 Dobór wodomierza

qn = 1,82 dm3/s = 3,6 * 1,82 m3/h
qn = 6,55 m3/h
Dla 6,55 m3/h dobrano wodomierz IS10:

�rednica nominalna DN=40mm

Maksymalny roboczy strumie� obj�to�ci qp = 10 m3/h

Maksymalny strumie� obj�to�ci qs = 20 m3/h

Sprawdzenie poprawno�ci doboru wodomierza:

- co do przep�ywu � qn = qs/2   -  6,55 m3/h <  20 m3/h/2 = 10 m3/h
- co do �rednicy � DN �  dn - 40mm � 32mm

Wysoko�� strat na wodomierzu (z nomogramu)
�pwd = 13kPa = 0,013Mpa <  0,2Mpa (PN-92/B-01706 p2.5 str.3)

4.2. Dobór zaworu antyska�eniowego

Jako zawór antyska�eniowy dobrano zawór typu EA 251 dla �rednicy nominalnej DN= 11/2

cala (40mm). Dla qn = 6,55m3/h odczytano straty na zaworze: 

�p(iz) = 0,36 m s�upa wody
�p(iz) = 0,0036 Mpa

4.3. Dobór filtra

Dobrano filtr mechaniczny siatkowy z osadnikiem typu Y222 z po��czeniem gwintowym. 

Dla przep�ywu qn = 6,55 m3/h  i  DN= 11/2 cala (40mm) odczytano strat� na filtrze równ�:
�p(f) = 0,75 m s�upa wody
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�p(f) = 0,0075 Mpa

5. Wyznaczenie minimalnego ci�nienia wody dla instalacji

;������������'�������������������� 
�'�<
pw = 0,1 Mpa
;����������'��= ����������'������'�����������=�>��� ������������� 
����<
PH = hg * g * �w

hg = Wys. geometryczna wynikaj�ca z ró�nicy rz�dnych po�o�enia przewodu wodoci�gowego ulicznego i punktu

czerpalnego najwy�ej po�o�onego

g = przyspieszenie ziemskie = 9,81m/s2

�w = g�sto�� wody = 1000 kg/m3

PH = 0,25* 9,81 * 1000 = 2452,5 kg/m*s2 =  0,2453 N/m2 

PH =   0,0025 Mpa

5.1 Dla wody zimnej

PH = hg * g * �w + pw + �p + �p(wd) + �p(iz) + �p(f) + �pwym

PH = 0,25m* 9,81m/s2 * 1000kg/m3 + 0,1Mpa + 0,03917Mpa + 0,013Mpa + 0,0036 Mpa + 

0,0075Mpa

 PH = 0,0025 Mpa + 0,1633 Mpa 

 PH = 0,1658Mpa <  0,3Mpa

1.12.3 KANALIZACJA SANITARNA

-  Przewody  z  rur  PVC,  ��czone  za  pomoc�  uszczelek  gumowych  wg  PN-81/C-89205,  i

kszta�tek wg PN-81/C-89203.

- Piony kanalizacyjne prowadzi� w szachtach / bruzdach/ budowlanych �ci�le oznaczonych

wg proj.

- Piony  musz�  by�  uzbrojone  w  rewizje  i  zako�czone  wywiewkami  lub  kominkami

wentylacyjnymi.

- Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych rur� wywiewn� Ø160mm.

- Przybory sanitarne typu standard, dost�pne w handlu.

- Baterie czerpalne � przyj�to  - stoj�ce.

- Do kontroli przewidziano czyszczarki rewizyjne zamykane hermetycznie.

-  Odprowadzenie  �cieków.  �cieki  odprowadzone  b�d�  do  kanalizacji  sanitarnej  poprzez

projektowane przy��cze.

1.12.4  WENTYLACJA I CH�ODZENIE

               Instalacja wentylacji nawiewnej zosta�a zaprojektowana tak by powietrze �wie�e

w  ilo�ci  1000m3/h  (100%)  w  okresie  lata  oraz  200m3/h  (20%)  w  okresie  zimy  by�o

nawiewane do sali  zgromadze�  oraz sali  po�egna�.  Wyci�g przewidziano równie�  z w/w
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pomieszcze�. Wentylacj� w pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniu gospodarczym

przewidziano jako mechaniczn� wywiewn�. 

                 Instalacja nawiewna oparta jest na zastosowaniu wentylatora kana�owego TD800/200

SILENT. Wentylator znajduje si� w skrzyni akustycznej, która ogranicza rozchodzenie si�

ha�asu.  W  skrzyni  akustycznej  przed  wentylatorem  zaprojektowano  filtr  klasy  EU3.

Skrzynia akustyczna musi posiada� boczn� rewizje umo�liwiaj�c� serwis wentylatora oraz

wymian�  filtra. Powietrze czerpane jest na pomoc�  czerpni �ciennej  zabezpieczonej przed

wnikaniem opadów atmosferycznych,  spód czerpni minimum 2,8m od poziomu terenu. Na

kanale  nawiewnym,  w  niedalekiej  odleg�o�ci  od  czerpni,  zastosowano  samozamykacz

zapobiegaj�cy  nap�ywowi  powietrza  przy  wy��czonym  wentylatorze.  Za  wentylatorem

nawiewnym zaprojektowano elektryczn� nagrzewnic� kana�ow� CB 200/2,1 o mocy 2,1kW.

W  okresie  zimy  ilo��  powietrza  �wie�ego  powinna  by�  zmniejszona  do 200m3/h  by

nagrzewnica mog�a dogrza� powietrze od -20°C do +4°C. Zaprojektowanie  nagrzewnicy o

wi�kszej mocy by�o niewskazane ze wzgl�du na ograniczony zapas mocy elektrycznej w

lokalu.  Nagrzewnica  elektryczna  sterowana  b�dzie  za  pomoc�  pulsera  w  oparciu  o

temperatur�  powietrza  nawiewanego,  b�dzie  mierzon�  za  pomoc�  czujki  kana�owe  za

nagrzewnic�.  Nagrzewnica  b�dzie  si�  za��cza�  je�li  temperatura  powietrza nawiewanego

b�dzie ni�sza ni� +4°C. Nagrzewnica dodatkowo zabezpieczona jest za pomoc� presostatu

mierz�cego ró�nic� ci�nienia w kanale przed oraz za wentylatorem nawiewnym. Nagrzewnica

nie mo�e si� za��czy� je�li nie pracuje wentylator nawiewny, oraz musi si� natychmiast

wy��czy�  gdy  wentylator  nawiewny  przestanie  t�oczy�  powietrze.  Instalacja  wyci�gowa

posiada  jeden  uk�ad  który  wyci�ga  powietrze  z  sal  zgromadzenia  i  po�egna�.

Pomieszczenia te s�  wentylowane wentylatorem kana�owym  TD800/200. Wentylator ma

pracowa�  stale  by  zapobiec  mo�liwo�ci   przenikania   uci��liwych  zapachów  do  innych

pomieszcze�.  Wentylator  zasili�  niezale�nie i wyposa�y�  we w��cznik  on/off.  Wentylator

nawiewny TD800/200 oraz wentylator wyci�gowy TD800/200 wyposa�one s� w niezale�ne

regulatory  REB-1.  Regulatory  za��czaj�  oraz  wy��czaj�  w/w wentylatory  oraz  steruje  ich

wydajno�ci�.  W  sali  zgromadze�,  gdzie  znajduje  si�  sufit  podwieszany  do  wyrównania

ci�nienia  zastosowano  elastyczne  przewody  izolowane  zako�czone  zaworami

wentylacyjnymi.  W  sali  zgromadze�, dwa  kana�y  nawiewne  zako�czone  s�  kratkami

wentylacyjnymi wyposa�one w przepustnice regulacyjne obsadzone w �cianie pomieszczenia,

natomiast  w  sali  po�egna�  anemostatem  sufitowym.  W  sali  zgromadze�  oraz  po�egna�

przewody wyci�gowe zako�czone s�  dokr�canymi okr�g�ymi zaworami  wyci�gowymi. W

pomieszczeniach WC oraz pomieszczeniu gospodarczym wentylator  zamontowany jest
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bezpo�rednio  na  kanale  wyci�gowym  i  nie  wymaga  dodatkowych  przewodów

wentylacyjnych. W drzwiach prowadz�cych do WC nale�y zastosowa� otwory wentylacyjne.

Nawietrzanie  pomieszcze�  sanitarnych  odbywa�  si�  b�dzie  po�rednio  przez  nawietrzniki

drzwiowe.  Pozosta�e  pomieszczenia  nawietrzane  b�d�  bezpo�rednio  przez  nawietrzniki

nadokienne higro-sterowane

Parametry pomieszcze�

Nr

pom

Nazwa 

pom. Kubatura

Projekt

.

temp.

pom.

Nat��eni

e

o�wietle

nia

System

wentylacji

Nawiew

[m3/h]

Wywiew

[m3/h]

Dobór

wentylatora

1 2 4 5 6 7 8 9 10

 1. Sala zgromadze� 422,52m3 +12ºC 100 lx Mechaniczna

nawiew-

wywiew

20*50

osób =

1000

1000

Kana�owe

TD800/200

SILENT2.
Sala  wystawienia

i po�egna�
60,10m3 +12ºC 200 lx

3.
Pomieszczenie

ch�odni
 24,08m3 +4ºC 50 lx

mechaniczna

nawiewno-

wywiewna

4w/h

4w/h 4w/h
SILENT

100

4. Hall 19,78m3 +12ºC 100 lx
Po�rednia,

infiltracja

Po�rednia,

infiltracja

1w/h

Po�rednia,

infiltracja

1w/h

-

5.

Pomieszczenie 

Gospodarcze/

porz�dkowe

 15,15m3 +16ºC 100 lx
mechaniczna

wywiewna

Po�rednia,

infiltracja

2w/h

2w/h
SILENT

100

6 Przedsionek WC  2,00m3 +16ºC 100 lx
mechaniczna

wywiewna

Po�rednia,

infiltracja

4w/h

Po�rednia,

infiltracja

4w/h

-

7 WC m��czyzn 7,20m3 +20ºC 100 lx
mechaniczna

wywiewna

Po�rednia,

infiltracja

4w/h

4w/h
SILENT

100

8
WC kobiet/ 

niepe�nospraw.
 13,80m3 +20ºC 100 lx

mechaniczna

wywiewna

Po�rednia,

infiltracja

4w/h

4w/h
SILENT

100

9 Korytarz  14,18m3 +12ºC 100 lx po�rednia

Po�rednia,

infiltracja

1w/h

Po�rednia,

infiltracja

1w/h

-

        Pomieszczenie ch�odni b�dzie wentylowane mechanicznie nawiew.-wywiew wraz z

ch�odzeniem powietrza  zewn�trznego  w systemie  split..  Za�o�enia  projektowe.  Obliczenia

ch�odnicze i dobór urz�dze� wykonano w oparciu o przekazane warunki brzegowe:

Ch�odnia:

- kubatura: 24,08m3;

- wspó�czynnik przenikania ciep�a przegród zewn�trznych : 0,14 W/m2K;
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- temperatura zewn�trzna �ciany: + 32 C;

- wspó�czynnik przenikania ciep�a pod�ogi betonowej: 0,30W/m2K;

- wspó�czynnik przenikania ciep�a stropu: 0,12W/m2K;

- wentylacja mechaniczna;

- jednorazowa ilo�� maksymalna wsadu zw�ok w trumnach: 3x140kg;

- temperatura pocz�tkowa przyjmowania zw�ok : + 20;

- �rednio dobowa intensywno�� wchodzenia do komory: 3;

- �rednio dobowy czas otwarcia komory: 30min;

-  ��dana  temperatura  w komorze:  +4  osi�gni�ta  w  czasie  5,5h  przy  wykorzystaniu  65%

maksymalnej wydajno�ci ch�odniczej urz�dze�.

     W  za�o�eniach  do  projektu  przyj�to  parametry  termodynamiczne  powietrza

zewn�trznego :

t = 32, = 45% w okresie letnim

t = -20, = 100% w okresie zimowym

Dla potrzeb ch�odni projektuje si� nast�puj�ce uk�ady ch�odnicze :

- Uk�ad CH1 - pomieszczenie ch�odni. Temperatura w komorze 4C. Ch�odnica wentylatorowa

na�cienna � podstropowa, agregat ch�odniczy posadowiony od zewn�trz na �cianie pd 2,5m

nad powierzchni� terenu.

                               Dobrano ch�odnic� podsufitowa FWRC 25.21 E1 

wydajno�� ch�odnicza (-8/�T=8K)-1090 W

rozstaw lameli-6 mm

ilo�� wentylatorów/ �rednica-2 / 250 mm

pobór mocy grza�ek -1 x 750 W

czynnik ch�odniczy  -R404A

zasilanie [ V/~/Hz ]-230/1/50.

                            Dobrano gregat skraplaj�cy EI-100 DGM/H-B 

Agregat skraplaj�cy w obudowie ze spr��ark�  t�okow�  CAJ9510Z wydajno��  ch�odnicza -

1800 W(tpar= -7 oC/ totocz= +35 oC)

pobór mocy- 1000 W

czynnik ch�odniczy -R404A

zasilanie- 230 V/1/50Hz

�rednica przy��czy- gaz 1/2�, ciecz 3/8�
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poziom ha�asuw odl. 1 m - 51 dB(A)

waga - 50 kg

wymiary  (d�  x  wys  x  g��b)  -   850x500x320mm,  w  wyposa�eniu  standardowym  zawór

elektromagnetyczny,  filtr  odwadniacz,  wziernik,  presostat  LP/HP,  grza�ka  karteru,

manometry, regulator pr�dko�ci wentylator.

-  Uk�ad  CH2 -  uk�ad  awaryjny  zapewniaj�cy  mo�liwo��  utrzymania  temperatury  4oC w

ch�odni w przypadku awarii agregatów ch�odniczych uk�adu CH1.

          W pomieszczeniu ch�odni wykona� nale�y komor� ch�odnicz� z p�yt warstwowych z

rdzeniem poliuretanowym 100mm zgodnie z rysunkami (�ciany, strop). Wej�cie do komory

zapewni� drzwi ch�odnicze. W projektowanej komorze przechowywane b�d� zw�oki ludzkie

w temperaturze 40C.

      Zapotrzebowanie  na ch�ód komory wynosi  1026,9W.  Ch�odzenie komory zapewnia

podstropowa ch�odnica wentylatorowa. Konstrukcja wsporcza uwzgl�dnia�  musi gabaryty i

ci��ar agregatu skraplaj�cego. Ruroci�gi ch�odnicze ( gazowy i cieczowy ) wykona� nale�y z

rur miedzianych o �rednicach przedstawionych. Rury miedziane powinny odpowiada� normie

PN � EN 12735 � 1 (mied� klasy Cu � DHP). Po��czenie ruroci�gów z urz�dzeniami odbywa

si� poprzez po��czenia spawane. Ruroci�gi ch�odnicze zaizolowa�  nale�y na ca�ej d�ugo�ci

izolacj� chlorokauczukow�  o grubo�ci �cianki minimum 9 mm np. ARMAFLEX / FRIGO.

Ruroci�gi uzbroi� nale�y w dobran� armatur� freonow� � zawory rozpr��ne, elektrozawory.

Sterowanie  prac�  uk�adu  zapewnia  dobrany  uk�ad  automatyki  z  sterownikiem

mikroprocesorowym.  Odprowadzenie  kondensatu  z  ch�odnicy  wentylatorowej  wykona�

nale�y  z  rur  i  kszta�tek  za  po�rednictwem  po��cze�  klejonych.  W  celu  zabezpieczenia

kondensatu przed zamarzni�ciem, przewód odprowadzaj�cy kondensat wyposa�y�  nale�y w

elektryczn�  grza�k�  gumow�  o  wydajno�ci  80W/mb.  Dopuszcza  si�  rozwi�zania  innych

producentów  �  równowa�ne  o  parametrach  nie  gorszych  od  projektowanych.  Zakres

równowa�no�ci  okre�lony  zosta�  parametrami  w  STWiORB  dla  ka�dego  urz�dzenia  /

materia�u.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Przewody wentylacyjne oraz ich izolacja  

         Kana�y   nawiewne   s�   to   przewody   SPIRO   izolowane   lamelow�   we�n�

mineraln�  samoprzylepn�  o  grubo�ci  30mm.  Odcinek  od  czerpni  do  wentylatora  oraz

odcinki  prowadz�ce od  g�ównego ci�gu do nawiewników  s� to aluminiowe przewody

elastyczne izolowane termicznie i akustycznie we�n� mineraln� o grubo�ci 25mm typu
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Sonodec. Kana�y wywiewne s� to przewody SPIRO izolowane lamelow� we�n� mineraln�

samoprzylepn�  o grubo�ci  30mm na g�ównych  ci�gach.  Ponadto kana�y powinny by�

u�o�one  w warstwie  20cm we�ny  mineralnej  jako  ob�o�one  lub  obudowane.  Izolacja

przewodów ma ogranicza�  emisje, ha�asu do pomieszcze�  oraz powstawaniu skroplin pary

wodnej wewn�trz przewodów.  Przewody grawitacyjne  u�yte  do  wywiewania  powietrza

nale�y uszczelni� na ca�ej ichwysoko�ci.

Podwieszenia, podparcia  

Instalacje nale�y podwiesza� stosuj�c typowe systemy podpar� oraz zawiesze�.

Wytyczne BHP  

Wszystkie   zastosowane   materia�y   i   urz�dzenia   musz�   by�   dopuszczone   do   obrotu

i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.  Monta�  instalacji  i

urz�dze�  musi  by�  prowadzony  przez  firm�  posiadaj�c�  odpowiednie  uprawnienia  i

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP.  Za�oga obs�uguj�ca i konserwuj�ca musi by�

przeszkolona pod wzgl�dem obowi�zuj�cych przepisów BHP. Wszystkie   zaprojektowane

urz�dzenia  nale�y  eksploatowa�  i  konserwowa�  zgodnie  z  DTR  producentów  i

obowi�zuj�cymi przepisami BHP.

Próby i odbiory techniczne  

Próby i odbiory techniczne nale�y wykona� zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych;

- Warunkami wykonania i odbioru instalacji sanitarnych i przemys�owych;

- Wymaganiami monta�owymi producentów zastosowanych urz�dze�.

Uwagi ko�cowe

Budynek, jego wyposa�enie powinny by� zgodne z nast�puj�cymi aktami prawnymi:

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.

� Instalacje nale�y wykona� zgodnie z:

� �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych" cz.

II �Instalacje sanitarne i przemys!owe"

� Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada� budynki ich usytuowanie

� Zasadami sztuki budowlanej, obowi�zuj�cymi przepisami BHP, PPO�.



35

Wytyczne do automatyki i sterowania

- wentylator nawiewny TD800/200 nale�y wyposa�y� w niezale�ne napi�ciowe regulatory

obrotów REB-1;

- wentylator �azienkowy SILENT 100 ma za��cza� si� za pomoc� w��cznika on/off;

-  nagrzewnic�  elektryczn�  nale�y  wyposa�y�  w  pulser,  który  w  oparciu  o  temperatur�

powietrza w kanale nawiewnym b�dzie sterowa� prac� nagrzewnicy;

-  nagrzewnic�  nale�y zabezpieczy�  przed przegrzaniem za pomoc�  presostatu  mierz�cego

ró�nic�  ci�nienia  przed  i  za wentylatorem nawiewnym.  Nagrzewnica  nie  mo�e  pracowa�

je�li  nic  pracuje  wentylator  nawiewny  lub  przep�yw  powietrza  przez  nagrzewnic�  jest

mniejszy ni� 170m3/h.

Wytyczne budowlane

- wykona�    przebicia    w    miejscach    przej��    instalacji    wentylacyjnych    nawiewnej

i  wyci�gowych  zgodnie  z  projektem,  uwzgl�dniaj�c  �rednice  przewodów i  ich  izolacj�

termiczn�;

- pozosta�e otwory po przej�ciu instalacji przez przegrody budowlane nale�y wype�ni�.

- zapewni� dost�p do przcpustnic regulacyjnych;

-  przewody  wentylacyjne  nale�y  obudowa�  w  taki  sposób  by  mo�liwy  by�  pó�niejszy

dost�p  do  wentylatorów,  nagrzewnicy  oraz  filtra  w  celach  serwisowych.  Nale�y

wykona� konstrukcj� rozbieraln� lub wykona� odpowiednie rewizje;

-  przewody wentylacji  grawitacyjnej  niewykorzystane do wentylacji  mechanicznej  nale�y

zamurowa� lub szczelnie zakry�.

-  w  drzwiach  sanitariatów  i  pomieszczeniu  gospodarczym  nale�y  zastosowa�  otwory

umo�liwiaj�ce przep�yw powietrza.

Wytyczne p.po�.   

Wszystkie pomieszczenia znajduj� si� w jednej strefie po�arowej. Nie jest wymagane

stosowanie klap p.po�.

Uwagi ko�cowe  

Wszystkie prace monta�owe i uruchomienie wykona�  zgodnie z wytycznymi podanymi w

DTR urz�dze� i instrukcjach obs�ugi dostarczonymi przez producenta. Ca�o�� robót, monta�,

próby  i  odbiory  wykona�  zgodnie  z  �Specyfikacj�  techniczn� wykonania  i  odbioru

robót  budowlano-monta�owych", obowi�zuj�cymi normami i przepisami.
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1.12.5 PRZY��CZA INSTALACJI SANITARNYCH

  Zgodnie  z  przedmiotowym  zamierzeniem  inwestycyjnym  w  ramach

niniejszego opracowania projektuje si�: 

-   budow�  nowego  przy��cza  wodoci�gowego  z  rur  PE  Ø40mm,  d�ugo��  ca�kowita

l=38,90mb;

-  budow� nowego przy��cza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160mm, d�ugo�� ca�kowita

l=22,90mb.

Ca�o�� robót nale�y wykona� zgodnie z warunkami technicznymi nr RG.7012.6.2015.

Przy��cze wodoci�gowe projektuje si� z rur PE Ø40mm. Zostanie ono po��czone z istniej�c�

sieci�  wodoci�gow�  za  pomoc�  opaski  samonawiertnej  Ø300mm.  Na  przy��czu  zostanie

zastosowana  zasuwa  gwintowana  Ø40mm  z  mi�kkim  uszczelnieniem.  Opomiarowanie

przewidziano w studni wodomierzowej usytuowanej w odleg�o�ci 1,50m od projektowanego

budynku.  

Przy��cze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane z rur PCV Ø160mm, ��czone na

gumowe uszczelki wargowe i po��czone z istniej�c� kanalizacj� sanitarn�. Na przykanaliku,

1,5m od budynku, b�dzie usytuowana studzienka rewizyjna z kr�gów �elbetowych lub z PE o

�rednicy Ø1000mm nakryta �eliwnym w�azem.

a) PRZY��CZE WODOCI�GOWE

Wyznaczona trasa przy��cza wodoci�gowego przebiega przez s�siedni�  dzia�k� o nr

ewid. 1524/3 co skutkuje wymogiem uzyskania pozwolenia w/w dzia�ki na wej�cie w teren

celem wykonania przy��cza.

Przy��cze wodoci�gowe nale�y wykona� z rur ci�nieniowych PE Ø40 szeregu SDR-11

na ci�nienie PN10 MPa do wody, ��czonych za pomoc� z��czek z tworzyw sztucznych przez

zgrzewanie elektrooporowe lub ��czonych metalowymi ��cznikami zaciskowych. Rury �PE�

musz� posiada� atest Pa�stwowego Zak�adu Higieny dopuszczaj�cy je do przesy�ania wody

pitnej.

 Rury przy��cza u�o�y�  na podsypce z piasku (gr. 20cm)  na g�. ok 1,30-1,90m. Po

wykonaniu robót instalacyjnych przy��cze podda� próbie szczelno�ci zgodnie z norm� PN-

70/B-10715 na ci�nienie 1,0MPa. Na wykonanym przewodzie wodoci�gowym, na warstwie

zag�szczonej  obsypki,  ok  40cm  nad  rur�,  nale�y  u�o�y�  ta�m�  lokalizacyjn�  koloru

niebieskiego z zatopion� wk�adk� metalow� z napisem �UWAGA WODOCI�G�. Wykopu

nie nale�y zasypywa�  do czasu odbioru przez dostawc�  wody i  wykonania inwentaryzacji

geodezyjnej.
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Ca�kowita  d�ugo��  cz��ci  przy��cza  wodoci�gowego  b�dzie  wynosi�  l=38,90mb.

Przy��cze wykona� z rur o �rednicy  Ø 40mm. W��czenie do istniej�cego wodoci�gu wykona�

za  pomoc�  opaski  samonawiertnej  Ø300mm.  Na  przy��czu  wodoci�gowym  zastosowa�

zasuw� gwintowan� Ø40mm z mi�kkim uszczelnieniem. Przej�cie przewodu wodoci�gowego

przez  �ciany  budynku  nale�y  wykona�  w  otworze  o  10-15mm  wi�kszym  od  �rednicy

przewodu.  Przewód  prowadzi�  w  rurze  ochronnej.  Przestrze�  mi�dzy  rur�  ochronn�  a

otworem wype�ni� piank� poliuretanow�. 

Zabudow�  zestawu wodomierzowego wykona�  w studni wodomierzowej Ø600mm.

Do pomiaru zu�ycia wody zastosowa� wodomierz jedno-strumieniowy skrzyde�kowy DN 40.

Przed i za wodomierzem powinny by� zainstalowane zawory odcinaj�ce. Odcinki przed i za

wodomierzem powinny by� wykonane wspó�osiowo (dopuszczalna odchy�ka +/- 5mm) jako

odcinki proste, których d�ugo�� powinna by� nie mniejsza ni�:

- przed wodomierzem, odcinek L >=5 Dr (Dr � �rednica przewodu),

- za wodomierzem, odcinek L >= 3 Dr.

                Przed i za wodomierzem nie dopuszcza si� nag�ych zmian przekroju przewodu wo-

doci�gowego. Przed zainstalowaniem wodomierza ruroci�g powinien by� przep�ukany w

celu usuni�cia zanieczyszcze� mog�cych uszkodzi� wodomierz lub spowodowa� ograni-

czenie  przep�ywu.  Monta�  wodomierza  nale�y  dokona�  zgodnie  z  normami  PN-ISO

4064-2 oraz PN-B-10720. Za uk�adem pomiarowym nale�y zainstalowa� zawór zwrotny

antyska�eniowy typ EA 251 i filtr siatkowy.

W��czenie  projektowanego  przewodu  do  istniej�cego  przewodu  wykona�  pod

nadzorem  przedstawiciela  w�a�ciciela  uzbrojenia, po dokonanym  odbiorze  technicznym

przy��cza i zawarciu umowy na dostaw�  wody z Inwestorem.

b) PRZY��CZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla odprowadzenia �cieków projektuje si� wykonanie przy��cza kanalizacji sanitarnej

o d�ugo�ci ca�kowitej 22,90mb prowadzone ze spadkiem 4,0%. Na trasie przy��cza projektuje

si� studni� rewizyjn� Ø1000 o rz�dnej dna 206,39.

Przy��cze  kanalizacji  sanitarnej  wykona�  z  rur PVC  Ø160x3,9  typ  �redni  N,

kielichowych  ��czonych  na  gumowe  pier�cienie.  Przej�cie  rur  przez  �ciany  studzienek

dok�adnie  uszczelni�,  a  �ciany  studni  zaizolowa�  abizolem R.  Rury  uk�ada�  w  gotowym

wykopie o �cianach pionowych zabezpieczonych  deskowaniem na podsypce piaskowej gr.

20cm. Obudowa �cian wykopu a�urowa.
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G��boko�� u�o�enia, spadek i tras� przy��cza wykona� zgodnie z profilem pod�u�nym

rys. K3 n/n opracowania. 

c) ROBOTY ZIEMNE

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wytyczy� tras� pod projektowane przy��cza wo-

doci�gowe i kanalizacji sanitarnej, oraz  wyznaczy� wykopy poprzez oznakowanie szeroko�ci

i osi wykopów, trwale i widocznie (na czas robót) oznaczy� tras� projektowanej sieci wodo-

ci�gowej.

Roboty ziemne nale�y rozpocz��  od miejsca w��czenia projektowanych przewodów

do przewodów istniej�cych.  Roboty  ziemne wykonywa�  mechanicznie  wg PN-B-10736  -

�Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych�. Robo-

ty ziemne i monta�owe nale�y wykona�  zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót�,

W miejscach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym terenu i w pobli�u

tego uzbrojenia, przy  obszarze strefy podsypki (oko�o 10% ca�o�ci wykopu),  prace ziemne

prowadzi�  r�cznie i  pod nadzorem w�a�cicieli tego uzbrojenia stosuj�c si�  do ich zalece�.

Urobek z wykopów nale�y sk�ada� w bezpiecznej odleg�o�ci od wykopów lub wywie�� poza

teren budowy. Zaleca si� stosowanie wykopów w�sko-przestrzennych o �cianach pionowych,

odeskowanych, rozpartych i zabezpieczonych barierkami i ta�m� ostrzegawcz�. Teren wokó�

robót  ziemnych  zabezpieczy�  i  oznakowa�.  W  przypadku  wyst�pienia  opadów,  wod�  z

wykopów nale�y odpompowa�  za  pomoc�  pomp spalinowych  poza  teren  wykopów.  Dno

wykopu zasypa� piaskiem drobnym lub �rednioziarnistym na gr. 20cm, a nast�pnie gruntem

rodzimym bez kamieni, stopniowo zag�szczanym warstwami po 20cm. Po zako�czeniu prac

teren inwestycji uporz�dkowa� i doprowadzi� do stanu pierwotnego.

d) ROBOTY MONTA�OWE

      Monta�  przewodów  przy��cza  wodoci�gowego  powinien  by�  wykonany  zgodne  z

wymaganiami  normy  PN-B-10736,  w  temperaturach  powietrza  ustalonych  w  instrukcji

monta�u producenta rur. Ruroci�gi nale�y u�o�y� na podsypce z piasku gr. 20cm i obsypa�

piaskiem na wysoko�� 20cm ponad wierzch rury. Nad ruroci�giem na wysoko�ci ok. 40 cm

ponad rur�  nale�y u�o�y�  niebiesk� ta�m� ostrzegawcz�.  Ruroci�gi nale�y uk�ada�  tylko w

suchym wykopie. W przypadku wyst�pienia wody gruntowej nale�y j� wypompowa� pomp�

spalinow�. Je�eli u�yte do monta�u w�z�ów kszta�tki �eliwne nie b�d� izolowane fabrycznie,
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trzeba je zaizolowa� maluj�c dwukrotnie Abizolem R. Po u�o�eniu nale�y poprzez niwelacj�

dokona� sprawdzenia rz�dnych i spadku ruroci�gów.

Monta�  przy��cza kanalizacyjnego  nale�y wykona�  przy zachowaniu nast�puj�cych

zasad:  sprawdzi�  czysto��  ka�dej  rury  PVC  przed  jej  zamontowaniem,  aby  zapobiec

przedostaniu  si�  do  �rodka  rury  wody  i  zanieczyszcze�,  za�lepi�  znajduj�ce  si�  poza

wykopem lub w wykopie odcinki rury,  aby nie dopu�ci�  do porysowania rur, zabrania si�

wleczenia lub przeci�gania odcinków ruroci�gów PCV po gruncie lub trawie (dopuszcza si�

wyst�powanie rys i zadrapa�, których grubo�� nie przekracza 10 % grubo�ci �cianki rury).

Po u�o�eniu przy��czy nale�y wykona�  nadsypk�  powy�ej  powierzchni  rury,  a�  do

uzyskania  warstwy  grubo�ci  20cm (po  zag�szczeniu).  Nadsypka  powinna zapewni�  rurze

w�a�ciwe podparcie ze wszystkich  stron i  zabezpieczy�  przed obci��eniami miejscowymi.

Materia�  s�u��cy  do  nadsypki  powinien  spe�nia�  te  same  wymagania,  co  materia�  do

wykonania posypki.

e) PRÓBA SZCZELNO�CI, P�UKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODÓW

Prób� szczelno�ci nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-EN 805. Nale�y j� przepro-

wadzi� zgodnie z procedur� okre�lon� w za��czniku A.27 do normy, z faz� wst�pn� i zasadni-

cz� prób� szczelno�ci, uwzgl�dniaj�c� w�a�ciwo�ci lepkospr��yste rur, oraz zjawisko ich pe�-

zania. Przy badaniu szczelno�ci odcinków nale�y przyj�� ci�nienie próbne ppr = 1,5PN. Przed

prób�  szczelno�ci,  przewody nale�y cz��ciowo  zasypa�  pozostawiaj�c  odkryte  z��cza.  Po

przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelno�ci i zasypaniu wykopów nale�y wykona� p�uka-

nie wodoci�gu. Nast�pnie nale�y przeprowadzi� dezynfekcje przewodu podchlorynem sodu,

po czym ponownie przewód przep�uka� wod�. Odprowadzenie wody nale�y wykona� przez

wypompowanie na teren dzia�ki Inwestora.

f) ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

W razie uszkodzenia pow�oki ochronnej przewody nale�y zabezpieczy� przed dzia�a-

niem korozji wed�ug zalece� producenta rur.

g) ZAGADNIENIA BHP I WYKONAWSTWA

Wykonanie i u�ytkowanie instalacji  winno by�  oparte o Wytyczne Rozporz�dzenia

Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003r.) Przy wykonywaniu

wykopów obowi�zuj�: zabezpieczenie przed osuni�ciem si� ziemi, opor�czowanie przej�� dla

pieszych  ustawienie  znaków  informacyjnych  z  zachowaniem  wszystkich  przepisów BHP.
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Ca�o��  robót  wykona�  zgodnie  z  �Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót

budowlano-monta�owych�. Rozpocz�cie robót nale�y zg�osi� w siedzibie w�a�ciciela sieci.

h) UWAGI KO�COWE 

- teren prowadzonych robót nale�y ogrodzi� oraz oznakowa�

- roboty ziemne wykona� sposobem mechanicznym lub r�cznym

-  wykonanych  robót  ziemnych  nie  zasypywa�  do  czasu  wykonania  odbioru  technicznego

przez  w�a�ciciela  sieci  i  wykonaniu  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  zleconej

uprawnionemu geodecie.

Przy��cze wodoci�gowe i kanalizacyjne nale�y wykona� zgodnie z:

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbio-

ru sieci wodoci�gowych � 2001 r.

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbio-

ru sieci kanalizacyjnych.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - monta�owych � tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. � Roboty ziemne

Uzgodni� wykonawstwo robot monta�owych z dostawc� wody. Przy��cza zg�osi�

do odbioru technicznego z prób�  ci�nieniow�  przed zasypaniem. Wykona�  inwentaryzacj�

geodezyjn� powykonawcz�. W��czenie do istniej�cej sieci wodoci�gowej dokonuje dostawca

wody. Przy��cza przekaza� w eksploatacj� wraz z dokumentacj� dostawcy wody.

Wytyczenie wynikaj�ce z prawa budowlanego.

Kierownik budowy ze wzgl�du na specyfik� prowadzonych robot ziemnych i monta�owych

zwi�zanych z wykopami o g��boko�ci poni�ej 1,5m, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami

prawa budowlanego (Art.21a Ustawy �Prawo budowlane) jest zobowi�zany do sporz�dzenia

przed rozpocz�ciem robot, planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac

na obiekcie. Przed rozpocz�ciem prac projektowany obiekt musi by� wytyczony w terenie po-

przez geodet� oraz nale�y uzyska� wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdzia� 3

§9,1). Przed zasypaniem rowów nale�y dokona� geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(Dz. U. Nr 8,poz. 47, rozdzia� 5 § 18.1.).

Projektant nie ponosi odpowiedzialno�ci za kolizje powsta�e z uzbrojeniem pod-

ziemnym nie naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-wysoko�ciowym.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nale�y traktowa�



41

jako czynne, powiadomi� inspektora nadzoru, odkopane urz�dzenie zabezpieczy�. Wszelkie

zmiany i odst�pstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagaj� zgody i akceptacji

projektanta przed ich wykonaniem.

Ca�o�� robot nale�y wykona� zgodnie z powy�sz� dokumentacj�, obowi�zuj�cymi przepisami

BHP oraz �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- monta�owych

tom II, wydawnictwo Arkady 1990r�.

mgr in�. arch. Zbigniew Doktór          upr. nr ewd. 227/KL/72

mgr in�. Radoslaw Stanecki

Wrzesie� 2015
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1.13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.13.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  budowy  instalacji

elektrycznych w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku gospodarczym ze zmian�

jego sposobu u�ytkowania na kaplic� pogrzebow� zlokalizowanym, w miejscowo�ci Ga� na

dzia�ce  oznaczonej w ewidencji gruntu nr 1524/2, gmina Ga�, powiat przeworski.

a)  Podstawa opracowania i dane wyj�ciowe

Podstaw� opracowania stanowi�:

- podk�ady architektoniczno � budowlane,

- wytyczne bran�owe, architektoniczne i Inwestora,

- obowi�zuj�ce normy, przepisy i rozporz�dzenia.

      

 b) Zakres opracowania

Projekt w swym zakresie zawiera nast�puj�ce instalacje oraz ich elementy:

- instalacj� gniazd wtyczkowych,

- instalacj� o�wietlenia 

- instalacja ogrzewcza

- budow� elektrycznej tablicy rozdzielczej TR.

- instalacj� si�y,

- instalacja ochrony przeciwpora�eniowej,

- instalacja ochrony przepi�ciowej,

1.13.2. ZASILANIE BUDYNKU

Projektowany  budynek  b�dzie  zasilany  kablem podziemnym  z  zestawu  z��czowo-

pomiarowego zlokalizowanym w ogrodzeniu na dz. nr ewid. 1524/2, nale��cej do Inwestora,

przy granicy z s�siedni�  dzia�k�  nr 1522.  Ze z��cza kablowo-pomiarowego ZL-1 zostanie

poprowadzony kabel zasilaj�cy podziemny WLZ-YKY 0,4/1,0kV 5x10mm², na g��boko�ci ok

1,0m. Do tablicy TR lokalizowanej w pomieszczeniu komunikacyjnym (pom. 4), wewn�trzn�

lini� zasilaj�c� nale�y prowadzi� w rurce winidurowej Ø37 u�o�onej pod tynkiem �cian lub

pod posadzk� pom nr 1, 9 oraz 5. 

            Budynek b�dzie zasilony poprzez przy��cze przystosowane do mocy przy��czeniowej

wynosz�cej  14kW.  Zarezerwowana  moc  przy��czeniowa  jest  wystarczaj�ca  na  pokrycie

zapotrzebowania mocy elektrycznej dla ca�ego budynku. W budynku projektuje si� instalacj�
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elektryczn�  z  przewodów  o  �y�ach  miedzianych  jedno-drutowych  o  izolacji  i  pow�oce

poliwinylowej o przekroju p�askim (p).

1.13.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

       Pomiar energii elektrycznej b�dzie dokonywany poprzez 3-fazowy, 1-taryfowy, licznik

typu C52 w z��czu licznikowym �ZL-1� usytuowany na zewn�trz budynku kaplicy w ogro-

dzeniu dzia�ki Inwestora. Schemat ideowy uk�adu pomiarowego pokazano na rysunku E2.

1.13.4. TABLICA ROZDZIELCZA TR 

            Wewn�trz budynku, tj. w pomieszczeniu nr 4, b�dzie znajdowa� si� rozdzielnia TR

(rys.  E2).  Do projektowanej  tablicy nale�y przy��czy�  nowoprojektowane obwody gniazda

1F/16A 230V AC, obwód o�wietlenia oraz obwody ogrzewania elektrycznego grzejnikowego.

Tablica  wyposa�ona  b�dzie  w  wy��cznik  g�ówny  FR304.  Wszystkie  obwody  nale�y

zabezpieczy�  zgodnie  ze  schematem  wy��cznikami  nad-pr�dowymi  S301  poprzedzonymi

wy��cznikiem  przeciwpora�eniowym  i  ró�nicowopr�dowym  P300  o  pr�dzie  ró�nicowym

I=30mA.

1.13.5. INSTALACJA O�WIETLENIA

W  projektowanym  budynku  przewidziano  wypusty  dla  monta�u  opraw

o�wietleniowych. Za�o�ono, �e jeden wypust = 100W, wsp. jednoczesno�ci 0,5. W budynku

stosowa�  oprawy zwieszakowe  oraz  kinkiety LED lub �wietlówki,  natomiast  na zewn�trz

kinkiety o�wietlacze halogenowe. Instalacje projektuje si� wykona� podtynkowo przewodami

typu YDYp 3xl,5mm2. Sprz�t ��czeniowy (wy��czniki, prze��czniki) mocowa� na �cianach, na

wys. ok. 1,10m od pod�ogi.

Budynek nie b�dzie posiada� pomieszcze� z funkcj� przeznaczon� na pobyt ludzi,

gdy� ��czny czas przebywania osób b�dzie krótszy ni� 2 godziny w ci�gu doby, a wykonywane

czynno�ci  b�d�  mia�y  charakter  dorywczy.  Zgodnie  z  n/n  przyj�to  nast�puj�ce  wielko�ci

nat��enie  o�wietlenia  w  pomieszczeniach:  sala  zgromadze�  -100lx;  sala  wystawienia  i

po�egna�  -200lx; pomieszczenie ch�odni � 50lx; hall  -100lx; Pomieszczenie Gospodarcze/

porz�dkowe100  lx;  przedsionek  WC  -  100  lx;  WC  m��czyzn  �  100lx;  WC  kobiet/

niepe�nospraw � 100lx; Korytarz - 100 lx
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1.13.6. INSTALACJA GNIAZ WTYCZKOWYCH

W zakresie instalacji si�owej jest realizowana instalacja gniazd 1-fazowych ogólnego

przeznaczenia,  przy  za�o�eniu:  na  jedno  gniazdo  przewidziano  moc  150W,  wsp.

jednoczesno�ci = 0,8.

Instalacj�  gniazd wtyczkowych 1-faz. wykona�  podtynkowo przewodem YDYp 3x2,5mm².

Instalacje odbiorów 3-faz wykona� podtynkowo przewodem YDYp 5x4,0mm².

Przewody i rury pod tynkiem nale�y uk�ada� pionowo i poziomo:

- poziome odcinki instalacji na �cianach uk�ada� w odleg�o�ci 0,30m od sufitu,

- pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi� 0,15m od kraw�dzi o�cie�nicy b�d� zbiegu

�cian lub prostopadle od puszki do gniazda,

- przewód biegn�cy od gniazda do gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowa�  na

wys. 1,5m od pod�ogi.

1.13.7. INSTALACJA SI�Y
         Instalacj� obwodów si�y o przekroju YDYp 5x2,5mm² nale�y, prowadzi� pod tynkiem

lub w korytkach kablowych mocuj�c je do konstrukcji �cian budynku na wysoko�ci umo�li-

wiaj�cej �atwy monta� czyli ok. 110cm n.p.p. Konserwacj�, a jednocze�nie w przepisowych

odleg�o�ciach od innych urz�dze� i nieutrudniaj�cych dzia�ania obiektu.

1.13.8. INSTALACJE ODBIORCZE.

Zalecane trasy  uk�adania przewodów w pomieszczeniach:

- dla  tras poziomych;

- 30 cm  pod powierzchni� sufitu,

- 30 cm  nad powierzchni� pod�ogi,

- 100 cm  powy�ej powierzchni pod�ogi,

- dla  tras pionowych � 15 cm  od  o�cie�nic b�d� zbiegu �cian.

               

 W zale�no�ci od zastosowanych w budynku rozwi�za� technologicznych przewody mog�   

by� uk�adane:

- w bruzdach wyfrezowanych lub wykutych,

- w szczelinach, w miejscach styku elementów konstrukcyjnych,

- w tynku,

- w rurowaniu u�o�onym, zatopionym lub wmontowanym w elementy.
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1.13.9. OCHRONA PRZECIWPORA�ENIOWA

System zasilania typu TN. Ochron� podstawow� stanowi� b�dzie izolacja robocza

przewodów, osprz�tu i  urz�dze�  elektrycznych.  Jako ochron�  dodatkow�  przyj�to  szybkie

wy��czenie zasilania, stosuj�c w obwodach odbiorczych wy��czniki instalacyjne S301 oraz

wy��czniki ró�nicowo-pr�dowe o pr�dzie ró�nicowym 30mA. Ca�a instalacja od zestawu ZZP

pracowa� b�dzie w systemie TN-S z oddzieln� �y�� ochronn� PE. Przewód ochronny koloru

�ó�to-zielonego  nale�y  prowadzi�  we  wszystkich  obwodach  i  ��czy�  z  bolcami  gniazd

elektrycznych.  Przewodu ochronnego nie wolno przerwa�  ani  zabezpiecza�  zwarciowo. W

zestawie  z��czowo-pomiarowym  przewód  ochronno-neutralny  PEN  nale�y  rozdzieli�  na

ochronny PE i  neutralny N, a  punkt ten uziemi�  p�askownikiem FeZn30x4mm. Oporno��

uziemienia winna by� mniejsza od 30,0�.

Warunkiem szybkiego wy��czenia jest spe�nienie wzoru :  Zs*Ja<=Uo, gdzie:

Zs - impedancja p�tli zwarcia,

Ja = k * Jb - warto�� pr�du zapewniaj�ca szybkie wy��czenie,

Uo - napi�cie mi�dzy przewodem skrajnym, a ziemi�.

               Skuteczno�� ochrony przed pora�eniem nale�y sprawdzi� przez pomiary po wyko-

naniu instalacji. W razie konieczno�ci skorygowa� przekrój kabla i warto�ci zabezpiecze�.

1.13.10. OCHRONA PRZECIW PRZEPI�CIOWA.

                   Ochrona od przepi�� atmosferycznych i ��czeniowych b�dzie zrealizowana za po-

moc� trójfazowego ochronnika przepi�ciowego typu 1 (klasy B) i typu 2 (klasy C), gdy� bu-

dynek  b�dzie zasilany lini� kablow� i b�dzie posiada� odgromienie.

1.13.11. INSTALACJA POTENCJA�ÓW WYRÓWNAWCZYCH

W celu wyrównania potencja�ów przewidziano zainstalowanie w pomieszczeniu nr 1

g�ównej  szyny  uziemiaj�cej  wykonanej  z  p�askownika  FeZn  30x4mm,  do  której  nale�y

pod��czy�  wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. Z szyny tej nale�y

wyprowadzi� przewody DY10mm2 do tablic TR i zako�czy� je zaciskami uziemiaj�cymi. 

1.13.12. INSTALACJA ODGROMOWA

W celu ochrony budynku przed wy�adowaniami atmosferycznymi przewidziano

instalacj� odgromow� o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowa-
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dzaj�ce wykonane b�d� przewodami FeZn ø6mm.  Uziomy sztuczne pionowe z rur, pr�tów

lub kszta�towników pogr��y� w gruncie w taki sposób, aby ich najni�sza cz��� by�a umiesz-

czona na g��boko�ci  nie mniejszej ni�  2,0m, natomiast najwy�sza cz���  na g��boko�ci  nie

mniejszej ni� 0,5m pod powierzchni� gruntu. Uziomy sztuczne poziome z ta�m lub drutów

uk�ada�  na g��boko�ci  nie mniejszej ni�  0,6m pod powierzchni�  gruntu oraz w odleg�o�ci

1,0m od fundamentów budynku i wykona� z p�askownika FeZn30x4mm. Wymiary powy�sze

uwzgl�dniaj� zarówno ochron� uziomów przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i zwi�k-

szanie si� ich rezystancji w wyniku zamarzania i wysychania gruntu. 

Z��cza  kontrolne  instalowane  b�d�  w  obudowach  izolowanych  wn�kowych

150x150x100mm na wysoko�ci 0,3m od poziomu terenu. Przewody odprowadzaj�ce nale�y

prowadzi� w rurach PCV u�o�onych natynkowo. Do instalacji odgromowej na dachu pod��-

czone b�d� wszystkie metalowe elementy dachu t. j. wentylatory i inne konstrukcje stalowe.

Uziom nale�y po��czy� w ziemi z wszystkimi instalacjami wykonanymi z rur stalowych.

1.13.12. ZESTAWIENIE MOCY

W  poni�szej  tabeli  przedstawione  zosta�y  obliczeniowe  wielko�ci  mocy

zapotrzebowania dla projektowanego budynku kaplicy

Wyszczególnienie Pz(kW) kz Psz(kW)

1. O�wietlenie

2. Gniazda wtykowe

3. Wentylacja

4. Ch�odzenie

5. Ogrzewanie

  1,50

  2,50

  0,70

  2,00

10,20

0,50

0,80

0,80

0,70

0,90

  0,80

  2,00

  0,60

  1,40

  9,20

RAZEM 16,90  14,00

1.13.13. UWAGI OGÓLNE

a) Wszystkie prace wykona� w stanie beznapi�ciowym;

b)  Proponowane  roboty  wykona�  zgodnie  z  projektem  technicznym,  Warunkami

Technicznymi jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, przywo�anymi w tych

Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c)  przy  wykonywaniu  instalacji  przewodami  w  rurach  pod  tynkiem  nale�y  przestrzega�

nast�puj�cych zasad:

- trasowanie nale�y wykona� zgodnie z projektem technicznym, zwracaj�c szczególn� uwag�

na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych bran�,
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- trasy przewodów powinny przebiega� pionowo lub poziomo, równolegle do kraw�dzi �cian i

stropów, kucie wn�k bruzd i wiercenie otworów nale�y wykonywa� tak, aby nie powodowa�

os�abienia elementów konstrukcyjnych budynku,

-  elementy  kotwi�ce,  haki  i  ko�ki  nale�y  dobra�  do  materia�u,  z  którego  wykonane  jest

pod�o�e.

d)  Po  zako�czeniu  robót  nale�y przeprowadzi�  badania  obejmuj�ce  ogl�dziny,  pomiary  i

próby  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61  �Sprawdzanie  odbiorcze�.  Zakres  podstawowych

pomiarów obejmuje:

1. pomiar ci�g�o�ci przewodów ochronnych w tym g�ównych i dodatkowych (miejscowych)

po��cze� wyrównawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych. Pomiar ci�g�o�ci

przewodów ochronnych oraz przewodów g�ównych i dodatkowych (miejscowych) po��cze�

wyrównawczych  nale�y  wykona�  metod�  techniczn�  lub  miernikiem  rezystancji.  Pomiar

rezystancji przewodów ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji mi�dzy

ka�d�  cz��ci�  przewodz�c�  dost�pn�  a  najbli�szym  punktem  g�ównego  po��czenia

wyrównawczego (g�ównej  szyny uziemiaj�cej);  pomiar rezystancji  izolacji  instalacji  i  linii

kablowych, który nale�y wykona� dla ka�dego obwodu oddzielnie od strony zasilania.

Rezystancj� izolacji  nale�y zmierzy�:

a) mi�dzy przewodami  roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w  praktyce pomiar 

ten mo�na wykona� tylko w czasie monta�u instalacji przed przy��czeniem odbiorników),

b)  mi�dzy ka�dym przewodem roboczym (fazowym) a ziemi�.

Rezystancja  izolacji   zmierzona  przy  napi�ciu  probierczym  pr�du  sta�ego  500V  jest

zadowalaj�ca, je�eli jej warto�� dla ka�dego obwodu przy wy��czonych odbiornikach nie jest

mniejsza ni� 0,5M �. Je�eli w obwód s� w��czone urz�dzenia elektroniczne, nale�y jedynie

wykona�  pomiar  mi�dzy  przewodami  fazowymi  po��czonymi  razem  z  przewodem

neutralnym  a  ziemi�.  Stosowanie  tych  �rodków  ostro�no�ci  jest   konieczne,  poniewa�

wykonanie  pomiaru  bez  po��czenia  ze sob�  przewodów roboczych  mog�oby spowodowa�

uszkodzenie przyrz�dów elektronicznych. W przypadku obwodów SELV minimalna warto��

rezystancji izolacji  wynosi 0,25M � przy napi�ciu probierczym pr�du sta�ego 250V.

- sprawdzenie dzia�ania urz�dze�  ochronnych ró�nicowopr�dowych.  Sprawdzenie powinno

dokonywa� si� testerem lub metodami technicznymi;
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- sprawdzenie skuteczno�ci ochrony przed dotykiem po�rednim przez samoczynne wy��czenie

zasilania za pomoc� wy��czników nadpr�dowych.

Z  powy�szych  bada�  nale�y  sporz�dzi�  protokó�  oraz  opracowa�  dokumentacj�

powykonawcz�, która powinna zawiera� w szczególno�ci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym  rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protoko�y bada�..

techn. Stefan �cis�owicz      upr. nr ewd.      61/84

mgr in�. Rados�aw Stanecki

Wrzesie�  2015
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ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 !ód�, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA

dla budynku Kaplica pogrzebowa nr 1

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Kaplica pogrzebowa Zdj�cie budynku 

Adres obiektu 37-207 Ga�

Ca�o��/ cz��� budynku Ca�o�� budynku 

Nazwa inwestora Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ga�

Adres inwestora

Kod, miejscowo�� 37-207, Ga�

Powierzchnia u�ytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2)

130,00 

Powierzchnia zabudowy (Ag, 
m2)

162,22 

Powierzchnia netto (Pn, m2) 130,00 

Powierzchnia u�ytkowa (Pu, m2) 106,79 

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 13,58

Powierzchnia us�ugowa (Pg, m2) 9,63 

Kubatura budynku (V, m3) 694,88 

Imie i nazwisko Uprawnienia/piecz�tka Podpis Data 

Projektant: Andrzej Papierz   2015-09-28 

Projektant: Rados�aw Stanecki   2015-09-28 

Ga�, 2015-09-28
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ArCADia-TERMO PRO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 !ód�, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

Spis tre�ci: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u�ytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

3)  Sprawdzenie warunku unikni�cia rozwoju ple�ni

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep�o QH,nd dla ka�dej strefy 

5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep�� wod� QW,nd 

6)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ch�ód QC,nd dla ka�dej strefy 

7)  Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu ogrzewania i wentylacji 

8)  Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu przygotowania ciep�ej wody 

9)  Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu ch�odzenia 

10)  Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu o�wietlenia 

11)  Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i ko�cowej 

12)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 

13)  Bilans mocy 

Podstawa prawna: 
- rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegó�owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u�ytych w projekcie 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody �ciany zewn�trzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2�K] 
Warunek spe�niony 

1 �ciana zewn�trzna gr. 56 SZ 2 0,21 0,25 Tak 

2 �ciana zewn�trzna gr. 50 SZ 1 0,20 0,45 Tak

3 �ciana zewn�trzna gr. 48 SZ 4 0,20 0,45 Tak 

4 �ciana zewn�trzna gr. 37 SZ 5 0,21 0,45 Tak 

5 �ciana zewn�trzna ch�odni SZ 3 0,14 0,90 Tak 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2�K] 
Warunek spe�niony 

1 Skosy D 1 0,18 0,30 Tak 

III. Przegrody pod�ogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2�K]
Warunek spe�niony 

1 Pod�oga na gruncie  PG 1  0,30 0,30 Tak 

IV. Przegrody �ciany wewn�trzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2�K] 
Warunek spe�niony 

1 �ciana wewn. gr. 16 SW 2 0,88 1,00 Tak

2 �ciana wewn. gr. 42 SW 1 0,75 1,00 Tak 

3 �ciana wewn�trzna SW 4 0,20 0,30 Tak 

4 �ciana wewn. ch�odni SW 3 0,34 1,00 Tak 

V. Przegrody stropy wewn�trzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2�K] 
Warunek spe�niony 

1 Strop przyziemia STW 1 0,17 0,20 Tak 

2 Strop podwieszony STW 2 0,16 0,20 Tak 

VI. Przegrody drzwi wewn�trzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2�K] 
Warunek spe�niony 

1 Drzwi wewn�trzne Dw3-4 1,50 Brak wymaga� Tak 

2 Drzwi wewn�trzne Dw1 1,50 Brak wymaga� Tak 

3 Drzwi ch�odni Dw2 0,70 Brak wymaga� Tak 

VII. Przegrody drzwi zewn�trzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2�K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2�K] 
Warunek spe�niony 

1 Drzwi zewn�trzne DZ 1 1,70 1,70 Tak 

2 Drzwi zewn�trzne DZ 2 1,70 1,70 Tak 

Parametry przegród przezroczystych

VIII. Okna zewn�trzne 
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Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 
[W/m2K] 

Wsp. g 
Wsp.U wg WT 
2014 [W/m2�K] 

Wsp.g wg WT 
2014  

Warunek spe�niony 

Umax g 

1 Okno zewn. O3 1,10 0,70 1,30 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

2 Okno zewn. O1 1,10 0,70 1,80 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

3 Okno zewn. O2 1,10 0,70 1,80 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki u�yteczno�ci publicznej 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o wspó�czynniku U >= 0,9 
[W/m2�K] 

A0 = 12,42m2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 
5 m wzd�u� �cian zewn�trznych 

Az = 130,00m2 

Suma pól powierzchni pozosta�ej cz��ci rzutu poziomego Aw = 0,00m2

Graniczna warto�� powierzchni okien A0max = 0,15�Az + 0,03�Aw = 19,50m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 	 A0max Warunek spe!niony

3.1.1 Warto�ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewn�trznych

Warto�ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 2, SZ 1, SZ 4, SZ 5, SZ 3 

Miesi�c fRsi,min[W/m2·K] 

1 Stycze� 0,760 

2 Luty 0,700 

3 Marzec 0,689 

4 Kwiecie� 0,507 

5 Maj 0,211 

6 Czerwiec -0,848 

7 Lipiec -0,908 

8 Sierpie� -1,571 

9 Wrzesie� -0,038 

10 Pa�dziernik 0,552 

11 Listopad 0,671 

12 Grudzie� 0,721

Miesi�c krytyczny: Stycze�

Warto�� czynnika temperatury dla krytycznego miesi�ca: fRsi,max=0,76

3.1.2 Warto�ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykaj�cych si� z gruntem

Warto�ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1  
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Miesi�c fRsi,min[W/m2·K] 

1 Stycze� 0,852 

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852 

4 Kwiecie� 0,852 

5 Maj 0,852 

6 Czerwiec 0,852 

7 Lipiec 0,852 

8 Sierpie� 0,852

9 Wrzesie� 0,852 

10 Pa�dziernik 0,852 

11 Listopad 0,852 

12 Grudzie� 0,852 

Miesi�c krytyczny: Stycze�, Luty, Marzec, Kwiecie�, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpie�, Wrzesie�, Pa�dziernik, Listopad, Grudzie�

Warto�� czynnika temperatury dla krytycznego miesi�ca: fRsi,max=0,85 

3.2 Efektywna warto�� czynnika temperatury na powierzchni wewn�trznej przegrody wyznaczona na podstawie warto�ci wspó!czynnika 
przenikania ciep!a elementu U oraz oporu przejmowania ciep!a na powierzchni wewn�trznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2�K)] fRsi [W/(m 2�K)] 
fRsi>fRsi,max [W/(m

2�K)] 
Warunek 

1 Pod�oga na gruncie  PG 1  0,30 0,961 0,961 > 0,852 Spe�niony 

2 �ciana zewn�trzna gr. 56 SZ 2 0,21 0,973 0,973 > 0,760 Spe�niony

3 �ciana zewn�trzna gr. 50 SZ 1 0,20 0,974 0,974 > 0,760 Spe�niony 

4 �ciana zewn�trzna gr. 48 SZ 4 0,20 0,974 0,974 > 0,760 Spe�niony 

5 �ciana zewn�trzna gr. 37 SZ 5 0,21 0,973 0,973 > 0,760 Spe�niony 

6 Skosy D 1 0,18 0,955 0,955 > 0,760 Spe�niony 

7 �ciana zewn�trzna ch�odni SZ 3 0,14 0,982 0,982 > 0,760 Spe�niony 

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep!o QH,nd dla ka�dej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewn�trzna strefy θi 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszcze� o regulowanej temperaturze Af 6,3 m2

Obci��enia cieplne pomieszcze� zyskami  wewn�trznymi qint 5,5 W/m2

Pojemno�� cieplna budynku Cm 1032900 J/K 

Sta�a czasowa budynku τ 110,2 h 

Udzia� granicznych potrzeb ciep�a γH,lim 1,1 - 

- aH 8,3 - 

Obliczenia miesi�cznego zapotrzebowania na energi� do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesi�c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

�rednia temperatura zewn�trzna θe, oC -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0 -1,2
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Liczba godzin w miesi�cu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesi�czna strata ciep�a przez 

przenikanie QH,th=10-3�Htr�(θi-θe)�tm
kWh/m-c 

25 18 19 12 8 3 3 2 6 13 17 21

Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie z strefami ogrzewanymi 

QH,zy=10-3�Hzy�(θi-θi,yz)�tm kWh/m-c 

25,08 22,66 25,08 24,27 25,08 24,27 25,08 25,08 24,27 25,08 24,27 25,08

Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c 

50 40 44 36 33 27 28 27 30 38 42 46

Miesi�czne zyski ciep�a od 
nas�onecznienia Qsol, kWh/m-c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miesi�czne wewn�trzne zyski ciep�a 
Qint=qint�10-3�Af�tm kWh/m-c 

26 23 26 25 26 25 26 26 25 26 25 26

Miesi�czne zyski ciep�a QH,gn=Qsol+Qint

kWh/m-c 
26 23 26 25 26 25 26 26 25 26 25 26

γH=QH,gn/QH,ht 0,59 0,84 0,90 2,46 -19,69 3,08 3,18 4,28 1,73 1,89 0,98 0,75

γH,1 0,67 0,72 0,87 1,68 2,77 0,00 0,00 0,00 1,81 1,44 0,87 0,67

γH,2 0,72 0,87 1,68 2,77 3,08 0,00 0,00 0,00 3,00 1,81 1,44 0,87

fH,m 1,00 1,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 1,00

Wspó�czynnik wykorzystania zysków 

ciep�a, ηH,gn 
0,99 0,95 0,94 0,41 -0,05 0,32 0,31 0,23 0,58 0,53 0,90 0,98

Miesi�czne zapotrzebowanie na 

energi� QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn�QH,gn

kWh/m-c 

17,70 5,44 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 2,87 9,33

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 40,1 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewn�trzna strefy θi 16,0 oC 

Pole powierzchni pomieszcze� o regulowanej temperaturze Af 8,1 m2

Obci��enia cieplne pomieszcze� zyskami  wewn�trznymi qint 5,5 W/m2

Pojemno�� cieplna budynku Cm 1329900 J/K 

Sta�a czasowa budynku τ 51,3 h 

Udzia� granicznych potrzeb ciep�a γH,lim 1,2 - 

- aH 4,4 - 

Obliczenia miesi�cznego zapotrzebowania na energi� do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c

Miesi�c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

�rednia temperatura zewn�trzna θe, oC -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0 -1,2

Liczba godzin w miesi�cu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesi�czna strata ciep�a przez 

przenikanie QH,th=10-3�Htr�(θi-θe)�tm
kWh/m-c 

78 54 57 29 13 -3 -3 -6 6 35 52 66

Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie z strefami ogrzewanymi 

QH,zy=10-3�Hzy�(θi-θi,yz)�tm kWh/m-c 

25,01 22,59 25,01 24,20 25,01 24,20 25,01 25,01 24,20 25,01 24,20 25,01

Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c 

103 77 82 54 38 21 22 19 30 60 76 91

Miesi�czne zyski ciep�a od 
nas�onecznienia Qsol, kWh/m-c 

11 15 28 40 57 56 55 47 31 22 12 10
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Miesi�czne wewn�trzne zyski ciep�a 
Qint=qint�10-3�Af�tm kWh/m-c

33 30 33 32 33 32 33 33 32 33 32 33

Miesi�czne zyski ciep�a QH,gn=Qsol+Qint

kWh/m-c 
44 45 61 72 90 88 88 80 63 55 44 43

γH=QH,gn/QH,ht 0,66 1,21 1,61 0,00 -3,72 -21,22 -18,31 -8,78 7,18 8,48 1,41 0,87

γH,1 0,76 0,93 0,81 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 7,18 4,94 1,14 0,76

γH,2 0,93 1,41 1,41 0,81 1,61 0,00 0,00 0,00 7,83 7,83 4,94 1,14

fH,m 1,00 0,55 0,26 1,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 1,00

Wspó�czynnik wykorzystania zysków 

ciep�a, ηH,gn 
0,94 0,73 0,59 1,00 -0,27 -0,05 -0,05 -0,11 0,14 0,12 0,66 0,87

Miesi�czne zapotrzebowanie na 

energi� QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn�QH,gn

kWh/m-c 

25,75 4,36 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 12,05

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 46,4 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewn�trzna strefy θi 12,0 oC 

Pole powierzchni pomieszcze� o regulowanej temperaturze Af 106,1 m2

Obci��enia cieplne pomieszcze� zyskami  wewn�trznymi qint 5,5 W/m2

Pojemno�� cieplna budynku Cm 17498250 J/K 

Sta�a czasowa budynku τ 27,7 h 

Udzia� granicznych potrzeb ciep�a γH,lim 1,4 - 

- aH 2,8 - 

Obliczenia miesi�cznego zapotrzebowania na energi� do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesi�c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

�rednia temperatura zewn�trzna θe, oC -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0 -1,2

Liczba godzin w miesi�cu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesi�czna strata ciep�a przez 

przenikanie QH,th=10-3�Htr�(θi-θe)�tm
kWh/m-c 

1178 750 781 275 -35 -330 -348 -404 -158 369 687 937

Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie z strefami ogrzewanymi 

QH,zy=10-3�Hzy�(θi-θi,yz)�tm kWh/m-c 

78,99 71,35 78,99 76,44 78,99 76,44 78,99 78,99 76,44 78,99 76,44 78,99

Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c 

1257 821 859 351 44 -253 -269 -325 -81 448 763 1016

Miesi�czne zyski ciep�a od 
nas�onecznienia Qsol, kWh/m-c 

168 223 405 583 804 809 804 685 456 307 167 140

Miesi�czne wewn�trzne zyski ciep�a 
Qint=qint�10-3�Af�tm kWh/m-c 

434 392 434 420 434 420 434 434 420 434 420 434

Miesi�czne zyski ciep�a QH,gn=Qsol+Qint

kWh/m-c 
601 615 839 1003 1238 1229 1238 1119 876 741 587 574

γH=QH,gn/QH,ht 0,54 1,41 2,14 -1,99 -1,12 -2,03 -1,94 -1,51 -3,02 -2,03 2,32 0,85

γH,1 0,69 0,97 1,78 2,14 2,14 0,00 0,00 0,00 2,14 2,23 1,59 0,69

γH,2 0,97 1,78 2,14 2,14 2,14 0,00 0,00 0,00 2,23 2,32 2,32 1,59

fH,m 1,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84

Wspó�czynnik wykorzystania zysków 0,91 0,60 0,44 -0,50 -0,90 -0,49 -0,52 -0,66 -0,33 -0,49 0,41 0,80
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ciep�a, ηH,gn 

Miesi�czne zapotrzebowanie na 

energi� QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn�QH,gn

kWh/m-c 

571,95 64,78 25,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,54 219,93

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 895,3 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4

Temperatura wewn�trzna strefy θi 4,0 oC 

Pole powierzchni pomieszcze� o regulowanej temperaturze Af 9,6 m2

Obci��enia cieplne pomieszcze� zyskami  wewn�trznymi qint 1,3 W/m2

Pojemno�� cieplna budynku Cm 1588950 J/K 

Sta�a czasowa budynku τ 52,7 h 

Udzia� granicznych potrzeb ciep�a γH,lim 1,2 - 

- aH 4,5 -

Obliczenia miesi�cznego zapotrzebowania na energi� do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesi�c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

�rednia temperatura zewn�trzna θe, oC -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0 -1,2

Liczba godzin w miesi�cu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesi�czna strata ciep�a przez 

przenikanie QH,th=10-3�Htr�(θi-θe)�tm
kWh/m-c 

25 10 9 -11 -25 -36 -38 -40 -29 -8 6 15

Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie z strefami ogrzewanymi 

QH,zy=10-3�Hzy�(θi-θi,yz)�tm kWh/m-c 

-19,73 -17,82 -19,73 -19,10 -19,73 -19,10 -19,73 -19,73 -19,10 -19,73 -19,10 -19,73

Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c

5 -8 -11 -30 -45 -55 -58 -60 -48 -28 -13 -4

Miesi�czne zyski ciep�a od 
nas�onecznienia Qsol, kWh/m-c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miesi�czne wewn�trzne zyski ciep�a 
Qint=qint�10-3�Af�tm kWh/m-c

9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Miesi�czne zyski ciep�a QH,gn=Qsol+Qint

kWh/m-c 
9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

γH=QH,gn/QH,ht 0,17 0,40 0,50 -0,37 -0,18 -0,12 -0,12 -0,11 -0,15 -0,53 0,75 0,29

γH,1 0,23 0,29 0,45 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,62 0,52 0,23

γH,2 0,29 0,45 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,62 0,75 0,75 0,52

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Wspó�czynnik wykorzystania zysków 

ciep�a, ηH,gn 
1,00 0,99 0,98 -2,68 -5,68 -8,56 -8,63 -9,16 -6,89 -1,87 0,92 1,00

Miesi�czne zapotrzebowanie na 

energi� QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn�QH,gn

kWh/m-c 

44,26 12,49 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 23,10

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 93,2 

Kaplica pogrzebowa

Zestawienie stref

Numer strefy Nazwa strefy Af V θi Zapotrzebowanie na ciep!o QH,nd 
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- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa O1 6,26 15,65 20,0 40,10 

2 Strefa O2 8,06 20,15 16,0 46,36

3 Strefa O3 106,05 635,01 12,0 895,28 

4 Strefa O4 9,63 24,08 4,0 93,24 

Ca�kowite zapotrzebowanie strefy ΣQH,nd [kWh/rok] 1074,97 

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep�� wod� QW,nd 

Obliczenia instalacja ciep!ej wody u�ytkowej

Kaplica pogrzebowa 

Ciep�o w�a�ciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg�K) 

G�sto�� wody, 
W 1000 kg/m3

Temperatura ciep�ej wody, �W 55 oC 

Temperatura zimnej wody, �O 10 oC 

Wspó�czynnik korekcyjny, kR 0,78 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 130,00 m 2

Jednostkowe dobowe zu�ycie ciep�ej wody, VW 0,60 dm3/(m2�dzie�) 

Roczna energia u�ytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 1163,07 kWh/rok 

6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ch!ód QC,nd dla ka�dej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy ch!odu Strefa O3

Temperatura wewn�trzna strefy dla lata θint,C 4,0 oC 

Pole powierzchni pomieszcze� o regulowanej temperaturze Af 9,6 m2

Obci��enia cieplne pomieszcze� zyskami  wewn�trznymi qint 5,5 W/m2

Pojemno�� cieplna budynku Cm 1588950 J/K 

Sta�a czasowa budynku τ 47,4 h 

Udzia� granicznych potrzeb ciep�a 
(1/γ)C,li

m 
1,2 - 

- aC 4,2 - 

Wspó�czynnik strat ciep�a przez przenikanie Htr,adj Htr,adj 3,5 W/K 

Wspó�czynnik strat ciep�a przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 W/K

Wspó�czynnik strat ciep�a na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 5,8 W/K 

Obliczenia miesi�cznego zapotrzebowania na energi� do ch�odzenia i wentylacji QC,nd,n kWh/m-c 

Miesi�c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

�rednia temperatura zewn�trzna θe, oC -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0 -1,2

Liczba godzin w miesi�cu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesi�czna strata ciep�a przez 

przenikanie QC,t=10-3�H�(θi-θe)�tm
kWh/m-c 

65 47 50 31 20 8 8 6 14 35 46 56

Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie z strefami ch�odzonymi 

QC,zy=10-3�Hzy�(θi-θi,yz)�tm kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Miesi�czna strata ciep�a przez 
przenikanie QC,ht=QC,t+QC,zy kWh/m-c

65 47 50 31 20 8 8 6 14 35 46 56

Miesi�czne zyski ciep�a od 
nas�onecznienia Qsol, kWh/m-c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miesi�czne wewn�trzne zyski ciep�a 
Qint=qint�10-3�Af�tm kWh/m-c 

39 36 39 38 39 38 39 39 38 39 38 39

Miesi�czne zyski ciep�a QC,gn=Qsol+Qint

kWh/m-c 
39 36 39 38 39 38 39 39 38 39 38 39

γH=QC,gn/QC,int 0,66 1,54 1,90 -1,42 -0,67 -0,44 -0,44 -0,42 -0,55 -2,03 2,85 1,09

1/γC,1 1,08 0,59 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,44 0,35 0,35 0,63

1/γC,2 1,21 1,08 0,59 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,44 0,63 1,21

fC,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Wspó�czynnik wykorzystania zysków 

ciep�a, ηC,gn 
0,62 0,93 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,84

Miesi�czne zapotrzebowanie na 

energi� QC,nd,n=QC,gn - ηC,gn�QC,ht

kWh/m-c 

2,71 13,96 19,34 64,94 98,27 123,92 128,74 134,28 107,16 58,80 24,84 9,13

Roczne zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� dla ch�odzenia i wentylacji QC,nd=Σ(QC,nd,n), kWh/rok 786,1 

7) Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu ogrzewania i wentylacji

Kaplica pogrzebowa 

Nazwa �ród�a Konwektorowe grzejniki elektryczne 

Nr �ród�a 1 -

Udzia� procentowy 100 % 

Rodzaj no�nika energii Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 

Wspó�czynnik WH 3,00 - 

Wspó�czynnik Wel 3,00 - 

Energia u�ytkowa QH,nd 1074,97 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Elektryczne grzejniki bezpo�rednie: konwektorowe, 
p�aszczyznowe, promiennikowe i pod�ogowe kablowe 

Sprawno�� wytwarzania ηH,g 0,99 - 

Wybrany wariant regulacji 
Elektryczne grzejniki bezpo�rednie: konwektorowe, 
p�aszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym 
P 

Sprawno�� regulacji ηH,e 0,91 - 

Wybrany wariant przesy�u 
�ród�o ciep�a w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec 
kaflowy, kominek) 

Sprawno�� przesy�u ηH,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciep�a 

Sprawno�� akumulacji ηH,s 1,00 - 

Ca�kowita sprawno�� systemu zasilania i-tego no�nika ηH,tot 0,90 - 

Energia na urz�dzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok 
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8) Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu przygotowania ciep�ej wody

Kaplica pogrzebowa 

Nazwa �ród�a Miejscowe przep�ywowe podgrzewacze elektryczne 

Nr �ród�a 1 - 

Udzia� procentowy 100,00 %

Rodzaj no�nika energii Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 

Wspó�czynnik WW 3,00 - 

Wspó�czynnik Wel 3,00 - 

Energia u�ytkowa QW,nd 1163,07 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przep�ywowy 

Sprawno�� wytwarzania ηW,g 0,99 - 

Wybrany wariant przesy�u 
Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegów 
cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesy�u ciep�ej wody Podgrzewanie wody bezpo�rednio przy punkach poboru 

Sprawno�� przesy�u ηW,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji 
System przygotowania ciep�ej wody u�ytkowej bez zasobnika 
ciep�ej wody u�ytkowej 

Sprawno�� akumulacji ηW,s 1,00 - 

Ca�kowita sprawno�� systemu zasilania i-tego no�nika ηW,tot 0,99 - 

Energia na urz�dzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok

9) Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu ch�odzenia

Kaplica pogrzebowa

Nazwa �ród�a Split 

Nr �ród�a 1 - 

Udzia� procentowy 100,00 % 

Rodzaj no�nika energii Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 

Wspó�czynnik WC 3,00 - 

Wspó�czynnik Wel 3.00 -

Energia u�ytkowa QC,nd 786,11 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Klimatyzator (split lub monoblok o wydajno�ci ch�odniczej < 
12kW) + inny czynnik, ... 

Sprawno�� wytwarzania ESEER 3,00 - 

Wybrany wariant regulacji 
Instalacje hydrauliczne systemu ch�odzenia wyposa�one w 
zawory regulacyjne trójdrogowe zainstalowane przy ch�odnicach 
powietrza 

Sprawno�� regulacji ηC,e 0,94 - 

Wybrany wariant przesy�u 
Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem ch�odzonym 
powietrzem 

Sprawno�� przesy�u ηC,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji System ch�odzenia bez zasobnika ch�odu 

Sprawno�� akumulacji ηC,s 1,00 - 
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Ca�kowita sprawno�� systemu zasilania i-tego no�nika ηC,tot 2,82 - 

Energia na urz�dzenia pomocnicze Eel,pom,C% 109,67 kWh/rok 

10) Tabela zbiorcza sprawno�ci systemu o�wietlenia

Kaplica pogrzebowa 

Nazwa �ród�a O�wietlenie standardowe 

Nr �ród�a 1 - 

Rodzaj no�nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Wspó�czynnik WL 3,00 

Wspó�czynnik Wel 3,00 - 

Energia u�ytkowa El,i% 1827,50 kWh/rok 

Powierzchnia u�ytkowa grupy pomieszcze� Af 170,00 m2

Czas u�ytkowania o�wietlenia dzie� tD 1800,00 h/rok 

Czas u�ytkowania o�wietlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji R�czny ��cznik w��czenie/wy��czenie 

Wp�yw �wiat�a dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji R�czna 

Wp�yw nieobecno�ci pracowników FO 1,00 -

Regulacja prowadzona do utrzymania o�wietlenia na wymaganym poziomie Nie 

Wspó�czynnik obci��enia nat��enia o�wietlenia FC 1,00 - 

Energia na urz�dzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok 

11) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i ko�cowej

Kaplica pogrzebowa 

Ogrzewanie  i wentylacja

Nr �ród�a Nazwa �ród�a QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Konwektorowe grzejniki elektryczne 1193,22 3579,66 

Suma 1193,22 3579,66 

Przygotowanie ciep!ej wody

Nr �ród�a Nazwa �ród�a QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Miejscowe przep�ywowe podgrzewacze elektryczne 1174,82 3524,46 

Suma 1174,82 3524,46 

O�wietlenie wbudowane

Nr �ród�a Nazwa �ród�a QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok 

1 O�wietlenie standardowe 1827,50 5482,50 

Suma 1827,50 5482,50 

Ch!odzenie
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Nr �ród�a Nazwa �ród�a QK,C QP,C 

  kWh/rok kWh/rok 

1 Split 278,76 1165,29

Suma 278,76 1165,29 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L+QP,C 13751,90 kWh/rok 

Zestawienie energii ko�cowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+QK,C+Eel,pom) / Af 35,26 kWh/(m2�rok) 

Roczny wska�nik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialn� energi� pierwotn� do ogrzania, wentylacji i 
przygotowania ciep�ej wody oraz ch�odzenia EP=QP/Af 

105,78 kWh/(m2�rok) 

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia u�ytkowa ogrzewanego budynku Af 130,00 m 2

Powierzchnia u�ytkowa ch�odzonego budynku Af,C 9,63 m 2

Cz�stkowa maksymalna warto�� wska�nika EP na potrzeby ogrzewania, 
wentylacji oraz przygotowania ciep�ej wody u�ytkowej 

EPH+W 65,00 kWh/(m 2�rok) 

Cz�stkowa maksymalna warto�� wska�nika EP na potrzeby ch�odzenia  EPC 1,85 kWh/(m 2�rok) 

Cz�stkowa maksymalna warto�� wska�nika EP na potrzeby o�wietlenia  EPL 50,00 kWh/(m 2�rok) 

Maksymaln� warto�� wska�nika EP okre�laj�cego roczne obliczeniowe 
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialn� energi� pierwotn� do ogrzewania, 
wentylacji, ch�odzenia, przygotowania ciep�ej wody u�ytkowej oraz o�wietlenia 

EPmax 116,85 kWh/(m 2�rok) 

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2�rok)  EPmax kWh/(m 2�rok) Uwagi 

105,78 < 116,85 Warunek spe�niony 

12) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014

Nazwa Spe�niony Niespe�niony Uwagi 

Warunek izolacyjno�ci cieplnej przegród zewn�trznych Tak

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

13) Bilans mocy

Lp. Bran�a Zapotrzebowanie na moc Epom [kWh/rok] Uwagi 

1 Wentylacja 3241,20  

2 Ch�ód 2890,80  

�
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1.14.1. Analiza �rodowiskowo-ekonomiczna 

Ga�, 2015-09-28
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Spis tre�ci: 

1. Dane budynku 

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow�

3. Dost�pne no�niki energii 

4. Warunki przy��czenia do sieci zewn�trznych 

5. Opis systemów zapotrzebowania w energi� do analizy porównawczej 

6. Charakterystyka �róde� energii systemu ogrzewania i wentylacji 

7. Charakterystyka �róde� energii systemu przygotowania ciep�ej wody 

8. Charakterystyka �róde� energii systemu ch�odzenia 

9. Wykresy porównawcze zu�ycia no�ników energii 

10. Wska�niki emisji zanieczyszcze� poszczególnych systemów i no�ników energii 

11. Emisja zanieczyszcze� poszczególnych systemów w budynku 

12. Bezpo�redni efekt ekologiczny

13. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zapotrzebowania na energi�

14. Zestawienie u�ytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 

15. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 

16. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciep�ej wody 

17. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ch�odzenia 

18. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energi�

19. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi�

20. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

1. Dane budynku 

Przeznaczenie budynku: U�yteczno�ci publicznej 

Strefa klimatyczna: III 

Stacja meteorologiczna: Rzeszów - Jasionka 

Powierzchnia zabudowy Az=162,22 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=130,00 m2

Powierzchnia netto A=237,47 m2

Kubatura po obrysie zewn�trznym Ve=945,45 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=694,88 m3

Liczba kondygnacji: 2 

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow�
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow� dla systemu ogrzewania i wentylacji 
2.1.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Udzia! % QH,nd [kWh/rok]

1 Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1075,0 

2.1.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj paliwa Udzia! % QH,nd [kWh/rok]

1 Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1075,0 

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow� dla systemu przygotowania ciep�ej wody 
2.2.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Udzia! % QW,nd [kWh/rok]

1 Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1163,1 
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2.2.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj paliwa Udzia� % QW,nd [kWh/rok]

1 Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 1163,1 

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow� dla systemu ch�odzenia 
2.3.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Udzia� % QC,nd [kWh/rok]

1 Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 786,1 

2.3.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj paliwa Udzia� % QC,nd [kWh/rok]

1 Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 786,1 

3. Dost�pne no�niki energii 
Dost�pnymi �ród�ami energii dla projektowanej inwestycji s�: w�giel kamienny, gaz ziemny, energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej 
systemowej oraz biomasa i energia s�oneczna. W obszarze prowadzonej inwestycji nie ma mo�liwo�ci pod��czenia si� do sieci ciep�owniczej. 
4. Warunki przy��czenia do sieci zewn�trznych 
W obszarze projektowanej inwestycji dost�pne s� no�niki energii z sieci gazowej i elektrycznej, na pod��czenie których mog� zosta� wydane 
warunki techniczne. 
5. Opis systemów zapotrzebowania w energi� do analizy porównawczej 

Lp. 
Nazwa 
systemu 

Wariant projektowany Wariant alternatywny 

1 Opis ogólny 
Celem opracowania jest wykonanie analizy �rodowiskowej w 
zakresie efektu ekonomicznego dla projektowanej inwestycji 
obj�tej niniejszym opracowaniem. 

Celem opracowania jest wykonanie analizy �rodowiskowej 
w zakresie efektu ekonomicznego dla projektowanej 
inwestycji obj�tej niniejszym opracowaniem. 

2 
System 
ogrzewania 

TAK, �ród�o 'Konwektorowe grzejniki elektryczne' o udziale 
procentowym 100,00 % na paliwo Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna o wH=3,00, typu 
Elektryczne grzejniki bezpo�rednie: konwektorowe, 
p�aszczyznowe, promiennikowe i pod�ogowe kablowe o 

sprawno�ci wytwarzania ηH,g=0,99, Elektryczne grzejniki 
bezpo�rednie: konwektorowe, p�aszczyznowe i 
promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P o 

sprawno�ci regulacji ηH,e=0,91, �ród�o ciep�a w 
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, 

kominek) o sprawno�ci przesy�u ηH,d=1,00, System 
ogrzewania bez zasobnika ciep�a o sprawno�ci akumulacji 

ηH,s=1,00. 

TAK, �ród�o o udziale procentowym 100,00 % na paliwo 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk, typu 
Pompy ciep�a powietrze/woda, spr��arkowe, nap�dzane 
elektrycznie (55/45oC) o sprawno�ci wytwarzania 

ηH,g=2,60, Elektryczne grzejniki bezpo�rednie: 
konwektorowe, p�aszczyznowe i promiennikowe z 
regulatorem proporcjonalno-ca�kuj�cym PI o sprawno�ci 

regulacji ηH,e=0,94, C.o. z lokal. �ród�a ciep�a usytuow. w 
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armatur� i 
urz�dzen. w przestrz. ogrzew.  o sprawno�ci przesy�u 

ηH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika ciep�a o 

sprawno�ci akumulacji ηH,s=1,00. 

3 
System 
wentylacji 

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna dzia�aj�ca okresowo 
o strumieniach powietrza Vve1=14,64 m3/h, Vve2=0,06 m3/h, 
Vve3=1,46 m3/h, Vve4=9,24 m3/h; wentylacja mechaniczna 
nawiewno-wywiewna dzia�aj�ca okresowo o strumieniach 
powietrza Vve1=1096,30 m3/h, Vve2=25,01 m3/h, Vve3=0,00 
m3/h, Vve4=187,54 m3/h. 

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna dzia�aj�ca 
okresowo o strumieniach powietrza Vve1=14,64 m3/h, 
Vve2=0,06 m3/h, Vve3=1,46 m3/h, Vve4=9,24 m3/h; 
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dzia�aj�ca 
okresowo o strumieniach powietrza Vve1=1096,30 m3/h, 
Vve2=25,01 m3/h, Vve3=0,00 m3/h, Vve4=187,54 m3/h. 

4 
System 
ciep�ej wody 

TAK, �ród�o 'Miejscowe przep�ywowe podgrzewacze 
elektryczne' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sie�
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o 
wW=3,00, typu Elektryczny podgrzewacz przep�ywowy o 

sprawno�ci wytwarzania ηW,g=0,99, Miejscowe 
podgrzewanie wody, system bez obiegów cyrkulacyjnych o 

sprawno�ci przesy�u ηW,d=1,00, System przygotowania 
ciep�ej wody u�ytkowej bez zasobnika ciep�ej wody u�ytkowej 

o sprawno�ci akumulacji ηW,s=1,00. 

TAK, �ród�o o udziale procentowym 100,00 % na paliwo 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna, typu Pompa ciep�a typu powietrze/woda, 
spr��arkowa, nap�dzana elektrycznie o sprawno�ci 

wytwarzania ηW,g=2,60, Miejscowe podgrzewanie wody, 
system bez obiegów cyrkulacyjnych o sprawno�ci przesy�u 

ηW,d=1,00, System przygotowania ciep�ej wody u�ytkowej 
bez zasobnika ciep�ej wody u�ytkowej o sprawno�ci 

akumulacji ηW,s=1,00. 

5 
System 
ch�odzenia 

TAK, �ród�o 'Split' o udziale procentowym 100,00 % System 
ch�odzenia z bezpo�rednim sch�adzaniem powietrza, 
Klimatyzator (split lub monoblok o wydajno�ci ch�odniczej < 
12kW) + inny czynnik ESEER=3,00, typu Klimatyzator 
rozdzielczy (split) ze skraplaczem ch�odzonym powietrzem o 

sprawno�ci rozdzia�u ηC,d=1,00, Instalacje hydrauliczne 
systemu ch�odzenia wyposa�one w zawory regulacyjne 
trójdrogowe zainstalowane przy ch�odnicach powietrza o 

sprawno�ci regulacji ηC,e=0,94, System ch�odzenia bez 

zasobnika ch�odu o sprawno�ci akumulacji ηC,s=1,00. 

TAK, �ród�o o udziale procentowym 100,00 % Agregaty do 
sch�adzania cieczy ze skraplaczem ch�odzonym 
powietrzem, Spr��arki spiralne typu scroll + inny czynnik 
ESEER=2,90, typu Klimatyzator rozdzielczy (split) ze 
skraplaczem ch�odzonym powietrzem o sprawno�ci 

rozdzia�u ηC,d=1,00, Instalacje hydrauliczne systemu 
ch�odzenia wyposa�one w zawory regulacyjne trójdrogowe 
zainstalowane przy ch�odnicach powietrza o sprawno�ci 

regulacji ηC,e=0,94, System ch�odzenia bez zasobnika 

ch�odu o sprawno�ci akumulacji ηC,s=1,00. 
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6. Charakterystyka �róde� energii systemu ogrzewania i wentylacji 
6.1. Budynek projektowany 

Rodzaj paliwa Udzia� % ηH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zu�ycie paliwa B Jedn. 

Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 0,90 1,00 kWh/kWh 1193,2 1193,2 kWh/rok 

Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 1,00 1,00 kWh/kWh 0,0 0,0 kWh/rok 

6.2. Budynek z alternatywnymi �ród�ami 

Rodzaj paliwa Udzia� % ηH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zu�ycie paliwa B Jedn. 

Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 2,35 1,00 kWh/kWh 458,2 458,2 kWh/rok 

6.3. Porównanie zu�ycia no�ników energii dla budynku projektowanego i �ród�a alternatywnego 

Wykres porównawczy zu�ycia no�ników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji 

7. Charakterystyka �róde� energii systemu przygotowania ciep�ej wody 
7.1. Budynek projektowany 

Rodzaj paliwa Udzia� % ηW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] Zu�ycie paliwa B Jedn.

Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 0,99 1,00 kWh/kWh 1174,8 1174,8 kWh/rok 

Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 1,00 1,00 kWh/kWh 0,0 0,0 kWh/rok 

7.2. Budynek z alternatywnymi �ród�ami 

Rodzaj paliwa Udzia� % ηW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] Zu�ycie paliwa B Jedn.

Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 2,60 1,00 kWh/kWh 447,3 447,3 kWh/rok 

7.3. Porównanie zu�ycia no�ników energii dla budynku projektowanego i �ród�a alternatywnego 
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Wykres porównawczy zu�ycia no�ników energii dla systemu przygotowania ciep�ej wody 

8. Charakterystyka �róde� ch�odu systemu ch�odzenia 
8.1. Budynek projektowany 

Rodzaj paliwa Udzia� % ηC,tot Hu Jedn. QK,C [kWh/rok] Zu�ycie paliwa B Jedn. 

Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 2,82 1,00 kWh/kWh 278,8 278,8 kWh/rok 

Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 1,00 1,00 kWh/kWh 109,7 109,7 kWh/rok 

8.2. Budynek z alternatywnymi �ród�ami 

Rodzaj paliwa Udzia� % ηC,tot Hu Jedn. QK,C [kWh/rok] Zu�ycie paliwa B Jedn.

Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

100,0 2,73 1,00 kWh/kWh 288,4 288,4 kWh/rok 

8.3. Porównanie zu�ycia no�ników energii dla budynku projektowanego i �ród�a alternatywnego 

Wykres porównawczy zu�ycia no�ników energii dla systemu ch�odzenia 

9. Wykresy porównawcze zu�ycia no�ników energii 
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Wykres zu�ycia no�ników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym 

Wykres zu�ycia no�ników energii dla wszystkich systemów w budynku ze �ród�ami alternatywnymi 

Wykres porównawczy zu�ycia no�ników energii dla wszystkich systemów w budynku 
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10. Wska�niki emisji zanieczyszcze� poszczególnych systemów i no�ników energii 
10.1. Budynek projektowany 

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

System przygotowania ciep�ej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

System ch�odu

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

10.2. Budynek z alternatywnymi �ród�ami 

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

System przygotowania ciep�ej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

System ch�odu

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

11. Emisja zanieczyszcze� poszczególnych systemów w budynku 
11.1. Budynek projektowany 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

System ogrzewania i 
wentylacji 

kg/rok 10,8583 2,7444 0,8233 968,8953 1,7898 0,0032 0,0001 

System przygotowania 
ciep�ej wody

kg/rok 10,6909 2,7021 0,8106 953,9529 1,7622 0,0032 0,0001 

System ch�odu kg/rok 3,5347 0,8934 0,2680 315,4039 0,5826 0,0010 0,0000 

Ca�kowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

kg/rok 25,0839 6,3399 1,9020 2238,2521 4,1347 0,0074 0,0001 

11.2. Budynek z alternatywnymi �ród�ami 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

System ogrzewania i kg/rok 4,1693 1,0538 0,3161 372,0326 0,6873 0,0012 0,0000 
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wentylacji 

System przygotowania 
ciep�ej wody 

kg/rok 4,0707 1,0289 0,3087 363,2359 0,6710 0,0012 0,0000 

System ch�odu kg/rok 2,6242 0,6633 0,1990 234,1601 0,4326 0,0008 0,0000 

Ca�kowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PY! SADZA B-a-P

kg/rok 10,8643 2,7459 0,8238 969,4286 1,7908 0,0032 0,0001 

12. Bezpo�redni efekt ekologiczny 
12.1. Tabela bezpo�redniego efektu ekologicznego 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Budynek projektowany 
[kg/rok] 

Budynek z 
alternatywnymi �ród�ami 

[kg/rok] 
Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] 

SO2 25,083860 10,864286 14,219574 56,69 

NOX 6,339877 2,745919 3,593958 56,69 

CO 1,901963 0,823776 1,078187 56,69

CO2 2238,252137 969,428640 1268,823497 56,69 

PY! 4,134702 1,790816 2,343886 56,69 

SADZA 0,007442 0,003223 0,004219 56,69 

B-a-P 0,000149 0,000064 0,000084 56,69 

12.2. Wykresy bezpo�redniego efektu ekologicznego 
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13. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi�
13.1. Obliczenia wspó�czynników toksyczno�ci 

Warto�ci wspó�czynnika toksyczno�ci zanieczyszcze� obliczono w oparciu o Rozporz�dzenie Ministerstwa 	rodowiska z dnia 26.01.2010 r. w 
sprawie warto�ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16). 

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00 

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eSO2/et = brak wymaga�

KCO2 = eSO2/et = brak wymaga�

KPY! = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50 

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00 

13.2. Tabela emisji równowa�nej 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Wspó!czynnik 
toksyczno�ci K 

Emisja - Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Emisja - Budynek z 
alternatywnymi 
�ród!ami [kg/rok] 

Emisja równowa�na -
Budynek 

projektowany 
[kg/rok] 

Emisja równowa�na -
Budynek z 

alternatywnymi 
�ród!ami [kg/rok] 

SO2 1,00 25,083860 10,864286 25,083860 10,864286 

NOX 0,50 6,339877 2,745919 3,169938 1,372959 

PY! 0,50 4,134702 1,790816 2,067351 0,895408

SADZA 2,50 0,007442 0,003223 0,018606 0,008059 

B-a-P 20000,00 0,000149 0,000064 2,976986 1,289388 

"�czna emisja równowa�na 33,316741 14,430101 
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13.3. Wykres emisji równowa�nej 

13.4. Wybór systemu 
Na podstawie powy�szej analizy �rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt �rodowiskowy wyra�ony w 
emisji równowa�nej jest o 56,7% ( 18,89 kg/rok) korzystniejszym ni� wariant projektowany. 
14. Zestawienie u�ytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 

14.1 Budynek projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna

0.60 z�/kWh 

2 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

0.50 z�/kWh 

14.2 Budynek z alternatywnymi �ród�ami energii 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

0.60 z�/kWh 

15. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robót 
Zu�ycie 
paliwa 

Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

1193.22 kWh/rok 715.93 

2 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

0.00 kWh/rok 0.00 

Op�aty sta�e Om z�/m-c 0.00 
Budynek b�dzie posiada�  indywidualny system 

grzewczy i nie zostanie pod��czony do zewn�trznego 
dostawcy ciep�a 

Abonament Ab z�/m-c 0.00 
Budynek b�dzie posiada� indywidualny system 

grzewczy i nie zostanie pod��czony do zewn�trznego 
dostawcy ciep�a 

Ca!kowite koszty eksploatacyjne
z!/rok 715.93 

KH,E= 12�Om + 12�Ab + ΣB�Cena jedn.=
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Koszty inwestycyjne

Lp. Rodzaj robót 
Ilo��
robót 

Cena jedn. 
Koszty 
robót 

Uzasadnienie przyj�tych kosztów 

1 

Grzejniki konwektorowe elektryczne, 
instalacja, urz�dzenia pomocnicze, 
armatura, materia�y, robocizna, 
eksploatacja  

1.0 15200.00 18696.00 Zakup armatury i monta�  

2 

System wentylacji mechanicznej 
(wentylatory, anemostaty, nagrzewnica, 
wymienniki ciep�a, centrala wentylacyjna, 
instalacja, robocizna, eksploatacja) 

1.0 20000.00 24600.00 Zakup armatury i monta�  

Ca!kowite koszty inwestycyjne KH,I= z! 43296.00

Budynek z alternatywnymi �ród!ami energii

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robót 
Zu�ycie 
paliwa 

Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

458.17 kWh/rok 274.90 

Op�aty sta�e Om z�/m-c 0.00 
Budynek posiada indywidualny system grzewczy i nie 

jest pod��czony do zewn�trznego dostawcy ciep�a 

Abonament Ab z�/m-c 0.00 
Budynek posiada indywidualny system grzewczy i nie 

jest pod��czony do zewn�trznego dostawcy ciep�a 

Ca!kowite koszty eksploatacyjne
z!/rok 274.90 

KH,E= 12�Om + 12�Ab + ΣB�Cena jedn.=

Koszty inwestycyjne

Lp. Rodzaj robót 
Ilo��
robót 

Cena jedn. 
Koszty 
robót 

Uzasadnienie przyj�tych kosztów 

1 
Pompa ciep�a powietrze/woda, instalacja, 
urz�dzenia pomocnicze, armatura, 
materia�y, robocizna, eksploatacja itp.

0.5 15000.00 9225.00 

Ca!kowite koszty inwestycyjne KH,I= z! 9225.00

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 
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Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 

16. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania ciep�ej wody 

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robót 
Zu�ycie 
paliwa 

Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

1174.82 kWh/rok 704.89 

2 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

0.00 kWh/rok 0.00 

Op�aty sta�e Om z�/m-c 0.00 
Budynek b�dzie posiada� indywidualny system 

grzewczy i nie zostanie pod��czony do 
zewn�trznego dostawcy ciep�a 

Abonament Ab z�/m-c 0.00 
Budynek b�dzie posiada� indywidualny system 

grzewczy i nie zostanie pod��czony do 
zewn�trznego dostawcy ciep�a 

Ca!kowite koszty eksploatacyjne
z!/rok 704.89 

KW,E= 12�Om + 12�Ab + ΣB�Cena jedn.=

Koszty inwestycyjne

Lp. Rodzaj robót 
Ilo��
robót 

Cena jedn. 
Koszty 
robót 

Uzasadnienie przyj�tych kosztów 

1 

Elektryczne przep�ywowe podgrzewacze 
wody, instalacja, urz�dzenia pomocnicze, 
armatura, materia�y, robocizna, 
eksploatacja 

1.0 9000.00 11070.00 Zakup armatury i monta�

Ca!kowite koszty inwestycyjne KW,I= z! 11070.00

Budynek z alternatywnymi �ród!ami energii

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robót 
Zu�ycie 
paliwa

Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Sie� elektroenergetyczna systemowa - 
Energia elektryczna 

447.33 kWh/rok 268.40 

Op�aty sta�e Om z�/m-c 0.00 Budynek b�dzie posiada�  indywidualny system 
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grzewczy i nie zostanie pod��czony do 
zewn�trznego dostawcy ciep�a

Abonament Ab z�/m-c 0.00 
Budynek b�dzie posiada�  indywidualny system 

grzewczy i nie zostanie pod��czony do 
zewn�trznego dostawcy ciep�a 

Ca�kowite koszty eksploatacyjne
z�/rok 268.40 

KW,E= 12�Om + 12�Ab + ΣB�Cena jedn.=

Koszty inwestycyjne

Lp. Rodzaj robót 
Ilo��
robót 

Cena jedn. 
Koszty 
robót 

Uzasadnienie przyj�tych kosztów 

1 Pompa ciep�a powietrze/woda 0.5 15000.00 9225.00 

2 
System solarny, instalacja, urzadzenia 
pomocnicze, robocizna 

1.0 10000.00 12300.00 

3 Zbiornik na c.w.u. 1.0 2000.00 2460.00 

Ca�kowite koszty inwestycyjne KW,I= z� 23985.00

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu przygotowania ciep�ej wody 

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciep�ej wody 
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17. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ch�odzenia 

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robót Zu�ycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi

1 
Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

278.76 kWh/rok 167.26 

2 
Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

109.67 kWh/rok 65.80 

Op�aty sta�e Om z�/m-c 0.00 

Abonament Ab z�/m-c 0.00 

Ca!kowite koszty eksploatacyjne
z!/rok 233.06 

KC,E= 12�Om + 12�Ab + ΣB�Cena jedn.=

Koszty inwestycyjne

Lp. Rodzaj robót Ilo�� robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyj�tych 
kosztów 

1 
Agregat ch�odniczy ze 
skraplaczem, armatura, robociizna, 
eksploatacja 

1.0 10000.00 12300.00 

Ca!kowite koszty inwestycyjne KC,I= z! 12300.00

Budynek z alternatywnymi �ród!ami energii

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robót Zu�ycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi

1 
Sie� elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

288.37 kWh/rok 173.02 

Op�aty sta�e Om z�/m-c 0.00 ... 

Abonament Ab z�/m-c 0.00 ... 

Ca!kowite koszty eksploatacyjne
z!/rok 173.02 

KC,E= 12�Om + 12�Ab + ΣB�Cena jedn.=

Koszty inwestycyjne

Lp. Rodzaj robót Ilo�� robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyj�tych 
kosztów 

1 Pompa ciep�a powietrze/powietrze 1.0 15000.00 18450.00 

Ca!kowite koszty inwestycyjne KC,I= z! 18450.00
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Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu ch�odzenia 

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu ch�odzenia 

18. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energi�

Wykres kosztów inwestycyjnych 
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Wykres kosztów eksploatacyjnych 

19. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi�
19.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 

Nazwa Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne KH,E z!/rok 715.93 274.90

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 61.60

Koszty inwestycyjne KH,I z! 43296.00 9225.00

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - 78.69

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z!/m2rok 5.51 2.11

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie z!/m2 333.05 70.96

Roczne oszcz�dno�ci kosztów ∆Or z!/rok - 441.03

Prosty czas zwrotu inwestycji w �ród!a alternatywne SPBT - -77.25

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie �róde! alternatywnych jest korzystne pod wzgl�dem eksploatacyjnym i korzystne pod wzgl�dem 
inwestycyjnym 

19.2 Analiza systemu przygotowania ciep�ej wody 

Nazwa Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne KW,E z!/rok 704.89 268.40

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 61.92

Koszty inwestycyjne KW,I z! 11070.00 23985.00

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -116.67

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z!/m2rok 5.42 2.06

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie z!/m2 85.15 184.50

Roczne oszcz�dno�ci kosztów ∆Or z!/rok - 436.49 

Prosty czas zwrotu inwestycji w �ród!a alternatywne SPBT - 29.59

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie �róde! alternatywnych jest korzystne pod wzgl�dem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgl�dem 
inwestycyjnym

19.3 Analiza systemu ch�odzenia 
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Nazwa Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne KC,E z!/rok 233.06 173.02

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 25.76

Koszty inwestycyjne KC,I z! 12300.00 18450.00

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -50.00

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z!/m2rok 1.79 1.33

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie z!/m2 94.62 141.92

Roczne oszcz�dno�ci kosztów ∆Or z!/rok - 60.03

Prosty czas zwrotu inwestycji w �ród!a alternatywne SPBT - 102.44

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie �róde! alternatywnych jest korzystne pod wzgl�dem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgl�dem 
inwestycyjnym 

19.5 Analiza zbiorcza op�acalno�ci 

Nazwa Op!acalno�� SPBT

System ogrzewania i wentylacji tak -77.25

System przygotowania ciep!ej wody nie 29.59

System ch!odzenia nie 102.44

20. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat 



1.15. Cz��� obliczeniowa przyj�tych g�ównych elementów konstrukcyjnych

1.15.1. Wi��ba dachowa

Geometria układu

Lista w�złów

Nr w�zła X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.12 0.12
3 2.37 2.37
4 4.32 4.32
5 6.27 2.37
6 8.52 0.12
7 8.64 0.00

Lista materiałów

Nr materiału Typ Klasa E0,mean [MPa]

1 Lite C30 12000

Ci��ar własny [kN/m3] 5.5

�t [1/oK] 0.000005

Lista przekrojów

Nr
przekroju

h [cm] b [cm] Liczba
elementów

A [cm2] Jz [cm4]
Jy

[cm4]

Nr
materiału

1 17.5 7.5 1 131.3 3350 615 1

Lista pr�tów

Nr
pr�ta

Typ
pr�ta

Nr w�zła
pocz.

Nr w�zła
ko�c.

Nr
przekroju

Poł�czenie
(w�zeł pocz.)

Poł�czenie
(w�zeł ko�c.)

Długo��
[m]

1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 0.17
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 3.18
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 2.76
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 2.76
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 3.18
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 0.17
7 j�tka 3 5 1 przegub przegub 3.90

Rozstaw krokwi [m] 0.75

Lista podpór

Nr podpory Nr w�zła Typ kx [kN/m] ky [kN/m]

1 2 stała 0.00 0.00
2 6 stała 0.00 0.00

Obci��enia stałe



q1� = 0.41 kN/m q1II = 0.41 kN/m

q2� = 0.41 kN/m q2II = 0.41 kN/m

g = 1.25 kN/m

Nr
obci��enia

Nr
pr�ta

Typ
obci��enia

Kierunek
działania

q (P) a [m] b [m]

1 1 równomierne lokalny y -0.41 kN/m 0.00 0.17
2 2 równomierne lokalny y -0.41 kN/m 0.00 3.18
3 3 równomierne lokalny y -0.41 kN/m 0.00 2.76
4 4 równomierne lokalny y -0.41 kN/m 0.00 2.76
5 5 równomierne lokalny y -0.41 kN/m 0.00 3.18
6 6 równomierne lokalny y -0.41 kN/m 0.00 0.17
7 1 równomierne lokalny x -0.41 kN/m 0.00 0.17
8 2 równomierne lokalny x -0.41 kN/m 0.00 3.18
9 3 równomierne lokalny x -0.41 kN/m 0.00 2.76
10 4 równomierne lokalny x 0.41 kN/m 0.00 2.76
11 5 równomierne lokalny x 0.41 kN/m 0.00 3.18
12 6 równomierne lokalny x 0.41 kN/m 0.00 0.17
13 7 równomierne lokalny y -1.25 kN/m 0.00 3.90

Obci��enie �niegiem - lewa poła�

s1� = 0.22 kN/m s1II = 0.22 kN/m

Nr
obci��enia

Nr
pr�ta

Typ
obci��enia

Kierunek
działania

q (P) a [m] b [m]

1 1 równomierne lokalny y -0.22 kN/m 0.00 0.17
2 2 równomierne lokalny y -0.22 kN/m 0.00 3.18



3 3 równomierne lokalny y -0.22 kN/m 0.00 2.76
4 1 równomierne lokalny x -0.22 kN/m 0.00 0.17
5 2 równomierne lokalny x -0.22 kN/m 0.00 3.18
6 3 równomierne lokalny x -0.22 kN/m 0.00 2.76

Obci��enie �niegiem - prawa poła�

s2� = 0.22 kN/m s2II = 0.22 kN/m

Nr
obci��enia

Nr
pr�ta

Typ
obci��enia

Kierunek
działania

q (P) a [m] b [m]

1 4 równomierne lokalny y -0.22 kN/m 0.00 2.76
2 5 równomierne lokalny y -0.22 kN/m 0.00 3.18
3 6 równomierne lokalny y -0.22 kN/m 0.00 0.17
4 4 równomierne lokalny x 0.22 kN/m 0.00 2.76
5 5 równomierne lokalny x 0.22 kN/m 0.00 3.18
6 6 równomierne lokalny x 0.22 kN/m 0.00 0.17

Obci��enie wiatrem z lewej

p1l� = 0.43 kN/m p2l� = -0.25 kN/m

Nr
obci��enia

Nr pr�ta Typ
obci��enia

Kierunek
działania

q (P) a
[m]

b [m]

1 1 równomierne lokalny y -0.43 kN/m 0.00 0.17
2 2 równomierne lokalny y -0.43 kN/m 0.00 3.18
3 3 równomierne lokalny y -0.43 kN/m 0.00 2.76
4 4 równomierne lokalny y 0.25 kN/m 0.00 2.76
5 5 równomierne lokalny y 0.25 kN/m 0.00 3.18
6 6 równomierne lokalny y 0.25 kN/m 0.00 0.17



Obci��enie wiatrem z prawej

p1p� = -0.25 kN/m p2p� = 0.43 kN/m

Nr
obci��enia

Nr
pr�ta

Typ
obci��enia

Kierunek
działania

q (P) a [m] b [m]

1 1 równomierne lokalny y 0.25 kN/m 0.00 0.17
2 2 równomierne lokalny y 0.25 kN/m 0.00 3.18
3 3 równomierne lokalny y 0.25 kN/m 0.00 2.76
4 4 równomierne lokalny y -0.43 kN/m 0.00 2.76
5 5 równomierne lokalny y -0.43 kN/m 0.00 3.18
6 6 równomierne lokalny y -0.43 kN/m 0.00 0.17

Parametry wymiarowania:

Klasa u�ytkowania konstrukcji - 1

Nr
pr�ta

Typ pr�ta Klasa
drewna

�xy �yz wz ws wr wt

1 krokiew C30 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew C30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew C30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew C30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew C30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew C30 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 j�tka C30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

�xy        - Współczynnik wyboczenia w płaszczy�nie układu xy

�yz        - Współczynnik wyboczenia z płaszczyzny układu yz

wz         - Współczynnik osłabienia przekroju na zginanie

ws         - Współczynnik osłabienia przekroju na �ciskanie

wr         - Współczynnik osłabienia przekroju na rozci�ganie

wt         - Współczynnik osłabienia przekroju na �cinanie

Klasy wytrzymało�ci - warto�ci charakterystycznych:

Klasa
drewna

fm,k ft,0,

k

ft,90

,k

fc,0,

k

fc,90

,k

fv,k E0,mea

n

E0,05 E90,me

an

Gmean � k � mean

- [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kg/m3] [kg/m3]

Lite
C30

30.0 18.0 0.4 23.0 2.7 4.0 12000 8000 400 750 380 460

fm,k         - Wytrzymało�� na zginanie

ft,0,k       - Wytrzymało�� na rozci�ganie wzdłu� włókien

ft,90,k      - Wytrzymało�� na rozci�ganie w poprzek włókien

fc,0,k       - Wytrzymało�� na �ciskanie wzdłu� włókien

fc,90,k      - Wytrzymało�� na �ciskanie w poprzek włókien

fv,k         - Wytrzymało�� na �cinanie

E0,mean      - �redni moduł spr��ysto�ci wzdłu� włókien



E0,05        - 5% kwantyl modułu spr��ysto�ci wzdłu� włókien

E90,mean     - �redni moduł spr��ysto�ci w poprzek włókien 

Gmean        - �redni moduł odkształcenia postaciowego

� k           - G�sto�� charakterystyczna

� mean        - G�sto�� �rednia

Pr�t 1 - Krokiew

N = 0.12 kN
M = -0.02 kNm
WYNIKI ROZCI	GANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

Napr��enia OK:

N = 0.12 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCI	GANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

Napr��enia OK:

V = -0.19 kN

WYNIKI �CINANIA:

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pr�t 2 - Krokiew

N = -9.38 kN
M = -2.67 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:

Napr��enia OK:

N = -12.33 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:



Napr��enia OK:

V = 2.16 kN

WYNIKI �CINANIA:

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pr�t 3 - Krokiew

N = -3.26 kN
M = -2.67 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:

Napr��enia OK:

N = 0.67 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCI	GANIA:

Napr��enia OK:

N = -3.64 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:

Napr��enia OK:

V = -1.98 kN

WYNIKI �CINANIA:

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pr�t 4 - Krokiew

N = -3.26 kN
M = -2.67 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:



Napr��enia OK:

N = 0.67 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCI	GANIA:

Napr��enia OK:

N = -3.64 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:

Napr��enia OK:

V = 1.98 kN

WYNIKI �CINANIA:

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pr�t 5 - Krokiew

N = -9.38 kN
M = -2.67 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:

Napr��enia OK:

N = -12.33 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:

Napr��enia OK:

V = -2.16 kN

WYNIKI �CINANIA:

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE



Przemieszczenie OK:

Pr�t 6 - Krokiew

N = 0.12 kN
M = -0.02 kNm
WYNIKI ROZCI	GANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

Napr��enia OK:

N = 0.12 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCI	GANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

Napr��enia OK:

V = 0.19 kN

WYNIKI �CINANIA:

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pr�t 7 - J�tka

N = -5.02 kN
M = 2.53 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:

Napr��enia OK:

N = -6.63 kN
M = 1.90 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

Napr��enia OK:

Napr��enia OK:

V = -2.59 kN



WYNIKI �CINANIA:

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wyników

Tabela wykorzystania no�no�ci przekroju pr�ta

Nr Typ
pr�ta

Zgin. i
statecz

Zgin.
ze

�cisk.

�cisk.
ze

zgin.

�cisk Rozci�g.
ze zgin.

Rozci
�g.

�cin. ufin [cm] Uwagi

1 krokiew 0.00 1 - - - 0.00 1 - 0.00 1 0.14 0.17 -

2 krokiew - - 0.40 1 - - - 0.09 1 1.32 1.59 -

3 krokiew - - 0.36 1 - - 0.00 1 0.08 1 1.32 1.38 -

4 krokiew - - 0.36 1 - - 0.00 1 0.08 1 1.32 1.38 -

5 krokiew - - 0.40 1 - - - 0.09 1 1.32 1.59 -

6 krokiew 0.00 1 - - - 0.00 1 - 0.00 1 0.14 0.17 -

7 j�tka - - 0.37 1 - - - 0.11 1 1.72 1.95 -

Obwiednia reakcji dla podpory nr 1

Reakcja ekstremalna Rx [kN] Ry [kN] Mz [kNm] Grupy obci��e�

Rx max 8.78 8.83 0.00 1 2 3 5

Rx min 4.42 7.04 0.00 1 4

Ry max 5.86 8.92 0.00 1 2 3 4

Ry min 5.67 6.61 0.00 1

Obwiednia reakcji dla podpory nr 2

Reakcja ekstremalna Rx [kN] Ry [kN] Mz [kNm] Grupy obci��e�

Rx max -4.42 7.04 0.00 1 5

Rx min -8.78 8.83 0.00 1 2 3 4

Ry max -5.86 8.92 0.00 1 2 3 5

Ry min -5.67 6.61 0.00 1

1.15.2. Podci�g P1

HE 200 B



HE 200 B - Stal: 18G2A

H   [mm] 200.0 A   [cm2] 78.10

B   [mm] 200.0 Jx  [cm4]
5696.00

Tf [mm] 15.0 Jy  [cm4]
2003.00

Tw [mm] 9.0 Wx  [cm3]
569.60

Wy  [cm
3] 200.30

Lista prz�seł

Nr prz�sła Długo��[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 5.00 HE 200 B przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obci��e� konstrukcja1

Nr Nr prz�sła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] Co [mm]

0  równomierne 17.00 - 0.00 5.00 -
1  siła 1.00 - 2.50 - 1000

Maksymalny współczynnik obci��enia: 1.200
Minimalny współczynnik obci��enia: 0.900

Wykresy MNT dla prz�sła nr 1



Ugi�cie spr��yste dla prz�sła nr 1

Grupy obci��e� uwzgl�dnione do liczenia ugi�cia:
Ci��ar własny
konstrukcja1

X [m] 0.000 1.000 2.000 2.500 3.500 4.500 4.958
Y [cm] 0.000 0.739 1.186 1.245 0.993 0.359 0.000

Prz�sło nr 1

Dane prz�sła:

Przekrój: 200.0 x 9.0; 200.0 x 15.0

A = 78.100 cm2

Ix = 5696.000 cm4

Wx = 569.600 cm3

Klasa przekroju na zginanie: 1

Współczynnik redukcyjny �  = 0.000
Długo�� prz�sła: 5.000 m
Klasa stali prz�sła: 18G2(A)

Współczynnik momentów � = 1.000
Najwi�kszy rozstaw �eber poprzecznych: 0.200 m

No�no�ci przekroju:

Stan krytyczny

Mrx = 182.414 kNm Mrxv_max = 182.414 kNm

Vry = 318.420 kN  

Warunki no�no�ci

Dla momentu dodatniego x = 2.500 m

Siły: Mxmax = 67.344 kNm Vy = 0.600 kN



Odległo�� mi�dzy st��eniami pasa górnego: 5.000 m
Stan krytyczny

Współczynnik zwichrzenia: � L = 0.794

Dla momentu minimalnego x = 2.500 m

Siły: Mxmin = 51.032 kNm Vy = 0.450 kN

Odległo�� mi�dzy st��eniami pasa dolnego: 5.000 m
Stan krytyczny

Współczynnik zwichrzenia: � L = 0.000

Dla ekstremalnej siły poprzecznej

Siły: Vymax = 53.275 kN Vry = 318.420 kN

Sprawdzenie ugi�cia granicznego

 Ugi�cie maksymalne: Umax= 1.246 jest mniejsze od ugi�cia dopuszczalnego: Udop =

1.429 cm
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3. RYSUNKI

INSTALACYJNE
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wodomierz

zaw�r czerpalny ze z��czk� do we�a

bateria umywalkowa lub zlewowa

Legenda:

1. Instalacj� wody wykona� z rur wielowarstwowych RADORESS z

PE-X/AI/PE-X prowadzonych w  bruzdach  �ciennych i posadzce w rurze

os�onowej peszla

przep�ywowy podgrzewacz wody

woda zimna

woda ciep�a



Zcz

Um Bp

zaw�r czerpalny ze z��czk� do w��a

bateria umywalkowa lub zlewowa

woda zimna

woda ciep�a

Legenda:

przep�ywowy

podgrzewacz wody

(do oblicze� przyj�to

CLAGE M3)

przep�ywowy

podgrzewacz wody

(do oblicze� przyj�to

CLAGE M3-O)
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Um
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Zcz

Mu
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Zcz

Pi

studnia
wodomierzowa
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ODLEG�O�CI

ZAG�� BIENIE

RZ� DNA
TERENU

RZ�DNA
DNA  RURY

MATERIA�

SPADEK
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K1



ODLEG�O�CI

ZAG�� BIENIE

RZ� DNA
TERENU

RZ�DNA DNA  RURY

MATERIA�

SPADEK
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UWAGA:

48X/840/484/150/1200W
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R < 30 Ω

N   PE

YKY 5 x 10 mm2^

ZASILANIE BUDYNKU KAPLICY

* PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA
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