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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1/-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2013 –W sprawie
szczegółowego zakresu i formy   projektu budowlanego /Dz.U.Nr 2013 ,poz.762  /
2/-  Zlecenie inwestora i program  funkcjonalny wraz z koncepcją , 
      zatwierdzone  przez inwestora
3/-  Podkład mapowy – mapa zasadnicza do celów proj. opracowana   w  skali  1:500  
4/ - Ustalenia decyzji o warunkach  zabudowy wydanej  przez Burmistrza M.Nowy Targ
5/-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn.5 lipca 2013 r -W sprawie warunków 
      technicznych jakim powinny  odpowiadać budynki  i ich usytuowanie  z  poźn. zmianami 
6/- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury-W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
     ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia 
7/- Ustawa  Prawo Budowlane
8/-  Ustawa -O odpadach  
9/-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji- W sprawie  ochrony 
       p-pożarowej  budynków  i innych obiektów budowlanych i terenów    
10/- Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. 
      Dz.U.03.98.902 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych
       instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz. U. z dnia 3 
      czerwca 2003 r.) . 
11/. Normy PN-EN 378 -2012 Instalacje ziębnicze i pomp ciepła – Wymagania dotyczące
       bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
12/- Opinie i uzgodnienia , projekty branżowe, ekspertyzy 



4

OŚWIADCZENIE 
- my niżej  podpisani -oświadczamy że  zgodnie ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994r. , Dz.U.2013poz 1409  opracowanie  -projekt  budowlany- rozbudowa  zakładu 
produkcji  mleczarskiej  o  budowę budynku technicznego   wraz z infrastrukturą techniczną    
–  wewnętrzną instalacją  technologii  chłodniczej ,wewnętrzną  instalacją  energii  e 
wewnętrzną instalacją  kanalizacji  sanitarnej, wewnętrzną  instalacją  kanalizacji  
deszczowej, instalacją  wentylacji  mechanicznej , skraplacz natryskowo-wyparny z 
konstrukcją wsporczą, stacja  transformatorowa,powierzchnie  utwardzone .   
                                                                               

                                                                                                        
Inwestor-  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Radomsku 
                          97-500 Radomsko, Ul. Jagiellońska 4
                                     
został opracowany  zgodnie  z wymaganiami  ustawy ,ustaleniami  określonymi  w  decyzjach 
administracyjnych  dotyczących  zamierzenia  budowlanego , obowiązującymi  przepisami i  
zasadami wiedzy technicznej  

  Sprawdzający                                                                            Projektant

Nowy  Targ  -czerwiec  2019
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2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
 OPIS TECHNICZNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI   
  m2,m3  Budynek Skraplacz St.Trafo
1.Powierzchnia  zabudowy 400.00 62.76 12.60
2.Powierzchnia  całkowita-    400.00 62.76 12.60
3.Powierzchnia  użytkowa   386.56 - 11.93
4.Powierzchnia  ruchu- - - -
5.Powierzchnia  usługowa -tech. - - -
6.Kubatura –  3896.60 554.07 31.27
7.Wysokość budynku –niski
 wysokość do  kalenicy   
 wysokość  elewacji  do  okapu 

11.87
11.87
7.94

9.68
9.68-
-

2.48
2.48
2.28

8.Wymiary 
/szer x długość/

20.00x 20.00 4.64x13.04  2.66x4.76

9.Rzędna  posadowienia parteru 598.25 m npm 597.72m npm 598.20 m npm
10.Liczba  kondygnacji 1 1 1
 

ROZWIĄZANIA   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE .

1.FORMA.
Bryłę  budynku stanowić będzie forma oparta o rzut prostokąta,  przekryta dachem   
dwuspadowym wzniesiona  metodami  uprzemysłowionymi  z zastosowaniem  do wykończeń 
materiałów nowoczesnych. 
Bryła budynku nie narusza porządku form architektonicznych terenów miejskich.
   
2. FUNKCJA .
Budynek  techniczny pełnił będzie funkcje tzw.  maszynowni -zabezpieczającej  zakład  w 
czynnik  chłodu  wykorzystywany w procesach  technologicznych. Obecnie  przedmiotowy  
zakład  mleczarski  posiada już taką  maszynownie lecz wymaga ona całkowitej  wymiany  
urządzeń  technologicznych. W głównym pomieszczeniu budynku zostaną ustawione  cztery 
agregaty wyposażone w falowniki pozwalające na płynna pracę układu wytwarzania wody 
lodowej. Sprężarki tłokowe będą zasysać suche pary amoniaku . 
Skraplacze zostaną umieszczone na konstrukcji stalowej  obok maszynowni    
W budynku  technicznym pozostawać będą dwa  zbiorniki buforowe wody lodowej. Zbiorniki 
zostaną wyposażone w wężownicę w których wnętrzu krążyć będzie amoniak powodujący 
narastanie lodu na zewnętrznych ściankach. Zgromadzony lód będzie zabezpieczeniem dla  
produkcji pod względem stabilności temperatur na zasilaniu układów procesowych.  

3.DOSTOSOWANIE  DO KRAJOBRAZU .
Budowa  budynku  technicznego nie zmienia generalnie  obecnego krajobrazu . Budynek   
zostanie  wzniesiony w ciągu  istniejącej już zabudowy wolnostojącej  budynków zakładu  
produkcyjnego w lokalizacji zgodnej z warunkami  decyzji  WZZIT .

4. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH
1. Budynek i  zaprojektowane urządzenia  budowlane respektują zasady określone w art. 5 ust.
1 ustawy Prawo budowlane w następujący sposób:  
a) nośności i stateczności konstrukcji-zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące 
konstrukcji obiektu gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób 
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trzecich ,budynek  zaprojektowano w sposób zapewniających  stateczność  i  normatywną  
nośność wszystkich  składowych jego  elementów

b)bezpieczeństwa pożarowe-na etapie prac projektowych przewidziano problematykę 
związaną z bezpieczeństwem pożarowym obiektu-zastosowano materiały- termoizolacyjne, 
niepalne  trudnozapalne
I. -elementy elewacji zostały zaprojektowane z elementów bezpiecznych dla użytkowania,
II. -drzwi przeciwpożarowe mają w swoim wyposażeniu samozamykacze,
III.-zaprojektowano materiały wykończeniowe posadzek nie powodujące niebezpieczeństwa 
poślizgu, zastosowano materiały o parametrach antypoślizgowych R9-ciągi komunikacyjne, 
R10-pomieszczenia wilgotne, R11- sanitariaty w których użytkownicy korzystają z natrysku

c)higieny, zdrowia i środowiska-spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska realizowane jest 
poprzez: -materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i 
zdrowia użytkowników i sąsiadów.
Obiekt  nie będzie emitował  gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego 
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby
-w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają
nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie 
użytkowania  zgodnego z przeznaczeniem, 
- budynek został  zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i 
wnętrza budynku- poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, 
-w budynku zaprojektowana została wentylacja mechaniczno nawiewno-wyciągową.
Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez 
przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony 
środowiska przez użytkowników.
-zapewniono  właściwe gromadzenie  odpadów , selekcję i utylizację 
-zapewniono właściwe oświetlenie światłem dziennym i  sztucznym .
 
d)bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów-zapewniono bezpośrednią 
dostępność z terenu ,czytelny układ  komunikacji w budynku oraz  bezpieczeństwo 
konstrukcyjno-pożarowe jego  elementów  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  
Zapewniono  stosowanie   właściwych wymiarów  elementów i  posadzki antypoślizgowe.

e)ochrony przed hałasem i drganiami -rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne 
użytkowanie budynku oraz pracę w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz 
drgań oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
we wszystkich  pomieszczeniach ,zastosowano  szczelne akustycznie  okna oraz  
dźwiękochłonne drzwi, poziom hałasu  w stosunku do zabudowy na działkach sąsiednich nie 
będzie przekraczał poziomu  hałasu  dopuszczalnego w strefie zabudowy  mieszkalno-
usługowej .

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej  -przegrody zewnętrzne zaprojektowane w 
budynkach mają zgodną z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z późn. zm. izolacyjność termiczną 
–projektuje się  ściany i stropy budynku spełniające wymagania rozporządzenia, montaż okien
z zestawem termicznym energooszczędnym oraz stosowanie ekonomicznego  pieca  c.o.

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych-budowa  budynku  i  urządzeń  
budowlanych  nie wpływa  na zasoby naturalne stanowiące elementy środowiska naturalnego  
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przyrodniczego jak również  zasobów naturalnych  podziemnych. Nie przewiduje się  wycinki
drzew czy niewłaściwego wykorzystywania  zasobów wód podziemnych

2 )Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną oraz energię cieplną zostały określone usuwania  odpadów z obiektu 
-usuwanie odpadów z miejsca gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanego na terenie 
działki przez gminne przedsiębiorstwo utylizacyjne i  zewnętrzne  zajmujące się utylizacją 
odpadów. 

2a)możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu-w budynku nie  przewiduje się  dostępu do połączeń 
telekomunikacyjnych i Internetu ze względu  na  technologiczną funkcję  budynku.

3.Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 
Rozwiązania projektowe zapewnią  możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 
obiektu. Nie stosuje się rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji 
sanitarnych i elektroenergetycznych, które nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku użytkownika i zarządcy obiektów należy
utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów, po przekazaniu ich do użytkowania, 
przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów, wymaganych 
przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy należy prowadzenie Książki obiektu 
budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez prawo. 

4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich-budynek pod względem rozwiązań 
technicznych i funkcjonalnych będzie dostosowany w dostęp dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych poprzez  bezpośrednie wejście do 
budynku z poziomu przyległego terenu- ale nie przewiduje się  pracy  ani użytkowania  
pomieszczeń budynku  przez osoby niepełnosprawne .

5 Warunki bezpieczeństwa i higieny  -w obiekcie zostały spełnione warunki bezpieczeństwa 
pracy  i higieny pracy -zapewnione  poprzez właściwą wysokość pomieszczenia i oświetlenie 
sztuczne  i naturalne, wentylację.

6.Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej -nie dotyczy 

7.Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską - działka  nie  pozostaje w strefie ochrony  konserwatorskiej i nie  pozostaje  
w miejskiej  ewidencji  zabytków . 

8.Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej-  budowa budynku została 
zaprojektowana zgodnie z  linią zabudowy określoną w decyzji   o ustaleniu WZZiT.

9.Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej-osoby trzecie   
posiadają  bezpośredni dostęp do dróg i  mediów miejskich .Inwestycja  nie  powoduje  
przesłaniania  pomieszczeń  w budynkach pobytu stałego na działkach sąsiednich .

10.Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy 
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-należy zapewnić  w  oparciu o  przepisy szczegółowe  oraz  nadzór  kierownika  budowy. 
Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji 
jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ

Analiza  warunków   ekologiczno-energetycznych    
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 w stosunku do budynku  analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są
dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizo
wane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację,
ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie
 lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:
a)  roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji
 obliczone  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  metodologii  obliczania
 charakterystyki energetycznej budynków,
b)   dostępne nośniki energii,
c)   warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
d)   wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
–   systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
–   systemu  konwencjonalnego  oraz systemu  hybrydowego, rozumianego jako  
połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię
f)   wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię
-analizę w/w przeprowadzono w cz.instalacje  sanitarne
 W zakresie  budowy  inwestycji –nie  występuje możliwość racjonalnego wykorzystania pod 
względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, 
takich jak: energia geotermalna,energia wiatru czy zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
w energie w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 
W  bliskim  sąsiedztwie nie  występują  warunki  dla   wykorzystania  wód  termalnych   
Występuje  również   brak  min. czasookresu   występowania wiatrów  dla  realizacji   
elektrowni  wiatrowych.
Kolektory słoneczne  nie  zapewniają   ekonomicznego wykorzystania  ich  energii  dla  
ogrzania budynku ale  zapewniają możliwość zastosowania skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła .
Działka  pozostaje  w terenie miejskim gdzie  nie zorganizowano  centralnego  systemu  
ogrzewania .Żadne z  w/w źródeł  nie zostało więc  zastosowane  w  projekcie .  
Obiekt będzie uzyskiwał ciepło  do  ogrzewania i produkcji  ciepłej wody  użytkowej z 
własnej  gazowej  centralnej  kotłowni  na terenie zakładu.

Inwestycja  nie  pozostaje w strefie Natura 2000.

5. PODSTAWOWE DANE  TECHNICZNE  ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI 
URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIE ZWIĄZANEGO  Z PRZEZNACZENIEM  OBIEKTU 
I JEGO ROZWIĄZANIAMI  BUDOWLANYMI
-w ramach wyposażenia  przewiduje się głównie  użytkowanie instalacji  technologicznej d  o 
produkcji  czynnika  chłodniczego..
Instalacje  techniczne oraz  monitoringu  będą współdziałały  jako  uzupełniające  się . 
Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa.
Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym
stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia
jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej .
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W trakcie  eksploatacji  budynku  należy  prowadzić  książkę  obiektu  oraz  dokonywać 
okresowych  przeglądów   instalacji /potwierdzonych   protokołem  kontroli /  i  elementów  
budynku.

WARUNKI  GEOTECHNICZNE  POSADOWIENIA-
Na podstawie wykonanych czterech otworów geotechnicznych wykonanych do gł. 3,0-3,5rn 
p.p.t. oraz wizji w terenie nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk destabilizujących 
podłoże gruntowe.
Głębokość przemarzania dla terenu badań 1,2 m p.p.t.
Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych bądź organicznych.
Należy mieć na uwadze, że prowadzone badania wykonywane były punktowo, w związku z 
czym, nie wyklucza się istnienia w terenie gruntów o odmiennych warunkach 
geotechnicznych niż podane w opracowaniu. 
 
Prace ziemne oraz fundamentowe w obrębie warstwy I i II prowadzić w okresach suchych a 
odsłonięte podłoże gruntowe zabezpieczać przed intensywnymi opadami atmosferycznymi 
oraz zmianami wilgotności gruntu, które mogą powodować pogorszenie parametrów fizyko 
-mechanicznych  gruntów.
Zaleca się wykonanie poprawnie zaprojektowanych drenaży opaskowych wokół fundamentu 
zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem architektonicznej - konstrukcyjnym dla 
przedmiotowej inwestycji tak, aby nie dopuścić do infiltracji wód pod fundament budynku.
Podłoże gruntowe dla posadowienia fundamentów ma być w stanie rodzimym nienaruszonym 
o konsystencji twardoplastycznej 0,-00 < 1L < 0,-25, W przypadku stwierdzenia w poziomie 
posadowienia gruntów słabonośnych należy je usunąć do gruntu nośnego i wymienić na 
warstwę kruszywa zagęszczanego, bądź wykonać wzmocnienie podłoża.
Przed wykonaniem warstwy chudego betonu pod ławy fundamentowe zaleca się odbiór 
podłoża przez uprawnionego geologa celem określenia stanu gruntu w poziomie 
posadowienia. Geolog zastrzega sobie  prawo do weryfikacji geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektu po docelowym wykonaniu wykopów,  z odnotowaniem tego faktu w 
dzienniku budowy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych, na podstawie badań geotechnicznych, analizie profili geotechnicznych podłoże 
gruntowe zalicza się do prostych warunków gruntowych a projektowany budynek 
proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE  

Fundamenty- pod  budynkiem żelbetowe w formie stóp fundamentowych o wym.160x160, 
160x200,220x350cm  pod  konstrukcją wsporczą  skrapalcza o  wym.150x400,240x400cm-
ułożone na gruncie nośnym,rodzimym, jednorodnym, nienaruszonym wykopami  
Stopy fundamentowe żelbetowe wysokości 50cm z betonu klasy B30. Poziom posadowienia 
min. 120cm poniżej przyległego terenu.  
Pod ławy fundamentowe wykonać  warstwę wyrównawczą z chudego betonu  grub.ok 10cm
Izolacja fundamentowania- płynna  masa  bitumiczna- np. Izohan WM 
Fundament  pod  rozdzielną  elektryczną  -  ławowy.
Zbrojenie  wg opracowania konstrukcyjnego.
Uwaga -przy  wykonywaniu  posadzek  i  fundamentowania  należy  bezwzględnie    
potwierdzić przedstawione rozwiązanie, lokalizacje urządzeń, fundamentowanie , 
nachylenia  posadki -u  dostawcy  wszystkich  urządzeń   technologicznych  GEA 
Refrigeration Poland Sp. z o.o.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopu dokonać geodezyjnego wytyczenia obrysu  
pozostałej części  budynku w nawiązaniu do granic działek sąsiednich a później  ław 
fundamentowych w wykopie.
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Ewentualne różnice szerokości działek z wymiarami w projekcie należy  zgłosić autorowi 
obiektu  na etapie wytyczania  budynku.

Wykopy fundamentowe należy wykonywać w porze wybitnie suchej, przy niskich stanach 
wód  gruntowych
Podkład  geodezyjny może nie  wykazywać ewentualnych  wewnętrznych instalacji lub sieci  
które nie  zostały  wcześniej  odebrane powykonawczo i  zinwentaryzowane  geodezyjnie .
Przy  fundamentowaniu  w zbliżeniu z sieciami  podziemnymi- wykopy wykonywać ręcznie   
W płycie wykonać przejścia dla przewodów elektrycznych ,odprowadzających 
kanalizacyjnych oraz wodociągowych . 
Uszczelniane podłoże-beton  musi być czyste, suche, wolne od kurzu, chłonne i nośne. W 
czasie wiązania uszczelnienie chronić przed wpływami atmosferycznymi jak silne 
nasłonecznienie, deszcz, mróz.
Na czas prac ziemnych wykopy fundamentowe należy zabezpieczać na bieżąco przed woda 
podskórnymi ewentualnymi zsuwami i obrywami skarp wykopów.
Przed  zasypaniem ułożyć rury kanalizacji sanitarnej  i wodociągowe w pierścieniach  
ochronnych w kierunku  sieci.
Po wykonaniu  należy  zgłosić  konieczność potwierdzenia  przez  geologa  określonych   
opinia geotechniczną  warunków posadowienia  .
Ewentualne  rozbieżności  należy  niezwłocznie wprowadzić  do  rozwiązań  projektowych  
poprzez  projektanta .

Belki  podwalinowe
Żelbetowe, wylewane na mokro w szalunkach, szerokości 20cm wysokości wg rysunków 
konstrukcyjnych. Zbrojne prętami #8 i #12mm ze stali AIIIN, beton B30. Ze stóp 
fundamentowych wypuścić łączniki belki podwalinowej.

Drenaż 
Na  poziomie  posadowienia  fundamentów-nie  niżej należy wykonać drenaż opaskowy z rur  
drenarskich  z PCW długości 2-2,5 m z otworami i mufami do wzajemnego łączenia 
poszczególnych odcinków, rury o średnicy 100, 125, 160, 200 mm, studzienki rewizyjne z 
PCW – wyposażone w trzy przyłącza z zaślepkami.  
Wysokość  rur 70 lub 80 cm i średnica 300 mm. Studzienki należy dobrać do średnicy rur 
drenarskich i wyposażyć w przedłużki zwiększające ich wysokość .
Zaleca się rury otoczone włókniną  syntetyczną tworzącą grubą warstwę filtracyjną 
zabezpieczającą dodatkowo przed ich zamulaniem się.
Studzienkę  około 50 cm wypełnić żwirem. 
Rury rozsączające ułożyć na warstwie żwiru oddzielonego od gruntu geowłókniną.  
Drenaż  podłączyć do istniejącej  kanalizacji  deszczowej.

 Izolacje przeciwwilgociowe- pozioma i pionowa – w systemie Izohan WM   
 Podczas wykonawstwa  stosować się ściśle do wytycznych producenta i systemu .
-folia PVC w warstwach posadzkowych  
 
Ściany- zewnętrzne–płyty  warstwowe  z  rdzeniem  z  pianki  PIR  np.Gorlicka  grub. 12cm  
na  stalowej  konstrukcji  nośnej  hali z profilu   walcowanego  typu  HEA 340.Kolor ścian  -  
biały.
Ściany  rozdzielni  el n/n z pustaków  pianobetonowych  typu  Solbet  20cm  na  zaprawie  
klejowej stosowanej do  systemu. Tynk  cem-wapienny  z  gładziami  . Malowanie  farbami  
zmywalnymi  w  kolorze szarym.

Słupy- z profilu  stalowego  walcowanego  typu  HEA 340
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Nadproża-stalowe z profili  walcowanych.
  
Listwy dylatacyjne- na posadzce  zamontować  listwy dylatacyjne . 
Dylatacje wykonać wokół miejsc montażu agregatów tłokowych. Rozmieszczenie pozostałych
dylatacji należy dobrać w zależność od wybranej technologii wykonania płyty oraz 
rozmieszczenia pozostałych urządzeń. Urządzenia montować do płyty wg zaleceń dostawcy 
urządzeń
 
Posadzka  - na gruncie w formie płyty żelbetowej grubości 30cm, utwardzona 
powierzchniowo, zbrojona dołem i górą siatką  Płytę żelbetową wykonać na uprzednio 
wykonanej warstwie chudego betonu gr. 10cm z warstwą izolacji przeciwwilgociowej . Pod 
chudy beton wykonać podbudowę z kruszywa gr. min 50cm, zagęszczanego mechanicznie 
warstwami gr. max 15cm 
-wierzchnie wykończenie -płytki  do pomieszczeń  technicznych  o wym. 19.8x19.8 serii 
Gress Bazo Beige Sół-Pieprz na  kleju  do  płytek  gresowych
Główne  odprowadzenie   ewentualnych  cieczy   nie  należy  wykonać  poprzez  przechylenie 
w kierunku  kratki  ściekowej  w polu DE/3-przy  zespole   pompowym wody  lodowej.
Uwaga -przy  wykonywaniu  posadzek  i  fundamentowania  należy  bezwzględnie    
potwierdzić przedstawione rozwiązanie, lokalizacje urządzeń,fundamentowanie 
,nachylenia  posadki -u  dostawcy  wszystkich  urządzeń   technologicznych  GEA 
Refrigeration Poland Sp. z o.o.
Cokoły  wysokie w pom.  rozdzielni- z całej wysokości płytki posadzkowej.

Wanna  szczelna -  pod  zbiornikami  z amoniakiem należy  wykonać  wannę  szczelną  w 
konstrukcji  pustaka  betonowego na  zaprawie  cem-wapiennej.  Od  strony  zewnętrznej  
obłożyć  płytkami  jakie  pozostawać będą  na posadzkach ,od strony   wewnętrznej   
otynkować tynkiem  cementowych na  gładko  i  wyłożyć  powłoką  żywiczną  wskazaną  
przez dostawcę technologii i  urządzeń   technologicznych  GEA Refrigeration Poland 
Sp. z o.o.

Dojście  techniczne-dla dostępu na  skraplacz należy  wykonać  dojście  drabinowe 
.Szerokość drabin powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie 
mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi-drabiny   
powinny być zaopatrzone w obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 
0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
Odległość drabiny od konstrukcji wsporczej nie może być niniejsza niż 0,15 m, a odległość 
obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być 
mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 
8-10 m wysokości drabiny lub ciągu  .Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być 
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu).
W  wykonawstwie  należy  zapewnić  poprzez  opracowanie  projektu  wykonawczego 
normową  wytrzymałość  konstrukcji  drabin i  obręczy  określoną w  Polskich  Normach
zapewniające  skuteczną  ochronę   wypadnięciem. 

Zamknięcia otworów-
Drzwi-drzwi  wyjściowe  zewnętrzne,stalowe,ocieplane .
Drzwi  do  pomieszczenia  rozdzielni  elektrycznej  -  o odporności  ogniowej  EI30 z 
samozamykaczem
Drzwi wewnętrzne – stalowe,pełne. 
Bramy  ocieplane,pełne , rozwierane.
Wszystkie  drzwi i  bramy  muszą  być uszczelnione , wyposażone w  samozamykacze  i 
system zamków przeciwpanicznych .
Wymiary-   drzwiowe bramowe  w świetle  przejścia  po  otwarciu  drzwi. 



12

Przed zamówieniem  należy dokonać  obmiaru  otworów drzwiowych.

Okna-okna  z profili  PCV 6 –komorowe  z okleiną  PVC w  kolorze  białym z  zestawem  
termoizolacyjnym 3 komorowym  ze szkła Float bezbarwnego
 -w oknach otwieranych zastosować  system wywietrzaków .
Okno  w pomieszczeniu rozdzielni  elektrycznej  -w konstrukcji  aluminiowej o  odporności  
ogniowej  EI60
Okna powinny/ poza ognioodpornym /posiadać nawiewniki lub okucia z mikrowentylacją
Skrzydła wszystkich okien  otwieranych  otwierane do wewnątrz pomieszczenia .
W  konstrukcji okien należy zapewnić otwieralność mechaniczną skrzydeł za  pomocą  
systemu  otwierania  dostępnego  z  poziomu   normalnej  dostępności  użytkownika.
Przed  zamówieniem  należy  dokonać  obmiaru  otworów  okiennych 
 
Konstrukcja przekrycia-  układ nośny konstrukcji budynku stanowią kratownice stalowe z 
profili zamkniętych kwadratowych oparte przegubowo na słupach stalowych z profili 
dwuteowych. 
Płatwie dachowe z profili zimnogiętych zamkniętych  w układzie ciągłym. 
Konstrukcja dachu  oparta  na   słupach stalowych HEA  340 utwierdzonych w fundamencie.  
 
Pokrycie dachowe –na konstrukcji  nośnej stalowej z systemowej płyty warstwowej  
dachowej  o  grubości 12cm z  rdzeniem  z pianki PIR  np.Gorlicka w kolorze białym 
Obróbki blacharskie w ramach  systemu . 
Na  dachu  zamontować  ławy  do  poruszania  się i  dostępu  do wentylatorów  i  innych  
elementów  technicznych.
Na dachu maszynowni w dobrze widocznym miejscy ma zostać zamontowany wiatrowskaz

Obróbki dekarskie- z blachy  płaskiej w  kolorze białym jak kolor  pokrycia.
  
Okładzina kanałów wentylacyjnych -klimatyzacyjnych – 
- kanały  stalowe wentylacji mechanicznej  -zamawiane indywidualnie,  o wymiarach i 
umiejscowieniu wg opracowania projektu wentylacji mechanicznej  w wersji  
przeciwwybuchowej ,uszczelnienie styków  wg  wytycznych  katalogowych / i wełny twardej 
min.5cm  Wyrzutnie  dachowe  wyprowadzić ponad dach na wys.min 1m od  połaci dachowej.
 
Oświetlenie ,elementy instalacji elektrycznej wewnętrznej -punkty świetlne w wersji  
przeciwwybuchowej wg wyszczególnienia  w części graficznej i projekcie inst.elektrycznej.   
Budowę i wykonanie instalacji wykonać przez osobę uprawnioną i potwierdzić protokołem 
odbioru i zgodności. Pracę wykonać  zgodnie z polskimi normami i zasadami bhp, prac 
montażowych .

Odprowadzenie wody deszczowej- z dachu-wykonać rynnami PVC 160mm i rurami 
spustowymi PVC 110 np.Planja w kolorze białym  do  własnej  kanalizacji deszczowej  
pozostającej  w sąsiedztwie  budynku .
W  rynnach  wmontować  siatki przeciwliściowe, systemowe lub Poly Net  
Efektywna  powierzchnia  dachu
-Epow= (C/2 + B) × długość
dachu/m2/=4.30/2+11.56x21.20=290.06m2
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 Maksymalna efektywna powierzchnia dachu, jaka może być odwadniana przez jedną rynnę i 
rurę spustową

Powierzchnia dachu [m2] odwadniana przez:

rynnę [mm]  Ø75 Ø 100 Ø 125 Ø 130 Ø 130 Ø 150 Ø 160
rurę spustową [mm]  Ø55 Ø 75 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 110 Ø 110

Umiejscowienie rury 
spustowej

na skraju ściany
20 - 
30

60 -
80

90 -
115

100 - 
130

140 - 
145

150 - 
180

180 - 
190

centralnie na 
ścianie

40 - 
50

130 - 
160

180 - 
250

240 - 
260

270 - 
280

310 -
330

370 - 
400

 
Elementy wykończenia 
  
Parapety- wewnętrzne-wykonać jako typowe ,stalowe w kolorze białym     
-zewnętrzne- typowe ,stalowe z blachy malowanej  w kolorze białym

Szafki  hydrantowe- naścienne ,typowe z  oznakowaniem -„hydrant” w  kolorze popiel z 
emblematem  czerwonym.  Zaprojektowano 2 hydranty  wewnętrzne  naścienne  z wężem 
płasko składanym o średnicy ø52 mm   Zasięg hydrantów przyjmuje się jako sumę długości 
węża hydrantu (20 lub 30 m) i efektywnego zasięgu rzutu prądu gaśniczego (3 m – dla 
rozproszonego stożkowego). Wąż- dwudzielny 20m z przedłużeniem do 30m  długości.
Hydranty wyposażyć w prowadnice  wodne, umożliwiające wytworzenie mgły wodnej.
 
Elementy wykończenia wnętrz-  nie dopuszcza się stosowania elementów
wykończenia wnętrz  z materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące oraz stosowanie łatwo zapalnych 
przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz .  

Elementy uzupełniające-
-Oświetlenie  zewnętrzne nie powinny być uciążliwe dla użytkowników budynku oraz 
powodować olśnienia, zastosowano oprawy oświetlenia   skupionego  po ścianie  budynku w 
pionie  i poziomie  
Budynek powinien  być wyraźnie oznaczony w pobliżu wejścia do pomieszczenia razem z
ostrzeżeniem o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym, oraz o zakazie palenia, 
korzystania z nieosłoniętego oświetlenia (tj. rac, żarników bez osłon, itp.) i otwartego 
ognia.
W przypadku awarii tylko upoważniony personel zaznajomiony z procedurami 
bezpieczeństwa powinien decydować czy można wejść do pomieszczenia maszynowni. 
Na  budynku należy  uwidocznić  informację  że nieupoważniona praca systemu jest zakazana.

Znaki fotoluminiscencyjne – w pomieszczeniach–   należy wyposażyć w 
fotoluminiscencyjne znaki ewakuacji   oraz  znaki ochrony przeciwpożarowej  oznaczając 
miejsca  dróg ewakuacyjnych , lokalizacji  gaśnic ,oznaczenie   poziomych dróg 
ewakuacyjnych. Znaki należy umieścić w  przestrzeniach  budynku  przed  odbiorem  
budynku 

javascript:otworz('i/plik_biggr_1563.gif',600,300,'AC%20013%20%5C'%5C'Kierunek%20do%20wyj%C5%9Bcia%20drogi%20ewakuacyjnej%20w%20g%C3%B3r%C4%99%5C'%5C'');
javascript:otworz('i/plik_biggr_992.gif',600,300,'AC%20001%20%5C'%5C'Wyj%C5%9Bcie%20EXIT%5C'%5C'');
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ROZWIĄZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Obiekt wyposażony będzie w instalacje :

 1.Elektryczną –poprzez  przyłącz budynku  z miejskiej  sieci  energii  elektrycznej  z 
istniejącego złącza . 
Główny przeciwpożarowy  wyłącznik prądu zlokalizowano na   ścianie projektowanej stacji  
trafo.
Urządzenie wykrywające amoniak musi zostać zainstalowane na wypadek wycieku amoniaku 
wewnątrz maszynowni chłodniczej. Stężenie amoniaku w powietrzu (ppm) będzie mierzone w
punktach pomiarowych zlokalizowanych wewnątrz maszynowni. 
System detekcji amoniaku będzie zasilany z dwóch niezależnych źródeł prądu.
Urządzenie pracować będzie z następującymi nastawionymi poziomami:
-poziom 0 – akceptowalne stężenie amoniaku w przypadku stężenia nieprzekraczającego 200 
ppm urządzenie nie wygeneruje żadnego alarmu. 
-poziom I – niskie stężenie amoniaku (brak zagrożenia pożarem ani eksplozją)w przypadku 
gdy stężenie amoniaku przekroczy 200 ppm zapali się lampa ostrzegawcza, włączy się syrena 
alarmowa oraz wentylator awaryjny. 
-poziom II – wysokie stężenie amoniaku (ryzyko pożaru i eksplozji)w przypadku gdy stężenie
amoniaku wzrośnie powyżej 800 ppm, zapali się lampa ostrzegawcza, włączy się syrena 
alarmowa oraz wentylator awaryjny, a także odcięte zostanie zasilanie układu chłodniczego.
Powyżej drzwi maszynowni chłodniczej powinna zostać zainstalowana lampa sygnalizacji 
alarmowej w kolorze czerwonym z pulsującym światłem oraz syrena alarmowa połączone z 
układem detekcji amoniaku.
Sygnalizacja w pomieszczeniu ochrony 
Przewiduje się  zainstalowanie kabla sygnalizacyjnego pomiędzy sterownią a pomieszczeniem
stałego przebywania obsługi. Lampa błyskowa oraz sygnał alarmowy powinny zostać 
zainstalowane w pomieszczeniu stałego przebywania personelu.
 
Zasilanie prądem panelu awaryjnego oraz oświetlenia awaryjnego pomieszczenia 
maszynowni.  
Panel awaryjny zostanie zasilany z niezależnego źródła prądu co zapewni  możliwość startu 
wentylatorów awaryjnych w przypadku wycieku amoniaku.
Sygnał z panelu awaryjnego aktywuje główny wyłącznik zainstalowany przez inwestora na 
linii zasilającej Panel Elektryczny Grasso.
Główny wyłącznik powinien mieć możliwość zdalnego wyłączania.
 
Osprzęt elektryczny w pomieszczeniu maszynowni 
Osprzęt elektryczny w pomieszczeniu maszynowni z R717 nie musi spełniać wymagań dla 
stref zagrożonych wybuchem.
W budynku zostanie zapewniony stały system oświetlenia w celu sprawowania kontroli oraz 
ewakuacji personelu w przypadku awarii standardowego oświetlenia.
Powinny zostać zainstalowane stałe punkty świetlne w przestrzeniach, w których znajdują się 
urządzenia
Wyłącznik awaryjny do wyłączania układu chłodniczego powinien znajdować się na zewnątrz
pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wyjściowych.
Wyłącznik o analogicznym działaniu powinien znajdować się także w łatwo dostępnym 
miejscu wewnątrz maszynowni chłodniczej . Jest to wyłącznik logicznie równolegle 
połączony z wymienionym powyżej.
Układ zasilania systemu detekcji (alarmowy) powinien być niezależny od układu zasilania 
wentylacji mechanicznej. Zapasowe akumulatory mogą zostać użyte do zasilania układu 
alarmowego. 
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Układ alarmowy powinien ostrzegać zarówno akustycznie jak i wizualnie za pomocą głośnego
brzęczka (15dbA powyżej głośności otoczenia) oraz lampy błyskowej. Alarm powinien 
ostrzegać zarówno wewnątrz maszynowni jak i na zewnątrz. Zewnętrzny alarm powinien 
zostać zainstalowany w pomieszczeniu stałej obsługi, czyli w portierni zakładu obsadzonej 
całodobowo lub innym pomieszczeniu, w którym stale przebywają ludzie.

2.Wentylacji mechanicznej –
2.1Wentylacja  pomieszczenia maszynowni  chłodniczej

Szacunkowy zład amoniaku w projektowanej instalacji chłodniczej wewnątrz urządzeń zabu-
dowanych w pomieszczeniu maszynowni chłodniczej to 3 500 kg. W przypadku wystąpienia 
stanu awaryjnego i nieszczelności instalacji chłodniczej może dojść do wycieku amoniaku do 
wnętrza pomieszczenia maszynowni, co może skutkować powstaniem lokalnych stref zagro-
żenia wybuchem.
Zastosowanie sytemu detekcji amoniaku i wentylacji awaryjnej w połączeniu z awaryjnym 
wyłączeniem zasilania urządzeń podstawowych (nie wykonanych w wersji przeciwwybucho-
wej) eliminuje występowanie lokalnych stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniu.
W maszynowni chłodniczej amoniakalnej zaprojektowano zamontowanie systemu detekcji 
gazu w oparciu o urządzenia firmy ALTER S.A., ul. Pocztowa 13, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Zaprojektowano zamontowanie 3 czujników detekcji amoniaku. Progi zadziałania powiado-
mień alarmowych detektorów to 200 ppm (l STOPIEŃ) i 800 ppm (II STOPIEŃ) stężenia 
gazowego amoniaku w powietrzu 
Nad drzwiami maszynowni należy  zamontować sygnalizator akustyczno-optyczny.
System wentylacji awaryjnej składa się z dwóch wentylatorów wywiewnych dachowych w 
wykonaniu przeciwwybuchowym typu DWR EX-800B/4 produkcji firmy TYWENT.  
Aby zapobiec krótkiemu obiegowi powietrza między wentylatorem bytowym i wentylatorami 
awaryjnymi podczas normalnej pracy maszynowni (gdy wentylacja awaryjna nie pracuje), na 
każdym wentylatorze wentylacji awaryjnej należy zamontować przepustnicę, wyposażoną w 
siłownik NO ze sprężyna powrotną. W przypadku zaniku napięcia sprężyna powoduje 
otwarcie przepustnicy. Siłowniki należy wyposażyć w krańcówki.
Na zakończeniu kanałów w maszynowni należy zamontować siatkę ochronną.
Wentylatory zostaną zamontowane na dachu hali, nad pomieszczeniem maszynowni. 

Po otrzymaniu sygnału z systemu detekcji amoniaku l STOPNIA następuje otwarcie przepust-
nic na wentylatorach i czerpniach powietrza, a po zadanym czasie, odpowiadającym czasowi 
otwarcia przepustnic, następuje włączenie obu wentylatorów awaryjnych. Praca pozostałych 
urządzeń w maszynowni odbywa się normalnie. Sygnalizator nad drzwiami maszynowni po-
kazuje sygnał optyczny (miganie).
Po otrzymaniu sygnału z systemu detekcji amoniaku II STOPNIA następuje zdjęcie napięcia 
ze wszystkich urządzeń maszynowni, w tym wentylatorów bytowych, przepustnic na 
wentylatorach i czerpniach powietrza oraz urządzeniach obsługujących maszynownię, 
zamontowanych na dachu budynku. Po zadanym czasie, odpowiadającym czasowi otwarcia 
przepustnic przez sprężynę następuje włączeniu obu wentylatorów awaryjnych. Sygnalizator 
nad drzwiami maszynowni pokazuje sygnał optyczny (miganie) oraz dźwiękowy.
Do sterowania systemem detekcji amoniaku oraz systemem wentylacji awaryjnej przewidzia-
no wykonanie osobnej szafy sterującej. Na drzwiczkach szafy umieścić lampkę i buczek do 
informowania personelu na wypadek wycieku amoniaku oraz włącznik umożliwiające ręczne 
sterowanie systemem.
Dodatkowo przewidziano zastosowanie ręcznego włącznika wentylacji awaryjnej oraz ręcz-
nego wyłącznika awaryjnego maszynowni, którego włączenie będzie odpowiadało zadziałaniu
II PROGU systemu detekcji. Lokalizacja włączników na zewnątrz maszynowni, w pobliżu 
wejścia do pomieszczenia.
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Szafa sterująca systemem awaryjnym powinna mieć doprowadzone niezależne zasilanie, 
umożliwiające pracę systemu detekcji oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawet w 
przypadku odłączenia zasilania elektrycznego od pozostałych odbiorników w maszynowni.

Wentylacja bytowa ma za zadanie dostarczenie świeżego powietrza do maszynowni oraz 
usunięcie zysków ciepła z urządzeń technologicznych.
System składa się z jednego wentylatora wywiewnego dachowego typu DWR-800B/4 pro-
dukcji firmy TYWENT. 
Aby zapobiec krótkiemu obiegowi powietrza między wentylatorem bytowymi i wentylatorami
awaryjnymi podczas pracy wentylacji awaryjnej, na wentylatorze wentylacji bytowej należy 
zamontować klapę zwrotną, zamykającą przepływ powietrza do maszynowni przy postoju 
wentylatora.
Na zakończeniu kanałów w maszynowni należy zamontować siatkę ochronną.
Wentylator zostanie zamontowany na dachu hali, nad pomieszczeniem maszynowni. 
Po przekroczeniu zadanej temperatury w pomieszczeniu następuje włączenie wentylatora 
wentylacji bytowej i otwarcie przepustnic w drzwiach maszynowni. Przepustnice na wentyla-
torach awaryjnych pozostają zamknięte.
Po uzyskaniu zadanej temperatury następuje wyłączenie wentylatora oraz przymknięcie 
przepustnic na czerpniach.
Po wystąpieniu wycieku amoniaku II stopnia następuje zdjęcie napięcia z wentylatora.
Nawiew świeżego powierza do maszynowni zarówno na cele wentylacji bytowej i awaryjnej, 
będzie realizowany kompensacyjnie przez dwie czerpnie ścienne, o powierzchni czynnej 2,1 
m2 każda, łącznie 4,2 m2.
Aby zapobiec niepotrzebnemu wyziębieniu pomieszczenia w okresie zimowym, na każdej 
czerpni należy zamontować przepustnicę, wyposażoną w siłownik NO ze sprężyna powrotną. 
W przypadku zaniku napięcia sprężyna powoduje OTWARCIE przepustnicy. Siłownik należy
wyposażyć w krańcówki. Zakres pracy siłownika należy ograniczyć w taki sposób, aby nie na-
stępowało całkowite zamknięcie przepustnicy.
Po otrzymaniu sygnału z systemu automatyki maszynowni o konieczności pracy wentylacji 
bytowej następuje pełne otwarcie przepustnic. Po zakończeniu pracy wentylacji bytowej 
przepustnicę się przymykają.
Po otrzymaniu sygnału alarmu l STOPNIA z systemu detekcji amoniaku następuję pełne 
otwarcie przepustnic. Przy wystąpieniu alarmu II STOPNIA następuje zdjęcie napięcia z prze-
pustnic, a sprężyna powrotna powoduje jej pełne otwarcie.

2.3 Wentylacja  pozostałych  pomieszczeń
Dla  wentylacji  pozostałych pomieszczeń zaprojektowano 2 układy wentylacji mechanicznej 
nawiewno - wywiewnej.
Pierwszy układ obsługujący pomieszczenie z natryskiem i rozdzielnie oraz drugi układ 
obsługujący pomieszczenie techniczne.
Wentylacja pomieszczenia z natryskiem i rozdzielni obsługiwana będzie przez wentylator 
nawiewny oraz dwóch chemoodpornych wentylatorów kanałowych. Temperatura powietrza 
nawiewanego wynosić będzie 16ºC. Wydajność wentylatora nawiewnego 400 m3/h. 
Indywidualny wywiew z pomieszczeń na poziomie 200 m3/h przy pomocy wentylatorów 
wyciagowych
Instalacja nawiewna wyposażona będzie w nagrzewnice wodną, przepustnicę powietrza oraz 
sekcję filtrów. Nagrzewnica wodna o mocy 6,0 kW. Usuwanie powietrza z układu będzie 
realizowana przez dwa wentylatory kanałowe chemoodporne o wydajności 2x200 m3/h.
Doprowadzenie powietrza świeżego dla instalacji przewiduje się przy pomocy czerpni 
usytuowanej w poziomie parteru przy ścianie zewnętrznej. Dolna krawędź otworu czerpni 
winno być usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zużyte powietrze będzie 
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usuwane na zewnątrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowych. Pion wyprowadzający 
usuwane powietrze  ponad dach w strefie wyższych kondygnacji obudowany ogniowo.
Cała instalacja obsługująca pomieszczenia techniczne winna być wykonana w wykonaniu 
chemoodpornym i winna pracować w sposób ciągły.

Dla wentylacji pomieszczenia technicznego projektuje się niezależny układ wentylacyjny 
nawiewno-wywiewny o wydajności 400m3/h. Świeże powietrze dostarczane będzie z czerpni 
ściennej usytuowanej na ścianie zewnętrznej budynku min 2,0m nad poziomem terenu. Układ 
nawiewny wyposażony będzie w wentylator nawiewny wyposażony w wentylator, filtr 
powietrza, przepustnicę oraz nagrzewnice wodną o mocy min 5,0 kW. Nagrzewnica 
elektryczna sterowana będzie przy pomocy termostatu kanałowego. 
Usuwanie brudnego powietrza z kanału będzie sie odbywać przy pomocy układy 
wyciągowego wyposażonego w wentylator kanałowy o wydajności 400 m3/h. Zużyte 
powietrze usuwane będzie ponad dach budynku. Praca układu nawiewnego i wywiewnego 
winna być zintegrowana przy pomocy układu sterowania zapewniając równoległą prace 
urządzeń. 
Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej kanałowej przewidziano przewody z blachy 
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym typu A/I oraz kołowym ze szwem spiralnym 
typu SPIRO łączonych na uszczelkę gumową EPDM. 

Nawiew i wywiew z pomieszczeń będzie realizowany głównie przy pomocy prostokątnych 
stalowych kratek wentylacyjnych wyposażonych w przepustnice regulacyjne. 
Kanały wentylacyjne należy wyposażyć w rewizje umożliwiające ich czyszczenie 
i konserwację.
Podwieszenia kanałów i urządzeń należy wykonać standardowe, z wykorzystaniem prętów 
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych łączników i typowych wentylacyjnych 
akcesoriów podwieszeniowych.
Na  kanałach wentylacji  przechodzących  przez strop i ściany rozdzielni  elektrycznej  
należy zamontować  klapy odcinające  p-poż  z  zwolnieniem  topikowym o  kl.EIS60

3.Wodociagową -poprzez wewnętrznej  instalację wodociągową przyłaczoną 
bezpośrednio z lokalnego wodociągu przewodem  PE 90x8,2. 
Przewód wodociągowy doprowadzony będzie do pomieszczenia sanitarnego wewnątrz 
budynku. Po wprowadzeniu przewodu do wnętrza budynku przewiduje się instalację 
wodomierza skrzydełkowego Za zestawem przewidziano instalację zaworu zwrotnego 
antyskażeniowego typu EA Dn40. Montaż wodomierza należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami producenta.   Przed wodomierzem należy zachować odcinek prosty min 10cm a
za wodomierzem min 6 cm. Zestawy będą odcięte obustronnie zaworami grzybkowymi w tym
od strony instalacji wewnętrznej zaworem spustowym.  Przed poprowadzeniem przewodu do 
części użytkowej budynków zainstalowany będą nad kratką ściekową zawór odcinający Dn65 
z funkcją opróżniania instalacji.
Przewód na zewnętrz prowadzony w wykopach, wymagane przykrycie minimalne 1,6 m 
ponad wierzch rur, ułożone na 15 cm podsypce piaskowej i obsypane piaskiem 15 cm wokół 
rur oraz zabezpieczone zasypką piaskową grubości 25cm. Przed przystąpieniem do 
zasypywania przewodów należy je zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Po wykonaniu 
obsypki i zasypki wykopy zasypać gruntem rodzimym zagęszczając grunt warstwowo. Strefę 
bezpośrednio nad przewodami zagęszczać ręcznie do grubości min 30 cm. Pozostałą część 
wykopów uzupełniać gruntem rodzimym (bez kamieni). Nad rurociągiem na głębokości 0,7m 
pod powierzchnią terenu układać taśmę sygnalizacyjną niebieską z wkładką metalizującą DPE
Z. 
Po minięciu zestawu hydroforowego (opisanego wyżej) nastąpi rozdział instalacji na instalacje
bytowa + technologiczną oraz instalacje przeciwpożarową - zasilanie hydrantów Dn52.  Na 
gałęzi przeciwpożarowej zasilającej hydranty wewnętrzne należy zamontować zawór zwrotny 
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antyskażeniowy DN65. Z kolei na gałęzi bytowo - technologicznej należy zmontować zawór 
odcinający pierwszeństwa instalacji wodnej ppoż z siłownikiem. Zawór będzie sterowany na 
podstawie sygnałów pochodzących centralki. Z centralki wyprowadzony będzie czujnik 
ciśnienia zainstalowany na przewodzie instalacji bytowej. W przypadku spadku ciśnienia na 
instalacji do poziomu 3,5 bar nastąpi zamknięcie zaworu z odcięciem instalacji bytowej  a 
instalacja będzie przygotowana do obsługi wyłącznie instalacji przeciwpożarowej wodnej.

Instalację wodociągową bytową zaprojektowano z rur polipropylenowych z wkładką 
bazaltową w systemie np. Ekoplastik łączonych za pomocą połączeń zgrzewanych.  
Instalacje technologiczną oraz instalację wodna ppoż zaprojektowano z rur stalowych 
podwójnie ocynkowanych łączonych z kształtek z żeliwa ciągliwego
Wewnętrzna instalacja wodociągowa rozprowadzona będzie po wierzchnu przegród 
budowlanych mocowana do ścian uchwytami. Główne przewody rozdzielcze oraz piony 
izolowane termicznie otuliną z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex –
zabezpieczającą przed roszeniem się rur oraz stratami ciepła. Przewidywane grubości izolacji 
cieplnej winny być zgodnie w wymogami obowiązujących warunków technicznych. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający samokompensację instalacji pracującej 
wskutek wydłużeń termicznych oraz stosując kompensatory U-kształtne. Przewody należy 
montować stosując podpory stałe i przesuwne umożliwiając minimalne przemieszczanie się 
przewodów podczas pracy. Uchwyty należy mocować do przegród budowlanych 
i wsporników. W miejscach przejść instalacji przez przegrody budowlane należy stosować 
tuleje ochronne wypełnione szczelnie materiałem plastycznym. 
Produkcja ciepłej wody dla obsługi natrysku będzie realizowana przy pomocy przepływowego
podgrzewacza pojemnościowego zasilanego w ciepło energią elektryczną o mocy 20 kW. 
Podgrzewacz zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa Dn15.

4.Kanalizacji  sanitarnej-Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku 
odprowadzane będą do wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie wpustu do
istniejącej studni kanalizacyjnej na przyłączu 160  położonej w sąsiedztwie budynku. 
Przewiduje się przebudować siec kanalizacyjną poniżej włączenia na PVC-U 200. Instalacja
wykonana będzie z rur kanalizacyjnych kielichowych z gumowym pierścieniem 
uszczelniającym o średnicach 160*4,7 PCV łączonych na uszczelki. Włączenie przewodów 
PVC do studzienek należy wykonać stosując tuleje ochronne z uszczelką.   
Przewody należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych w spadku min 1,5%. Wykopy 
należy zabezpieczyć przy pomocy deskowania ścian wykopów z płyt przenośnych lub 
przesuwnych, wyciąganych w trakcie wypełnienia wykopu gruntem. Rury kanałowe należy 
układać w spadku, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym kątem posadowienia. W 
przypadku występowanie wody gruntowej należy wykonać drenaż roboczy w dolnej części 
wykopów, poprzez ułożenie rury drenarskiej 110 w obsypce żwirowo-piaskowej. Rurę 
drenarską należy wprowadzić do studzienki, z której woda będzie odpompowywana do 
odpowiedniego odbiornika (w uzgodnieniu z właścicielem odbiornika). Układanie rur 
kanalizacyjnych należy wykonywać dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopów. Przewody
układane będą w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone obsypką i 
zasypką piaskową o grubości 25 cm ponad wierzch rur. Strefę bezpośrednio nad przewodami 
należy zagęszczać ręcznie do grubości min 30 cm. Zagęszczanie powinno osiągnąć 95 % 
próby Proctora. Pozostałą część wykopów uzupełnić gruntem rodzimym (bez kamieni). Przed 
przystąpieniem do obsypywania przewodów należy je zabezpieczyć przed przemieszczeniem. 
Wymagana głębokość prowadzenia przewodów kanalizacyjnych z uwagi na przemarzanie pod
poziomem terenu winna wynosić min1,40 m ponad wierzch rur. Na odcinkach, których nie 
jest możliwe utrzymanie minimalnego przekrycia przewodów należy je izolować termicznie w
postaci zasypki z kruszywa keramzytowego grubości 30cm lub płyt styropianowych FS30 
wodoodpornych o grubości 10 cm. W miejscu prowadzenia przewodów pod ławą 
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fundamentową budynku rury PCV-U należy umieścić w stalowych rurach ochronnych 200 i
długości dostosowanych do szerokości przegród. 

Ścieki bytowo-gospodarcze oraz technologiczne z projektowanego budynku odprowadzane 
będą do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Z budynku kanalizacja sanitarna wyprowadzona 
będzie na zewnątrz jednym przykanalikiem. Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzać 
będzie ścieki bytowo-gospodarcze i technologiczne do lokalnej sieci  kanalizacji sanitarnej 
będącej w zarządzie Inwestora. Inwestor zapewnia odbiór ścieków w wymaganej ilości o 
wynikowych parametrach pochodzących z procesu technologicznego (rodzaju i stężeniu 
zanieczyszczeń)
Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane ponad poziomem podłogi na gruncie kondygnacji
parteru wykonane będą z rur polipropylenowych kielichowych firmy POLIPLAST o 
średnicach: piony fi110,  podejścia pod natrysk fi50. Kratki ściekowe 15x15 z odejściami 
bocznymi fi110. Poziome przewody kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzką 
podłogi na gruncie wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U o średnicach fi160 i fi110. 
W budynku przewidziano dwa piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakończone 
wywiewką dachową o odpowiedniej dla pionu średnicy. 
Poziomy prowadzone pod posadzką na gruncie parteru na głębokości min 0,3 m. od górnego 
poziomu posadzki, wykonane z rur i kształtek PVC o średnicy fi 110 i 160 łączonych na 
uszczelkę, ze spadkiem min 5,0% dla rur fi110 i 3,0% dla rur fi 160.
Rewizje zamontowane na pionach 0,5 m nad posadzką w kondygnacji parteru. 
Piony kanalizacyjne PP prowadzone zarówno po wierzchu ścian oraz w bruzdach ściennych, 
przymocowane obejmami do muru. Podejścia prowadzone w bruzdach ściennych ścian 
murowanych przymocowane uchwytami oraz w warstwach podłogowych. 
Zbiorczy przepływ obliczeniowy ścieków dla budynku zgodnie z wyposażeniem 
instalacyjnym wynosi:  
Q obl = 2,8 l/s. 

5. Kanalizacji opadowej-poprzez  budowę wewnętrznej  instalacji
 kanalizacji opadowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku do istniejącej sieci 
kanalizacji opadowej. 
Przewody sieci kanalizacyjnej zostaną wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych 
Ø160*4,7, Ø200*5,9 PCV-U   łączonych przy pomocy złącz kielichowych z gumowym 
pierścieniem uszczelniającym. Włączenie przewodów PVC do studzienek należy wykonać 
stosując tuleje ochronne z uszczelką. Na trasie kanalizacji przewiduje się budowę studni 
kontrolno-połączeniowych betonowych Ø1000 łączonych na uszczelki oraz studni PVC-U 
Ø425. Większość studni z uwagi na ich lokalizację w terenach komunikacji samochodowej 
będą zamknięte włazami klasy D400 oraz dodatkowo wyposażone będą w pierścienie 
odciążające.  
Wody opadowe z dachu budynku wprowadzane będą do systemu kanalizacyjnego 
odprowadzane przy pomocy rur spustowych wyposażonych w czyszczaki.
Przewody kanalizacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych. Wykopy należy 
zabezpieczyć przy pomocy deskowania ścian wykopów z płyt przenośnych lub przesuwnych, 
wyciąganych w trakcie wypełnienia wykopów gruntem. W przypadku występowanie wody 
gruntowej należy wykonać drenaż roboczy w dolnej części w dolnej części wykopów, poprzez
ułożenie rury drenarskiej dn=110 w obsypce żwirowo-piaskowej. Rurę drenarską należy 
wprowadzić do studzienki z kręgów betonowych Ø50 cm, z której woda będzie 
odpompowywana do najniższych miejsc w terenie. Układanie kanałów z rur  należy 
wykonywać dopiero po wykonaniu odwodnienia wykopów. Rury kanałowe należy układać w 
spadku podanym na profilu, na podbudowie  z uprzednio  wyprofilowanym kątem 
posadowienia. Po skontrolowaniu spadków kanału wykopy należy zasypać. Przed 
przystąpieniem do obsypywania przewodów należy je zabezpieczyć przed przemieszczeniem. 
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Przewody układane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm oraz zabezpieczone obsypką 
oraz zasypką piaskową o grubości 25 cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad 
przewodami należy zagęszczać ręcznie do grubości min 30 cm. Zagęszczanie powinno 
osiągnąć 95 % próby Proctora. Pozostałą część wykopów uzupełnić gruntem klasy II (bez 
kamieni).
Rury  drenażu  wprowadzić  do istniejącej   kanalizacji  deszczowej.

6.Ogrzewania 
Produkcja ciepła dla potrzeb grzewczych będzie realizowana za pomocą węzła cieplnego 
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym zasilanego ciepłem z lokalnej sieci 
ciepłowniczej parowej. Z kolei sieć ciepłownicza zasilana jest z lokalnej kotłowni gazowej. 
Węzeł będzie usytuowany w wydzielonej strefie pomieszczenia technicznego przy pomocy 
siatki stalowej z bramką. 
Budynek wyposażony będzie w wydzieloną hydraulicznie instalacje grzewczą wodną 
zamkniętą wyposażona w pompę obiegową. Ciepło z sieci ciepłowniczej będzie 
przekazywane do instalacji wewnętrznej przy pomocy wymiennika przeciwprądowego typu 
JAD o mocy 65 kW. Instalacja będzie zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym 
80l oraz sprężynowym zaworem bezpieczeństwa Dn25.
Ciepło z wymiennika dostarczane będzie do 3 aparatów grzewczych oraz 2 nagrzewnic 
wodnych systemów wentylacyjnych. Rozdzielcze przewody grzewcze oraz zasilanie aparatów
grzewczych i nagrzewnicy w budynku zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych 
łączonych przy pomocy połączeń zaprasowanych. Średnice przewodów podano na rysunkach.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający samokompensację instalacji pracującej 
wskutek wydłużeń termicznych. Piony należy wykonać w układzie samokompencacji poprzez
połączenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosując ramiona kompensacyjne. W 
przypadku braku możliwości zastosowania samokompensacji należy instalować kompensatory
U-kształtne. Przewody należy montować stosując podpory stałe i przesuwne umożliwiając 
minimalne przemieszczanie się przewodów podczas pracy. Uchwyty należy mocować do 
przegród budowlanych i wsporników. W miejscach przejść instalacji przez przegrody 
budowlane należy stosować tuleje ochronne wypełnione szczelnie materiałem plastycznym.
 
Ogrzewanie głównego pomieszczenia technologicznego oraz pomieszczenia technicznego 
odbywać się będzie przy pomocy aparatów grzewczych wyposażonych w nagrzewnice wodne 
montowanych na ścianach - nagrzewnice w wykonaniu EX - przeciwwybuchowym.
Napełnianie zładu wodą przewiduje się przy pomocy łącznika elastycznego 
z instalacji wodociągowej poprzez urządzenia zmiękczające wodę oraz automatyczny zawór 
napełniania instalacji. Instalacja zasilająca wodą instalacje grzewczą winna być wyposażona 
w zawór antyskażeniowy. 

Określenie nominalnej mocy źródła ciepła:
Projektowane obciążenie cieplne budynku wynosi: 61,0 kW 

7.Instalacji  technologicznej- w pomieszczeniu  maszynowni zostaną ustawione nowe trzy 
agregaty Grasso dwa V 1100 i jeden V 700 wyposażone w falowniki pozwalające na płynna 
pracę układu wytwarzania wody lodowej. Sprężarki tłokowe będą zasysać suche pary 
amoniaku w POC–a zlokalizowanego zaraz obok. Pompy amoniaku zainstalowane pod POC-
em zasilać będą wymiennik wstępnego chłodzenia WL. i wężownica zbiorników akumulacji 
lodu. Skraplacze pozostawać będą na  zewnątrz  umieszczone na konstrukcji stalowej zaraz 
obok maszynowni  
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Dla ograniczenia osadzania się kamienia kotłowego na rurach skraplacza, co powoduje 
ograniczenie jego wydajności przewiduje się zainstalowanie układu zmiękczania i uzdatniania
wody.
Instalacja wody lodowej- w maszynowni zostaną usytuowane dwa nowy zbiornik buforowy 
wody lodowej. Zbiorniki zostaną wyposażone w wężownicę w których wnętrzu krążyć będzie 
amoniak powodujący narastanie lodu na zewnętrznych ściankach. Zgromadzony lód będzie 
zabezpieczeniem do układu pod względem stabilności temperatur na zasilaniu układów 
procesowych.  
Zbiornik w odpowiednich miejscach będą posiadać czujniki narastania lodu pozwalające na 
automatyczna kontrolę pracy układu widoczną w wizualizacji i sterowaniu pracą całego 
układu 
Wszystkie  przejścia przez ściany  i stropy -rurowe lub  kablowe  należy przy  przejścia  
prze  ściany  rozdzielni  elektrycznej  - wyposażyć w pierścienie , kasety,klapy  p-poż o 
odporności  ogniowej  EIS60 w zależności  od  zastosowanego  typu  przewodu  
instalacyjnego / określa  dostawca urządzeń  i  wykonawca montażu/

8.Instalacji  hydrantowej  - przy  wejściu  do  budynku zaprojektowano  2 hydranty  
naścienne o  śred. 52mm.Instalacje technologiczną oraz instalację wodna ppoż 
zaprojektowano z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych z kształtek z żeliwa 
ciągliwego
 

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Budowa obiektu nie należy do mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego .
1.Zapotrzebowanie na wodę –
Zapotrzebowanie na wodę dla budynku dla celów bytowo-gospodarczych:
( 2 osoby personelu - okresowo )
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:
Q d max = 0,10 m3/d
Zapotrzebowanie na wodę dla budynku dla celów technologicznych:
Zasilanie w wodę surową stacji uzdatniania wody dla obiegu skraplaczy. 
Qt = 7,0 m3/h 
- maksymalne szczytowe obciążenie przy warunkach obliczeniowych oraz pełnej wydajności 
instalacji chłodniczej.
Zapotrzebowanie na wodę dla budynku dla celów przeciwpożarowych:
Zapotrzebowanie na wode dla celów przeciwpożarowych - obsługi 2 hydrantów Dn52.
Qppoż = 2*2,5*3600 = 18000 m3/h
 
2.Emisja zanieczyszczeń  gazowych , pyłowych i płynnych-
Źródłem jedynych emisji drgań  i  hałasu  są jedynie  aparaty grzewczo-wentylacyjne z  
modułami  grzewczymi   zasilane  prądem .. Budowa nie wpłynie na wielkość w/w  emisji 
która - nie przekracza dopuszczalnych norm.    
 
3.Wytwarzanie odpadów stałych .
Do powstających odpadów stałych należeć będą:
-odpady socjalne –  max.- 50 l/tydzx4 tygodnie=200 l/mies- przyjęto do składowania   1worek
foliowy 100 l przekazywany na  wysypisko śmieci co 2 tygodnie, odpady przechowywane 
będą w kontenerze   i okresowo wywożone na wysypisko śmieci .  
-na odbiór  odpadów inwestor posiada stosowne umowy z firmami  utylizującymi  
-opakowania papierowe, papier – przekazywane do skupu makulatury
-zużyta  odzież robocza , lampy  fluorescencyjne-przekazywane do utylizacji za 
pośrednictwem   firm zajmujących się utylizacją 
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Inwestycja   nie należy do mogących pogorszyć  stan środowiska ,   nie wymaga opracowania 
raportu oddziaływania na środowisko .Inwestor zobowiązany jest do ewidencjonowania ilości 
i rodzaju odpadów.

4.Emisja hałasu , wibracji i promieniowania –
Nie przewiduje się występowania w/w emisji. Praca   prowadzona będzie w  porze dziennej .
Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Urządzenia wentylacji posiadać 
muszą atesty  określające zachowanie warunków akustycznych. Emisja hałasu powstającego 
w ramach ruchu pojazdów na powierzchni  utwardzonej- nie stanowi stałego ciągłego źródła 
hałasu i stanowi  zagrożenia  dla środowiska.
Inwestycja zlokalizowana jest w odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkaniowej  
Urządzenia stałe  które ewentualnie mogą wytwarzać drgania– posadowić należy na 
podkładkach izolacyjnych  z gumy miękkiej.

5.Wpływ obiektu na istniejący drzewostan i powierzchnię gleby –        
Nie przewiduje się naruszania stosunków wodnych ,  naruszania powierzchni gleby poza 
strefą zabudowy  budynku i  powierzchni  utwardzonej . 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1.Właściwości cieplne przegród –norma
 Wartości  normowe  przegród
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD [dla wszystkich rodzajów budynków] 
WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U C(maxi[W/(m  2   K)]
Ściany zewnętrzne
a./ przy t > 16°C                                               uc(max) = 0,23 W/(m2 K)
b/. przy 8°C< t < 16 °C                                    UC(max) = 0,45 W/(m2 K)
c/. przy t < 8 °C                                                uc(max) = 0,90 W/(m2 -K)

Ściany wewnętrzne
a./ przy At > 8°C oraz oddzielające pomieszczenia
ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy     Uc(max) = 1 ,00 W/(m2 K) 
b/. przyAt,<80C                                                   bez wymagań
C/. oddzielające pomieszczenie
ogrzewane od nieogrzewanego                         Uc(max) = 0,30 W/(m2 K)

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a./  do 5 cm, trwale zamkniętych
i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości
co najmniej 20 cm                                              UC(max) = 1 ,00 W/(m2 K)
b./powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego
sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny    Uc(max) = 0,70 W/(m2 K)
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych: bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod  nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a./ przy t > 1 6°C                                           uc(max) = 0,18  W/(m2 K)
b/.przy 8°C< t < 1 6 °C                                 uc(max) = 0,30 W/(m2 K)
c/.przy t < 8 °C                                            uc(max) = 0,70 W/(m2 K)
Podłogi na gruncie:
a./ przy t > 1 6°C                                           uc(max) = 0,30 W/(m2 K)
b/.przy 8°C< t, < 1 6 °C                                 Uc(max) = 1 ,20 W/(m2 K)
c/.przy t < 8 °C                                            uc(max) = 1 ,50 W/(m2 K)
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
a./ przy t > 1 6°C                                           Uc(max) = 0,25 W/(m2 K)
b/. przy 8°C< t < 1 6 °C                                 uc(max) = 0,30 W/(m2 -K)
c/. przy t < 8 °C                                            uc(max) = 1 ,00 W/(m2 K)
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
a./ przy At > 8°C                                          uc(max) = 1 ,00 W/(m2 -K)



23

b/. przy At < 8 °C                                               bez wymagań
C/. oddzielające pomieszczenie
ogrzewane od nieogrzewanego                         Uc(max) = 0,25 W/(m2 K)

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U („[W/n  2   -K]
Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a./ przy t > 1 6°C                                           u(max) = 1 ,1 W/(m2 -K)
b/. przy t < 1 6 °C                                          U(max) = 1 ,6 W/(m2 K)
Okna połaciowe:
a./ przy t > 1 6°C                                           U(max) = 1 ,3 W/(m2 K)
b/. przy t < 1 6 °C                                          u(max) = 1 ,6 W/(m2 -K)
Okna w ścianach wewnętrznych:
a./ przy At > 8°C                                                u(max) = 1,3 W/(m2 K)       
b/przyAt<8°C                                                               bez wymagań
c/. oddzielające pomieszczenie
ogrzewane od nieogrzewanego                          U(max)= 1,3 W/(m2 K)
Drzwi w przegrodach zewnętrznych
lub w przegrodach
między pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi:          U(max)= 1,5 W/(m2 K)
Okna i drzwi zewnętrzne
w przegrodach zewnętrznych
pomieszczeń nieogrzewanych:                  bez wymagań

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

Obliczenia:  wg  katalogów
1.ściana-płyta warstwowa z pianką  PIR-Gorlicka S GS-Pir 12cm – 0.18W/m2K
2.dach-płyta warstwowa z pianką  PIR-Gorlicka D GS-Pir 12cm – 0.18W/m2K

2.Wymagania oszczędności energii.
    Zastosowane rozwiązania materiałowe i określony współczynnik przenikania 
    ciepła przez przegrody określają właściwą oszczędność energii .
    Zaprojektowany sposób wykonania elementów  przeszklenia otworów 
    okiennych i drzwiowych o współczynniku przenikania ciepła  kmax <2.0 
    W(m2K) spełnia określoną wymaganiami oszczędność energii .
     Zastosowanie  atestowanych urządzeń ,pieca  c.o- zapewnia  oszczędność 
     Energii.
      Zapotrzebowanie  na  ciepło w  budynku wynosie -61,0 kW 

3.Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urzadzeń zużywających inne rodzaje 
energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 
urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 

1. Bilans mocy urządzeń
a) instalacja c.w.u. -przepływowy  podgrzewać  wody  szt 1 
b) instalacja c.o., wentylacja mechaniczna
Rodzaj urządzenia Moc urządzenia Zapotrzebowanie na 

moc elektryczną
Ilość

aparat  grzewczy 
nagrzewnica wodna 
nagrzewnica wodna  
nagrzewnica wodna 

 

6
5

Wg karty  katalogowej
Wg karty  katalogowej
Wg karty  katalogowej
Wg karty  katalogowej

3
2
1
1

2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych
Przegroda budowlana Współczynnik przenikania ciepła

[W/m²K]
Ściany zewnętrzne 0,23
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Dach / stropodach 0,18
Strop nad piwnicą, podłoga na gruncie 0,30
Okna 1,10
Drzwi 1,50

3. Parametry sprawności energetycznej instalacji
Przyjęto następujące sprawności energetyczne instalacji grzewczej:
rodzaj paliwa                                                       - prad
wybrany wariant wytwarzania                            -  aparaty grzewczo-wentylacyjne
sprawność przesyłu                                              - η = 0,98
sprawność akumulacji                                          -  η =  1 , 0 0
całkowita sprawność systemu zasilania                - η = 0,98

 
4.Parametry sprawności energetycznej instalacji

Rodzaj urządzenia  Sprawność energetyczna
 instalacji ogrzewczych

 aparaty grzewczo-wentylacyjne           do 88%

5.Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym 
rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii 
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; 
 1-w projektowanym budynku spełnione są wymagania odnośnie oszczędności energii i 
-izolacyjności cieplnej przegród (ściany zewnętrzne Uk=0,23; stropodach Uk=0,18);  
     zastosowane  aparaty grzewczo-wentylacyjne posiadają bardzo efektywne przewodzenie 
ciepła i wysoki stopień kondensacji  
2. -sprawność znormalizowana zastosowanych  aparatów grzewczo-wentylacyjnych wynosi 

do 88%  
3.  brak  emisji substancji szkodliwych dzięki ogrzewania  elektrycznego i  wentylacji  mech.
4. ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej
5. przegrody  budowlane   posiadają  parametry  ograniczające   straty  cieplne  budynku  
6. duża  izolacyjność zestawów termoizolacyjnych  przeszklenia  okien  i  5  komorowej ramy
    ościeżnic
7.duża  izolacyjność  drzwi  zewnętrznych 
8.szczelny i skuteczny   system  izolacji  ciągów  instalacyjnych wentylacji mech. I c.o
9-eliminacja  mostków  cieplnych  poprzez  systemową  likwidację   pokrywających się spoin 
głównie  w  ocieleniu  ścian  budynku  i  dachu   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

Jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową eu [kwh/m2rok] 93,3
Jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową wraz z urządzeniami pomocniczymi ek 
[kwh/m2rok] 197,2
Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wraz z urządzeniami
pomocniczymi ep [kwh/m2rok] 178,6
Jednostkowe graniczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku wg
wt 2017 epwt 2017 [kwh/m2rok] 190,0

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY-
Wszystkie urządzenia i sprzęt musza posiadać certyfikat bezpieczeństwa.
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W pracach   należy stosować się do warunków higieny i bezpieczeństwa pracy szczególnie w  
obsłudze urządzeń ruchomych  stacjonarnych i stałych automatycznych, maszyn  i  urządzeń 
technicznych. Powierzchnia posadzki  powinna być , antystatyczna antypoślizgowa z atestami 
do stosowania w  użyteczności  publicznej. Klasa  antypoślizgowości –min.R11-13
W pomieszczeniach zastosowano wentylację  mechaniczną   oraz właściwe oświetlenie.

A. Sprzęt ochrony osobistej
 Sprzęt ratunkowy powinien być umieszczony na zewnątrz pomieszczenia maszynowni

chłodniczej w pobliżu drzwi oraz powinien być przechowywany odpowiednio 
zabezpieczony. Ilość oraz typ sprzętu ppoż powinny być dobrane przez specjalistę z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas przygotowywania aktualizacji planu 
ochrony ppoż. 

 Sprzęt ochrony osobistej powinien być umieszczony na zewnątrz pomieszczenia 
maszynowni, w pobliżu drzwi i przechowywany w odpowiednio zabezpieczonym 
miejscu. 

 Ilość oraz typ sprzętu ppoż powinny zostać wskazane przez specjalistę z zakresu 
ochrony ppoż podczas przygotowywania aktualizacji planu ochrony przeciwpożarowej
(amoniak jako czynnik chłodniczy, lokalne restrykcje). 

 Typ oraz ilość sprzętu sprzętu ochrony osobistej powinna być dobrana w zależności od
ilości amoniaku w instalacji oraz liczby personelu. Podstawowy pakiet powinien 
składać się z:

 Gogle ochronne 
 Rękawice ochronne
 Maska przeciwgazowa z filtrem ochronnym

Zalecane jest aby każda wspomniana osoba posiadała ciągły dostęp do maski i wiedziała jak 
jej używać. Sprzęt ochrony osobistej powinien być dobrany według planu zabezpieczenia 
zakładu. Rozszerzony pakiet sprzętu ochrony osobistej powinien zawierać:

 Przynajmniej dwie osobne maski tlenowe.
 Maska przeciwgazowa z filtrem ochronnym 
 Apteczka pierwszej pomocy 
 Prysznic awaryjny
 Opcjonalnie dodatkowy kombinezon ochronny

Sprzęt ochrony osobistej powinien znajdować  się w pomieszczeniu sterowni przy 
maszynowni chłodniczej.

WARUNKI   KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE .
Nie przewiduje  się dostępu  i  korzystania  osób  niepełnosprawnych z pomieszczenia  
magazynu    

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia  2015 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2015, poz. 2117).
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

1.Charakterystyczne parametry techniczne
Przedmiotem projektu budowlanego jest rozbudowa  zakładu produkcji  mleczarskiej 
 o  budowę budynku technicznego  wraz z infrastrukturą techniczną  w Nowym Targu
Na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano :
-parter – pomieszczenia  techniczne , rozdzielnia elektryczna  n/n,pomieszczenie  płuczki  
oczu 
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  m2,m3  Budynek Skraplacz St.Trafo
  1.Powierzchnia  zabudowy 400.00 62.76 12.60

2.Powierzchnia  całkowita-    400.00 62.76 12.60
3.Powierzchnia  użytkowa   386.56 - 11.93

4.Powierzchnia  ruchu- - - -
5.Powierzchnia  usługowa -tech. - - -

6.Kubatura –  3896.60 554.07 31.27

7.Wysokość budynku –niski
 wysokość do  kalenicy   
 wysokość  elewacji  do  okapu 

11.87
11.87
7.94

9.68
9.68-
-

2.48
2.48
2.28

8.Wymiary 
/szer x długość/

20.00x 20.00 4.64x13.04  2.66x4.76

9.Rzędna  posadowienia parteru 598.25 m npm 597.72m npm 598.20 m npm

10.Liczba  kondygnacji 1 1 1

2.Lokalizacja
Najmniejsza odległość projektowanego budynku od granicy z działką sąsiednią wynosi przy  
zastosowaniu  ściany z  otworami okiennymi  i  drzwiowymi- ok.99m Najmniejsza  odległość 
od  istniejących  budynków  na działkach sąsiednich   min. 100m i jest zgodna  z wymogiem §
12  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury-w  sprawie warunków technicznych jakim 
powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie z  poźn. zmianami 
Najbliżej zlokalizowany budynek /NRO/ na działce inwestora w 1 strefie pożarowej znajduje 
się w odległości 2.5 m. Sąsiedni  budynek  inwestora  znajduje się w odległości  10.63m od 
budynku projektowanego .

3.Parametry pożarowe występujących substancji palnych
Na terenie budynku nie występują materiały, które w rozumieniu §2 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 
719) są kwalifikowane jako niebezpieczne pożarowo-niewielkie ilości stałych materiałów 
palnych, związanych z ich przeznaczeniem.      
Wykończenie wnętrz nie jest z materiałów których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące.

4.Przewidywalna gęstość obciążenia ogniowego
Gęstości obciążenia ogniowego dla obiektu poniżej 500MJ/m2.

5.Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach .Obiekt zakwalifikowany do kategorii PM o gęstości 
obciążenia ogniowego < 500MJ/m2.Łącznie w budynku przewiduje się możliwość 
jednoczesnego przebywania do 2 osób.

6.Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Zagrożenie nie występuje, w budynku nie będą występować substancje palne, nie ma 
zagrożenia wybuchem .Zastosowanie sytemu detekcji amoniaku i wentylacji awaryjnej w 
połączeniu z awaryjnym wyłączeniem zasilania urządzeń podstawowych (nie wykonanych w 
wersji przeciwwybuchowej) eliminuje występowanie lokalnych stref zagrożenia wybuchem w
pomieszczeniu.
W maszynowni chłodniczej amoniakalnej zaprojektowano zamontowanie systemu detekcji 
gazu w oparciu o urządzenia firmy ALTER S.A., ul. Pocztowa 13, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Zaprojektowano zamontowanie 3 czujników detekcji amoniaku. Progi zadziałania powiado-
mień alarmowych detektorów to 200 ppm (l STOPIEŃ) i 800 ppm (II STOPIEŃ) stężenia 
gazowego amoniaku w powietrzu 
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7.Podział obiektu na strefy pożarowe
Budynek istniejący  produkcyjny nr.4 i projektowany   posiadają  powierzchnie  wewnętrzną : 
istn-6118.78m2  proj. 386.56m2 łącznie =6505.34m2 i  nie  przekracza dopuszczalnej  
powierzchni strefy  pożarowej /8000-20 000m2 /
 W budynku wydzielono pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 60 i 
zamknięto drzwiami w klasie EI 30 z samozamykaczem pomieszczenie rozdzielni  
elektrycznej
 Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych muszą posiadać klasę 
odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie 
przepustów o których mowa powyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 
higieniczno – sanitarnych. 
Przepusty instalacyjne o średnicach powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczeń 
wydzielonych dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej                          co 
najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyższa, powinny mieć klasę odporności ogniowej  EI tych 
elementów. Jako przepusty przeciwpożarowe i przejścia instalacyjne (kabli, kanałów, rur) 
przebiegające przez elementy oddzielenia pożarowego zastosowano wyłącznie certyfikowane 
rozwiązania techniczne.
Przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 
będą obudowane i wyposażone w certyfikowane klapy odcinające (o odporności ogniowej EIS
równej odporności oddzielenia - sterowane z wyzwalacza topikowego
 
 8.Klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych - 
Budynek w całości zaprojektowano w klasie E odporności pożarowej /zwiększenie klasy 
wynikające z par. 212 ust. 5 "warunków technicznych",z materiałów nierozprzestrzeniających 
ognia. Pokrycie dachu wykonano jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Izolacja termiczna
ścian zewnętrznych posiadać będzie cechę nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzoną 
właściwym dokumentem wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. Odporność ogniowa 
poszczególnych elementów budynku wynosić będzie odpowiednio:
 główna konstrukcja nośna bez wymagań

 stropy bez wymagań
 konstrukcja dachu bez wymagań
 przekrycie dachu bez wymagań
 ściany wewnętrzne1 bez wymagań
 ściany zewnętrzne bez wymagań

Wszystkie elementy budynku spełniają warunek nie rozprzestrzeniania ognia.
 
Elementy okładzin elewacyjnych będą mocowane do konstrukcji budynku  w sposób 
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 60 minut.
 
W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie:

-materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo 
toksyczne                         i silnie dymiące,
-wykładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów        
co najmniej trudno zapalnych,
-sufitów podwieszonych i okładzin sufitowych, co najmniej niezapalnych,   
nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,                             
w szczególności w kurtynach, zasłonach, kotarach i żaluzjach, za łatwo zapalne materiały 

1 za wyjątkiem ścian podziału wewnętrznego pomiędzy pomieszczeniami dla których określa się łącznie długość przejścia 
             ewakuacyjnego, przy czym przejście to nie powinno prowadzić przez więcej niż trzy pomieszczenia.
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uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi 
Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby 
włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:
11. ti ≥ 4 s,
12. ts ≤ 30 s,
13. nie występuje przepalenie trzeciej nitki,
14. nie występują płonące krople.
15.
Rozdzielnię elektryczną  wydzielono w  budynku   ścianami  i  stropem  o  odporności  
ogniowej  R60 ,REI60  i  zamknięto  drzwiami  o  odporności  EI30,  oknem  EI60

9.Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 
przeszkodowe 
Warunki ewakuacji dla drugiej strefy pożarowej zawierającej pomieszczenia zaliczone do PM 
przyjęto jak dla poszczególnej strefy. 
 Na poziomie parteru zapewniono wyjście z pomieszczeń bezpośrednio na zewnątrz  drzwiami
o szerokości nie mniejszej niż 0.9 m. Drzwi te otwierają się na zewnątrz zgodnie z kierunkiem
ewakuacji.
 Długość przejścia w pomieszczeniu do 27 m /w żadnym wypadku przejścia ewakuacyjne nie 
prowadzą przez więcej niż trzy pomieszczenia.
UWAGA :
1/Drzwi,   wyposażone zostaną w samozamykacze.                                                      
2/ Wszystkie drzwi przeciwpożarowe zaopatrzone są w samozamykacze. 
3/ Szerokość pojedynczego większego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych nie będzie mniejsza 
niż 0,9 m w świetle ościeżnicy.   

 Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej, ma klasę odporności ogniowej 
wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż EI15
 W budynku znajduje się oświetlenie ewakuacyjne oraz oznakowanie

10.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności; wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej-w budynku zastosowano
I  nstalacja elektryczna
Budynek zasilany jest w energię elektryczną kablem prowadzonymi w ziemi. 
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej „zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i 
sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, będą 
zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez 
czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.
W instalacjach elektrycznych będą zastosowane urządzenia ochronne 
różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i 
ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia 
samoczynne wyłączenie zasilania. 
Budynek wyposażony zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który po 
zadziałaniu odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, poza ewentualnymi 
związany z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń  
Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych (o których mowa powyżej) 
realizowane będzie sprzed wyłącznika przeciwpożarowego. Przewody i kable 
zasilające                           i sterownicze urządzeń przeciwpożarowych 
posiadają E 90 (PH 90) odporności ogniowej wraz z zawiesiami. 
Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych są zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych 
oddzieleń. 
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Przejścia przez pozostałe elementy są uszczelnione materiałem niepalnym. 
Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych będą zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych
oddzieleń. Przejścia przez pozostałe elementy są uszczelnione materiałem 
niepalnym. 
UWAGA -Dla działania  urządzeń  wentylujących  pomieszczenie w  sytuacji  
wycieku amoniaku  napowietrzającego należy przewidzieć zasilanie 
rezerwowe.

Instalacja odgromowa.
Zapewniono ochronę budynku instalacją odgromową w wykonaniu 
podstawowym zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-EN 62305-1:2008 
Ochrona odgromowa, Część 1: Zasady ogólne. Instalację wykonano za pomocą
zwodów poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych 
elementów przewodzących w tym zbrojenia fundamentów, metalowych 
konstrukcji.  

 
Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie 
Kanały wentylacyjne w budynku będą wykonane z materiałów niepalnych.
W przejściach tranzytowych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych,  
kanały wentylacji bytowej wyposażone będą w klapy odcinające EIS o 
odporności równej wartości oddzielenia. Jako otuliny przewodów wentylacji 
zastosowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających 
ognia (NRO). 
Ogrzewanie budynku poprzez nagrzewnice   wodno-parowe i  grzejniki  
elektryczne. 

   Instalacja  hydrantowa 
W budynku zastosowana zostanie sieć hydrantów zewnętrznych. Instalację 
hydrantową zaprojektowano z rur stalowych, zasilaną bezpośrednio z własnej 
sieci inwestora Zastosowano hydranty fi 52 z wężami o długości 30 m. 
Zapewniony zostanie skuteczny zasięg gaśniczy do wszystkich części budynku.
Przyjęto działanie jednoczesne dwóch hydrantów fi 52.
Lokalizacja hydrantów została oznakowana zgodnie z Polskimi Normami. 
Zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty CNBO.  Szczegółowe 
rozwiązania określone zostaną w projekcie branżowym. 
Instalacja  oświetlenia  awaryjnego i oznakowanie ewakuacyjne
W budynku projektuje się oświetlenie awaryjne spełniające również rolę 
oświetlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem lamp bezobsługowych zasilanych
z własnych akumulatorów. Projektuje się oprawy oświetlenia awaryjnego z 
modułami awaryjnymi o 3-godzinnym oraz częściowo 1-godzinnnym czasie 
autonomii (oprawy Monitor).Oprawy muszą być dostosowane do montażu w 
strefie 2 zagrożenia wybuchem.
W budynku należy zapewnić warunki nie gorsze niż dla strefy 2 zagrożenia 
wybuchem. Niezależnie od powyższego przewidziano  zastosowanie 
oznakowania ewakuacyjnego wyjść i kierunków ewakuacji, odpowiadające 
wymaganiom normowym Polskiej Normy PN-92/N-01256/02 Znaki 
bezpieczeństwa. Ewakuacja, zakresie szczegółowych rodzajów i wymiarów.  
Szczegółowe rozwiązania określone zostaną w projekcie branżowym.

11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagań 
wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
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dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Hydranty wytwarzające mgłę – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z 2003. Na 
zewnątrz przy maszynowni należy umieścić dwa hydranty pożarowe o średnicy 52 mm, 
wyposażone w prądownice wodne, umożliwiające wytworzenie mgły wodnej. Celem 
zastosowanie hydrantów oprócz akcji gaśniczej jest zabezpieczenie napełniania amoniaku z 
cysterny i neutralizacja mgły amoniaku w wydostającej się z maszynowni w sytuacji 
niekontrolowanego wycieku
Instalacja oświetlenia awaryjnego i oznakowanie ewakuacyjne.
W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838.
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
Niezależnie od powyższego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjść i 
kierunków ewakuacji, odpowiadające wymaganiom normowym Polskiej Normy. 
Dopuszczenie ich do użytkowania musi zostać potwierdzone pozytywnym protokołem 
próbnego uruchomienia.

12.Wyposażenie w gaśnice
 Zgodnie § 32 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] strefy pożarowe PM zostaną 
wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących 
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie  na każde 300 m2 strefy 
zaliczonej do PM.
 
13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.                                              
Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla budynku wynosi  20 dm3/s. Na sieci 
wodociągowej w odległości od 5,0 do 75,0 m od budynku zlokalizowany jest co najmniej 
jeden nadziemny hydrant Dn 80. W odległości 5 do 150 m od obrysu budynku zlokalizowany 
jest kolejny hydrant nadziemny Dn 80. Hydranty te zapewniają uzyskanie wymaganych 20 
dm3/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa. Lokalizacja hydrantów oznakowana będzie 
zgodnie z PN.
Wymagana ilość wody zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi min. 20 dm3/s. 
 
14.Drogi pożarowe
Dla budynku nie wymagane jest zapewnienie  drogi  pożarowej .Na teren działki zapewniono 
wjazd z istniejącej drogi krajowej i  dróg  na  terenie  zakładu 

Uwagi :
Przed oddaniem budynku do użytkowania opracowana zostanie Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego budynku , zgodna z § 6 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów 
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).
 
Sporządzone zostaną projekty wykonawcze:
-instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia awaryjnego  i przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu,
-wentylacji mechanicznej  
-instalacji hydrantowej przeciwpożarowej. 

 
Projekt    został opracowany według programu  i koncepcji zatwierdzonych przez Inwestora.
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Zastrzega się iż  projektant nie  ponosi  odpowiedzialności za wystąpienie w  gruncie działki 
nie  możliwych do  wykrycia elementów mających wpływ na  zadanie projektowe W 
przypadku wystąpienia  takich okoliczności  należy rozbieżności założeń zweryfikować 
rozwiązaniem w ramach nadzoru  a   dodatkowe czynności  wykonawcze  rozliczyć w ramach 
robót dodatkowych.

Przed dopuszczeniem do odbioru należy budynek wyposażyć w instrukcję  bezpieczeństwa , 
instrukcję sterowania systemami wentylacji  oraz  potwierdzenia przeszkolenia pracownika 
odpowiedzialnego za nadzór na tymi systemami
 Wszystkie zastosowane w pracach budowlanych  materiały , elementy i wyroby  muszą 
posiadać atesty , aprobaty i dopuszczenia  obowiązujące na terenie naszego  kraju .

W niniejszym  projekcie wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy
rozmieć jako  przykładowe i  rozpatrywać  je z wyrazem „lub równoważne” albo  „nie  gorsze 
niż”


