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A-6B  Rzut piwnicy skala 1:100 
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A-8B  Rzut piętra skala 1:100 
A-9B  Rzut dachu skala 1:100 

A-10B  Przekroje skala 1:100 
A-11B  Elewacje skala 1:100 

    
KONSTRUKCJA:  

B-1B  Rzut fundamentów skala 1:100 
B-2B  Rzut piwnic skala 1:100 
B-3B  Rzut stropu nad parterem skala 1:100 
B-4B  Rzut konstrukcji dachu skala 1:100 

    
INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE:  

C-1B  Instalacja wodociągowa. Rzut piwnica skala 1:100 
C-2B  Instalacja wodociągowa. Rzut parteru skala 1:100 
C-3B  Instalacja wodociągowa. Rzut piętra skala 1:100 
C-4B  Instalacja kanalizacyjna. Rzut piwnicy skala 1:100 
C-5B  Instalacja kanalizacyjna. Rzut parteru skala 1:100 
C-6B  Instalacja kanalizacyjna. Rzut piętra skala 1:100 

    
TECHNOLOGIA BASENOWA:  

D-1B  Basen pływacki. Instalacja uzdatniania wody basenowej. 
Schemat technologiczny 

--- 

D-2B  Basen szkoleniowy. Instalacja uzdatniania wody basenowej. 
Schemat technologiczny 
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E-2B  Rzut parteru skala 1:100 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE:  

J1B  Schemat zasilania  
J2B  Plan instalacji elektrycznej. Rzut piwnicy skala 1:100 
J3B  Plan instalacji elektrycznej. Rzut parteru skala 1:100 
J4B  Plan instalacji elektrycznej. Rzut piętra skala 1:100 
J5B  Plan instalacji odgromowej  skala 1:100 

    
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SŁABOPRĄDOWE:  

K1B  Instalacja sygnalizacji poŜaru  --- 

Geotechniczne warunki posadowienia zamieszczono w pierwotnym projekcie budowlanym i 
warunki te nie ulegają zmianom. 
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1 .  D A N E  O G Ó L N E  
 
1.1. Przedmiot  projektu 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamienny projekt architektoniczno - budowlany przedstawiający II etap realizacji budynku 
kompleksowego centrum sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni polegający na dobudowie do części budynku zrealizowanej 
w I etapie pozostałej części budynku przewidzianej pierwotnym projektem z wprowadzeniem istotnych z punktu widzenia prawa 
budowlanego zmian. Przedmiotem projektu jest takŜe częściowa przebudowa istniejącej juŜ części budynku zrealizowanej w I etapie, 
obejmująca likwidację pomieszczeń zrealizowanych w etapie pierwszym na podstawie poprzedniego zamiennego projektu 
architektoniczno – budowlanego z przeznaczeniem na okres przejściowy rozdzielający etapy realizacji budynku. 
Niniejszy projekt zamienny w stosunku do pierwotnego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę wprowadza zmiany 
obejmujące: kształt obrysu zewnętrznego budynku, charakterystyczne parametry techniczne budynku: powierzchnię całkowitą, netto, 
uŜytkową i pomocniczą, wewnętrzną konstrukcję nośną stropu nad piwnicami i stropu nad parterem, rozwiązania funkcjonalne 
wewnętrzne w zakresie układu pomieszczeń zaplecza higieniczno – sanitarnego basenów i pomieszczeń dla personelu oraz układu 
wewnętrznej komunikacji pionowej, poziomej, wejść i wyjść ewakuacyjnych z budynku a w związku z tym warunki ochrony 
przeciwpoŜarowej a takŜe parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, rozwiązania techniczno – instalacyjne w zakresie 
gospodarki energetycznej budynku i charakterystykę energetyczną. Nie zmienia się przeznaczenie i program uŜytkowy budynku, jego 
usytuowanie i warunki obsługi komunikacyjnej, w tym zewnętrzny układ komunikacyjny.  
 
1.2. Inwestor 
Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia 
 
1.3. Jednostka projektowa 
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa 
 

2 .  P R O G R A M  U ś Y T K O W Y  
 
W drugim etapie realizacji budynku projektuje się zgodnie z pierwotnym projektem architektoniczno – budowlanym krytą pływalnię z 
basenem pływackim ośmiotorowym, basenem szkoleniowym i pomieszczeniami odnowy biologicznej. Część budynku zawierająca zespół 
sal sportowych z areną główna, salą wielofunkcyjną, siłownią i salą do walki wręcz została juŜ zrealizowana i jest uŜytkowana od grudnia 
2015r. W centralnej strefie budynku zaprojektowano w etapie II przedłuŜenie w kierunku północnym organizującego go przestrzennie i 
komunikacyjnie hallu głównego, znajdującego się pomiędzy zespołem hal sportowych a zespołem pływalni. Hall w części centralnej i 
południowej został juŜ zrealizowany w etapie I. Przy hallu zrealizowano juŜ w pierwszym etapie szatnię okryć wierzchnich i 
ogólnodostępne toalety. W etapie drugim program towarzyszący będzie rozszerzony o dwie recepcje, bufet i salę seminaryjną. Fragment 
północny hallu zrealizowanego w etapie I został przeznaczony do czasu przystąpienia do kolejnego etapu budowy na pokoje 
instruktorów. W etapie II projektuje się przebudowę tej części hallu polegającą na likwidacji pokoi instruktorów i ich zaplecza sanitarnego. 
Pokoje dla instruktorów projektuje się w docelowej lokalizacji na poziomie piętra w części budynku, która będzie stanowiła II etap 
realizacji. W zespole sal sportowych zrealizowano w pierwszym etapie: arenę główną z boiskiem sportowym 22 x 44 m netto, ze składaną 
trybuną na 190 miejsc, salę wielofunkcyjną o wymiarach 18x31 m netto, siłownię, sale do walki wręcz, szatnie, natryski, toalety, 
pomieszczenia magazynów sprzętu sportowego. 
W niniejszym projekcie w etapie II w zespole pływalni zaprogramowano: halę basenu pływackiego z niecką Ŝelbetową o wymiarach 21 x 
25 m netto i widownią stałą na 120 miejsc, halę basenu szkoleniowego z niecką Ŝelbetową o wymiarach 8 x 15 m netto, pomieszczenia 
odnowy biologicznej, szatnie, natryski, toalety i omówione wyŜej pokoje dla instruktorów z zapleczem higieniczno – sanitarnym. Aby 
zrealizować rozszerzenie hallu o bufet i salę seminaryjną, zlokalizowane zgodnie z pierwotnym projektem architektoniczno – 
budowlanym, w drugim etapie realizacji projektuje się rozebranie zrealizowanych w etapie pierwszym w tej lokalizacji pomieszczeń 
odnowy biologicznej wraz z obsługującymi je instalacjami wentylacyjnymi, wodno – kanalizacyjnymi, grzewczymi i elektroenergetycznymi. 
 
3 .  C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E  P A R A M E T R Y  T E C H N I C Z N E   
  
3.1. Wykaz pomieszczeń i powierzchni netto 
 
PIWNICA: 
Pomieszczenia istniejące – zrealizowane w 1 etapie, w których nie projektuje się zmian 

Nr Nazwa Powierzchnia  [m2]  

010 Rozdzielnia główna elektryczna 16,5  

014 Korytarz 6,2  

015 Pomieszczenie techniczne 5,1  

RAZEM 27,8  
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Pomieszczenia istniejące – zrealizowane w 1 etapie, w których projektuje się zmiany 
Nr Nazwa Powierzchnia  [m2]  

011 Komunikacja – hol główny 9,2  

013 Pomieszczenie węzła cieplnego 84,9  

RAZEM 94,1  

 
Pomieszczenia projektowane w 2 etapie 

Nr Nazwa Powierzchnia  [m2]  

020 Pom. techniczne 31,6  

021 Przedsionek 8,2  

022 Pokój socjalny techników basenowych 13,5  

023 Magazyn podchlorynu sodu 11,7  

024 Filtrownia 571,5  

025 Rozdzielnia elektryczna 4,0  

026 Wentylatornia 1 222,0  

027 Magazyn korektora ph 9,3  

028 Magazyn koagulanta 5,2  

029 Szatnia personelu „M” z węzłem sanitarnym 15,0  

030 Szatnia personelu „D” z węzłem sanitarnym 14,9  

031 Wentylatornia 2 81,0  

032 Korytarz 24,6  

033 Kanał na liny torowe 19,8  

034 Kanał techniczny przyłącza cieplnego 39,8  

RAZEM 1072,1  

 
Razem powierzchnia netto piwnic: 1194,0  

 
PARTER: 
Pomieszczenia istniejące – zrealizowane w 1 etapie, w których nie projektuje się zmian 

Nr Nazwa Powierzchnia  [m2] 

101 Przedsionek 9,8 

103 Portiernia 8,0 

106 Toaleta ogólnodostępna-męska 15,3 

107 Toaleta ogólnodostępna-dla osób niepełnosprawnych 5,8 

108 Toaleta ogólnodostępna-damska 22,1 

109 Korytarz 20,4 

110 Pomieszczenie tech. Dla instalacji elektrycznych słaboprądowych 7,5 

111 Pokój socjalny personelu 6,0 

112 Szatnia dla personelu-męska  14,6 

113 Szatnia dla personelu-damska  14,3 

114 Szatnia okryć wierzchnich i obuwia 38,2 

116 Korytarz 109,1 

117 Szatnia męska  9,0 

118 Szatnia damska z węzłem sanitarnym 9,0 



ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO AKADEMII MARYNARKI  
WOJENNEJ PRZY UL. KMDR JANA GRUDZIŃSKIEGO W GDYNI W ZAKRESIE  

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZREALIZOWANEGO W I ETAPIE 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY – Opis techniczny 

 
 

 

 6 

119 Szatnia damska + dla osób niepełnosprawnych 23,0 

120 Zespół sanitarny przy szatni damskiej + dla osób niepełnosprawnych 19,2 

121 Szatnia damska  19,2 

122 Zespół sanitarny przy szatni damskiej 13,9 

123 Szatnia męska  20,5 

124 Zespół sanitarny przy szatni męskiej 14,5 

125 Szatnia męska 21,1 

126 Zespół sanitarny przy szatni męskiej 18,4 

127 Sala sportowa wielofunkcyjna 570,8 

128 Magazyn sprzętu sportowego dla sali wielofunkcyjnej 26,9 

129 Korytarz 30,7 

130 Toaleta dla osób niepełnosprawnych 5,0 

131 Korytarz 41,2 

132 Toaleta dla osób niepełnosprawnych 5,4 

133 Arena główna 1186,4 

134 Magazyn sprzętu sportowego dla areny głównej 42,8 

135 Zespół sanitarny przy szatni męskiej  6,3 

136 Zespół sanitarny przy szatni damskiej 6,3 

143 Korytarz 16,9 

144 Przedsionek 4,8 

153 Pomieszczenie techniczne instalacji wodociągowych 19,5 

154 Pomieszczenie pierwszej pomocy z węzłem sanitarnym 17,8 

155 Pomieszczenie porządkowe 4,6 

156 Pomieszczenie techniczne instalacji elektrycznych 1,6 

RAZEM 2425,9 
 
Pomieszczenia istniejące – zrealizowane w 1 etapie, w których projektuje się zmiany 

Nr Nazwa Powierzchnia  [m2]  

102-C1 Hol główny (część 1) 308,9  

104 Pomieszczenie na odpadki 3,6  

105 Pomieszczenie dostaw dla gastronomii 5,2  

RAZEM 317,7  
 
Pomieszczenia projektowane w 2 etapie 

Nr Nazwa Powierzchnia  [m2]  

102-C2 Hol główny (część 2) 104,1  

161 Przedsionek widowni 4,9  

163 Przedsionek 5,6  

164 Szatnia ogólna pływalni 174,5  

165 Szatnia grupowa 1 8,7  

166 Szatnia grupowa 2 6,5  

167 Szatnia ratowników 6,8  

168 Zaplecze  sanitarne ratowników 4,5  

169 Pokój ratowników 12,0  
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170 Zespół sanitarny dla kobiet 32,5  

171 Zespół sanitarny dla męŜczyzn 34,4  

172 Magazyn – suszarnia sprzętu szkoleniowego  21,3  

173 Magazyn – suszarnia sprzętu szkoleniowego 21,9  

174 Hala basenu szkoleniowego 287,7  

175 Hala basenu sportowego 1001,2  

176 Pomieszczenie porządkowe hal basenów 4,8  

RAZEM 1 731,4  
 
Razem powierzchnia netto parteru: 4475,0  

 
PIĘTRO: 
Pomieszczenia istniejące – zrealizowane w 1 etapie, w których nie projektuje się zmian 

Nr Nazwa Powierzchnia  [m2] 

204 Pomieszczenie porządkowe 4,8 

205 Hol 80,3 

206 Toaleta damska 4,3 

207 Toaleta męska 6,5 

208 Korytarz 72,8 

209 Pomieszczenie trenerów z zapleczem sanitarnym 21,3 

210 Siłownia 187,5 

211 Galeria hospitacyjna sali wielofunkcyjnej 82,9 

212 Sala do walki w bliskim kontakcie 122,2 

214 Toaleta dla niepełnosprawnych 4,9 

219 Pomieszczenie techniczne instalacji elektrycznych 1,6 

RAZEM 589,1  
 
Pomieszczenia istniejące – zrealizowane w 1 etapie, w których projektuje się zmiany 

Nr Nazwa Powierzchnia  [m2]  

201-C1 Antresola (część 1) 238,6 

241 Korytarz  8,2 

242 Sala seminaryjna 67,8 

243 Korytarz zaplecza bufetu 4,1 

244 WC personelu bufetu 2,4 

245 Zaplecze bufetu 11,6 

RAZEM 332,7  
 
Pomieszczenia projektowane w 2 etapie 

Nr Nazwa Powierzchnia  [m2]  

201-C2 Antresola (część 2) 46,7 

246 Przedsionek 6,8 

247 Pokój instruktorów 98,4 

248 Pokój instruktorów 19,4 

249 Kuchnia 5,5 

250 Pomieszczenie porządkowe 0,7 
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251 Łazienka 8,2 

252 Pokój instruktorów 19,4 

253 Pokój instruktorów 11,3 

254 Pokój instruktorów 11,0 

255 Łazienka instruktorów 10,1 

256 Galeria instruktorów 26,2 

257 Szatnia odnowy biologicznej nr 1 19,1 

258 Węzeł sanitarny przy szatni nr 1 11,9 

259 Szatnia odnowy biologicznej nr 2 19,7 

260 Węzeł sanitarny przy szatni nr 2 11,7 

261 Salon odnowy biologicznej 82,9 

262 Toaleta  3,7 

263 Galeria hali basenu sportowego 52,2 

264 Pomieszczenia porządkowe 3,8 

RAZEM 468,7  
 
Razem powierzchnia netto piętra: 1390,5  

 
3.2. Parametry charakterystyczne budynku 
  
 wg pierwotnego projektu  wg niniejszego projektu 
powierzchnia uŜytkowa 3 615,8 m2 3 615,6 m2 

powierzchnia netto 7 035,6 m2 7 059,5 m2 

powierzchnia całkowita 8 619,4 m2 8041,0 m2 
powierzchnia zabudowy 4 861,9 m2 4838,6 m2 

Kubatura brutto 50 411,7 m3 50 411,7 m3 

 
W tym: 
Parametry charakterystyczne części budynku zrealizowanej w I etapie: 
powierzchnia uŜytkowa 2 217,6 m2 

powierzchnia netto 3 787,3 m2 

powierzchnia całkowita 4 127,4 m2 

powierzchnia zabudowy 2 995,2 m2 

Kubatura brutto 28 213,2 m3 

 
Parametry charakterystyczne części budynku projektowanej w II etapie: 
powierzchnia uŜytkowa 1 398,0 m2 

powierzchnia netto 3 272,2 m2 

powierzchnia całkowita 3 913,6 m2 

powierzchnia zabudowy 1 843,4 m2 

Kubatura brutto 22 198,5 m3 

 
Pozostałe parametry charakterystyczne budynku ustalone w pierwotnym projekcie architektoniczno – budowlanym nie ulegają zmianie i 
są następujące: 
Wysokość całkowita nad poziom przyległego terenu:  
− od strony zachodniej 10,60m w strefie podjazdu gospodarczego 
− od strony północnej 7,20m  
Długość (wzdłuŜ elewacji południowej): 84,60m 
Szerokość (wzdłuŜ elewacji wschodniej): 58,40m 
Rozpiętość przekrycia hali basenu pływackiego –  32,50m 
Rozpiętość przekrycia areny głównej – 26,80m 
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4 .  F O R M A  A R C H I T E K T O N I C Z N A  
 
Forma architektoniczna budynku została ustalona w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu architektonicznego. Zaprojektowana w 
pierwotnym projekcie budowlanym zgodnie z koncepcją konkursową bryła i jej cechy składające się na formę architektoniczną nie ulegają 
znaczącym zmianom. Zaprojektowano zmiany szczegółowe w zakresie wyjść z budynku, rozmieszczenia otworów okiennych i 
drzwiowych, ich rozmiarów, proporcji, podziałów, podziałów okładzin elewacji i rozmieszczenia czerpni i wyrzutni powietrza, świetlików 
dachowych. Zachowano przy tym dotychczasowy charakter architektury budynku. 
Pokrycie dachów zaprojektowano z papy a elewacje zachodnią, północną i wschodnią z płyt włókno cementowych na ruszcie, z 
zastosowaniem miejscami Ŝaluzji stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, z przeszkleniami w konstrukcji z profili 
aluminiowych. Elewację południową zaprojektowano z okładziny z płyt piaskowca. Stanowi to kontynuację rozwiązań projektowych 
przyjętych w pierwotnym projekcie i zrealizowanych w części budynku wybudowanej w I etapie. 
 
5 .  U K Ł A D  F U N K C J O N A L N Y  
 
5.1. Projektuje się następujące rozmieszczenie funkcji na poszczególnych poziomach 
 
Piwnica 
• W etapie I zrealizowano węzeł cieplny i główną rozdzielnię elektroenergetyczną 
• W etapie II pomieszczenia techniczne, magazyny chemii basenowej, filtrownia, szatnie personelu  
 
Parter 
• W etapie I zrealizowano arenę główną i wielofunkcyjną salę sportową z szatniami, natryskami, toaletami i magazynami sprzętu 

sportowego, pomieszczenia personelu i portiernię oraz pomieszczenia techniczne pompowni wody i systemów słaboprądowych 
• W etapie I zrealizowano hol z szatnią okryć zewnętrznych. W etapie II projektuje się jego rozbudowę i wyposaŜenie w oddzielne 

recepcje dla sal sportowych i odnowy biologicznej oraz dla pływalni 
• W etapie II projektuje się halę basenu pływackiego i salę basenu szkoleniowego z szatniami, natryskami, toaletami, pomieszczeniami 

dla ratowników, magazynami sprzętu sportowego 
 
Piętro 
• W etapie I zrealizowano siłownię i salę do walki wręcz  
• W etapie II  projektuje się przebudowę zrealizowanych w pierwszym etapie pomieszczeń odnowy biologicznej na salę seminaryjną i 

zaplecze bufetu oraz przebudowę sali wykładowej na bufet i włączenie go do przestrzeni hallu jako otwartej antresoli. Odnowę 
biologiczną z szatniami, natryskami, toaletami projektuje się w lokalizacji przewidzianej projektem pierwotnym.  

• pomieszczenia dla instruktorów zrealizowane w etapie I po północnej stronie hallu projektuje się zlikwidować i włączyć ich przestrzeń 
do hallu. Dla instruktorów projektuje się zespół nowych pomieszczeń po północnej stronie budynku.  

 
5.2. Zespół sal sportowych 
Zespół sal zrealizowano w etapie I. Funkcjonowanie hal w scenariuszu podstawowym polega na prowadzeniu zajęć i ćwiczeń sportowych 
bez udziału widowni. Zajęcia sportowe odbywają się jednocześnie w 4 salach: 

• w arenie głównej z moŜliwością równoległego treningu od jednej do trzech grup 10-20 osobowych 
• w sali wielofunkcyjnej z moŜliwością ćwiczenia 1 grupy 15-30 osobowej 
• w sali do walki wręcz z moŜliwością ćwiczenia 1 grupy 10-20 osobowej 
• w siłowni z moŜliwością ćwiczenia 1 grupy 15-30 osobowej 

Łącznie daje to moŜliwość równoległego ćwiczenia 4-6 grup 10-30 osobowych. 
Zespół szatni składa się z 4 szatni (dwie po 50 szafek i dwie po 20 szafek) kaŜda z własnym zespołem sanitarnym. Daje to moŜliwość 
elastycznego wykorzystywania szatni przy prowadzeniu zajęć sportowych - z szatni jednocześnie moŜe korzystać 4-6 grup sportowców  
Łączna przepustowość sal sportowych jest sumą górnych limitów wyŜej wymienionych nominalnych przepustowości sal, czyli 140 osób 
na godzinę. 
Przepustowość obliczeniową sal sportowych dla zuŜycia wody w umywalniach została określona na 60% obciąŜenia nominalnego sal , tj. 
84 osoby. Przepustowość dobową określono na 140 osób/h x 0,4 x 16h/dobę = 896 osobogodziny 
Przepustowość sal sportowych dla potrzeb dydaktycznych Akademii określono mnoŜąc przepustowość dobową przez współczynnik 0,56 
(zajęcia od 6.00 do 15.00) i przez 195 dni w roku akademickim.  
Przepustowość roczna dla potrzeb dydaktycznych wynosi: 97843 osobogodzin 
Przepustowość sal sportowych dla innych potrzeb (odbywających się poza godzinami zajęć dydaktycznych) określono mnoŜąc 
przepustowość dobową przez współczynnik 0,44 (czas od 15.00 do 22.00) i przez 195 dni oraz dodając przepustowość dobową 
pomnoŜoną przez 155dni (dni wolne od zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem 15 dni na ewentualne przerwy technologiczne).  
Przepustowość roczna dla innych potrzeb wynosi: 61107 osobogodzin 
przepustowość roczna (350 dni) sal sportowych wynosi:158950 osobogodzin 
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5.3. Kryta pływalnia 
Krytą pływalnię projektuje się do realizacji w etapie II. Funkcjonowanie pływalni w scenariuszu podstawowym będzie polegało na 
prowadzeniu zajęć i ćwiczeń bez udziału widowni. Zajęcia sportowe odbywać się mogą jednocześnie w 2 halach: basenu pływackiego i 
basenu szkoleniowego 
Basen pływacki o wymiarach w rzucie poziomym 21x25 m o zmiennej głębokości 1,8 – 2,4m z obejściem z czterech stron i widownią 
wzdłuŜ dłuŜszego boku niecki po południowej stronie hali basenowej. Hala basenu pływackiego będzie oddzielona stałą, częściowo 
przeszkloną przegrodą z dwojgiem drzwi przesuwnych od hali z niecką szkoleniową 8x15 m o głębokości regulowanej w zakresie od 0 do 
4,5 m. Przy basenie szkoleniowym zaprojektowano nad niecką platformę na wysokości 2,6 m. Platforma wysunięta 1,25 m poza krawędź 
niecki stanowi podest umoŜliwiający skoki do wody przy odpowiednio obniŜonej płaszczyźnie dna. Płaszczyznę ruchomego dna 
projektuje się w systemie pływaków wypornościowych na uwięzi, jej połoŜenie będzie regulowane w zakresie 0 – 450 cm głębokości 
przez system zsynchronizowanych siłowników zmieniających długość naciągów lin stalowych. 
 
Przyjmuje się następujące nominalne przepustowości basenów: 

• basen pływacki – 60 os/h 
• basen szkoleniowy – 15 os/h 

Łączną przepustowość hal basenowych ustala się jako sumę wyŜej wymienionych nominalnych przepustowości, czyli 75 osób na 
godzinę. Przepustowość obliczeniowa pływalni dla zuŜycia wody w umywalniach określa się na 80% przepustowości nominalnej 
basenów, tj. 60 osób 
Przepustowość dobową (godziny otwarcia basenu od 6.00 do 22.00) określa się na 75 osób/h x 0,6 x 16h/dobę = 720 osobogodzin 
Przepustowość hal basenowych dla potrzeb dydaktycznych Akademii określa się mnoŜąc przepustowość dobową przez współczynnik 
0,56 (zajęcia od 6.00 do 15.00) i przez 195 dni w roku akademickim.  
Przepustowość roczna dla potrzeb dydaktycznych wynosi: 78624 osobogodziny 
Przepustowość hal basenowych dla innych potrzeb (odbywających się poza godzinami zajęć dydaktycznych) określa się mnoŜąc 
przepustowość dobową przez współczynnik 0,44 (czas od 15.00 do 22.00) i przez 195 dni oraz dodając przepustowość dobową 
pomnoŜoną przez 155dni (dni wolne od zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem 15 dni na ewentualne przerwy technologiczne).  
Przepustowość roczna dla innych potrzeb wynosi: 49104 osobogodziny 
Przepustowość roczna (350 dni) hali basenowej wynosi:127728 osobogodzin 
W jednoprzestrzennym zespole szatni zaprojektowano 18 indywidualnych kabin do przebierania się i 180 szafek  (wg przelicznika 1,875 
szafki na 1 osobe i 1 kabina na 10 szafek). Z szatni zaprojektowano przejścia do hali basenu pływackiego przez węzły sanitarne damskie 
i męskie oraz przejście bezpośrednie do hali basenu szkoleniowego. W kaŜdym z węzłów sanitarnych zaprojektowano po 9 stanowisk 
natrysków (wg przelicznika 1 stanowisko / 1 kabinę do przebierania się). 
 
5.4. Odnowa biologiczna 
W odnowie biologicznej zaprojektowano: 
- 3 sauny: parową i dwie suche 
- pomieszczenie wypoczywalni z 6 leŜankami 
- trzy natryski z zimna wodą 
Dla zespołu odnowy biologicznej zaprojektowano odrębne zaplecze szatniowe składające się z szatni damskiej i szatni męskiej 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. KaŜda z szatni będzie wyposaŜona w szafki dla 30 osób (30 szafek), 2 
przebieralnie, dwa natryski i zespół sanitarny. 
Łączna ilość szafek wyniesie 60 sztuk 
Łączną przepustowość odnowy biologicznej ustala się na: 15 osób na godzinę. 
Zakłada się, Ŝe w odnowie biologicznej nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów Akademii. 
Przepustowość dobową (godziny otwarcia basenu od 6.00 do 22.00) określa się na 15 osób/h x 0,6 x 16h/dobę = 144 osobogodzin. 
Przepustowość roczna (350 dni) wynosi: 50400 osobogodzin 
 
5.5. Hall główny 
W rozwiązaniu etapowym istniejącym obecnie po oddaniu do uŜytku etapu I bezpośrednio za wejściem do hallu głównego umieszczone 
są bramki kontroli dostępu do budynku. Bramki te zgodnie z pierwotnym projektem architektoniczno – budowlanym projektuje się w 
drugim etapie realizacji zlikwidować. Hall budynku i pomieszczenia przyległe do niego nie będą miały dostępu ograniczonego przez 
system kontroli dostępu. Kontrola dostępu obejmie odrębnie strefę sal sportowych, pływalnię i pomieszczenia odnowy biologicznej. 
System kontroli dostępu nie będzie ograniczał moŜliwości korzystania z zespołu toalet przyległych do hallu zrealizowanych w etapie 
pierwszym, z umieszczonego na poziomie piętra w przestrzeni piętra bufetu i z przylegających do hallu pomieszczeń sali seminaryjnej i 
pokoi instruktorów.  
Wejścia dla uprawnionych uŜytkowników do strefy pływalni i do strefy sal sportowych będą zaopatrzone w punkty kontroli dostępu 
zlokalizowane bezpośrednio przy recepcjach. Dla osób korzystających z pomieszczeń odnowy biologicznej, nie korzystających 
jednocześnie z pływalni będą zrealizowane punkty kontroli dostępu w drzwiach prowadzących do szatni damskiej i męskiej 
przylegających bezpośrednio do hallu na poziomie piętra. Drzwi prowadzące w poziomie piętra z hallu do korytarzy w części budynku 
mieszczącej sale sportowe i drzwi do galerii przy hali basenu pływackiego będą stale zamknięte, odblokowywane wyłącznie przez system 
wykrywania poŜaru ze względu na ich funkcje ewakuacyjne oraz dostępne dla uprawnionego personelu budynku.     
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W hallu głównym w I etapie zrealizowano przy szatni okryć zewnętrznych wielofunkcyjny punkt obsługi uŜytkowników łączący w sobie 
funkcje szatni okryć zewnętrznych i recepcji. W docelowym rozwiązaniu przedstawionym w niniejszym projekcie punkt ten ulegnie, 
zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym przekształceniu w szatnię okryć zewnętrznych i obuwia. W związku z tym projektuje się 
wymianę mebla lady na odpowiedni do tej funkcji. Po wschodniej stronie hallu projektuje się zrealizowanie w II etapie zgodnie z 
pierwotnym projektem architektoniczno – budowlanym lady recepcyjnej, w której będzie prowadzona sprzedaŜ usług Centrum 
Sportowego i w której będą wydawane uprawnionym uŜytkownikom transpondery umoŜliwiające dostęp do szatni zarówno w części 
budynku mieszczącej hale sportowe jak w pływalni i szatniach odnowy biologicznej. Przy wejściu do zespołu szatniowego pływalni  
zaprojektowano punkt recepcyjny, który będzie stanowił dodatkowe stanowisko kontrolne, w którym uŜytkownicy będą oddawać 
transpondery przy wyjściu z pływalni. 
Na poziomie piętra w części przestrzeni hallu stanowiącej jego aneks zaprojektowano bufet. W bufecie zaprojektowano barek kawowy i 
miejsca konsumpcyjne przy stolikach. Dla bufetu zaprojektowano równieŜ zaplecze stanowiące odrębne pomieszczenie, do którego 
przylegać będzie korytarz i toaleta personelu. Dla bufetu w poziomie parteru zaprojektowano równieŜ pomieszczenie dostaw. 
Pomieszczenie to połączono podnośnikiem transportowym z zapleczem bufetu. W korytarzu zaprojektowano szafki dwudzielne dla 
obsługi bufetu. W pomieszczeniu zaplecza zaprojektowano zlewozmywak i umywalkę do mycia rąk oraz ulokowanie chłodziarek i regałów 
do przechowywania artykułów Ŝywnościowych. W barku kawowym zlokalizowanym w przestrzeni hallu ladę zaprojektowano wydzielając 
część czystą oraz część brudną. W barku serwowane będą napoje ciepłe (kawa, herbata, gorąca czekolada), napoje zimne w 
opakowaniach jednostkowych oraz wyroby cukiernicze dostarczane codziennie z zewnętrznych zakładów gastronomicznych w ilościach 
potrzebnych na 1 dzień. Do przechowywania towarów w barku zaprojektowano ladę chłodniczą cukierniczą oraz regały ekspozycyjne. 
Naczynia przechowywane będą w szafkach podblatowych zlokalizowanych pomiędzy częścią czystą a częścią brudną. W części czystej 
zaprojektowano wbudowanie ciśnieniowego ekspresu do kawy z młynkiem, przystawką do spieniania mleka oraz wbudowanym 
automatem do czekolady i podgrzewaczem filiŜanek. Zamówione będą przyjmowane i realizowane przy ladzie. Brudne naczynia będą 
zbierane na wózek kelnerski, którym obsługa będzie podjeŜdŜała do części brudnej bufetu. W części brudnej bufetu zaprojektowano 
zlewozmywak jednokomorowy, zmywarkę i wyparzarkę.  
 
5.6. Zatrudnienie i warunki pracy personelu 
Zespół sal i pływalni będzie miejscem stałej pracy: 
3 osoby personelu administracyjnego w systemie jednozmianowym – 3 etaty 
15 osób jednocześnie personelu instruktorskiego w systemie dwuzmianowym - 35 etatów 
8 osób jednocześnie personelu pomocniczego w systemie dwuzmianowym - 19 etatów 
2 osoby jednocześnie personelu technicznego pływalni w systemie trzyzmianowym – 8 etatów 
Razem: 28 osób na najliczniejszej zmianie, 65 etatów 
Ze względu na specyfikę funkcjonalną przyjmuje się, Ŝe pracować będzie 40% kobiet – 26 osób i 60% męŜczyzn – 39 osób. 
Ponadto do obsługi budynku w zakresie usług ochrony i sprzątania oraz do zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym w 
basenach będą zatrudnione firmy zewnętrzne. Na najliczniejszej zmianie pracować będą: 
- Osoby sprzątające – 3 osoby na zmianę 
- Ochrona i ratownicy - 5 osób na zmianę  
Spośród 65 zatrudnionych 47 (24 kobiety i 23 męŜczyzn) będzie korzystało z szatni ogólnych, zaś 18 (3 kobiety i 15 męŜczyzn) –będzie 
korzystać z szaf na okrycia zewnętrzne w pokojach instruktorów. 
Na najliczniejszej zmianie w budynku pracować będzie 28 osób zatrudnionych i 8 osób z firm zewnętrznych – razem 36 osób. Wszyscy 
zatrudnieni pracować będą w pomieszczeniach oświetlonych światłem dziennym.  
Pobyt pracowników obsługi technicznej w pomieszczeniach wentylatorni, filtrowni i magazynach chemicznych nie przekroczy 4 godzin 
dziennie. 
 
5.7. Szatnia okryć zewnętrznych 
Projektuje się szatnię okryć zewnętrznych dla widzów hali sportowej (190 osób), widzów hali basenu pływackiego (120 osób) oraz dla 
uŜytkowników całego kompleksu sportowego. Ilość uŜytkowników wynika z godzinowej nominalnej przepustowości dla : 
− hal sportowych: 140 osób/h 
− hal basenowych: 75 osób/h 
− odnowy biologicznej: 15 osób/h 
Łącznie ilość uŜytkowników wynosi 230 osób na godzinę, a z uwzględnieniem obu widowni  540 osób na godzinę 
Przepustowość obliczeniową szatni określa się na 80% obciąŜenia nominalnego widzów i uŜytkowników, tj. 540 x 0,8 = 432 osoby. 
Projektuje się 460 wieszaków. 
 
6 .  U K Ł A D  K O N S T R U K C Y J N Y  
 
6.1. Warunki gruntowo – wodne i posadowienie obiektu 
Warunki gruntowe i posadowienie obiektu opisano w pierwotnym projekcie architektoniczno – budowlanym. Warunki gruntowe nie uległy 
zmianie, w projekcie utrzymano równieŜ wszystkie rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia budynku. 
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6.1.2. Posadowienie obiektu 
Posadowienie części budynku zrealizowanej w pierwszym etapie wykonano zgodnie z pierwotnym projektem. Dotychczas nie 
zaobserwowano zjawisk mogących świadczyć i nieprawidłowym posadowieniu budynku. W niniejszym projekcie utrzymano pierwotne 
rozwiązania projektowe w odniesieniu do części budynku przeznaczonej do realizacji w etapie drugim. Posadowienie nowych elementów 
obiektu naleŜy zrealizować przy zapewnieniu bezpieczeństwa konstrukcji istniejącej wykonanej części. W miejscach moŜliwych do 
ukształtowania projektowego przewidziano stopniowanie rzędnych posadowienia fundamentów w rejonach przyległych do 
podpiwniczenia. 
W strefie piwnicy niezbędnej dla celów technicznych, zbliŜonej do fundamentów istniejącej hali zastosowano w linii osi F/13-16, 16/F-G, 
G/16-32 stosownie wypłycone kanały. 
Posadowienie fundamentów obiektu jest związane takŜe z innymi wymogami. Rzędne stropu warstwy nośnej podłoŜa gruntowego są na 
terenie inwestycji mocno zmienne. Jak wynika to z dokumentacji geotechnicznej – posadowienie południowo-wschodniego naroŜnika 
płyty fundamentowej piwnic wymaga wymiany warstwy gruntu nawet do miąŜszości 0.5 ÷ 1.0 m. Podobne sytuacje mogą wystąpić w 
niektórych innych miejscach.  
Wszystkie fundamenty naleŜy posadawiać za pośrednictwem warstwy betonu podkładowego o gr. ok. 10 cm. 
 
6.1.3. Kategoria geotechniczna obiektu 
Projektowany obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej, przy posadowieniu w prostych warunkach gruntowych.  Zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA  Poz. 839 z dnia 24.09.1998 r. (Dz. Ust. Nr 126), §8. 2. – nie jest wymagane sporządzenie dokumentacji 
geologiczno-inŜynierskiej. 
 
6.2. Układ konstrukcyjny i konstrukcja głównych elementów budynku 
 
6.2.1 Opis ogólny 
Układ konstrukcyjny całości budynku jest mieszany (strefa basenowa budynku i hall ma kierunek pracy konstrukcji głównej prostopadły do 
strefy sal sportowych).  Konstrukcję bazową dla dobudowy części basenowej, realizowanej w II etapie stanowi istniejąca część budynku 
mieszcząca hale sportowe. Zasadnicza struktura części dobudowywanej w kondygnacji podziemnej, stropów uŜytkowych nad piwnicą i 
parterem, wraz z podstawowym szkieletem nadziemnym - ma konstrukcję Ŝelbetową monolityczną przekrytą dachami i drewnianymi 
(drewno klejone).    
 
6.2.2 Sztywność obiektu 
Sztywność obiektu zapewniają utwierdzone w fundamentach słupy Ŝelbetowe monolityczne powiązane w części łącznikowej ze ścianami 
parteru, ściany szczytowe części budynku mieszczącej hale sportowe oraz ściany usztywniające zachodniej elewacji części basenowej.  
 
6.2.3 Prace rozbiórkowe oraz adaptacja nawy głównej hali  istniejącej  przed rozpoczęciem budowy KCS 
Częściowa rozbiórka istniejącej wcześniej hali sportowej i jej integracja z nową konstrukcją budynku zostały całkowicie wykonane w I 
etapie realizacji inwestycji zgodnie z pierwotnym projektem. 
 
6.3. Zasadnicza konstrukcja Ŝelbetowa 
 
6.3.1. Fundamenty istniejącej części budynku 
Fundamenty części budynku zrealizowanej w etapie I zostały wykonane zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym. 
 
6.3.2. Fundamenty pod rozbudowę o część budynku realizowaną w etapie II 
 
PŁYTA FUNDAMENTOWA 
Zaprojektowano płytę fundamentową podpiwniczonej części budynku oraz fragmentu łącznikowego pomiędzy częścią podpiwniczoną a 
salą istniejącą.  Płyta fundamentowa części podpiwniczonej o grubości 45 cm oraz w części łącznikowej o grubości 30 cm, Ŝelbetowa 
monolityczna, z betonu C30/37 (B37), zbrojona stalą A-IIIN. Płyta projektowana jest  na  trzech  podstawowych  rzędnych  posadowienia:  
-5.475 (wierzch płyty -5.025),  -4.87 (wierzch płyty -4.42),  -4.57 (wierzch płyty -4.12).   
Beton płyty fundamentowej o szczelności W8. 
W miejscach wymagających dozbrojenia na przebicie zastosowano dozbrojenie systemu HALFEN z dopuszczeniem zamienników innych 
systemów. 
W poziomych przerwach roboczych ze ścianami naleŜy zastosować taśmy dylatacyjne uszczelniające iłowe Waterstop RX.  W pionowych 
przerwach roboczych ścian naleŜy stosować taśmy dylatacyjne PCW o szerokości powyŜej 30 cm. 
 
STOPY FUNDAMENTOWE 
Stopy fundamentowe występowały jedynie w pierwszym etapie budowy i zostały juŜ zrealizowane.  Zaprojektowano je o standardowej 
grubości 50 cm i wymiarach rzutu zgodnych z wynikami obliczeń. Stopy Ŝelbetowe monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojona stalą 
A-IIIN dołem, ale takŜe górą z powodu rozciągania ich górnej powierzchni w przypadkach odrywania. 
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ŁAWY FUNDAMENTOWE 
Ławy fundamentowe zaprojektowano o grubości 40 cm i szerokościach zgodnych z wynikami obliczeń. Ławy Ŝelbetowe monolityczne, z 
betonu C30/37 (B37), zbrojone poprzecznie dołem stalą A-IIIN oraz wieńcem fundamentowym zbrojonym podłuŜnie w naroŜach przekroju 
4 prętami ø12(St0S) oraz strzemionami ø6(St0S) co 25 cm. 
Wszystkie fundamenty posadowione za pośrednictwem betonu podkładowego C8/10 (B10) o gr. ok. 10 cm. 
 
NIEZBĘDNA WYMIANA GRUNTU 
Silnie opadające ukształtowanie stropów gruntów nośnych w rejonie osi 1/B wymusza konieczność zastosowania wymiany gruntu pod 
naroŜnikiem płyty fundamentowej w strefie ok. 4x4 m plus zewnętrzna strefa obwodowa o szerokości ok. 1.5 m poza krawędź płyty 
fundamentowej. Łącznie oceniono (na podstawie badań geotechnicznych) objętość wymiany gruntu na ok. 15 m3.  
Dopuszcza się zastosowanie (zamiast wymienianego gruntu) betonu podkładowego C8/10 (B10). 
 
6.3.3. Niecki basenów 
 
BASEN SZKOLENIOWY 
Konstrukcja basenu Ŝelbetowa, monolityczna, z betonu C30/37 (B37). Nieckę basenu stanowi płyta fundamentowa gr. 50 cm oraz ściany 
o zmiennej grubości, dostosowanej do wymogów wytrzymałościowych i technologicznych. Rzut niecki prostokątny, o stałej głębokości 
5.025 m. Wymiary konstrukcji światła wnętrza niecki: 8.05 x 15.05 m. Beton niecki basenu o szczelności W8. 
Zbrojenie płyty dennej i ścian dwukierunkowe, dwustronne z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku BSt500S. Ilości wymaganego zbrojenia 
wg „Wyciągu z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych”. W przerwach roboczych naleŜy zastosować taśmy dylatacyjne uszczelniające 
poziome: iłowe Waterstop RX oraz pionowe: z PCW.  
 
BASEN PŁYWACKI 
Konstrukcja basenu Ŝelbetowa, monolityczna, z betonu C30/37 (B37). Nieckę basenu posadowiono na słupach. Rzut niecki basenu 
prostokątny o wymiarach wewnątrz niecki 25.07x21.05 m, głębokość zmienna od 1.825 m do 2.425 m. Nieckę basenu stanowi płyta dna 
gr. 30 cm oraz ściany o zmiennej grubości, dostosowanej do wymogów wytrzymałościowych i technologicznych.  
Beton niecki basenu o szczelności W8. 
Słupy podporowe niecki o przekroju kwadratowym 30x30 cm. Zbrojenie płyty dennej i ścian dwukierunkowe, dwustronne z prętów ze stali 
klasy A-IIIN gatunku BSt500S. Ilości wymaganego zbrojenia wg „Wyciągu z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych”. W przerwach 
roboczych naleŜy zastosować taśmy dylatacyjne uszczelniające poziome: iłowe Waterstop RX oraz pionowe: z PCW.  
 
6.3.4. Stropy  
 
STROP NAD PODZIEMIEM 
Zaprojektowano strop płytowy bezbelkowy, Ŝelbetowy monolityczny, z betonu C30/37 (B37) o grubości podstawowej: 24 cm, zbrojony 
dwukierunkowo (zgodnie z wynikami obl. programem ABC PŁYTA): stalą A-IIIN(BSt500S) plus uzupełnienia w strefach zbędnych 
obliczeniowo, zgodne z zapisami normy Ŝelbetowej 
Zaprojektowano dozbrojenie stropu na przebicie dybellistwami stalowymi w miejscach krawędziowego oparcia stropu na podporach. 
 
STROP NAD PARTEREM 
Zaprojektowano strop płytowy bezbelkowy, Ŝelbetowy monolityczny, z betonu C30/37 (B37) o grubości podstawowej: 24 cm, zbrojony 
dwukierunkowo (zgodnie z wynikami obl. programem ABC PŁYTA): stalą A-IIIN(BSt500S) plus uzupełnienia w strefach zbędnych 
obliczeniowo, zgodne z zapisami normy Ŝelbetowej 
Zaprojektowano dozbrojenie stropu na przebicie dybellistwami stalowymi w miejscach krawędziowego oparcia stropu na podporach. 
 
WYRÓWNAWCZA PŁYTA PODŁOGOWA NA RZĘDNEJ ARCHITEKTONICZNEJ -3.12 
Zaprojektowano strop płytowy bezbelkowy, Ŝelbetowy monolityczny, z betonu C30/37 (B37) o grubości: 12 cm, zbrojony stalą A-
IIIN(BSt500S).  
 
6.3.5. Słupy  
SŁUPY ZEWNĘTRZNE 
Zaprojektowano słupy o przekrojach dostosowanych do warunków wytrzymałościowych oraz do wytycznych związanych z oparciem na 
nich elementów dachu. Wymiary słupów to 40x75, 35x75, 30x75. Wszystkie słupy z betonu C30/37 (B37), zbrojone pionowo stalą A-
IIIN(BSt500S) oraz strzemionami ze stali A-0(St0S-b). 
 
SŁUPY WEWNĘTRZNE 
Zaprojektowano słupy o przekrojach dostosowanych do warunków wytrzymałościowych oraz do wytycznych architektonicznych oraz 
miejscowo związanych z oparciem na nich elementów dachu. Wszystkie słupy z betonu C30/37 (B37), zbrojone pionowo stalą A-
IIIN(BSt500S) oraz strzemionami ze stali A-IIIN(BSt500S). 
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6.3.6. Ściany  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC (OSIE 1/B-K, B/1-14, K/1-17) 
Zaprojektowano ściany Ŝelbetowe piwnic monolityczne o gr. 35÷25 cm (wewnętrzna powierzchnia pionowa), z betonu C30/37. Zbrojenie 
pionowe ścian:  
- przy powierzchni zewnętrznej prętami #16(BSt500S) co 12.5 cm, 
- przy powierzchni wewnętrznej prętami #16(BSt500S) co 25 cm, 
- pręty rozdzielcze poziome #10(BSt500S) co 20 cm. 
 
ŚCIANY ZEWN. FUNDAMENTOWE W CZ. BEZ PODPIWNICZENIA (OPOROWE DLA GRUNTU: OSIE L, 26) 
Zaprojektowano ściany oporowe kątowe Ŝelbetowe monolityczne, z betonu C30/37 (B37).       
Zaprojektowano zbrojenie ścian oporowych prętami ze stali A-IIIN(BSt500S).  
Ścianę oporową naleŜy posadowić na warstwie betonu podkładowego C8/10 (B10) gr. 10 cm.       
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  POWYśEJ POSADZEK PARTERU 
Zaprojektowano ściany Ŝelbetowe monolityczne o gr. 25 cm, z betonu C30/37 (B37). Ściany przewiązane są miejscami ze słupami i 
ścianami prostopadłymi. Zbrojenie ścian przy obu powierzchniach:  
- pionowe #12(BSt500S) w rozstawach zgodnych z wyciągiem z obliczeń, 
- pręty rozdzielcze poziome #10(BSt500S) co 20 cm. 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
Zaprojektowano ściany Ŝelbetowe monolityczne o gr. 25 cm, z betonu C30/37 (B37). Ściany przewiązane są miejscami ze słupami i 
ścianami prostopadłymi. Zbrojenie ścian przy obu powierzchniach:  
- pionowe #12(BSt500S) co 25 cm, 
- pręty rozdzielcze poziome #10(BSt500S) co 20 cm. 
 
6.3.7. NadproŜa ścian konstrukcyjnych  
Zaprojektowano nadproŜa Ŝelbetowe monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone podłuŜnie stalą A-IIIN(BSt500S) oraz strzemionami 
ze stali A-IIIN(BSt500S).  
 
6.3.8. Schody  
Wszystkie schody w budynku zaprojektowano jako Ŝelbetowe płytowe, monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalą A-
IIIN(BSt500S). Schody holu głównego zaprojektowano ze stroną eksponowaną w postaci wsporczej (wysięg 0.50 m) o rysunku stopni i 
podstopni o stałej grubości 8 cm. Jedynie górny bieg schodów prowadzących na piętro przy basenie szkoleniowym zaprojektowano jako 
płytę jednoprzęsłową, jednowspornikową, oparta na dwóch belkach policzkowych. 
 
6.3.9. Dylatacje konstrukcji Ŝelbetowej 
• Dylatacje stałe 

Projektuje się stałe dylatacje stropów i ścian (jako kontynuacji dylatacji stropów) o grubości 2 cm. Miejsca dylatacji stropów 
oznaczono na rzutach. Wypełnienie dylatacji stałych ścian: kitem trwale plastycznym.  Zabezpieczenie przeciwogniowe przy 
zastosowaniu suchej obudowy. 

• Dylatacje pionowe, robocze ścian piwnic naleŜy wykonać przy zastosowaniu taśm PCW o szerokości powyŜej 30 cm.  
 
6.4. Konstrukcja dachów 
 
6.4.1. Dach nad adaptowaną nawą główną istniejącej hali sportowej 
Dach wykonano zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym w etapie I realizacji. 
 
6.4.2. Hala basenu pływackiego 
Główną konstrukcję nośną zadaszenia hali basenu pływackiego tworzą dźwigary z drewna klejonego w osiowym rozstawie co 5,90m 
oparte przegubowo na słupach Ŝelbetowych. 
Konstrukcję wsporczą pod warstwy dachowe stanowią płatwie z drewna klejonego rozpięte pomiędzy dźwigarami. 
Dodatkową konstrukcję wsporczą pod fasady pomiędzy słupami Ŝelbetowymi tworzą słupy z drewna klejonego. Słupy dołem utwierdzone 
do konstrukcji Ŝelbetowej, a górą połączone przy pomocy rygli z płatwiami. 
 
Elementy konstrukcyjne 
Dźwigary (Poz.DD-1) proste z drewna klejonego warstwowo klasy GL32c. Dźwigary w rozstawie osiowym co 5,90m, wymiarach 
poprzecznych przekroju 24,0x220,0cm i długości w osiach podpór L=32,50m. Dźwigary opierają się przegubowo na słupach Ŝelbetowych 
za pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M24 klasy 5,8. 
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Dźwigar skrajny wieloprzęsłowy (Poz.DD-4.1) prosty z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Dźwigar o wymiarach poprzecznych 
przekroju 16,0x60,0cm i długości w skrajnych osiach podpór L=32,50m. Dźwigar opiera się przegubowo na słupach Ŝelbetowych za 
pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączony śrubami M20 klasy 5,8. 
 
Płatwie (Poz.PD-1.1, PD-1.2) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie w rozstawie po połaci co 2,50m, wymiarach 
poprzecznych przekroju 14,0x36,0cm. Połączenia płatew – dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR 
i połączone śrubami M16 klasy 5,8. 
 
Płatwie (Poz.PD-2.1, PD-2.2) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie w rozstawie po połaci co 2,50m, wymiarach 
poprzecznych przekroju 20,0x36,0cm. Połączenia płatew – dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR 
i połączone śrubami M16 klasy 5,8. 
 
Płatwie skrajne (Poz.PD-3.1, PD-3.2) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie o wymiarach poprzecznych przekroju 
14,0x56,0cm. Połączenia płatew – dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami 
M16 klasy 5,8. 
 
Słupy (Poz.SD-1.1, SD-1.2) ściany podłuŜnej i szczytowej z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Słupy o wymiarach poprzecznych 
przekroju 20,0x48,0cm. 
Słupy opierają się na konstrukcji Ŝelbetowej za pośrednictwem okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR połączony z okuciem śrubą 
M20 klasy 5,8. Górą słupy połączone z płatwiami i ryglami za pomocą okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 
5,8. 
 
Rygle (Poz.RD-1.1) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle o wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x28,0cm. Połączenia 
rygiel – słup oraz rygiel – płatew realizowane za pomocą systemowych łączników SST. 
 
StęŜenie połaciowe (Poz.ST-1.1) składa się ze skrzyŜowanych przekątniowo prętów stalowych Ø24mm ze stali S355JR. Pręty stęŜenia 
naleŜy zamocować do dźwigarów i napiąć nakrętkami napinającymi M24. 
 
W doborze przekroi poprzecznych konstrukcji nośnej dachu uwzględniono odporność poŜarową R30. Odporność tę zaprojektowano 
równieŜ dla okuć łączących konstrukcję drewnianą wzajemnie i z podłoŜem nośnym. 
 
6.4.3. Hala basenu szkoleniowego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 
Główną konstrukcję nośną zadaszenia nad halą basenu szkoleniowego tworzą dźwigary jedno  i dwuprzęsłowe (nad pomieszczeniami 
pomocniczymi) w osiowym rozstawie co 5,90m oparte przegubowo na słupach Ŝelbetowych. 
Konstrukcję wsporczą pod warstwy dachowe stanowią płatwie z drewna klejonego rozpięte pomiędzy dźwigarami. 
Dodatkową konstrukcję wsporczą pod fasady pomiędzy słupami Ŝelbetowymi tworzą słupy z drewna klejonego. Słupy dołem utwierdzone 
do konstrukcji Ŝelbetowej, a górą połączone przy pomocy rygli z płatwiami. 
 
Elementy konstrukcyjne 
Dźwigary (Poz.DD-2) proste z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Dźwigary w rozstawie osiowym co 5,90m, wymiarach 
poprzecznych przekroju 20,0x140,0cm i długości w osiach podpór L=15,00m. Dźwigary opierają się przegubowo na słupach Ŝelbetowych 
za pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M20 klasy 5,8. 
Przy wymiarowaniu dźwigarów przewidziano obciąŜenie ich dodatkową siła wynikającą z podwieszenia symulatora (kabiny) do ćwiczeń. 
 
Dźwigary dwuprzęsłowe (Poz.DD-3) proste z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Dźwigary w rozstawie osiowym co 5,90m, 
wymiarach poprzecznych przekroju 16,0x76,0cm i długości w skrajnych osiach podpór L=17,50m. Dźwigary opierają się przegubowo na 
słupach Ŝelbetowych za pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M20 klasy 5,8. 
 
Dźwigar skrajny wieloprzęsłowy (Poz.DD-4.2) prosty z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Dźwigar o wymiarach poprzecznych 
przekroju 16,0x60,0cm i długości w skrajnych osiach podpór L=15,00m. Dźwigar opiera się przegubowo na słupach Ŝelbetowych za 
pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączony śrubami M20 klasy 5,8. 
 
Płatwie (Poz.PD-1.2, PD-1.3, PD-1.4, PD-1.5, PD-1.6) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie w rozstawie po połaci co 
2,50m, wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x36,0cm. Połączenia płatew – dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych 
wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 5,8. 
 
Płatwie (Poz.PD-2.2, PD-2.3, PD-2.4) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie w rozstawie po połaci co 2,50m, wymiarach 
poprzecznych przekroju 20,0x36,0cm. Połączenia płatew – dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR 
i połączone śrubami M16 klasy 5,8. 
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Płatwie skrajne (Poz.PD-3.2, PD-3.3, PD-3.4) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie o wymiarach poprzecznych przekroju 
14,0x56,0cm. Połączenia płatew – dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami 
M16 klasy 5,8. 
 
Słupy (Poz.SD-1.1, SD-1.3) ściany podłuŜnej i szczytowej z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h. Słupy o wymiarach poprzecznych 
przekroju 20,0x48,0cm. 
Słupy opierają się na konstrukcji Ŝelbetowej za pośrednictwem okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR połączony z okuciem śrubą 
M20 klasy 5,8. Górą słupy połączone z płatwiami i ryglami za pomocą okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 
5,8. 
 
Rygle (Poz.RD-1.1) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Rygle o wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x28,0cm. Połączenia 
rygiel – słup oraz rygiel – płatew realizowane za pomocą systemowych łączników SST. 
 
StęŜenie połaciowe (Poz.ST-1.1) składa się ze skrzyŜowanych przekątniowo prętów stalowych Ø24mm ze stali S355JR. Pręty stęŜenia 
naleŜy zamocować do dźwigarów i napiąć nakrętkami napinającymi M24. 
 
W doborze przekroi poprzecznych konstrukcji nośnej dachu uwzględniono odporność poŜarową R30. Odporność tę zaprojektowano 
równieŜ dla okuć łączących konstrukcję drewnianą wzajemnie i z podłoŜem nośnym. 
 
6.4.4. Arena główna  
Dach nad areną główną wykonano zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym w etapie I realizacji. 
 
6.4.5. Trakt nad hallem głównym 
Główną konstrukcję nośną zadaszenia holu głównego tworzą dźwigary z drewna klejonego w osiowym rozstawie co 5,90m oparte 
przegubowo na słupach Ŝelbetowych. Konstrukcję wsporczą pod warstwy dachowe stanowią płatwie z drewna klejonego rozpięte 
pomiędzy dźwigarami. Dodatkową konstrukcję wsporczą pod fasady nad wejściem w sali gastronomii tworzą słupy z drewna klejonego. 
Słupy dołem utwierdzone do konstrukcji Ŝelbetowej, a górą połączone przy pomocy rygli z dźwigarem. Tę część konstrukcji zrealizowano 
w etapie I. 
 
Elementy konstrukcyjne 
Dźwigary przewieszone wspornikowo (Poz.DD-4.3) proste z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Dźwigary w rozstawie osiowym 
co 5,90m, wymiarach poprzecznych przekroju 16,0x60,0cm i długości w osiach podpór L=6,90m. Dźwigary opierają się przegubowo na 
słupach Ŝelbetowych za pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M20 klasy 5,8. Wszystkie dźwigary 
wbudowano w etapie I. 
 
Dźwigary (Poz.DD-4.4) proste z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Dźwigary w rozstawie osiowym co 5,90m, wymiarach 
poprzecznych przekroju 16,0x60,0cm i długości w osiach podpór L=7,40m. Dźwigary opierają się przegubowo jednym końcem na słupach 
Ŝelbetowych drugim końcem na ścianie za pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M20 klasy 5,8. Dwa 
spośród tych dźwigarów wbudowano w etapie I, pozostałe dwa projektuje się w etapie II. 
 
Płatwie (Poz.PD-1.5, PD-1.6) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatwie w rozstawie po połaci co 2,50m, wymiarach 
poprzecznych przekroju 14,0x36,0cm. Połączenia płatew – dźwigar realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR 
i połączone śrubami M16 klasy 5,8. W etapie I wbudowano płatwie w zrealizowanej części dachu nad hallem, w etapie II projektuje się 
montaŜ płatwi w dwóch dobudowywanych polach konstrukcji po stronie północnej hallu. 
 
Płatew skrajna (Poz.PD-6) z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c. Płatew o wymiarach poprzecznych przekroju 14,0x28,0cm. 
Połączenia płatew – słup realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 5,8. 
 
StęŜenie połaciowe (Poz.ST-1.2, ST-1.3) składa się ze skrzyŜowanych przekątniowo prętów stalowych Ø24mm ze stali S355JR. Pręty 
stęŜenia naleŜy zamocować do dźwigarów i napiąć nakrętkami napinającymi M24. 
 
Uwzględniono w wymiarowaniu konstrukcji odporność poŜarową R30. 
 
6.4.6. Trakt  pomiędzy areną główną a adaptowaną nawą istniejącej hali sportowej 
Dach nad hallem pomiędzy halami sportowymi zrealizowano w etapie I. 
 
6.4.7. Zabezpieczenie elementów drewnianych 
Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycięciu do wymiarów projektuje się zabezpieczyć środkiem chroniącym przed 
niszczącym działaniem korozji biologicznej i odpornym na działanie środowiska o podwyŜszonej wilgotności. 
Środek powinien uwypuklać naturalny rysunek drewna i nie moŜe zmieniać jego barwy. 
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6.4.8. Zabezpieczenie elementów stalowych 
Hala basenu sportowego i szkoleniowego oraz hol główny znajdują się w części budynku zaprojektowanej  w klasie odporności poŜarowej 
„B”. Okucia podporowe dźwigarów, okucia słupów i płatwi oraz stęŜenia naleŜy zabezpieczyć ochronnym systemem malarskim 
przeciwkorozyjnie oraz do klasy odporności ogniowej R30. 
 
Zaprojektowano system zabezpieczenia który powinien zawierać następujące powłoki: 
 1) warstwa gruntująca, przeciwkorozyjna, 
 2) warstwa zasadnicza, pęczniejąca pod wpływem ognia i promieniowania cieplnego, 
 3) warstwa nawierzchniowa. 
Grubości powłoki poszczególnych warstw naleŜy dobrać po uzgodnieniu z producentem systemu. 
Kolor warstwy nawierzchniowej wg projektu architektonicznego. 
 
6.4.9. Odporność ogniowa elementów z drewna klejonego warstwowo 
Klasę w zakresie odporności ogniowej dla elementów projektowanych określono na podstawie wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej: 
„Zasady ustalania klasyfikacji ogniowej dla elementów drewna klejonego warstwowo NP-802/A/04/MŁ” oraz wg normy PN-EN 1995-1-2 
„Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poŜarowe” i ustalono dla dźwigarów, słupów i płatwi na R30. 
 
7 . R O Z W I Ą Z A N I A  M A T E R I A Ł O W E  P R Z E G R Ó D  B U D O W L A N Y C H   
 
7.1. Ściany zewnętrzne  
Zaprojektowano dwa rodzaje ścian zewnętrznych: 
- ściany masywne pełne, odcinkami Ŝelbetowe, tam gdzie nie jest to wymagane ze względów konstrukcyjnych murowane z cegły 

wapienno - piaskowej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo – wapiennej marki 10. 
- ściany szkieletowe z wypełnieniem, które projektuje się w elewacji południowej, zachodniej i północnej. Ściany te będą 

wykorzystywały szkielet konstrukcyjny główny i dodatkowo w swojej strukturze będą miały drewniane słupy rozpięte pomiędzy 
stropem nad piwnicami (podłogą na gruncie lub górną krawędzią Ŝelbetowego podokiennika) a ryglem poziomym konstrukcji dachu. 
Pomiędzy słupami drewnianymi i słupami Ŝelbetowymi konstrukcji głównej będą rozpięte przeszklenia w aluminiowym systemie 
okienno – drzwiowym oraz jednostronne kasety z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, dostosowane do kategorii korozyjności 
środowiska C4, grubości 2,0 mm, wypełnione od strony zewnętrznej wełną mineralną 

Oba rodzaje ścian zewnętrznych w elewacji zachodniej i północnej będą osłonięte zewnętrzną elewacją z płyt włókno – cementowych 
barwionych na kolory zbliŜone do piaskowca, umocowaną na podkonstrukcji stalowej, przy czym pomiędzy podkonstrukcją a elementami 
Ŝelbetowymi, elementami murowanymi z cegły wapienno – piaskowej i płytami warstwowymi projektuje się izolację termiczną z 24 cm 
wełny mineralnej pokrytej welonem szklanym. Ścianę zewnętrzną w analogicznym układzie warstwowym, lecz w okładzinie z płyt 
piaskowca projektuje się w elewacji południowej. W części południowej i zachodniej projektuje się Ŝaluzje ruchome zewnętrzne. W 
elewacji północnej w części basenu szkoleniowego projektuje się Ŝaluzje ruchome wewnętrzne. W elewacji południowej, zachodniej i 
północnej projektuje się stalowe stałe Ŝaluzje zewnętrzne. 
Otwory okienne w systemie aluminiowo – szklanym, okienno – drzwiowym, szklone zestawem trzyszynowym (dwukomorowym). 
 
7.2. Ściany wewnętrzne  
Wewnętrzne ściany nośne i usztywniające Ŝelbetowe opisano w punkcie 6.3.6. opisu technicznego. 
Wewnętrzne ściany działowe murowane z cegły ceramicznej kratówki grubości 12 cm. klasy K10 na zaprawie cementowo – wapiennej 
M5. Ściany piwnicy i parteru murowane od płyty podłogowej do stropu Ŝelbetowego. Ściany piętra murowane od stropu nad parterem, 
spięte wieńcami poniŜej poziomu konstrukcji drewnianej stropodachu. Na wieńcach pod konstrukcją drewnianą przekładki elastyczne 
wypełniające podział pomieszczeń, z zachowaniem podatności na zmienne ugięcia dachu. 
Aluminiowe ścianki i drzwi szklone szkłem bezpiecznym projektuje się na parterze pomiędzy hallem głównym a halą basenu a takŜe 
pomiędzy poszczególnymi powierzchniami komunikacyjnymi. Wszystkie te przegrody projektuje się o odporności ogniowej EI30. W 
toaletach wielostanowiskowych i dla wydzielenia kabin w przebieralniach laminowane ścianki giszetowe do wysokości 2.20m. Przegrody 
szklane pomiędzy halami basenów a innymi pomieszczeniami wewnętrznymi szklone zestawem dwuszybowym, w systemie konstrukcji 
aluminiowej z przekładką termoizolacyjną. 
 
7.3. Dach  
2x papa termozgrzewalna na zakład 9 mm 
Styropian EPS 100 ze spadkiem 1% do wpustów 1 200-330 mm 
Welon szklany 120 g/m² 3 mm 
paroizolacja 2 mm 
Blacha trapezowa T60 dla środowiska korozyjności C4 atestowana wraz z 
systemem mocowania na zapewnienie odporności ogniowej RE30 

60 mm 

RAZEM:            274-404 mm 
1) 200 mm w pasach koryt z wpustami, na pozostałej powierzchni dachu 250-330 mm, spadek 1% 
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7.4. Wykończenie we  wnętrzu 
 
7.4.1. Ściany: 
Ściany Ŝelbetowe, murowane i słupy Ŝelbetowe w pomieszczeniach: 
− suchych, tynkowane, tynki cementowo - wapienne kat. IV, a następnie malowane farbą lateksową lub dyspersyjną, akrylową, odporną 

na ścieranie, zmywalną. W halach basenów częściowo wyłoŜone płytami absorbującymi dźwięki 
− mokrych (np. saun, w natryskach, w sanitariatach), wykładane na pełną wysokość pomieszczeń ceramiką zmywalną. W halach 

basenów ściany wykładane ceramiką do wysokości 215 – 252,2 cm nad poziom posadzki, powyŜej wyłoŜone nienasiąkliwymi płytami 
absorbującymi dźwięki 

Ściany wentylatorni wyłoŜone okładziną z płyt absorbujących dźwięki na ruszcie stalowym o grubości 5 cm. 
Ściany hallu głównego częściowo obłoŜone okładziną z płyt laminowanych na ruszcie stalowym. Okładziną tą będą równieŜ osłonięte 
ciągi przewodów instalacyjnych prowadzone po ścianach hallu. Słupy Ŝelbetowe w hallu i w halach basenowych i sportowych wyprawione 
na gładko i malowane na kolor szary. Powierzchnie ścian nie pokryte okładzinami na kondygnacjach nadziemnych malowane farbami 
lateksowymi, kolorystyka i faktura według szczegółowych ustaleń projektu wykonawczego i nadzoru autorskiego. 
 
7.4.2. Sufity: 
W większości korytarzy i pomieszczeń pomocniczych zaprojektowano podwieszane mineralne systemowe sufity z niewidocznym od dołu 
rusztem z zimnogiętych profili, płyty w kolorze białym. W halach basenów pomiędzy dźwigarami podwieszone pola sufitu wypełnione 
wodoodpornymi płytami sufitowymi tłumiącymi dźwięki z aplikacjami aŜurowych partii z profili aluminiowych ze względu na przewietrzanie 
przestrzeni nadsufitowych. W pomieszczeniach natrysków i szatni sufity mineralne wodoodporne modułowe.  W hallu sufity aŜurowe z 
profili aluminiowych, lokalnie nad piętrem i pod antresolą podwieszane mineralne systemowe z niewidocznym od dołu rusztem z 
zimnogiętych profili, W pomieszczeniach suchych, bez sufitów podwieszonych - tynk cementowo – wapienny kat. III gładzony (filcowany) i 
malowany farbą. W wentylatorniach sufity wyłoŜone płytami absorbujących dźwięki na ruszcie stalowym. 
 
7.4.3. Podłogi:  
Wierzchnią warstwę posadzek stanowić będą:  
- terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na Ŝywicy epoksydowej  taśma 

uszczelniająca styki ścian i posadzek – w halach basenowych, natryskach, szatniach 
- wykładzina dywanowa poliamidowa supełkowa min. 500g/m2, na podłoŜu z syntetycznej juty – w pokojach instruktorów 
- gres 60 x 60 cm – w hallu i pomieszczeniach komunikacyjnych  
- terrakota 20 x 20 cm R10, fuga wodoszczelna – toalety i szatnie, pomieszczenia na odpadki i inne pomocnicze 
- terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na Ŝywicy epoksydowej taśma 

uszczelniająca styki ścian i posadzek - natryskownie 
- beton B20 utwardzany powierzchniowo, zbrojony siatką – pomieszczenia techniczne 
- farba chemoodporna – magazyny chemii basenowej 
W warstwach podłogowych projektuje się zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz płyt styropianowych 
pełniących rolę przekładki akustycznej i strefy umoŜliwiającej rozprowadzenie podłogowe instalacji centralnego ogrzewania.  
Kolorystyka i faktura według szczegółowych ustaleń projektu wykonawczego i nadzoru autorskiego. 
 
Szczegółowy wykaz podłóg dla części budynku projektowanej w etapie drugim: 
 
PIWNICA: 

MAGAZYN KOAGULANTA, FILTROWNIA (POZA CZĘŚCIĄ NA RZĘDNEJ -5,025), WENTYLATORNIE P00 
Beton B20 utwardzany powierzchniowo, zbrojony siatką, ze spadkami do wpustów 60 – 120 mm 
Styropian EPS 200 – 036 PODŁOGA 100 mm 
RAZEM 160 – 220 mm 

 
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, KANAŁ NA LINY TOROWE, KANAŁ TECHNICZNY PRZYŁĄCZA 
CIEPLNEGO (tylko poziom niŜszy -3,90), KANAŁ WENTYLACYJNY (tylko poziom niŜszy -3,90) 

P01 

Beton B20 utwardzany powierzchniowo, zbrojony siatką 120 mm 
Styropian EPS 200 – 036 PODŁOGA 100 mm 
RAZEM 220 mm 

 
KORYTARZ, PRZEDSIONEK, KOMUNIKACJA (POM. 011) P02 
Gres 30 cm x 30 cm, poślizgowość R9 8 mm 
Zaprawa klejowa 4 mm 
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową 138 mm 
Styropian EPS 100 – 038 PODŁOGA 100 mm 
RAZEM 220 mm 
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POMIESZCZENIA SOCJALNE – DO UśYTKU W BUTACH (SZATNIE DLA PERSONELU, POKÓJ 
SOCJALNY TECHNIKÓW BASENOWYCH) 

P03 

Terakota 20 cm x 20 cm, poślizgowość R10 8 mm 
Wodoszczelna zaprawa klejowa 12 mm 
Szlam uszczelniający 5 mm 
Warstwa wyrównująca 5 mm 
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową  90 mm 
Styropian EPS 100 – 038 PODŁOGA 100 mm 
RAZEM 220 mm 

 
PODŁOGI POMIESZCZEŃ MOKRYCH - DO UśYTKU BOSO (WĘZŁY SANITARNE PRZY SZATNIACH 
DLA PERSONELU) 

P04 

Terakota antypoślizgowa klasy B, fuga wodoszczelna np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na 
Ŝywicy epoksydowej, taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek 

 
8 mm 

Wodoszczelna zaprawa klejowa 12 mm 
Szlam uszczelniający 5 mm 
Warstwa wyrównująca 5 mm 
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową 90 mm 
Styropian EPS 100 – 038 PODŁOGA 100 mm 
RAZEM 220 mm 

 
POM. TECHNICZNE, FILTROWNIA NA RZĘDNEJ -5,025 ORAZ POCHYLNIA I WSZYSTKIE SCHODY W 
PIWNICY 

P08 

utwardzenie powierzchniowe płyty fundamentowej lub (schody) płaszczyzny stopni betonowych 2 mm 
RAZEM 2 mm 

 
PODŁOGA KWASOODPORNA (MAGAZYN KOREKTORA PH, MAGAZYN PODCHLORYNU SODU) P09 
Malowanie chemoodporne betonu  
Beton B30 utwardzany powierzchniowo, zbrojony siatką, ze spadkami wpustów 80 – 120 mm 
Styropian EPS 200 – 036 PODŁOGA 100 mm 
RAZEM 180 – 220 mm 

 
PARTER: 

HOL GŁÓWNY P12 - 1 
Gres 120 cm x 60 cm, poślizgowość R9 12 mm 
Zaprawa klejowa 4 mm 
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową 64 mm 
Styropian EPS 100 – 038 PODŁOGA 60 mm 
Akustyczny styropian podłogowy 30 mm 
RAZEM 170 mm 

 
PODŁOGI POMIESZCZEŃ MOKRYCH - DO UśYTKU BOSO 
(HALE BASENU, SZATNIE, ZESPOŁY SANITARNE PRZY SZATNIACH, POKÓJ RATOWNIKÓW, 
MAGAZYNY, POM. PORZĄDKOWE) 

P14 

Terakota antypoślizgowa klasy B, fuga wodoszczelna np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na 
Ŝywicy epoksydowej, taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek 

 
8 mm 

Wodoszczelna zaprawa klejowa 12 mm 
Szlam uszczelniający 5 mm 
Warstwa wyrównująca 5 mm 
Podkład cementowy wodoszczelny zbrojony siatką ze spadkami (w pom. 164 – szatni ogólnej ogrzewanie 
podłogowe) 

66 – 96 mm 

Styropian EPS 100 - 038 40 mm 
Membrana bitumiczna samoszczepna z wywinięciem 25 cm na ściany + gruntowanie podłoŜa 4 mm 
RAZEM 140 – 170 mm 

 
PODŁOGA W BRODZIKACH PRZY HALI BASENÓW P16 
Terakota antypoślizgowa klasy B, fuga wodoszczelna np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na  
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Ŝywicy epoksydowej, taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek 8 mm 
Wodoszczelna zaprawa klejowa 12 mm 
Dwie warstwy szlamu uszczelniającego 10 mm 
Warstwa wyrównująca 5 mm 
Podkład cementowy wodoszczelny zbrojony siatką ze spadkami 41 – 91 mm 
Styropian EPS 100 - 038 20 mm 
Membrana bitumiczna samoszczepna z wywinięciem 25 cm na ściany + gruntowanie podłoŜa 4 mm 
RAZEM 100 – 150 mm 

 
WYKŁADZINA NIECEK BASENOWYCH P17 
Terakota A, fragmentami antypoślizgowa B – C 12,5 cm – 25 cm  
spoinowane Ŝywicą epoksydową 

 
8 mm 

Wodoszczelna zaprawa klejowa 12 mm 
Dwie warstwy szlamu uszczelniającego 5 mm 
Gruntowanie powierzchni szlamem kontaktowym  
RAZEM 25 mm 

 
PIĘTRO: 

POKOJE INSTRUKTORÓW, KUCHNIA, POM. PORZĄDKOWE (POM. 250) P21 
Wykładzina rulonowa z tworzywa sztucznego 2 mm 
Klej specjalistyczny 2 mm 
Podkład samopoziomujący 2 mm 
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową 74 mm 
Akustyczny styropian podłogowy 30 mm 
RAZEM 110 mm 

 
ANTRESOLA, PRZEDSIONEK P22 
Gres 120 cm x 60 cm, poślizgowość R9 12 mm 
Zaprawa klejowa 4 mm 
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową 64 mm 
Akustyczny styropian podłogowy 30 mm 
RAZEM 110 mm 

 
ZAPLECZE BUFETU Z KORYTARZEM ORAZ WC DLA PERSONELU BUFETU P23 
Terakota 20 cm x 20 cm, poślizgowość R10 8 mm 
Wodoszczelna zaprawa klejowa 12 mm 
Szlam uszczelniający 5 mm 
Warstwa wyrównująca 5 mm 
Podkład cementowy zbrojony siatką stalowa ze spadkami 80 mm 
RAZEM 110 mm 

 
PODŁOGI DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH – DO UśYTKU BOSO 
(ODNOWA BIOLOGICZNA, SZATNIE Z WĘZŁAMI SANITARNYMI, ŁAZIENKI PRZY POKOJACH 
INSTRUKTORÓW – POM. 251, 255, POM. PORZĄDKOWE – POM. 264, GÓRNY SPOCZNIK GALERII 
INSTRUKTORÓW, GALERIA HALI BASENU SPORTOWEGO) 

P24 

Terakota antypoślizgowa klasy B, fuga wodoszczelna np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na 
Ŝywicy epoksydowej, taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek 

 
8 mm 

Wodoszczelna zaprawa klejowa 14 mm 
Szlam uszczelniający 5 mm 
Warstwa wyrównująca 5 mm 
Podkład cementowy wodoszczelny zbrojony siatka ze spadkami 54 – 74 mm 
Membrana bitumiczna samoszczepna z wywinięciem 25 cm na ściany + gruntowanie podłoŜa 4 mm 
RAZEM 90 – 110 mm 

 
PODŁOGA STOPNI I SPOCZNIKÓW POŚREDNICH NA SCHODACH W HALACH BASENOWYCH  P25 
Terakota antypoślizgowa klasy B, fuga wodoszczelna np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na 
Ŝywicy epoksydowej, taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek 

 
8 mm 

Wodoszczelna zaprawa klejowa 12 mm 
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Szlam uszczelniający 5 mm 
RAZEM 25 mm 

 
SALA SEMINARYJNA P26 
Wykładzina dywanowa poliamidowa supełkowa (min. 500 g/m², na podłoŜu z syntetycznej juty) 6 mm 
Klej specjalistyczny 2 mm 
Podkład samopoziomujący 2 mm 
Podkład cementowy zbrojony siatką stalową 70 mm 
Akustyczny styropian podłogowy 30 mm 
RAZEM 110 mm 

 
7.4.4. Drzwi: 
Wewnętrzne płytowe o konstrukcji wzmocnionej i masywnym wypełnieniu, laminowane (rama drzwi z drewna egzotycznego, wypełnienie 
z płyty wiórowej pełnej) z ościeŜnicami stalowymi obejmującymi. Drzwi w przegrodach szklonych systemowe, szklone szkłem 
bezpiecznym. Drzwi do pomieszczeń technicznych pełne, o podwyŜszonej odporności akustycznej i odporności ogniowej stosownie do 
potrzeb. Drzwi do pomieszczeń o podwyŜszonej wilgotności i temperaturze aluminiowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego lub 
klejonego warstwowo. 
Wszystkie drzwi do pomieszczeń z wyjątkiem kabin w toaletach o szerokości w świetle pomiędzy ościeŜnicą i otwartym pod kątem 
prostym skrzydłem 90 cm lub większej jak to opisano na rzutach. Wysokość drzwi w świetle ościeŜnicy 205 cm lub większa jak to opisano 
na rzutach. 
Kolorystyka i faktura drzwi i ościeŜnic, forma klamek, pochwytów i szyldów według szczegółowych ustaleń projektu wykonawczego i 
nadzoru autorskiego. 
 
7.4.5. Balustrady: 
W holu głównym i w części szatniowej sal sportowych: konstrukcja ze stali nierdzewnej 314, wypełnienie z hartowanego szkła klejonego, 
bezpiecznego, pochwyty i elementy uzupełniające ze stali nierdzewnej. 
W hallach basenów: konstrukcja  ze stali nierdzewnej 316L,  wypełnienie ze szkła klejonego, bezpiecznego. 
 
7.5. Wykończenie zewnętrzne: 
Okładzina zewnętrzna z płyt piaskowca – elewacja południowa. Okładzina zewnętrzna elewacji z płyt włókno – cementowych barwionych 
na kolory zbliŜone do piaskowca. w elewacjach północnej i zachodniej, co stanowi kontynuację okładzin zrealizowanych w etapie 
pierwszym.  
Zewnętrzne Ŝaluzje ruchome - aluminiowe. 
Zewnętrzne Ŝaluzje stałe – stalowe, malowane proszkowo. Blendy kryjące kasety Ŝaluzji ze stali nierdzewnej 316L 
Pokrycie dachu z membrany na warstwie włókniny separacyjnej. 
Obróbki blacharskie ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. 
Kolorystyka według szczegółowych ustaleń projektu wykonawczego i nadzoru autorskiego. 
 
8 .  Z A P E W N I E N I E  W A R U N K Ó W  D L A  K O R Z Y S T A N I A  Z  O B I E K T U  P R Z E Z  
O S O B Y  N I E P E Ł N O S P R A W N E   
 
Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać ze wszystkich pomieszczeń uŜytkowych budynku. Będą równieŜ miały dostęp do 
pomieszczeń administracyjnych, pomocniczych szatni personelu i pomieszczeń socjalnych. Na obu nadziemnych kondygnacjach 
uŜytkowych zaprojektowano dla tych osób toalety wyposaŜone w odpowiednie urządzenia sanitarne, oświetlenie awartyjne i system 
przyzywowy. W analogicznym zakresie zaprojektowano wyposaŜenie wszystkich toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 
wchodzących w skład węzłów sanitarnych szatni hal sportowych, odnowy biologicznej i hal basenowych. 
Nie przewiduje się jedynie zatrudniania osób niepełnosprawnych do pełnienia funkcji ratowników oraz obsługi i serwisu maszyn i 
urządzeń technologicznych i technicznych zlokalizowanych w piwnicy - względu na wymaganą przez warunki pracy całkowitą sprawność 
fizyczną. Z tego względu nie zachowano warunków dostępu i manewrowania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich do pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w piwnicy oraz w szatni ratowników z zespołem sanitarnym. Dla 
pracowników niepełnosprawnych zaprojektowano szatnie damską i męską z węzłami sanitarnymi w poziomie parteru. 
Obie kondygnacje nadziemne budynku będą połączone dwoma podnośnikami elektrycznymi przystosowanymi do przewozu osób na 
wózkach inwalidzkich, o udźwigu 300 kg i wymiarach szybu 140 x 160 cm, wymiar platformy 100 x 150 cm. Dostęp do wejścia głównego 
oraz do wejścia od strony północnej z zewnątrz zaprojektowano za pomocą pochylni o nachyleniu płaszczyzny 6% z obustronnymi 
poręczami umieszczonymi na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.  
W pływalni zaprojektowano szatnie z węzłami sanitarnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych i wydłuŜonymi brodzikami, 
przez które moŜna będzie przejechać wózkiem. Analogicznie zaprojektowano szatnie z węzłami sanitarnymi przy zespole odnowy 
biologicznej w poziomie piętra. Dostęp do niecek basenowych będzie zapewniony przez zastosowanie mobilnego, kotwionego w chwili 
uŜytkowania w stropie plaŜy podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Gniazda do kotwienia zaprojektowano przy obu nieckach 
basenowych. 
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9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia instalacyjnego 
 
9.1. Instalacje elektryczne 
 
9.1.1. Dane elektroenergetyczne obiektu 
Dane elektroenergetyczne obiektu – po wykonaniu całości instalacji objętych opracowaniem 
Moc zainstalowana                                 Pi= 519,00 kW;    
Moc obliczeniowa czynna                      Po= 280,00 kW 
Współczynnik mocy  naturalny               cosφ = 0,93 
Prąd obciąŜenia w linii zasilającej 
obiekt (przyłącze) UN= 400V        Io = 436,8 A; 
Zabezpieczenie przyłącza w rozdzielnicy stacji transformatorowej  500A 
 
Przy czym dla zrealizowanego juŜ etapu dane elektroenergetyczne przedstawiają się następująco: 
Moc zainstalowana                                 Pi= 265,60 kW;    
Moc obliczeniowa czynna                      Po= 159,36 kW 
Współczynnik mocy  naturalny               cosφ = 0,93 
Prąd obciąŜenia w linii zasilającej 
obiekt (przyłącze) UN= 400V        Io = 248,60 A; 
 
9.1.2. Zasilanie podstawowe w energię elektryczną 
Istniejący budynek hali sportowej AMW w Gdyni  o mocy Po=40,00 kW  zasilony jest ze stacji transformatorowej T-256 zlokalizowanej 
przy ul. Grudzińskiego. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jest zainstalowany w rozdzielnicy niskiego napięcia stacji 
transformatorowej. Z rozdzielnicy tej jest wyprowadzone przyłącze kablowe wykonane linią kablową YAKY 4×95 mm2, doprowadzoną do 
złącza kablowego wbudowanego w szczytową ścianę hali. Trasa istniejącego przyłącza przebiega w ulicy Grudzińskiego. 
Projektowane centrum sportowe, obejmujące istniejącą halę sportową,  charakteryzuje się mocą obliczeniową w wysokości  Po=280,00 
kW  przy mocy instalowanej 519,00 kW (współczynnik jednoczesności kz=0,54).Zasilanie centrum sportowego będzie się odbywać z 
rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej T-256 z pola odpływowego, z którego jest obecnie zasilona hala sportowa. 
Z pola rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej  T-256 będzie wykonane przyłącze zestawione z dwóch połączonych 
równolegle kabli w izolacji polietylenowej typu YAKXS 4×240 mm2. Przyłącze to zostanie doprowadzone do projektowanej rozdzielnicy 
głównej RG w budynku centrum sportowego.  
Projektowane przyłącza kablowe przebiega przez tereny zielone parkingu biblioteki. 
Opisane powyŜej przyłącze elektroenergetyczne zostało zrealizowane podczas etapu I Inwestycji. Zakres prac objętych niniejszym 
opracowaniem obejmuje wykonanie wewnątrz projektowanego obiektu trasy kablowej w postaci drabin wraz z systemem podwieszeń, na 
których ułoŜone zostaną kable istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. 
 
Dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych związanych z bezpieczeństwem poŜarowym obiektu wydzielono rozdzielnicę poŜarową 
RPoŜ. Rozdzielnica zasilona jest sprzed głównego wyłącznika prądu, co zapewnia pracę instalacji z niej zasilanych podczas akcji 
poŜarowej. 
Rozdzielnica zasilona jest z odrębnego obwodu rozdzielnicy głównej RG przewodem ognioodpornym HDGs 5x 4 mm2 PH90. 
Rozdzielnica zasila obwód pompowni wód poŜarowych wykonany przewodem ognioodpornym HDGs 5x 4 mm2 PH90 układanym na całej 
trasie w budynku natynkowo z uŜyciem atestowanych kotew i uchwytów PH90. Z rozdzielnicy RpoŜ zasilono równieŜ centralę systemu 
SAP. 
W budynku zainstalowano PoŜarowe Wyłączniki Prądu słuŜące wyłączeniu napięcia obwodów elektrycznych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa prowadzenia akcji gaśniczej. Przyciski PWP zlokalizowano w pobliŜu wyjść głównych z budynku. Przyciski odpowiadają 
za wyzwolenie cewki nadnapięciowej głównego wyłącznika zainstalowanego w RG. 
Dodatkowo zastosowano odrębny wyłącznik bezpieczeństwa dla potrzeb odłączenia obwodów rezerwowanych przez UPS. 
Linie sterowania poŜarowych wyłączników prądu wykonano przewodami ognioodpornymi HDGs PH90 mocowanymi za pośrednictwem 
kotew i uchwytów PH90 
 
9.1.3. Zasilanie awaryjne 
Część odbiorów elektrycznych przewidziana zostanie jako obwody wymagające zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w zasilaniu 
podstawowym. Zasilanie rezerwowe zapewni projektowany, kontenerowy, zewnętrzny agregat prądotwórczy. 
Odbiory przewidziane do zasilania awaryjnego nie zapewniają pełnej eksploatacji obiektu, a mają na celu: 
− zasilenie odbiorników poŜarowych (pompownia poŜarowa podwyŜszająca ciśnienie, wybrane odbiory słaboprądowe – centralka 

poŜarowa); 
− niedopuszczenia do znacznych uszkodzeń - pompownie zewnętrzne wód opadowych; 
− niedopuszczenia do wychłodzenia pomieszczeń poprzez zasilenie central wentylacyjnych pływalni; 
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− prawidłowe rozliczenie uŜytkowników poprzez zasilenie odbiorów w przebieralniach pomieszczeń sportowych (oświetlenie i suszarki 
do włosów) oraz zasilenie całości odbiorów słaboprądowych 

Przewiduje się agregat o mocy rezerwowej 165 kVA/132 kW ze zwiększonym zbiornikiem oleju napędowego (dodatkowy zbiornik 1000 l), 
zapewniającym pracę całodobową. 
Przełącznik automatyczny SZR sieć-agregat usytuowany w pomieszczeniu rozdzielni głównej RG w obiekcie. 
Agregat prądotwórczy spalinowy jest usytuowany w kontenerze zapewniającym ograniczenie hałasu do poziomu 59 dB w odległości 7 m.  
Dopuszczalne poziomy hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [ Dz.U. nr 2012 poz. 1109 z dnia 8 października 2012 r. ] 
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku rekreacyjno-wypoczynkowym opisany wskaźnikiem  LAeqD wynosi 55 dB; w związku z 
niewykorzystywaniem tych terenów zgodnie z ich funkcja w porze nocnej, nie obowiązuje dla nich dopuszczalny poziom hałasu  
określony dla pory nocnej LAeqN wynoszący 45 dB. 
W przestrzeni otwartej poziom ciśnienia akustycznego maleje o 6 dB przy podwojeniu odległości od źródła; tak więc w odległości 14m od 
kontenera poziom ciśnienia akustycznego będzie się kształtował na poziomie 53 dB. Jest to wartość do zaakceptowania poza obiektami 
sportowo-rekreacyjnymi.  
 
9.1.4. Zasilanie rezerwowe 
Dla potrzeb zasilania gniazd wtykowych DATA instalacji sieci strukturalnej przewiduje się zastosowanie jednostki UPS zasilającej tablicę 
TA instalowaną w pomieszczeniu RG (010). 
Przewiduje się instalowanie UPS o mocy 30 kVA/27 kW, na napięcie 3×400V/3×400V, w obudowie wieŜowej. Gabaryty w projekcie 
podano dla zasilacza firmy Schrack serii Avara MLT typu USMLT 30XM1  o wymiarach szer. 440, gł. 850, wys. 1340 mm; masa z 
akumulatorami wewnętrznymi 335 kg). Bateria wewnętrzna zapewnia czas podtrzymania 7 minut; jest to czas wystarczający na 
samoczynne uruchomienie zespołu prądotwórczego. 
Z uwagi na wymaganie potrzymania pracy urządzeń CCTV przez czas 32 godzin, projektuje się zastosowanie dodatkowej jednostki UPS 
o mocy 10kVA/9 kW na napięcie 230V z przełącznikiem ręcznym SIEĆ-AGREGAT instalowanym obok gniazda do podłączenia agregatu 
na zewnątrz budynku. W stanie pracy normalnej instalacja CCTV zasilana będzie z sieci energetyki zawodowej, w przypadku awarii, 
jednostka UPS zapewni podtrzymanie 45 min pracy systemu, po tym czasie instalacja przełączona zostanie na zasilanie z agregatu 
prądotwórczego. 
 
9.1.5. Charakterystyka ogólna instalacji elektrycznych   
Wszystkie instalacje elektryczne projektuje się wykonać przewodami jedno lub wieloŜyłowymi posiadającymi odpowiednie kolory izolacji 
Ŝył (N - niebieski (szary), PE – Ŝółto –zielony). Przyjmuje się następujące minimalne przekroje przewodów dla poszczególnych instalacji: 

− min. 2,5 mm2 – dla instalacji zasilania gniazd wtykowych, 
− min. 1,5 mm2 – dla instalacji oświetleniowej. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie: 
− NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów jednofazowych, 
− Trasy przewodów naleŜy wykonywać po liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów, 
− Tablice z aparatami zabezpieczającymi naleŜy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed 

dostępem osób niepowołanych, 
− Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 

wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów, 
− PołoŜenie zał./wył. łączników oświetlenia naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym 

załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu dolnej części łącznika kołyskowego, 
− W kaŜdym pomieszczeniu naleŜy instalować gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym, 
− Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry, 
− Przewody gniazd wtyczkowych dwubiegunowych naleŜy połączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 

zacisku a przewód neutralny do prawego zacisku, 
− Nie naleŜy stosować gniazd wtyczkowych podwójnych lub potrójnych, w których nie moŜe być realizowany jednakowy układ 

biegunów względem styku ochronnego PE, tak jak podano powyŜej, 
− Pomieszczenia powinny być wyposaŜone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i ich rozmieszczenie powinno zapewnić 

prawidłowe oświetlenie pomieszczeń. Wszystkie wypusty powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny PE, 
− Instalacje elektryczne naleŜy wykonać przewodami o Ŝyłach miedzianych, 
− Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skaŜeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu 

oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, 
− Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). 

 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania norm stanowiących podstawę opracowania. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i 
bezpieczną eksploatację oraz zapewniać właściwą ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Napięcie znamionowe izolacji 
osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji.  
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Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz 
posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; zapaleniem; uderzeniem, a takŜe być 
dostosowany do sposobu montaŜu na obiekcie. 
 
9.1.6. Oświetlenie podstawowe wewnętrzne 
Parametry oświetlenia pomieszczeń sportowych określono na podstawie normy PN-EN 12193 :2008 „Oświetlenie stosowane  w 
obiektach sportowych”. 
Norma ta w  tabeli nr 1 wprowadza trzy klasy oświetlenia: 

Poziom zawodów Klasa oświetlenia 
I II III 

Międzynarodowe i krajowe +   
Regionalne + +  
Lokalne + + + 
Trening  + + 
Rekreacja (sporty szkolne, wychowanie fizyczne)   + 

 
Dla pomieszczeń sportowych zasadniczo przyjmuje się III klasę oświetlenia, odpowiednią dla zajęć wychowania fizycznego, rekreacji, 
treningu oraz dla przeprowadzania rozgrywek lokalnych. 
Dla pływalni przyjmując III klasę oświetlenia; zgodnie z tabelą A6 normy PN-EN 12193  średni poziom natęŜenia oświetlenia wynosi nie 
mniej niŜ 200 lx. Oświetlenie hali pływalni przewiduje się pośrednie projektorami wyposaŜonymi w świecącymi źródła światła LED, 
szerokokątne, asymetryczne o wysokiej wartości strumienia świetlnego (>21 000 lm) świecących w dół. Sterowanie oświetlenia z 
pomieszczenia ratownika z moŜliwością ustawiania oświetlenia porządkowego na poziomie 100 lx – realizowanego za pomocą 
pozostałych opraw hali basenowych oraz moŜliwością załączenia wybranych grup naświetlaczy. 
Dla areny głównej przyjmując III klasę oświetlenia; zgodnie z tabelą A2 normy PN-EN 12193  średni poziom natęŜenia oświetlenia wynosi 
nie mniej niŜ 300 lx. Oświetlenie areny przewiduje się pośrednie projektorami świecącymi w górę. Sterowanie oświetlenia z recepcji sal z 
moŜliwością ustawiania oświetlenia porządkowego na poziomie 100 lx., z uwzględnieniem moŜliwości podziału areny na trzy części. 
Takie same parametry oświetlenia dla sali wielofunkcyjnej. 
Dla siłowni i sali walki wręcz przyjmując III klasę oświetlenia; zgodnie z tabelą A3 normy  średni poziom natęŜenia oświetlenia   wynosi 
nie mniej niŜ 200 lx. Oświetlenie  przewiduje się pośrednie projektorami świecącymi w górę. Sterowanie oświetlenia lokalne. 
Parametry oświetlenia pomieszczeń pozostałych są przyjęte na podstawie normy PN-EN 12464-1 „Technika świetlna-Oświetlenie miejsc 
pracy - Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń”  z grudnia 2012 r.  w wysokości nie mniejszej niŜ:  
- korytarze, halle,  magazyny, pomieszczenia wypoczynkowe - 100 lx,  
- schody   - 150 lx; 
- pomieszczenia sanitarne,  toalety, przebieralnie, pomieszczenia techniczne, sala konsumpcyjna bufetu, archiwum, szatnia wejściowa 

–200 lx, 
- pomieszczenia biurowe,  recepcje,  pomieszczenia  odnowy biologicznej – 300 lx; 
- sala konferencyjna, kuchnia, pokój pierwszej pomocy – 500 lx 
Oświetlenie holu głównego (parter i antresola) za pomocą opraw oświetlenia pośredniego, montowanych na ścianach (słupach) antresoli. 
Dodatkowe doświetlenie parteru w strefach przesłoniętych stropem antresoli przewidziano oprawami montowanymi na stropie . 
Sterowanie oświetlenia holu wejściowego z szatnią okryć odbywać się będzie z portierni. Sterowanie oświetlenia bloków przebieralni z 
natryskami pływalni odbywać się będzie z szafki sterowniczej przy recepcji pływalni. 
Oświetlenie przebieralni hal, korytarzy wewnętrznych i pomieszczeń zamkniętych sterowane będzie lokalnie łącznikami instalacyjnymi. 
Dla etapu II projektuje się zastosowanie nowoczesnych opraw wyposaŜonych w źródła światła LED. 
 
9.1.7. Oświetlenie awaryjne 
W obiekcie projektuje się zastosowanie oświetlenia awaryjnego obszarów ruchu i komunikacji oraz pomieszczeń, w których zanik 
napięcia zasilania moŜe spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi.  
Zaprojektowano oprawy z indywidualnymi modułami awaryjnymi wyposaŜonymi w akumulatory pozwalające na podtrzymanie pracy przez 
czas 1 godz.. Średnie natęŜenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej o szerokości 2m wynosi co najmniej 1 lx, a na centralnym pasie o 
szerokości nie mniejszej niŜ połowa szerokości drogi, minimalne natęŜenie oświetlenia przyjęte w projekcie wynosi 0,5 lx. 
W celu wskazania dróg ewakuacji projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych wyposaŜonych w indywidualne moduły awaryjne z 
akumulatorami pozwalającymi na podtrzymanie pracy przez czas 1 godz. Oprawy montowane nad wyjściami ewakuacyjnymi oraz w 
miejscach koniecznych właściwej ewakuacji. Oprawy zaopatrzone będą we właściwe piktogramy opisujące ich funkcję. 
 
9.1.8. Instalacja zasilająca i gniazd wtykowych 
Projektuje się wykonanie instalacji zasilania dla urządzeń wymagających zasilania elektrycznego innych branŜy oraz instalacje gniazd 
wtykowych 230V w pomieszczeniach technicznych w pozostałych pomieszczeniach administracyjnych obiektu. 
Centrale wentylacyjne zlokalizowane na poziomie dachu będą dostarczane z własnymi tablicami zasilająco-sterowniczymi, z 
urządzeniami automatyki a takŜe ze sterownikami do ustawiania i sygnalizacji. Zasilanie central wentylacyjnych i jednostek zewnętrznych 
instalacji klimatyzacyjnej przewiduje się z oddzielnych obwodów rozdzielnicy RG obiektu. 
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Urządzenia instalowane na  dachu (wentylatory dachowe i jednostki zewnętrzne klimatyzatorów KL1 i KL2) są zasilone poprzez 
wyłączniki serwisowe montowane bezpośrednio przy tych urządzeniach. Podstawowe urządzenia wentylacji są zasilone z rozdzielnicy 
RG obiektu. 
Gniazda elektryczne instalować na wys. 20 cm od poziomu podłogi właściwej w pomieszczeniach suchych w miejscach wskazanych w 
części graficzne opracowania. W pomieszczeniach technicznych gniazda instalować na wysokości 150 cm. Przy umywalkach gniazda 
instalować na wys. 1,35 m od poziomu podłogi właściwej. 
 
9.1.9. Instalacja odgromowa 
Ochrona obiektu przed skutkami wyładowań piorunowych zostanie zrealizowana zgodnie z normami: 

− PN/E-62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: zasady ogólne, 
− PN/E-62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: zarządzanie ryzykiem, 
− PN/E-62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: uszkodzenie fizyczne obiektów i zagroŜenie Ŝycia, 
− PN/E-62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4:urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

W celu ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych projektuje się wykonanie instalacji odgromowej budynku w postaci zwodów 
poziomych z drutu Fe/Zn fi =8mm mocowanych na wspornikach betonowych zalewanych PCV instalowanych co ok. 1m wg tras 
wskazanych w części graficznej opracowania. Przyjęto III kl. LPS. Jako naturalne zwody poziome wykorzystać metalową obróbkę attyki w 
przypadku spełnienia warunków zawartych we wskazanych powyŜej normach tj.: 

− zapewniona zostanie trwała ciągłość połączeń między poszczególnymi częściami pokrycia dachowego (łączenie przez 
zgniatanie lub łączenie na zakładkę), 

− warstwa metalu będzie miała grubość nie mniejszą niŜ 0,5 mm, 
− metalowe elementy nie będą pokryte materiałami izolacyjnymi (farba ochronna < 1mm, folia PVC <0m5 mm). 

 
Ochroną instalacji odgromowej objęto równieŜ wszelkie urządzenia i kominki. Wystające ponad dach elementy zabezpieczyć zwodami 
pionowymi o wys. 100 cm wykonanymi drutem Fe/Zn fi=8cm. 
Przewody odprowadzające instalacji odgromowej prowadzić do zacisków probierczych w złączach kontrolnych instalowanych w gruncie w 
pobliŜu budynku – w sztywnej rurce odgromowej RO mocowanej na uchwytach ze stali nierdzewnej w warstwie elewacji. Złącza kontrolne 
instalować na wys. 50-70 cm od budynku. 
Uziom stanowią uziomy poziome otokowe, wykonane płaskownikiem ocynkowanym ZnFe 50×4 mm ułoŜonym na głębokości nie 
mniejszej niŜ 0,5m w odległości ok. 1m od zewnętrznych ścian budynku. 
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać wartości 10 Ω. 
 
9.1.10. Wykonanie instalacji elektrycznych 
Przewody i kable 
Kable zasilające wyprowadzane z rozdzielnicy głównej RG pięcioŜyłowe z Ŝyłami miedzianymi. Odbiory o większej mocy jednostkowej 
zasilane są kablami bezpośrednio z tablicy głównej; odbiory o mniejszej mocy poprzez tablice pośrednie obwodowe. 
 Przewody w instalacji odbiorczej zaprojektowano kabelkowe okrągłe miedziane typu YDY o izolacji nie mniejszej niŜ 500V. 
W głównych ciągach kable i przewody układane będą w metalowych korytkach kablowych. Rozprowadzenie przewodów w 
pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi zaprojektowano takŜe w metalowych korytkach kablowych przy ilości przewodów ponad trzy; 
ciągi do trzech przewodów wykonane będą w rurkach winidurowych giętkich lub na uchwytach odstępowych.  Przewody pojedyncze 
prowadzone wzdłuŜ ścian moŜna układać bezpośrednio na ścianach w przestrzeni sufitu podwieszonego. 
W pomieszczeniach projektuje się układanie pod tynkiem.   
 
Osprzęt elektryczny  
Zaprojektowano stosowanie osprzętu podtynkowego w kolorze jasnoszarym.  Gniazda wtyczkowe i łączniki podtynkowe o stopniu 
ochrony IP44, montowane w ramkach jedno, dwu. trzy oraz  czterokrotnych.  
Łączniki montowane są na wysokości 1,35 m od poziomu posadzki, a w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych na wysokości 1,15 m. 
Gniazda wtyczkowe zasadniczo projektuje się na wysokości 20 cm nad posadzką, a w przebieralniach i przy umywalkach na wysokości 
1,35 m 
 
Zabezpieczenie przejść kablowych przez przegrody 
Wymagana odporność ogniowa dla przepustów kablowych i przejść instalacyjnych projektowanych instalacji przez ściany i stropy 
oddzielenia poŜarowego o odporności ogniowej REI120 – wynosi EI120. 
Dla stropu o odporności ogniowej REI60 – wymagana odporność ogniowa przepustów kablowych i przejść projektowanych instalacji 
wynosi EI60 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w przegrodach o wymaganej klasie REI60 lub EI60 nie będących elementami 
oddzieleń przeciwpoŜarowych powinny mieć klasę odporności ogniowej EI60. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŜej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed 
moŜliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 
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9.1.11. Ochrona przepięciowa 
Ochronę przepięciową zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. 
Projektuje  się instalowanie w rozdzielnicy głównej RG obiektu zintegrowanych modułowych ograniczników przepięć klasy B+C o 
poziomie ochrony Up < 1,2 kV. 
 W tablicach rozdzielczych obwodowych będą instalowane ograniczniki przepięć klasy C. 
 
9.1.12. Ochrona od poraŜeń 
Układ sieci zasilającej  TN-C.  W obiekcie od rozdzielnicy głównej RG układ sieciowy TN-S.  
W układzie zasilającym szybkie wyłączenie w czasie nie przekraczającym 5 sekund będzie realizowane przez bezpieczniki topikowe. W 
instalacji odbiorczej szybkie wyłączenie w czasie nie przekraczającym 0,4 sekundy będzie  realizowane przez wyłączniki róŜnicowo-
prądowe o czułości 30 mA i o działaniu bezpośrednim, a takŜe przez wyłączniki instalacyjne nadprądowe. 
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-702  w strefach 0 i 1 zespoły pływalni przewiduje się ochronę polegającą na zastosowaniu obniŜonego 
napięcia SELV o wartości znamionowej nie przekraczającej 12 V prądu przemiennego (oświetlenie podwodne) 
 
9.2. Instalacje słaboprądowe 
 
9.2.1. Instalacja systemu sygnalizacji poŜaru SSP 
Systemem objęte będą wszystkie pomieszczenia ogólne, pomieszczenia techniczne, drogi ewakuacyjne, oraz strefy sufitów 
podwieszanych. System (zgodnie z przepisami) nie obejmuje pionowych szybów lub kanałów kablowych o powierzchni przekroju 
mniejszej niŜ 2 m2, o ile przy przejściach przez podłogi, stropy i ściany zachowają odpowiednią odporność ogniową oraz będą miały 
przegrody ogniowe, jak równieŜ nie będzie się prowadzić w nich kabli instalacji bezpieczeństwa (chyba Ŝe kable mogą wytrzymać 
działanie ognia przez co najmniej 30 min) 
Ze względu na przeznaczenie obiektu oraz przewidywane prawdopodobne źródła poŜaru projektuje się zastosowanie adresowalnych 
optycznych czujek dymu spełniających warunki przydatności dla poŜarów testowych kategorii TF1-TF5 oraz TF8.  
W obiekcie nie przewiduje się moŜliwości wystąpienia zdarzenia polegającego na spalaniu cieczy nie wydzielających dymu (alkohol 
etylowy), podczas którego następuje silny wzrost temperatury przy braku dymu oraz jego widma – zatem nie przewiduje się stosowania 
czujek dla kategorii TF6. 
Czujki systemu SAP przetwarzają informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej dzięki czemu ich czułość dostosowuje 
się do zmian środowiskowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie) jak równieŜ do postępującego zabrudzenia układów pomiarowych. 
Pozwala to na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania alarmów symulacyjnych (fałszywych) jak równieŜ zmniejszenie częstości 
dokonywania czynności konserwacyjnych.  
W miejscach gdzie brak jest sufitów podwieszanych czujkę naleŜy montować bezpośrednio do stropu. W miejscach w których dodatkowo 
zaprojektowany jest sufit podwieszany naleŜy jedną czujkę zamontować do sufitu podwieszanego a drugą ( wyposaŜoną we wskaźnik 
zadziałania ) do stropu stałego. Obszar zadziałania obu czujek jest taki sam. 
Do wywoływania alarmu poŜarowego przez osoby przebywające w obiekcie słuŜą ręczne ostrzegacze poŜaru. 
Projektuje się zastosowanie akustycznych sygnalizatorów pętlowych wyposaŜonych w autonomiczne rezerwowe źródła zasilania w 
postaci baterii 9V. Podstawowe źródło zasilania stanowią pętle centrali SAP. W porozumieniu z Inwestorem ustalono brak konieczności 
stosowania sygnalizatorów optycznych ze względu na przewidywany brak obecności w obiekcie osób z niepełnosprawdnością słuchową. 
Zadziałanie czujki poŜarowej wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez 
centralę sygnalizacji poŜaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie 
alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŜarowej i 
ewentualne skasowanie alarmu.  Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm 
zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych (zamknięcie klap p.poŜ., wyłączenie wentylacji bytowej, 
sprowadzenie, otwarcie drzwi z kontrolą dostępu) sterowanych przez system sygnalizacji poŜaru oraz przekazanie informacji do sieci 
monitoringu poŜarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej.  
Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŜaru wywołuje zawsze od razu ALARM II STOPNIA. 
Czujki połączone zostały w grupy dozorowe obejmujące funkcjonalnie wydzielone obszary kondygnacji.  
Za pośrednictwem elementów sterujących instalowanych w pętli projektuje się sterować następującymi elementami zabezpieczeń 
przeciwpoŜarowych w przypadku poŜaru: 

− wyłączenie mechanicznej wentylacji bytowej, 
− wyłączenie nagłośnienia radiowęzłowego, 
− przesłanie sygnału do KRPSP 

MontaŜ instalacji SAP zaprojektowano wykonywać zgodnie z obowiązującymi w kraju normami i przepisami. 
Celem uniknięcia kolizji zaleca się przeprowadzenie montaŜu instalacji SAP po wykonaniu innych instalacji w obiekcie, lub koordynować 
ich wykonanie na bieŜąco z innymi branŜami. 
Połączenia elementów instalacji zaprojektowano kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,5 ułoŜonym w korycie metalowy oraz w listwach 
elektroinstalacyjnych lub bezpośrednio na betonie za pomocą atestowanych uchwytów kablowych.  
Przejścia przez ściany i stropy będące elementami wydzieleń poŜarowych naleŜy uszczelnić za pomocą odpowiednich mas 
uszczelniających. Czujki zaleca się łączyć w podanej (rosnącej) kolejności numeracji. 
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Podczas montaŜu naleŜy sprawdzać numerację i nazwy pomieszczeń. Dane te będą niezbędne do wykonania opisu tekstowego w 
centrali. Nazwy pomieszczeń, ich numerację oraz nazwy stref określać w porozumieniu z Zamawiającym (UŜytkownikiem). 
W przypadkach kolizji lub zbliŜeń zachować odległość 50 cm czujek od ścian, podciągów, przewodów wentylacyjnych (o ile przebiegają 
one w odległości mniejszej niŜ 15 cm od stropu), opraw świetlnych itp. 
Zachować odległość min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewu i wywiewu. Zachować odległość min. 30 cm 
przewodów instalacji SAP od innych przewodów i kabli elektrycznych. Początki i końce linii dozorowych prowadzone w częściach 
pionowych instalacji prowadzić w osobnych rurach przy czym dopuszcza się stosowanie wspólnej rury dla „początków” i wspólnej rury dla 
„końców” linii pętlowych. Ręczne ostrzegacze poŜaru instalować na wysokości 1,2-1,6 m od podłogi. Centralę sygnalizacji poŜaru 
zainstalować na wysokości umoŜliwiającej łatwy odczyt informacji z jej pola odczytowego.  Wszystkie zmiany powstałe podczas montaŜu 
instalacji naleŜy nanieść na egzemplarz powykonawczy projektu. 
Zasilanie centrali SAP w pomieszczeniu 103 (wspólna dla obu etapów) prowadzić z wydzielonego pola rozdzielnicy poŜarowej. Do tego 
obwodu nie wolno przyłączać innych odbiorników energii elektrycznej. Pole oznaczyć napisem CENTRALA SYGNALIZACJI POśARU. 
Połączenie kablowe wykonać jako nierozłączne. Stosować odpowiednie zasady ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Centrale SAP wyposaŜone muszą być w zasilanie awaryjne zapewniające pracę przez 72 h w przypadku zaniku zasilania podstawowego 
oraz po upływie tego czasu minimum 0,5h w stanie alarmowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewiduje się montaŜ 2 szt. 
akumulatorów 30 Ah. 
 
9.2.2. Instalacja telewizji dozorowej CCTV 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa biernego obiektu projektuje się instalację kamer zewnętrznych montowanych na elewacji budynku oraz 
kamer wewnętrznych w ciągach komunikacyjnych i wybranych strefach budynku. System CCTV zbudować w oparciu o urządzenia 
cyfrowe. Szczegółowa specyfikacja urządzeń zawarta została na rys. EN08. 
W skład systemu CCTV wchodzą: 

− Rejestratory cyfrowe, 
− Rozdzielacze protokołu, 
− Jednostka zarządzająca – komputer PC podłączony do sieci LAN, 
− Monitory 22”,  
− Klawiatury sterujące, 
− Kamery zewnętrzne w obudowie z grzałką, 
− Kamery wewnętrzne wandaloodporne, 

 
Urządzenia instalacji CCTV zabudować w szafie typu RACK 19” 42U – SIS1 w pomieszczeniu 110. Szafę wyposaŜyć w panel zasilający 
oraz układ chłodzenia w postaci wentylatora sterowanego termostatem. Szafę posadowić na 10cm fabrycznym cokole montaŜowym. 
Doprowadzenie przewodów – od góry. 
Projektuje się doprowadzenie do kaŜdej z kamer przewodu RG59 zakończonego obustronnie złączem BNC – sygnał wizyjny, przewodu 
UTP 4x2x0,5 – dla potrzeb połączenia z rozdzielaczami protokołu umoŜliwiającymi zdalną zmianę parametrów kamer z pomieszczenia 
103, przewodu YDYŜo 3x1,5 jako przewodu zasilającego kamery i grzałki obudów zewnętrznych. Kamery zasilić z wydzielonych zasilaczy 
stabilizowanych ZS_CCTV zasilanych z odrębnych obwodów tablicy TOS..  
Oprzewodowanie sygnałowe prowadzić w korytkach kablowych teletechnicznych w obrębie ich występowania oraz podtynkowo w giętkich 
rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody zasilania kamer prowadzić w korytach kablowych elektrycznych.  
Dla kamer zewnętrznych stosować separatory toru wizyjnego separatory toru zasilania. 
Dla zapewnienia ochrony obiektu etapu II projektuje się rozbudowę instalacji CCTV polegającą na zainstalowaniu, podłączeniu i 
uruchomieniu dodatkowych kamer oraz dodaniu dodatkowego rejestratora i stanowiska monitoringu (monitor). 
MontaŜ elementów systemu i jego konfigurację przeprowadzić według wytycznych producenta i instrukcji DTR danych urządzeń. 
 
9.2.3. Instalacja RTV/SAT 
Dla potrzeb emisji filmów instruktaŜowych oraz w celu umoŜliwienia dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej przewidziano w obiekcie 
budowę instalacji TV obejmującej wybrane pomieszczenia obiektu. 
Dla pomieszczeń projektuje się montaŜ telewizora 32” wraz z zestawem odtwarzacza DVD z wbudowanym tunerem DVB-T.  
Oprzewodowanie systemu prowadzić w korytkach kablowych teletechnicznych w obrębie ich występowania oraz w rurkach 
elektroinstalacyjnych pod tynkiem w pozostałych przypadkach. 
 
9.2.4. Instalacja nagłośnienia  
Przewiduje się wyposaŜenie obiektu w instalację nagłośnieniową zbudowaną w oparciu o urządzenia: 

− Pięciostrefowe centrale rozgłoszeniowe typ: T-120MT ITC AUDIO, 
− Odtwarzacze CD, DVD, MP3 typ: T-6221 ITC AUDIO 
− Wzmacniacze miksujące typ: T120 ITC AUDIO. 

Dodatkowo dla zestawu montowanego w pom. 103 przewiduje się instalację pulpitu mikrofonowego T 621A ITC AUDIO umoŜliwiającego 
nadawanie komunikatów. 
Dla pozostałych zestawów przewidziano instalację zestawów mikrofonów bezprzewodowych typ: IMG STAGELine TXS-143SET. 
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Urządzenia instalacji nagłośnieniowej montować w zestawach w szafach wiszących typu RACK 19” 600x600x800 wyposaŜoną w 
wentylator sterowany termostatem. Zasilanie szaf z oddzielnych obwodów tablicy TOS. 
Przewiduje się montaŜ głośników sufitowych typu EPS-15/WS ITC AUDIO w obrębie komunikacji oraz szatni budynku. Dla nagłośnienia 
Areny Głównej (133) oraz Siłowni i Sali Treningowej przewiduje się montaŜ głośników tubowych typ: T-710A ITC AUDIO. 
Nastawy zaczepów mocy głośników 100V dobrać do poziomu właściwej słyszalności w porozumieniu z UŜytkownikiem końcowy. 
Dla hali basenu szkoleniowego projektuje się instalacje odrębnego systemu nagłośnieniowego umoŜliwiającego symulację warunków 
ekstremalnych (odgłosy szumu fal, dźwięku łopat helikoptera) dla potrzeb specjalistycznych treningów jednostek ratunkowych Marynarki 
Wojennej. 
 
9.2.5. Instalacja okablowania strukturalnego LAN 
Instalacja okablowania strukturalnego obejmie: 

− instalację przewodową do gniazd komputerowych/telefonicznych, 
− instalację sygnału bezprzewodowego WiFi 

Instalacja będzie działać w oparciu o obiektowy punkt dystrybucyjny zlokalizowany w pomieszczeniu teletechnicznym na parterze 
budynku. Wszystkie przewody będą wychodzić z obiektowego punktu dystrybucyjnego i kończyć się lokalnym gniazdem komputerowym 
RJ45.  
Urządzenia lokalnego dostępu do Internetu bezprzewodowego będą rozlokowane w taki sposób by na całym budynku był dostatecznie 
wysoki poziom sygnału do korzystania z sieci bezprzewodowej, szczególnie na widowniach i salach zajęć. Projektuje się je w sali 
wykładowej, recepcjach i pomieszczeniach biurowych. 
Instalację zaprojektowano przewodami sygnałowymi typu F/UTP kat. 6A w izolacji z materiału samogasnącego, bezhalogenowego. 
Przewody zaprojektowano w rurkach  samogasnących, bezhalogenowych na całej długość. W miejscach głównych ciągów przewodów, 
przewody zaprojektowano na systemowych korytach kablowych, uchwytach, na trale zamocowanych to konstrukcji budynku.  
W pomieszczeniu teletechnicznym zaprojektowano szafę RACK. W szafie będą ulokowane panele dystrybucyjne, uchwyty i organizatory 
kablowe, przełącznica światłowodowa, urządzenia aktywne i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.  
Siec strukturalna będzie doprowadzona do recepcji, portierni, sali wykładowej, pomieszczeń biurowych, areny głównej, sali do walki 
wręcz, siłowni, sali basenu szkoleniowego, bufetu i będzie miała 36 punktów dostępu. 
 
9.2.6. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SWiN 
Przy projektowaniu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu stosuje się normę obronną. 
Instalacja sygnalizacji włamania i napadu obejmie: 

− kontrolę wejść do obiektu, 
− wybranych głównych ciągów komunikacyjnych, 
− wszystkich pomieszczeń z oknami, włazami, itp. w ścianie zewnętrznej 

Instalacja będzie działać w oparciu o centralę alarmową (główną) z lokalnymi podcentralami (modułami RIO) rozlokowanymi po budynku. 
Sygnał alarmowy o naruszeniu strefy chronionej będzie generowany od następujących  urządzeń:  

− czujników magnetycznych (kontaktronów) 
− optycznych czujek podczerwieni  
− czujników mikrofalowych 

Wszystkie sygnały będą sprowadzane przewodami bezpośrednio od urządzeń detekcyjnych do podcentral sygnałowych (RIO) a 
następnie od podcentral do centrali głównej systemu. Wszystkie elementy RIO będą połączone magistralą sygnałową do centrali głównej 
systemu.  
Do centrali głównej będą przyłączone urządzenia wyjściowe: 

− sygnalizator optyczno-akustyczny, 
− moduł Ethernet, 
− moduł komunikacji GSM, 
− manipulator przyciskowy 

Projektuje się zastosowanie systemu alarmowego co najmniej SA-3, wykorzystując urządzenia co najmniej klasy C, oraz centrale 
alarmowe klasy 3.  
Urządzenia powinny posiadać następujące funkcje i cechy: 

− samoczynnie kontrolować linie dozorowe, tak pod względem przerw prądowych, jak i zwarć oraz zachwiania parametrów linii 
dozorowej w czasie nie dłuŜszym niŜ jedna sekunda, 

− posiadać pamięć wszystkich zdarzeń zaistniałych w systemie z moŜliwością ich archiwizacji, 
− umoŜliwić obsłudze systemu alarmowego otrzymanie bieŜącej informacji o załączeniu poszczególnych stref przez 

uŜytkowników, stanie technicznym urządzeń, ich załączeniu bądź wyłączeniu oraz stanie czuwania, 
− mieć zabezpieczenia przeciwsabotaŜowe, przeciwpoŜarowe oraz odporność na urazy i wstrząsy mechaniczne o małej 

częstotliwości, 
− zapewniać moŜliwość rozbudowy systemu (modułowość) bez konieczności stosowania układów dopasowujących, 
− mieć zasilanie integralne, nie wykorzystywane do zasilania innych urządzeń, 
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− mieć zasilanie awaryjne ze źródła rezerwowego, które zapewni normalną pracę systemu w stanie dozorowania (czuwania) oraz 
w stanie alarmu trwającego 15 minut w czasie nie krótszym niŜ 72 godziny, 

Instalację zaprojektowano przewodami sygnałowymi o odpowiednim przekroju i ilości Ŝył sygnałowych. Przewody zaprojektowano w 
rurkach  samogasnących, bezhalogenowych na całej długości. Urządzenia będą lokalizowane zawsze od strony chronionej przestrzeni 
tak aby urządzenie było chronione strefą.   
Główną centralę zaprojektowano w pomieszczeniu portierni tak, by ochrona miała pełen dostęp do wszystkich funkcji centrali alarmowej.  
Sygnalizator optyczno-akustyczny będzie zlokalizowany na południowej elewacji budynku oraz w hallu głównym. Manipulatory strefowe 
zaprojektowano: 

− w pomieszczeniu ochrony, 
− przy wejściach do budynku, 
− przy wejściach (korytarzach) do poszczególnych usług tj. basenów, sal sportowych, odnowy biologicznej etc. 

 
9.2.7. Instalacja elektronicznego systemu obsługi klienta ESOK 
System ESOK wraz z oprogramowaniem będzie umoŜliwiał przypisanie szafki ubraniowej dla uŜytkownika systemu. Odbywać się to 
będzie dzięki zastosowaniu paska na rękę z wbudowanym identyfikatorem zbliŜeniowym RFID, który klient otrzymuje w recepcji przed 
wejściem do zamkniętej strefy obiektu.  
UŜytkownik wchodząc do obiektu udaje się do recepcji, gdzie po wykazaniu uprawnień lub opłaceniu usług otrzyma identyfikator w 
postaci paska na rękę umoŜliwiający dostęp do odpowiedniej strefy budynki i do szafki ubraniowej. System ma za zadanie przypisanie 
danemu identyfikatorowi paska na rękę. Przy wyjściu z kompleksu, UŜytkownik zwraca pasek na rękę, system wskazuje uprawnienie do 
wyjścia a blokadę wyjścia zwalnia pracownik recepcji ręcznie. 
Jako identyfikatory przewidziano paski na rękę spełniające warunki odporność na wilgoć, promieniowanie UV z transponderem 
pasywnym UNIQUE 125kHz. Pasek zbudowany jest z trzech niezaleŜnych elementów t.j: pasek z tworzywa, transponder, numerek z 
tworzywa, co umoŜliwia łatwą wymianę któregokolwiek z elementów w przypadku jego zuŜycia. Ilość pasków jest zgodna z ilością 
schowków szafek ubraniowych. Numeracja pasków równieŜ odpowiada numeracji szafek. 
Obiekt zostanie wyposaŜony w szafki ubraniowe wykonane z laminatu HPL. Szafki ubraniowe zlokalizowane są pomieszczeniach 
szatniowych.  
Szafki basenowe typu "S2" dla dwóch osób wykonane z tworzywa HPL oraz profili aluminiowych anodowanych (wymiar: wys. całkowita 
182cm, wysokość jednej komory – 60cm , szerokość modułu – 40 cm, głębokość – 42 cm) Grubość płyty HPL: 10mm, ścianka tylna – 3 
mm, (kolor laminatu do uzgodnienia na etapie wykonania). 
Numeracja drzwiczek wykonana w postaci płytek z grawerowanym numerkiem zlicowanym z powierzchnią drzwiczek o wymiarach 
5cmx3cm. KaŜda komora szafki musi posiadać dwa wieszaki na ubrania, otwory wentylacyjne, gałkę do odciągania. 
Otwieranie szafek realizowane będzie czytnikami zbliŜeniowymi sterującymi elektrozamkami. 
Czytnik zbliŜeniowy R-FID posiadający 3 poziomy dostępu/programowania oraz świetlny wskaźnik otwieranej szafki, obsługujący 
maksymalnie dwa moduły typu „S2” dla czterech osób. Czytniki wbudowane są w konstrukcję szafek co drugi moduł i obsługują cztery 
najbliŜsze drzwiczki szafkowe dzięki czemu zapewniona jest duŜa ergonomia korzystania dla klienta. Zasilanie czytników z napięcia 
bezpiecznego 12V przy pomocy zasilacza zlokalizowanego w stanowisku recepcji, okablowanie przewód YDYp3x2,5 doprowadzony do 
kaŜdej sekcji szafek. Ze względu na koszty eksploatacyjne nie dopuszcza się zastosowania zamków z zasilaniem bateryjnym. 
Zamki zasilane napięciem 12V DC, składające się elektrozamka w obudowie z anodowanego aluminium zamontowanego w komorze 
szafki oraz kołka ryglującego montowanego na drzwiczkach. Zamek spełniający warunek zrywania kołka ryglującego w przypadku 
włamania do szafki. Rozwiązanie takie zapewnia jednoznaczną identyfikację faktu siłowego włamania do szafki.    
Otwarcie szafki po zbliŜeniu paska do czytnika i odciągnięciu drzwiczek. Zamknięcie poprzez zatrzaśniecie drzwi. Dodatkowo do 
czytników zostaną dostarczone karty: MASTER i OBSŁUGI słuŜące do programowania oraz jako klucze pozwalające na otwarcie 
wszystkich szafek w celach konserwacyjnych oraz w przypadkach zagubienia paska przez klientów. 
Instalację zaprojektowano przewodami sygnałowymi o odpowiednim przekroju i ilości Ŝył sygnałowych. Przewody projektuje się układać w 
rurkach  samogasnących, bezhalogenowych na całej długość. Urządzenia tj. czytniki, kontrolery przejść będą montowane wszędzie tam, 
gdzie występuje przejście z jednej strefy usług do drugiej, tak by moŜliwa była rejestracja osób i zezwolenie (zakaz) przejścia. Wszystkie 
elementy będą połączone magistralą systemową do systemu komputerowego. Wszystkie pomieszczenia sportowe, odnowy biologicznej i 
związane z nimi szatnie i natryski oraz recepcja, bramki i turnikiety międzystrefowe będą objęte systemem ESOK. 
 
9.2.8. Instalacja tablic wynikowych i pomiaru czasu 
Tablice wyników zaprojektowano w pomieszczeniach: 
− hali basenu sportowego, 
− areny głównej i sali wielofunkcyjnej  
 
Instalacja będzie umoŜliwiać wyświetlanie wyników zawodów sportowych, będzie równieŜ powiązana z siecią strukturalną.  
Instalacja w hali basenu pływackiego będzie się składała z: 

− płyt dotykowych – umoŜliwiających detekcję czasu (stop) przy zawodach pływackich. Płyta dotykowa daje sygnał zatrzymania 
czasu przy nacisku przez zawodnika ok. 2-3kg, 

− bloków/platform startowych – umoŜliwiających automatyczne uruchomienie czasu przepływu podczas skoku do wody, 
− akustycznych urządzeń startowych – umoŜliwiających rozgłoszenie sygnału startu dla zawodników, 
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− optycznych urządzeń startowych – stosowanych razem z akustycznym urządzeniem startowym, 
− tablicy wynikowej do wyświetlania niezbędnych informacji przy organizacji i prowadzeniu zawodów sportowych, 
− zestawu okablowania do połączenia wszystkich urządzeń przenośnych i stałych. 

 

Instalacje w arenie głównej i sali wielofunkcyjnej będą się składały z: 
− tablicy wynikowej do wyświetlania informacji niezbędnych do organizacji meczów druŜynowych tj. nazwa druŜyn, czas gry, 

liczbę przewinień, czasu przewinień, punktacji, itp. 
− Instalacji dla tablic 24 sekundowych dla koszykówki, 
− zestawu okablowania do połączenia wszystkich urządzeń przenośnych i stałych (okablowanie przenośne i stałe). 

 
Układ wszystkich urządzeń będzie na bieŜąco wyświetlał niezbędne informacje do organizacji i przeprowadzenia zawodów 
indywidualnych i druŜynowych.  
Instalację zaprojektowano przewodami sygnałowymi o odpowiednim przekroju i ilości Ŝył sygnałowych. Przewody zaprojektowano w 
rurkach  samogasnących, bezhalogenowych na całej długość. Urządzenia będą połączone między sobą za pomocą przewodów 
ułoŜonych na stałe oraz przewodami rozkładanymi tylko na czas zawodów (platformy startowe, płyty dotykowe) Do połączeń 
tymczasowych będą rozlokowane gniazda okablowania stałego tak aby moŜna było podłączyć jak najkrótsze przewody tymczasowe.  
 
9.2.9. Instalacja systemu przyzywowego 
System przyzywowy obejmie: 

− szatnię męska dla osób niepełnosprawnych wraz z węzłem sanitarnym, 
− szatnię damska dla osób niepełnosprawnych wraz z węzłem sanitarnym, 
− toalety ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych, 
− szatnię basenową dla osób niepełnosprawnych z węzłem sanitarnym, 
− podnośniki dla niepełnosprawnych. 

 
Wszystkie alarmy i sygnały będą się koncentrowały w terminalu głównym na którym będą wyświetlane odpowiednie komunikaty.  
Pomieszczenia pojedyncze, będzą wyposaŜone w: 

− sygnalizator optyczny (nad wejściem do pomieszczenia) 1 szt., 
− przycisk przywoławczy 2 szt., 
− miniterminal operatorski 1 szt., 

Pomieszczenia podwójne (szatnia i łazienka) będą wyposaŜone w: 
− sygnalizator optyczny (nad wejściem do pomieszczenia szatni) 1 szt., 
− przycisk przywoławczy  4 szt., 
− miniterminal operatorski  2 szt.. 

 
Stanowiskiem nadzoru nad instalacją będzie recepcja sal sportowych, która będzie wyposaŜona w terminal operatorski. 
Instalacja umoŜliwia wezwanie obsługi w celu udzielenia ewentualnej pomocy osobom niepełnosprawnym. W kaŜdej łazience, toalecie 
dla niepełnosprawnych będzie przycisk dostosowany do lokalizacji i konstrukcji pomieszczenia, którym będzie moŜna wezwać obsługę 
(ochronę) obiektu. Uruchomienie przycisku spowoduje wywołanie alarmu w pomieszczeniu dyŜurnym (ochrony) oraz uruchomienie 
sygnału dźwiękowego i optycznego nad drzwiami łazienki. Po przybyciu obsługi (ochrony) i udzieleniu ewentualnej pomocy w celu 
wyłączenia alarmu trzeba będzie odwołać alarm przyciskiem odwoławczym.  
Przewody sygnałowe zaprojektowano w oddzielnych rurkach materiału samo gasnącego, bezhalogenowego układanych na całej długości 
przewodu w odległości minimum 20cm od instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych o średnicy nie mniejszej niŜ 20mm w świetle. 
Wszelkie połączenia przewodów będą w puszkach o wielkości dostosowanej do potrzeb instalacji.  
Do kaŜdego z przycisków będzie doprowadzona rurka, prowadząca od przycisku do terminala operatorskiego. Dodatkowo do terminala 
naleŜy poprowadzić trzy rurki np. średnicy 25mm od terminala do głównego ciągu przewodów sygnałowych (kanału, korytka, etc.). NaleŜy 
równieŜ poprowadzić rurkę od lampki sygnalizacyjnej do głównego ciągu przewodów sygnałowych (kanału, korytka, etc.) 
Terminal operatorski naleŜy montować obok drzwi w taki sposób, aby znajdował się w zasięgu wzroku i słuchu przebywających tam osób 
niepełnosprawnych. Przyciski przywoławcze naleŜy montować w bezpośredniej odległości od miejsc potencjalnie niebezpiecznych dla 
niepełnosprawnych tj. umywalka, miska ustępowa itp.  
 
9.2.10. Instalacja zarządzania zasobami budynku BMS 
System zarządzania zasobami budynku obejmie nadzór i kontrolę nad urządzeniami/instalacjami: 

− zaopatrzenia i dystrybucji wody zimnej i ciepłej, 
− zaopatrzenia i dystrybucji ciepła, 
− zaopatrzenia i dystrybucji gazu, stanu, zapasu i zuŜycia oleju, 
− wizualizacji stanów instalacji SWiN oraz załączania/wyłączania stref ochronnych, z rejestrem zdarzeń, 
− wizualizacji obrazów kamer CCTV, 
− wizualizacji stanów urządzeń central wentylacyjnych oraz urządzeń basenowych 
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− optymalizacji zuŜycia ciepła z poszczególnych źródeł 
− wypełniania zbiorników zewnętrznych i zewnętrznych przeciwpoŜarowych 
− wypełniania zespołów skrzynek rozsączających wody deszczowe 
− sterowania Ŝaluzjami zaciemniającymi na elewacjach 

Wszystkie informacje i sygnały będą sprowadzane do centralnej platformy danych i wizualizacji wykonanej na komputerze PC, który 
będzie zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony obiektu 
Instalacja zarządzania zasobami budynku będzie funkcjonować w oparciu o centralną jednostkę wizualizacji i sterowania poszczególnymi 
zasobami. Platforma umoŜliwia wykonanie wizualizacji poszczególnych urządzeń, ich stanów (alarmów) oraz czytanie wskazań z 
urządzeń pomiarowych. System będzie umoŜliwiał archiwizację danych, które będzie moŜna wykorzystywać do tworzenia statystyk wg 
potrzeb UŜytkownika. W tym celu naleŜy wykorzystać platformę (oprogramowanie) zarządzającą np. InPRO BMS, w której do której 
naleŜy podłączyć wszystkie sygnały z poszczególnych urządzeń za pomocą odpowiednio dobranych urządzeń pośrednich.  
Przewody sygnałowe zaprojektowano w oddzielnych rurkach z materiału samo gasnącego, bezhalogenowego układanych na całej 
długości przewodu w odległości minimum 20cm od instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Wszelkie połączenia przewodów 
zaprojektowano w puszkach o wielkości dostosowanej do potrzeb instalacji.  
 
9.2.11. ZałoŜenia ochrony przeciwpoŜarowej instalacji słaboprądowych 
Instalację naleŜy wykonać przestrzegając zaleceń przepisów Prawa Budowlanego, przepisów wykonawczych a w szczególności naleŜy 
przestrzegać zaleceń normy PN-IEC 60364-4-48 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa.  
Urządzenia elektryczne naleŜy budować tak, aby podczas ich normalnego stanu pracy oraz podczas awarii ich przyrost temperatury nie 
mógł spowodować poŜaru.  Nie zaleca się montowania puszek łączeniowych, urządzeń elektrycznych wytwarzających podwyŜszoną 
temperaturę lub iskrzących w miejscach, gdzie mogą być składowane materiały niebezpieczne poŜarowo, oraz na drodze ewakuacji 
poŜarowej. Rozdzielnicę elektryczną naleŜy wykonać z materiału (obudowy) niepalnej lub trudno zapalnej.  
NaleŜy zapewnić, podczas robót związanych z wykończeniem wnętrz aby w miejscach gdzie przewody będą naraŜone na kontakt z 
materiałem palnym (np. pod boazerią drewnianą), aby przewody i materiały instalacyjne nie rozprzestrzeniały płomienia.  
W budowanej instalacji w zaleŜności od potrzeb naleŜy wykorzystać dostępne środki techniczne aby instalacja nie powodowała 
zagroŜenia poŜarowego i nie mogła doprowadzić do zapalenia się ścian, podłóg, sufitów oraz materiałów wykończenia wnętrz.  
 
9.3. Węzeł cieplny 
 
9.3.1. Przebudowa instalacji zasilającej węzeł cieplny 
Źródłem ciepła dla instalacji grzewczych w zrealizowanej w pierwszym etapie części budynku jest miejska sieć ciepłownicza z której czynnik 
grzewczy doprowadzony jest bezpośrednio do pomieszczenia węzła cieplnego nr 013 podziemnym przyłączem przeprowadzonym wzdłuŜ 
zachodniej elewacji tej części budynku. Podczas rozbudowy projektowanej w etapie drugim odcinek przyłącza przebiegający wzdłuŜ tej 
elewacji zostanie przebudowany na instalacje wewnętrzną przebiegająca w wydzielonym pomieszczeniu technicznym piwnic nr 034 oraz w 
przestrzeni nad sufitem podwieszonym w korytarzu 032 i przestrzeni podziemnej komunikacyjnej holu głównego 011. Ze względów 
bezpieczeństwa odcinki nadsufitowe w pomieszczeniach komunikacyjnych zostaną w całości przeprowadzone w stalowych rurach 
osłonowych. 
 
9.3.2. Bilans ciepła 
W etapie pierwszym – zrealizowanym  
  CO-centralne ogrzewanie  QCo= 160 kW  
  CT-ciepło technologiczne dla wentylacji  QCT= 180 kW 
  CW- przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej Qcwmax/Qcw.śr= 180/72kW 
 
W etapie drugim – projektowanym:  
  CT-ciepło technologiczne dla wentylacji  QCT= 350,4 kW  
  CTB- ciepło technologiczne dla podgrzania wody basenowej w wymiennikach pierwotnych  
                           eksploatacja podstawowa /wymiana wody 
       basen pływacki                  QCTB1      130 kW   /   370 kW  
       basen szkoleniowy            QCTB2       50 kW   /   110 kW 
Ze względu na to, Ŝe ogrzewanie wody przy jej wymianie nie będzie przebiegało jednocześnie dla obu obiegów basenowym, maksymalne 
zapotrzebowanie ciepła technologicznego ze strony instalacji CTB wynosi 370 kW i występować będzie rzadko, natomiast maksymalne 
zapotrzebowanie eksploatacyjne ze strony tej instalacji wyniesie 180 kW 
  CW- przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej Qcwmax/Qcw.śr= 201/80kW 
W etapie drugim wystąpi jedynie nieznaczny wzrost zapotrzebowania na ciepło dla celów instalacji grzewczej ogrzewającej budynek (CO); 
zapotrzebowanie to zostanie pokryte przez istniejący obieg i wymiennik modułu węzła zrealizowanego w etapie pierwszym  
 
Łączny bilans ciepła dla całego budynku: 
ΣQ=520+921,4=1441,4 kW 
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9.3.3. Rozbudowa instalacji węzła cieplnego 
Istniejąca instalacja węzła, zrealizowana w etapie pierwszym, stanowi zestawione w jedną bryłę 3 moduły (CO+CT+CW) z zasobnikiem z 
wymiennikami płytowymi, pompami elektronicznymi i kompletną automatyką pogodową ( zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi) 
sterującą utrzymaniem parametrów na zadanym poziomie.  
 
Projektuje się rozbudowę węzła o drugą bryłę którą będą stanowiły zestawione ze sobą kolejne 3 moduły -CT+CTB+CW z zasobnikiem. 
Moduły będą się składały z wymienników płytowych, pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, armatury i elementów automatyki. Rozbudowany 
węzeł będzie wyposaŜony w kompletną automatyką pogodową ( zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi) sterującą utrzymaniem 
parametrów na zadanym poziomie.  
 
Praca wszystkich modułów węzła będzie monitorowana. 
Zabezpieczenie kaŜdego z modułów węzła przed wzrostem ciśnienia i temperatury systemu zamkniętego, za pomocą zaworów 
bezpieczeństwa i naczyń przeponowych. Pomiar ilości ciepła dostarczanego do kaŜdej gałęzi będzie prowadzony przy uŜyciu liczników ciepła 
ultradźwiękowych. 
Gałęzie ciepłej wody uŜytkowej obu modułów i ciepła technologicznego dla instalacji basenowych modułu drugiego będą wspomagane przez 
istniejącą instalację solarną. 
 
9.4. Instalacja solarna 
W pierwotnym projekcie zaprojektowano instalację kolektorów słonecznych o mocy cieplnej 119 kW. W ramach realizacji etapu pierwszego 
wykonano instalację solarną w skład której weszło 36 szt. kolektorów płaskich, podgrzewacze cw. 2szt. po 2m3, grupa pompowa solarna, 
sterownik oraz urządzenia regulujące i kontrolno-zabezpieczające. Ciepło z instalacji jest wykorzystywane do podgrzewu ciepłej widy 
uŜytkowej. Nadmiar ciepła jest odprowadzany do atmosfery przez instalację zabezpieczającą z aparatem grzewczym. 
Instalacja wykonana w etapie pierwszym moŜe wytwarzać moc cieplną max 66,78 kW i uzyskać rocznie ok. 70 150 kWh mocy cieplnej. 
W etapie drugim po przeprowadzeniu analizy energetycznej projektuje się pozostawienie instalacji w części wytwarzającej energię i 
rozbudowę instalacji w części dystrybucyjnej tak by wytwarzana moc cieplna była wykorzystywana dla podgrzania ciepłej wody dla części 
budynku mieszczącej pływalnię oraz dla podgrzewania wody basenowej. Instalacja solarna zostanie dostosowana do realizacji wyŜej 
wymienionych zadań. Liczba kolektorów nie ulegnie zmianie. Tym samym w stosunku do projektu pierwotnego ogranicza się moc cieplną 
instalacji ze 119 do 66,78 kW. 
 
9.5. Instalacje cieplne 
 
9.5.1. Informacje ogólne i załoŜenia do obliczeń 
Budynek KCS jest połoŜony w I strefie klimatycznej zgodnie z PN- 82/B-2403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”. 
Projektowa średnia temperatura zewnętrzna w zimie dla tej strefy wynosi -16’C a średnia roczna temperatura zewnętrzna 7,7’C (w 
oparciu o dane ze stacji meteorologicznej Gdańsk i aktynometrycznej Gdynia).  
Budynek charakteryzuje się średnią masywnością konstrukcji i brakiem osłonięcia (z uwagi na bliskość morza) 
Obliczenia oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przyjęto wg PN-EN ISO 6946. 
Graniczne współczynniki przenikania przegród budowlanych przyjęto wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. (Dz. U. 75/2002) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz późniejszymi 
zmianami.  
Budynek będzie ogrzewany za pomocą: 
- grzejników konwekcyjnych (pomieszczenia ogólne i techniczne)  
- ogrzewania podłogowego (pomieszczenie ogólne szatni basenowych)  
- ogrzewania powietrznego (hale basenowe) 
- kurtyna powietrzna (przedsionek) 
 
Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla zrealizowanego Etapu I: 
1 ściana zewnętrzna     U = 0,18 W/(m2 *K) < Umax=0.3 W/(m2 *K) 
2 ściana zewnętrzna np. w hali sportowej (o ti=16’C)  U = 0,18W/(m2 *K) < Umax=0.65 W/(m2 *K) 
3. okna i świetliki      U = 1,30 W/(m2 *K) < Umax=1.7 W/(m2 *K) 
4.  okna w hali sportowej i siłowni (o ti=16’C)   U = 1,30 W/(m2 *K) < Umax=2,6 W/(m2 *K) 
5. drzwi zewnętrzne      U = 1,80 W/(m2 *K) < Umax=2,6 W/(m2*K) 
6. dach nad hallem     U = 0.17 W/(m2 *K) < Umax=0.25 W/(m2 *K) 
7. dach nad siłownią i salami sportowymi (o ti=16’C)  U = 0.17 W/(m2 *K) < Umax=0.50 W/(m2 *K) 
8. podłoga na gruncie w parterze    U = 0.31 (W/m2 *K) < Umax=0.45 W/(m2 *K) 
9. podłoga w piwnicy     U = 0.28 (W/m2 *K) < Umax=0.45 W/(m2 *K) 

 
Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla Etapu II dla którego przyjęto parametry, 
które będą obowiązywały w 2017r.: 
1. ściana zewnętrzna     U = 0,14 W/(m2 *K) < Umax=0.23 W/(m2 *K) 
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2. okna                        U = 1,10 W/(m2 *K) = Umax=1.10 W/(m2 *K) 
3. świetliki      U = 1,30 W/(m2 *K) = Umax=1.30 W/(m2 *K) 
4. okna w hali basenowej (o ti=30’C)                    U = 1,30 W/(m2 *K)=< Umax=1,30 W/(m2 *K) 
5. drzwi zewnętrzne      U = 1,50 W/(m2 *K) =Umax=1,50 W/(m2*K) 
6. dach nad pływalnią, odnową biologiczną i hallem  U = 0.15 W/(m2 *K) < Umax=0.18 W/(m2 *K) 
7. podłoga w piwnicy     U = 0.20 (W/m2 *K) < Umax=0.45 W/(m2 *K) 
8. strop pod halami basenowymi    U = 0,52 (W/m2 *K) < Umax=1,00W/(m2 *K) 
 
Zestawienie temperatur w poszczególnych typach pomieszczeń 
1. basen pływacki       +30°C 
2. basen szkoleniowy      +30°C 
3. zespół natrysków basenowych    +27°C 
4. szatnie i przebieralnie basenowe    +24°C 
5. natryski, szatnie i przebieralnie hal sport. i zaplecza  +24°C 
6. biura, hall główny, korytarze i pomieszczenia ogólne  +20°C 
7. łazienki ogólne, WC     +20°C 
8.    hale sportowe, siłownia     +16°C 
9 wentylatornia, magazyn oleju    +16°C 
 
9.5.2. Instalacje grzewcze 
Instalacja grzewcza będzie się składać z: 
1. obiegu centralnego ogrzewania (C.O.) 
2. obiegu ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej (CT) 
3. obiegu ciepła technologicznego na potrzeby technologii basenowej  (CTB) 
4. obiegu ciepła technologicznego na potrzeby przygotowania ciepłej wody uŜytkowej  (CTW) 

 
9.5.2.1. Obieg centralnego ogrzewania 
Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze dla części budynku projektowanej do realizacji w II etapie  będzie pokryte przez istniejący 
wymiennik ciepła dla instalacji c.o. zrealizowanej w I etapie, znajdujący się w węźle cieplnym. Istniejący wymiennik o mocy szczytowej 
200kW  zapewni potrzebną ilość ciepła równieŜ dla instalacji projektowanej dla drugiego etapu budowy budynku.  
W projekcie hali sportowej straty ciepła dla holu (pom. 102) wynoszą. 19320W 
Zapotrzebowanie na ciepło dla istniejącej hali basenowej wliczając hol nie przekracza 35kW 
W związku z tym zaprojektowany wymiennik ciepła w węźle cieplnym o maksymalnej mocy 200kW zapewni ilość mocy na potrzeby c.o. 
dla istniejącej hali i dla projektowanej rozbudowy. Łączne zapotrzebowanie mocy dla całego przedsięwzięcia szacuje się na 175kW 
 
Grzejnikami ogrzewane będą: sanitariaty, pomieszczenia biurowe, usługowe, techniczne, pomocnicze oraz część pomieszczeń 
komunikacyjnych. W szatni ogólnej będzie wykonane ogrzewanie podłogowe. 
Parametry czynnika grzewczego zasilającego grzejniki konwekcyjne – 60/40C. 
Parametry czynnika grzewczego zasilającego grzejniki płaszczyznowe – 50/40C. ObniŜenie temperatury na potrzeby ogrzewania 
podłogowego będzie realizowane poprzez zestaw mieszający z zaworem trójdrogowym dedykowany dla ogrzewania podłogowego. 
W pomieszczeniu przedsionka widowni nad drzwiami będzie zamontowana wodna kurtyna powietrzna. Nagrzewnica kurtyny powietrznej 
będzie zasilona w czynnik grzewczy z istniejącego obiegu instalacji ciepła technologicznego. Istniejący wymiennik ciepła na cele 
technologiczne został zaprojektowany z uwzględnieniem dodatkowego obciąŜenia w drugim etapie budowy kompleksu i nie wymaga 
dodatkowej rozbudowy. 
Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości zgodnej z PN.  
Do ogrzewania budynku (z wyjątkiem hal basenowych) przyjęto instalację grzejnikową dwururową wodną z rozdziałem dolnym o maks 
parametrach 60/40’C (regulowanych w sezonie grzewczym wg krzywej grzania).  
Instalację projektuje się wykonać z rur plastikowych (PE, PP) z wkładką stabilizującą łączonych na kształtki zgrzewane lub ściskane. 
Przewody będą prowadzone w przestrzeniach instalacyjnych (za obudowami) a w pomieszczeniach technicznych natynkowo. Część 
przewodów będzie prowadzona w podłodze w warstwach posadzkowych. Na przejściach przez przegrody oddzielenia 
przeciwpoŜarowego projektuje się zamontować uszczelnienia lub opaski przeciwpoŜarowe. 
Regulacja instalacji zaworami regulacyjnymi równowaŜącymi oraz armaturą przy grzejnikach.  
Wszystkie grzejniki z zaworami termostatycznymi lub wkładkami zaworowymi naleŜy wyposaŜyć w głowice termostatyczne. Wszystkie 
głowice termostatyczne w pomieszczeniach ogólnodostępnych naleŜy wyposaŜyć w zabezpieczenia antywandaliczne.  
 
Do ogrzewania projektuje się grzejniki  
- w pomieszczeniach technicznych, administracyjnych i pomieszczeniach biurowych – grzejniki profilowane, stalowe, wyposaŜone w 

osłony boczne oraz tzw. grill.  
- W pomieszczeniach mokrych tj. szatnie oraz natryski, grzejniki w wykonaniu ocynkowanym ogniowo. 
- w pomieszczeniu szatni ogólnej ogrzewanie płaszczyznowe 
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Wszystkie przewody projektuje się zaizolować termicznie. 
Izolacja termiczna rurociągów prowadzonych natynkowo – otulinami termoizolacyjnymi z pianki kauczukowej 
Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414:styczeń1999 „Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. Urządzenia do stabilizacji ciśnienia zlokalizowane 
będą w węźle ciepłym. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w klasie ciśnienia, co najmniej PN6 oraz powinny być 
przystosowane do pracy przy temperaturze czynnika roboczego nie niŜszej niŜ 90oC.  
Kompensacja przewodów od wydłuŜeń termicznych będzie realizowana poprzez tzw. samokompensację. Zaleca się stosowanie 
prefabrykowanych punktów stałych. 
 
9.5.2.2. Obieg ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji 
Na potrzeby ciepła technologicznego dla wentylacji dla projektowanej w II etapie części budynku w węźle cieplnym zostanie wybudowany 
wymiennik ciepła. Instalacja ciepła technologicznego będzie doprowadzała czynnik grzewczy z węzła cieplnego do zlokalizowanych w 
dwóch wentylatorniach central wentylacyjnych. 
Temperatura czynnika grzewczego – 60/40’C 
Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości zgodnej z PN. 
KaŜda centrala wentylacyjna wyposaŜona będzie w węzeł regulacyjny składający się z: zaworu regulacyjnego na powrocie, zaworu 
trójdrogowego mieszającego na zasileniu, pompy obiegowej oraz armatury regulacyjnej, odcinającej i spustowej.  
 
Zapotrzebowanie na moc nagrzewnic central wentylacyjnych 
NW1 - moc wymiennika 171,2kW;  
NW2 - moc wymiennika 68,5kW;  
NW7A - moc wymiennika 39,3kW;   
NW8 - moc wymiennika 25,8kW;   
NW9 - moc wymiennika 7,3kW; 
NW10 - moc wymiennika 19,4kW;   
NW11 - moc wymiennika 8,8kW;   
NW12 - moc wymiennika 4,3kW;   
N13W13 - moc wymiennika 5,8kW;   
 
Suma - moc wymienników 350,4kW      
 
Rurociągi projektuje się z  rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 łączonych przez spawanie posiadających świadectwo 
jakościowe ZETOM.  
Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu z tworzywa sztucznego. 
Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414:styczeń1999 „Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Urządzenia do stabilizacji ciśnienia zlokalizowane 
będą w węźle cieplnym. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w klasie ciśnienia, co najmniej PN6 oraz powinny być 
przystosowane do pracy przy temperaturze czynnika roboczego nie niŜszej niŜ 90oC.  
Kompensacja przewodów od wydłuŜeń termicznych będzie realizowana poprzez tzw. samokompensację. Zaleca się stosowanie 
prefabrykowanych punktów stałych. 
 
9.5.2.3. Obieg ciepła technologicznego dla potrzeb instalacji wody basenowej 
Na potrzeby ciepła technologicznego dla instalacji wody basenowej w węźle cieplnym zostanie wybudowany wymiennik ciepła. Instalacja 
ciepła technologicznego doprowadzi czynnik grzewczy z węzła cieplnego do wymienników ciepła zlokalizowanych w filtrowni.  
Temperatura czynnika grzewczego – 55/40oC.  
Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości zgodnej z PN. 
KaŜdy z odbiorników (wymienników) wyposaŜony będzie w zawór regulacyjny na powrocie, zawór dwudrogowy z siłownikiem na zasileniu 
oraz armaturę odcinającą.  
Rurociągi projektuje się z  rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 łączonych przez spawanie posiadające świadectwo 
jakościowe ZETOM.  
Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu z tworzywa sztucznego. 
Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414:styczeń1999 „Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Urządzenia do stabilizacji ciśnienia zlokalizowane 
będą w węźle cieplnym. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w klasie ciśnienia, co najmniej PN6 oraz powinny być 
przystosowane do pracy przy temperaturze czynnika roboczego nie niŜszej niŜ 90oC.  
Kompensacja przewodów od wydłuŜeń termicznych będzie realizowana poprzez tzw. samokompensację. Zaleca się stosowanie 
prefabrykowanych punktów stałych. 
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9.5.2.4. Obieg ciepła technologicznego dla potrzeb c.w.u. 
Na potrzeby CWU zostanie wybudowany nowy wymiennik ciepła w węźle cieplnym. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na CWU 
wynosi 201kW 
 
9.6. Instalacja chłodnicza 
 
W pierwotnym projekcie budowlanym zaprojektowano Instalację chłodniczą która doprowadzała czynnik chłodniczy z pompy ciepła 
zlokalizowanej w pomieszczeniu pompy ciepła do zlokalizowanych w dwóch wentylatorniach central wentylacyjnych. 
Ze względu na zaniechanie produkcji energii ze spalania gazu i przyłączenie budynku do sieci miejskiej o korzystniejszej charakterystyce 
zyŜycia energii pierwotnej i etapową realizację budynku system wytwarzania chłodu zmieniono na rozproszony lokalnie powiązany 
bezpośrednio z przygotowaniem powietrza w centralach wentylacyjnych i odprowadzający nadmiar zysków ciepła z pomieszczeń 
technicznych i uŜytkowych.  
 
9.7. Instalacje zimnej wody 
 
9.7.1. Źródło wody  
Zgodnie z warunkami technicznymi nr WEN-1925/12/Fax wydanymi 16.02.2012 przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni źródłem 
wody na cele bytowo gospodarcze i technologiczne oraz uzupełniania zbiorników przeciwpoŜarowych  dla budynku KCS jest sieć 
wodociągowa dn250mm zlokalizowana w ulicy Grudzińskiego i zasilana z ujęcia portowego. Woda z sieci jest doprowadzona do budynku 
poprzez przyłącze i komorę wodomierzową. 
Projektowana w II etapie część budynku będzie przyłączona do wewnętrznej instalacji wodociągowej części zrealizowanej w I etapie. 
 
9.7.2. Trasa instalacji zimnej wody uŜytkowej  
Instalacja wodociągowa będzie poprowadzona do filtrowni gdzie nastąpi jej rozdzielenie na  

• Instalację wody uŜytkowej,  
• instalację technologiczną basenową i uzupełniania wody w zbiornikach przeciwpoŜarowych 

 
Na instalacji wody uŜytkowej zrealizowanej w I etapie znajduje się zestaw podnoszenia ciśnienia, który zapewni odpowiednie parametry 
projektowanej pracy instalacji równieŜ dla części do realizacji w II etapie. 
Instalację projektuje się poprowadzić przewodami zimnej wody uŜytkowej do zlokalizowanych w węzłach sanitarnych baterii oraz  do 
węzła cieplnego do projektowanego dla części budynku realizowanej w II etapie odrębnego podgrzewacza ciepłej wody uŜytkowej. 
Przewody instalacji wodociągowych projektuje się wykonać z rur z tworzyw sztucznych PE PP (cwu i zwu) zaizolowanych otulinami z 
pianki polietylenowej lub kauczukowej.  
Przewody główne i piony zimnej wody projektuje się poprowadzić  w układzie rozgałęźno-pierścieniowym natynkowo w przestrzeniach 
nad sufitem podwieszonym i za obudowami. W pomieszczeniach technicznych przewody projektuje się prowadzić natynkowo. 
Podłączenia poszczególnych przyborów oraz piony i poziomy dla hydrantów podtynkowych projektuje się w bruzdach ściennych lub za 
obudowami. 
 
Instalacja technologiczna oraz uzupełniania zbiorników przeciwpoŜarowch będzie zabezpieczona na odgałęzieniach od instalacji zwu 
zaworami zwrotnymi antyskaŜeniowymi typu BA. 
Instalacja uzupełniania wody w zbiornikach p.poŜ. będzie połączona z układem instalacji technologicznej basenowej i osobno 
opomiarowana (wodomierz róŜnicowy dla określenia opłaty za ścieki sanitarne).  
Zimna woda uŜytkowa będzie kierowana do centrali odzysku ciepła ze ścieków w celu wstępnego podgrzewu na cele technologii 
basenowej w układzie uzupełniania ubytku wody w obiegach. 
 
9.7.3. Bilanse 
 
Bilanse dobowe i godzinowe wody zimnej 
Godzinowy wypływ wody z prysznicy basenowych (dla 1 qsr=0,2 l/s); 
Gh,max,b= 0,2l/s x 60s/min x 8min x 60 osób/h = 5760 l/h 
 
Godzinowy wypływ dla toalet ogólnych 
Gd,sr= 100l/d x 10szt = 1000l/d    -> Gh,max= Nh x Nd x Gsr,d / (16 h/d) =3 x ( 1,3 x 1000l/h)/(16h/d ) = 244 l/h 
 
Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej dla celów porządkowych  
Powierzchnie zmywalne - 50% całej powierzchni pływalni 4000m2 
Gd,max=2500m2 x 1dm3/m2,d = 2000 dm3/d  ->  Gh,max= Nd x Gsr,d / (3 h/d) = ( 1,3 x 2000l/h)/(3h/d )= 870l/h      
 
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimną wodę do celów bytowo gospodarczych: 
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Ghmax =10800+244+870 =11 914 dm3/h 

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na zimną wodę do celów bytowo gospodarczych: 
Ghśr= 11 914 /3 = 3971 dm3/h   dla Nh=3,0 
 
Dobowe zapotrzebowanie zimnej wody dla pływalni: 
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimną wodę do celów bytowo gospodarczych: 
Gdmax= 3971 x 16h/d = 63,5 m3/d 
Średnie dobowe zapotrzebowanie na zimną wodę do celów bytowo gospodarczych: 
Gdśr= 63,5 / 1,3 =48,9 m3/d              Nd=1,3 
 
Bilanse sekundowe wody zimnej 
Obliczenie przepływu wody zimnej do celów bytowo gospodarczych dla KCS 

Nazwa przyboru qn ilość Σ θν 

PIĘTRO 

Natrysk-bat czas dla niepełnosprawnych (węzeł sanitarny) 0,2 2 0,4 

Natrysk-bat czas  (węzeł sanitarny) 0,2 4 0,8 

Natrysk-bat czas (odnowa biologiczna) 0,3 3 0,9 

Natrysk-bat czas (łazienki instruktorów) 0,2 3 0,6 

Zlew porządkowy 0,14 2 0,28 

pisuar (łazienka instruktorów) 0,14 1 0,14 

Umywalka blatowa (kuchnia) 0,14 1 0,14 

Zlewozmywak (kuchnia) 0,14 2 0,28 

Umywalki wiszące 0,14 3 0,42 

Umywalki wiszące dla niepełnosprawnych 0,14 3 0,42 

Miska ustępowa  0,13 3 0,39 

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych 0,13 2 0,26 

PARTER 

Natrysk-bat czas dla niepełnosprawnych (zespoły sanitarne) 0,2 2 0,4 

Natrysk-bat czas  (zespoły sanitarne) 0,2 16 3,2 

Natrysk-bat czas  (zaplecze ratowników) 0,2 1 0,2 

Zlew porządkowy 0,14 1 0,14 

umywalka blatowa (zespoły sanitarne) 0,14 4 0,56 

Umywalki wiszące  (zaplecze ratowników) 0,14 1 0,14 

Pisuar (parter) 0,14 2 0,28 

Pralka 0,15 2 0,3 

Miska ustępowa  0,13 3 0,39 

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych 0,13 2 0,26 

PIWNICA 

Natrysk-bat czas (szatnie personelu piwnic) 0,2 2 0,4 

Umywalki wiszące  (szatnie personelu piwnic, pokój socjalny) 0,14 3 0,42 

Natrysk ratunkowy 0,2 1 0,2 

Zlewozmywak 0,14 2 0,28 
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Zlew kwasoodporny  0,14 2 0,28 

Miska ustępowa  0,13 2 0,26 

RAZEM 12,74 
         
Obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do celów bytowo gospodarczych 
Gobl.(bg) = (0,698 * (Σqn) ^0,5 -0,12) + Gprysz = (0,698 * ( 9,14^ 0,5 - 0,12) + 3,6 =2,61+ 3,6= 5,62 l/s 
 
Obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do technologicznych eksploatacyjnych 
Gobl.(techn.eksploatacyjne) = 0,03m3/os x 75os/h = 2,25m3/h = 0,63 l/s 
 
Obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do uzupełniania wody po płukaniu filtrów 
Gobl.(uzupełnianie wody) = 122m3/tydzień = 17,4m3/d = 0,2 l/s 
 
Obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody do napełniania basenu 
Gobl.(napełniania basenu) = 1102,5m3 /  72h  = 15,3m3/h = 4,25 l/s 
 
Całkowite sekundowe zapotrzebowanie na wodę do celów bytowo gospodarczych i technologicznych 
Gobl.(bg)+ Gobl.(techn.eksploatacyjne)+ Gobl.(uzupełnianie wody) = 7,37+0,2+0,63= 8,20 l/s 
 
9.7.4. Baterie i armatura projektowane w części budynku realizowanej w II etapie 

• Bateria prysznicowa mieszająca przyciskowa podtynkowa 
• Bateria prysznicowa mieszająca przyciskowa podtynkowa z przyciskiem bocznym, węŜem i wylewką słuchawkową dla 

niepełnosprawnych 
• Bateria umywalkowa elektroniczna mieszająca przyciskowa 
• Bateria zlewowa ścienna 
• Natrysk ratunkowy G=1,5-2,1 l/s z oczomyjką współpracujący z zaworem termostatycznym mieszającym o temp. 15-37’C i 

reduktorami ciśnienia 5bar>p>2bar (zalecane 3bary) 
• Natryski panelowe do odnowy biologicznej 
• Zawór zwrotny antyskaŜeniowy typu BA dla instalacji technologicznej 
• Zawór zwrotny antyskaŜeniowy typu EA dla instalacji cwu 

 
Przybory i baterie 
- Zlew - kwasoodporny z otworem; mocowany do ściany na  śruby. Podłączenie wody za pomocą baterii umywalkowej ściennej 

jednouchwytowej; z perlatorem. Podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon plastikowy zlewowy. 
Wysokość montaŜu wierzchu zlewu ok. 50-60 cm nad podłogą. MontaŜ baterii ok. 90cm nad podłogą 

- Zlewozmywak - stalowy nierdzewny z komorą i ociekaczem, z otworem; mocowany do blatu Podłączenie wody za pomocą baterii 
zlewowej jednouchwytowej z montaŜem jednootworowym (sztorcowej); z perlatorem oraz giętkimi węŜykami przyłączeniowymi i 
systemem szybkiego montaŜu.  WęŜyki podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” (cwu i zwu). 
Podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon plastikowy zlewowy. 
Wysokość montaŜu wierzchu zlewozmywaka na blacie ok. 80 cm nad podłogą. 

- Umywalka -  (o wym.49x42cm) ceramiczna biała z otworem; w komplecie z półpostumentem; mocowana do ściany na  śrubach. 
Podłączenie wody za pomocą baterii umywalkowej antywandalicznej przyciskowej czasowej z regulacją temperatury z montaŜem 
jednootworowym (sztorcowej); z perlatorem oraz giętkimi węŜykami przyłączeniowymi i systemem szybkiego montaŜu.  WęŜyki 
podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” (cwu i zwu). Podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon 
plastikowy umywalkowy ukryty za postumentem. 
Wysokość montaŜu wierzchu umywalki ok. 80 cm nad podłogą. 

- Umywalka blatowa - biała z otworem; mocowana do blatu Podłączenie wody za pomocą baterii umywalkowej antywandalicznej 
przyciskowej czasowej z regulacją temperatury z montaŜem jednootworowym (sztorcowej); z perlatorem oraz giętkimi węŜykami 
przyłączeniowymi i systemem szybkiego montaŜu.  WęŜyki podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” 
(cwu i zwu). Podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon z poziomym odejściem; mosięŜny, chromowany. 
Wysokość montaŜu wierzchu umywalki na blacie ok. 80 cm nad podłogą. 

- Umywalka dla niepełnosprawnych - (o wym.65x56cm) ceramiczna biała wisząca z otworem; mocowana do ściany na  śrubach. 
Podłączenie wody za pomocą jednouchwytowej baterii umywalkowej (dla niepełnosprawnych) z montaŜem jednootworowym z 
perlatorem, głowicą ceramiczną oraz z zestawem odpływowym z drąŜkiem pociąganym i podłączeniem poprzez giętkie węŜyki 
przyłączeniowei i system szybkiego montaŜu.  WęŜyki podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” (cwu 
i zwu).  Podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon z poziomym odejściem; mosięŜny, chromowany przeznaczony do umywalek dla 
niepełnosprawnych; 
Wysokość montaŜu wierzchu umywalki < 80cm nad podłogą (przestrzeń na nogi > 67cm). 
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- Natrysk podtynkowy – Podłączenie wody do przycisku ściennego/baterii czasowej mieszającej (ok.30s) przyciskowej natryskową 
antywandalicznej zlokalizowanej w skrzynce wodoszczelnej z maskownicą mosiądz/chrom 160x220mm) oraz wylewką dyfuzorową. 
Połączenie wylewki z baterią czasową przewodem Dz16. Odpływ do kanalizacji poprzez wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z 
kratką i ramką ze stali nierdzewnej 15x15cm i  odpływem dn50 
Wysokość montaŜu przycisku ok. 110cm nad podłogą a wylewki ok. 210cm. 

- Natrysk podtynkowy dla niepełnosprawnych – Podłączenie wody do przycisku ściennego/baterii czasowej mieszającej (ok.30s) 
przyciskowej natryskowej antywandalicznej zlokalizowanej w skrzynce wodoszczelnej z maskownicą mosiądz/chrom 160x220mm) 
oraz wylewką słuchawkową z węŜem elastycznym i mocowaniem słuchawki. Odpływ do kanalizacji poprzez brodzik przejazdowy i 
wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z kratką i ramką ze stali nierdzewnej 15x15cm oraz odpływem dn50. 
Wysokość montaŜu przycisku ok. 80cm nad podłogą. 

- Miska ustępowa - wisząca, ceramiczna, z płuczką zbiornikową do zamocowania i zabudowy wewnątrz stelaŜa. Podłączenie wody za 
pomocą kurka kulowego kątowego dn15 z elastycznym węŜykiem. Przycisk antywandaliczny.. Podłączenie kanalizacyjne poprzez 
adapter z uszczelką gumową.  
Wysokość montaŜu wierzchu miski ok. 45cm nad podłogą. 

- Miska ustępowa  dla niepełnosprawnych - o dł.70cm ,wisząca, ceramiczna, z płuczką zbiornikową do zamocowania i zabudowy 
wewnątrz stelaŜa. Podłączenie wody za pomocą kurka kulowego kątowego dn15 z elastycznym węŜykiem. Podłączenie 
kanalizacyjne poprzez adapter z uszczelką gumową. Przycisk antywandaliczny. 
Wysokość montaŜu wierzchu miski ok. 48cm nad podłogą. 

- Pisuar – ceramiczny , biały,  baterią czasową przyciskową pisuarową i zamknięciem antywandalicznym. Podłączenie kanalizacyjne 
poprzez syfon kanalizacyjny podtynkowy. 

- Natrysk ratunkowy – Zgodny z PN-EN15154-1 i PN-EN15154-1 o wydajności G=1,5-2,1 l/s z oczomyjką, współpracujący z zaworem 
termostatycznym mieszającym o temp. 15-37’C i reduktorami ciśnienia 5bar>p>2bar (zalecane 3bary) zlokalizowany w 
pomieszczeniu korektora pH. Odpływ do studzienki bezodpływowej o pojemności min 100 l. 
Wysokość montaŜu spodu wylewki natrysku ok. 220cm(+/-10cm) a wierzchu wylewek oczomyjki 100cm (+/-10cm). Wymagana 
wysokość pomieszczenia >250cm. Uruchomienie natrysku stopą a oczomyjki ręcznie a obu poprzez pociągnięcie trójkątnego 
uchwytu. 

- Natrysk panelowy na ciepłą i zimną wodę z deszczownicą  dopasowany do wystroju odnowy biologicznej. Odpływ do kanalizacji 
poprzez wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z kratką i ramką ze stali nierdzewnej 15x15cm oraz odpływem dn50. 

- Natrysk panelowy schładzający na zimną wodę z deszczownicą dopasowany do wystroju odnowy biologicznej. Odpływ do 
kanalizacji poprzez wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z kratką i ramką ze stali nierdzewnej 15x15cm oraz odpływem dn50. 

– Zawory czerpalne – w pomieszczeniu porządkowym – zawór ścienny dn15 ze złączką do węŜa i zaworem zwrotnym 
antyskaŜeniowym typu HA dn15 wyposaŜony w chromowaną rozetę. 

 
9.7.5. Instalacja hydrantowa wewnętrzna 
 
9.7.5.1. Trasa instalacji hydrantowej  
Źródłem wody dla instalacji hydrantowej wewnętrznej jest  prostopadłościenny zbiornik poŜarowy bezciśnieniowy o poj. 8m3., 
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym nr 153 na parterze w części budynku zrealizowanej w I etapie. Wydatek i ciśnienie w 
instalacji jest zapewniany przez zestaw podnoszenia ciśnienia. Od zestawu podnoszenia ciśnienia instalacja poprowadzona jest do 
poszczególnych hydrantów wewnętrznych. 
Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Projektowana instalacja hydrantowa jest w układzie 
pierścieniowym. 
Instalacja hydrantowa dla projektowanej do realizacji w II etapie części budynku będzie prowadzona od istniejącej instalacji. Trasa 
nowoprojektowanej instalacji będzie tworzyć pierścień łączący się na poziomie kondygnacji piwnic.  
Istniejący zrealizowany w I etapie zestaw hydroforowy zapewnia wydajność 2l/s i ciśnienie na zaworze hydrantowym P=0,2 MPa 
rozbudowa instalacji nie wpłynie na jego prawidłowe działanie. 
 
Zapotrzebowanie wody dla instalacji 
Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpoŜarowych wewnętrznych wynosi 2 l/s (przy jednoczesnym działania dwóch hydrantów, dla 
całego budynku) 
 
9.7.5.2. Elementy instalacji hydrantowej 
 
HP-N-25-G – Hydranty natynkowe dn25 wyposaŜone w zawór dn25, wąŜ półsztywny 30m i prądownicę i umieszczone w szafce 
hydrantowej z gaśnicą i czujnikiem otwarcia. Zasięg hydrantu wynosi 33m. 
Szafki hydrantowe umieszczone na basenie projektuje się wykonać w klasie  korozyjności 4. 
 
HP-W-25-G – Hydranty wnękowe dn25 wyposaŜone w zawór dn25, wąŜ półsztywny 30m i prądownicę i umieszczone w szafce 
hydrantowej z gaśnicą i czujnikiem otwarcia. Zasięg hydrantu wynosi 33m. 
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9.8. Instalacja ciepłej wody 
 
Zaopatrzenie realizowanej w II etapie części budynku w ciepłą wodę zaprojektowano ze zlokalizowanego w węźle cieplnym wymiennika 
CWU na potrzeby basenu. 
Ciepła woda będzie rozprowadzona przewodami z tworzyw sztucznych z wkładką stabilizacyjną wzdłuŜ przewodów zwu do 
zlokalizowanych w węzłach sanitarnych basenu i odnowy biologicznej, pryszniców i umywalek. 
W ramach instalacji cwu projektuje się takŜe zastosowanie przewodów cyrkulacyjnych umoŜliwiających utrzymanie stałej temperatury 
wody ciepłej na poziomie 55-60’C . 
Przewiduje się takŜe moŜliwość dezynfekcji termicznej instalacji poprzez czasowe podwyŜszenie temperatury cwu do 70-80’C. Instalację 
cwu projektuje się wyposaŜyć w zabezpieczenia uniemoŜliwiające poparzenie się. 
W natryskach projektuje się zastosowanie baterii czasowych przyciskowych z mieszaczem i ograniczeniem temperatury wypływu. 
 
Bilans sekundowy wody ciepłej 

Nazwa przyboru qn ilość Σ qn 

PIĘTRO 

Natrysk-bat czas dla niepełnosprawnych (węzeł sanitarny) 0,12 2 0,24 

Natrysk-bat czas  (węzeł sanitarny) 0,12 4 0,48 

Natrysk-bat czas (odnowa biologiczna) 0,15 3 0,45 

Natrysk-bat czas (łazienki instruktorów) 0,12 3 0,36 

Zlew porządkowy 0,07 2 0,14 

pisuar (łazienka instruktorów) 0,07 1 0,07 

Umywalka blatowa (kuchnia) 0,07 1 0,07 

Zlewozmywak (kuchnia) 0,07 2 0,14 

Umywalki wiszące 0,07 3 0,21 

Umywalki wiszące dla niepełnosprawnych 0,07 3 0,21 

PARTER 

Natrysk-bat czas dla niepełnosprawnych (zespoły sanitarne) 0,12 2 0,24 

Natrysk-bat czas  (zespoły sanitarne) 0,12 16 1,92 

Natrysk-bat czas  (zaplecze ratowników) 0,12 1 0,12 

Zlew porządkowy 0,07 1 0,07 

umywalka blatowa (zespoły sanitarne) 0,07 4 0,28 

Umywalki wiszące  (zaplecze ratowników) 0,07 1 0,07 

Pisuar (parter) 0,07 2 0,14 

PIWNICA 

Natrysk-bat czas (szatnie personelu piwnic) 0,12 2 0,24 

Umywalki wiszące  (szatnie personelu piwnic, pokój socjalny) 0,07 3 0,21 

Zlewozmywak 0,07 2 0,14 

Zlew kwasoodporny  0,07 2 0,14 

RAZEM 5,9 
  
Obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie ciepłej wody do celów bytowo gospodarczych 
Gobl.(h) = 0,698 * (Σqn.bas ) ^0,5 -0,12 + Gpryszn = 0,698 * ( 4,0)^ 0,5 - 0,12 + 1,344 = 1,22+1,34=3,20 l/s 
 
ZuŜycie ciepłej wody: 
a) średnie  Qh śr = 0,4  Qh maks = 65 kW 
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b) maksymalne: Qh maks: 
- hale basenowe 48 os/h  8 min  0,2 l/s  4,2 kJ/kgK x (40-10K) = 161,3kW 
Dzienne zapotrzebowanie ciepłej wody przyjęto na poziomie V = 15,9 m3/dobę. 
 
ZuŜycie ciepłej wody: 
a) średnie Qh śr = 0,4  Qh maks = 80 kW 
b) maksymalne: Qh maks= ok. 201kW, w tym: 
- hale basenowe 60 os/h  8 min  0,2 l/s  4,2 kJ/kgK x (40-10K) = 201kW 
Dzienne zapotrzebowanie ciepłej wody przyjęto na poziomie V = 17 m3/dobę. 
 
9.9. Instalacje kanalizacji  sanitarnej  
 
Usuwanie ścieków bytowo gospodarczych z części budynku projektowanej do realizacji w II etapie będzie realizowane poprzez przyłącze  
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
W wykonanej w I etapie części budynku projektuje się przebudowę instalacji kanalizacyjnej w związku z usunięciem pomieszczeń odnowy 
biologicznej i planowaną realizacją pierwotnie tam projektowanych pomieszczeń Sali seminaryjnej i bufetu.  
Instalacje wykonane w I etapie na potrzeby odnowy biologicznej zostaną zdemontowane. Pozostaną dwa piony kanalizacji sanitarnej 
zakończone wywiewką. 
Przybory sanitarne z bufetu zostaną podłączone do istniejących pionów i odprowadzone do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej 
odprowadzającego ścieki z hali sportowej. 
Ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych projektowane w II etapie części budynku będą odprowadzone poprzez piony kanalizacyjne do 
przewodów odpływowych, a następnie poza budynek do studzienek kanalizacyjnych na przyłączu. 
Ścieki szare z prysznicy basenowych (pom.168, pom.170 i pom.171) będą odprowadzone do zbiornika odzysku ciepła i wykorzystane do 
podgrzewu CWU. 
Ścieki z posadzek pomieszczeń technicznych i porządkowych będą odprowadzone zasyfonowanymi wpustami lub odwodnieniem 
liniowym grawitacyjnie do poziomów kanalizacji grawitacyjnej. 
W piwnicy w pomieszczeniach wentylatorni filtrowni magazynie korektora PH zostaną wybudowane studzienki bezodpływowe. Ścieki ze 
studzienek pompkami zostaną ciśnieniowo odprowadzone do kanalizacji.  
W pomieszczeniu wentylatorni i pomieszczeniu socjalnym techników basenowych zostaną zamontowane kompaktowe agregaty do 
podnoszenia ścieków. 
Do przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzone zostaną przelewy i spusty ze zbiorników przelewowych basenów pływackiego i 
rekreacyjno-szkoleniowego, ze zbiornika odzysku ciepła oraz z centrali do odzysku ciepła ze ścieków. 
 
Przewody kanalizacji bytowo gospodarczej projektuje się wykonać z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV (min SN2 w przypadku 
przewodów prowadzonych wewnątrz budynku oraz SN8 dla przewodów prowadzonych w ziemi) a w przypadku przewodów tłocznych z 
rur PE zgrzewanych. 
 
Bilans sekundowy ścieków bytowo gospodarczych  

Nazwa przyboru AWs ilość Σ AWs 

PIĘTRO 

Natrysk-bat czas dla niepełnosprawnych (węzeł sanitarny) 1 2 2 

Natrysk-bat czas  (węzeł sanitarny) 1 4 4 

Natrysk-bat czas (odnowa biologiczna) 1 3 3 

Natrysk-bat czas (łazienki instruktorów) 1 3 3 

Zlew porządkowy 1 2 2 

pisuar (łazienka instruktorów) 0,5 1 0,5 

Umywalka blatowa (kuchnia) 0,5 1 0,5 

Zlewozmywak (kuchnia) 1 2 2 

Umywalki wiszące 0,5 3 1,5 

Umywalki wiszące dla niepełnosprawnych 0,5 3 1,5 

Miska ustępowa  2,5 3 7,5 

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych 2,5 2 5 
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PARTER 

Natrysk-bat czas dla niepełnosprawnych (zespoły sanitarne) 1 2 2 

Natrysk-bat czas  (zespoły sanitarne) 1 16 16 

Natrysk-bat czas  (zaplecze ratowników) 1 1 1 

Zlew porządkowy 1 1 1 

umywalka blatowa (zespoły sanitarne) 0,5 4 2 

Umywalki wiszące  (zaplecze ratowników) 0,5 1 0,5 

Pisuar (parter) 0,5 2 1 

Pralka 1 1,5 1,5 

Miska ustępowa  2,5 3 7,5 

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych 2,5 2 5 

PIWNICA 

Natrysk-bat czas (szatnie personelu piwnic) 1 2 2 

Umywalki wiszące  (szatnie personelu piwnic, pokój socjalny) 0,5 3 1,5 

Natrysk ratunkowy 1 1 1 

Zlewozmywak 1 2 2 

Zlew kwasoodporny  1 2 2 

Miska ustępowa  2,5 2 5 

RAZEM 83,5 
 
Gs,byt = 0,7 x ∑AWs ^0,5=0,7 x 83,5 ^0,5=6,4 l/s 
 
Ilość ścieków bytowo gospodarczych odprowadzanych z budynku będzie wynosić: 
Sekundowo – Gk,s = 6,4 l/s 
Godzinowo – Gk,h = 13m3/h 
Dobowo – Gk,d = 55m3/d 
Rocznie – Gk,r = 18 150 m3/r 
 
Ilość ścieków bytowo technologicznych odprowadzanych z części  budynku przewidzianej do realizacji w etapie II pochodzących z : 
- spuszczania wody z niecki basenowej (1 raz/rok) Gk.tech.sp=  1030m3/48h = 5,9l/s = 1030 m3/rok 
- płukania filtrów  Gk.tech.filtr = 21,7 m3/d = 7161 m3/rok 
- wymiany wody Gk.tech.eksp =  0,27l/s = 1,3 m3/d = 429 m3/rok 
 
Ilość ścieków bytowo gospodarczych oraz technologicznych odprowadzanych z budynku pływalni będzie wynosić: 
Sekundowo – Gkc,s = 6,4 l/s 
Godzinowo – Gkc,h = 13,0m3/h 
Dobowo – Gkc,d = 55+21,7+1,3=78 m3/d 
Rocznie – Gkc,r =18150+7161+429=25740 m3/r 
 
9.10. Instalacje odwodnienia deszczowego 
 
Dach płaski nad częścią budynku projektowaną w II etapie będzie odwadniany instalacją deszczową podciśnieniową, za pomocą 
wpustów deszczowych. Od wpustów dachowych wody opadowe projektuje się odprowadzić systemem przewodów kanalizacyjnych 
polietylenowych zgrzewanych HDPE przeznaczonych do instalacji podciśnieniowych. Na przewodach będzie zastosowana izolacja 
termiczna,  oraz rozwiązania przeciwdrganiowe. 
Trzy wpusty dachowe istniejące nad pomieszczeniem holu 102 zostaną przesunięte w kierunku osi 14. Pozostaną one w istniejącym 
systemie podciśnieniowym połączonym z instalacją zrealizowaną w I etapie. 
Na dachach płaskich w ścianach attykowych projektuje się zlokalizować awaryjne otwory przelewowe. 
Wpusty dachowe projektuje się zastosować w wersji podgrzewanej. 
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System ten zapewni właściwe odwodnienie połaci dachowej, ograniczy zajętość kubatury przez przewody, ich średnicę oraz ilość izolacji 
termicznej zapobiegającej wykropleniu się wilgoci na przewodach kanalizacyjnych 
 
Ilość wód opadowych odprowadzanych z budynku : 
Gdeszcz = 2182 m2 x 0,8 x 0,03 l/s,m2 = 52,4  l/s. 
 
9.11. Wentylacja mechaniczna 
 
PoniŜej zestawiono dane wyjściowe do projektowania zgodne z normami i wytycznymi: 
• Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z PN-76/B-03420: zima: te = -16°C, φ=100%; lato: te= +30°C, φ=45%; 
• Ilość powietrza dla hali basenowej określono zgodnie z metodyką VDI 2089 8/94; 
• Instalacja wentylacji hal basenów będzie pracowała przy częściowej recyrkulacji powietrza. 
• Minimalna ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń stałego przebywania ludzi 30 m3/h; 
• Dla pomieszczeń sanitarnych zapewniona będzie wymiana powietrza w ilościach minimalnych: 50 m3/h dla pisuaru, 50 m3/h dla WC, 

100 m3/h dla natrysku; 
• Źródłem ciepła dla instalacji wentylacyjnej w sezonie grzewczym będzie instalacja ciepła technologicznego. 
• Hałas pochodzący od pracy urządzeń wentylacyjnych nie przekroczy wartości podanych w PN-87/B-02151/02 oraz w Dz.U. nr 120 z 

dnia 14-06-2007 r. poz. 826. 
• Czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej spełnia warunki określone w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002r. 

 
Dla pomieszczeń róŜniących się przeznaczeniem, klasą czystości lub czasem uŜytkowania zaprojektowano niezaleŜne zespoły wentylacji 
mechanicznej. 
Ilości powietrza wentylacyjnego oraz parametry klimatu dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w załączonej do projektu tabeli 
pomieszczeń. 
 
9.11.1.  Rozwiązania projektowe 
W etapie pierwszym zaprojektowano i zrealizowano wentylację mechaniczną części budynku zrealizowanej w I etapie. Objęła ona 
następujące zespoły wentylacyjne: 

Oznaczenie 
zespołu 

Opis funkcji 
Ilości powietrza 

Nawiew                Wyciąg            

- - m3/h m3/h 

NW3 WENTYLACJA GŁÓWNEJ SALI SPORTOWEJ 7100 7180 

NW4 WENTYLACJA BOCZNEJ SALI SPORTOWEJ 3500 3500 

NW5 WENTYLACJA SIŁOWNI I SALI WALKI WRĘCZ 4550 4500 

NW6 WENTYLACJA HALLU I SALI WYKŁADOWEJ 4460 1680 

NW7 
NAWIEW DO SZATNI I ODNOWY BIOL., WYWIEW Z WĘZŁÓW 

SANITARNYCH 
2920 5280 

W8 WYCIĄG Z WĘZŁA CIEPLNEGO   1100 

W9 WYCIĄG Z ROZDZIELNI EL.   120 

W16 WYWIEW ZE ŚMIETNIKA 104 - 220 

W18 WYWIEW Z POM. WODOMIERZA - 100 

 
W etapie II zaprojektowano następujące niezaleŜne systemy wentylacyjne obejmujące następujące pomieszczenia bądź grupy 
pomieszczeń: 
 
Oznaczenie 
zespołu 

Opis funkcji Ilości powietrza Uwagi 

Nawiew                Wyciąg            

- - m3/h m3/h   

NW1 WENTYALCJA HALI BASENU PŁYWACKIEGO 30000 30000   

NW2 WENTYALCJA HALI BASENU SZKOLENIOWEGO 12000 12000   
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NW7A NAWIEW DO SZATNI BASENU I ODNOWY BIOL., WYWIEW 
Z WĘZŁÓW SANITARNYCH 

4590 5540   

NW8 WENTYLACJA PODBASENIA I POM. TECHNICZNYCH 4270 3330   

N9 WENTYLACJA HALLU BASENOWEGO I POM. ADMIN. 1150     

NW10 WENTYLACJA WIDOWNI BASENU PŁYWACKIEGO 4080 4080   

NW11 WENTYLACJA ODNOWY BIOLOGICZNEJ 1000 800   

NW12 WENTYLACJA SALI SEMINARYJNEJ 1500 1500   

N13/W13 WENTYLACJA ZAPLECZA BUFETU 450 400   

          

W20 WYWIEW Z MAG. PODCHLORYNU - 260 w trybie awaryjnym 
520m3/h 

W21 MAGAZYN KOAGULANTA - 170 w trybie awaryjnym 
340m3/h 

W22 MAGAZYN KOREKTORA PH - 220 w trybie awaryjnym 
440m3/h 

W23 WYWIEW Z WC ZAPLECZA BUFETU - 50   

W24 WYWIEW Z KUCHNI INSTRUKTOROW - 100   

SUMA   59040 58450   

 
 
WENTYLACJA HALI BASENU PŁYWACKIEGO (NW1) 
Instalacja wentylacji hali basenu pływackiego ma za zadanie odprowadzić zyski wilgoci z pomieszczenia oraz utrzymać wymaganą 
temperaturę powietrza wewnętrznego. ZałoŜono obliczeniową temperaturę wewnętrzną na poziomie +30ºC (obliczeniowa temperatura 
nawiewu +40ºC). Zastosowano dwie centrale wentylacyjne o wydajności 15000 m3/h kaŜda, wyposaŜone w trójstopniowy odzysk ciepła 
realizowany przez wymiennik „HEAT PIPE”, pompę ciepła oraz częściową recyrkulację powietrza. Wydajność instalacji zapewni ok. 4 
wymiany w ciągu godziny. 
Ze względu na konieczność dokładnego osuszenia powietrza i utrzymania parametrów powietrza w hali basenu oraz wysokie wymagania 
dotyczące warunków pracy central wentylacyjnych projektuje się typowe centrale wentylacyjne basenowe wyposaŜone w fabryczną 
automatykę według następującej konfiguracji: 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu, 
- sekcja wymiennika „heat pipe”, 
- pompa ciepła, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja recyrkulacji z przepustnicami wielopłaszczyznowymi i siłownikami, 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
- własna rama nośna. 
Powietrze doprowadzane będzie przez szyny nawiewne umieszczone pod oknami w podwyŜszeniu ponad poziomem posadzki. 
Odległość osi szyn nawiewnych od okien – ok. 30cm. 
Wywiew zaprojektowano pod stropem hali przez kratki na kanałach wentylacyjnych. 
Centrale zlokalizowane będą w wentylatorni nr 026. Powietrze zewnętrzne pobierane będzie z czerpni ściennej i usuwane przez 
wyrzutnię dachową. Lokalizacja czerpni i wyrzutni spełnia wymagania zawarte w Warunkach Technicznych. 
Od strony czerpni, wyrzutni i instalacji zaprojektowano kulisowe tłumiki akustyczne. 
Instalacja będzie działać w trybie 24 h/d. 
 
WENTYLACJA HALI BASENU SZKOLENIOWEGO (NW2) 
Instalacja wentylacji hali basenu pływackiego ma za zadanie odprowadzić zyski wilgoci z pomieszczenia oraz utrzymać wymaganą 
temperaturę powietrza wewnętrznego. ZałoŜono obliczeniową temperaturę wewnętrzną na poziomie +30ºC (obliczeniowa temperatura 
nawiewu +40ºC). Zastosowano jedną centralę wentylacyjną o wydajności 12000 m3/h, wyposaŜoną w trójstopniowy odzysk ciepła 
realizowany przez wymiennik „HEAT PIPE”, pompę ciepła oraz częściową recyrkulację powietrza. Wydajność instalacji zapewni ok. 4,7 
wymian w ciągu godziny. 
Ze względu na konieczność dokładnego osuszenia powietrza i utrzymania parametrów powietrza w hali basenu oraz wysokie wymagania 
dotyczące warunków pracy central wentylacyjnych projektuje się typową centralę wentylacyjną basenową wyposaŜoną w fabryczną 
automatykę według następującej konfiguracji: 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu, 
- sekcja wymiennika „heat pipe”, 
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- pompa ciepła, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja recyrkulacji z przepustnicami wielopłaszczyznowymi i siłownikami, 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
- własna rama nośna. 
Powietrze doprowadzane będzie przez szyny nawiewne umieszczone pod oknami w podwyŜszeniu ponad poziomem posadzki. 
Odległość osi szyn nawiewnych od okien – ok. 30cm. 
Wywiew zaprojektowano pod stropem hali przez kratki na kanałach wentylacyjnych. 
Centrala zlokalizowana będzie w wentylatorni nr 026. Powietrze zewnętrzne pobierane będzie z czerpni ściennej i usuwane przez 
wyrzutnię dachową. Lokalizacja czerpni i wyrzutni spełnia wymagania zawarte w Warunkach Technicznych. 
Od strony czerpni, wyrzutni i instalacji zaprojektowano kulisowe tłumiki akustyczne. 
Instalacja będzie działać w trybie 24 h/d. 
 
WENTYLACJA SZATNI i WĘZŁÓW SANITARNYCH (NW7A) 
Zaprojektowano niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. W szatniach zapewniona zostanie wymiana 
powietrza w ilości min. 6 w/h dla szatni basenowych oraz 4 w/h dla pozostałych szatni. Wywiew odbywał się będzie przez przyległe węzły 
sanitarne w ilości min. 30 m3/h na pisuar, 50 m3/h na WC i 100 m3/h na natrysk. Dodatkowo przewiduje się wywiew powietrza nad 
sufitem podwieszonym pomieszczeń natrysków.  
KaŜdy zespół szatni i sanitariatu zbilansowany będzie przy lekkim podciśnieniu. Powietrze kompensacyjne napływać będzie z korytarza 
przez nieszczelności w stolarce lub przez kratki kontaktowe. 
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +27ºC. 
Zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną (NW7A) wyposaŜoną w następujące sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika glikolowego (odzysk ciepła), 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja wentylatora o płynnej regulacji wydajności – utrzymanie stałego przepływu, 
- przepustnica regulacyjna z siłownikiem na wejściu do centrali, 
- własna rama nośna. 
Część nawiewna centrali – standardowa. Część wywiewna w wykonaniu basenowym – o podwyŜszonej odporności na korozję. 
Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie w wentylatorni nr 031. ŚwieŜe powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej oraz 
usuwane ponad dach budynku. 
Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano anemostaty sufitowe i zawory wentylacyjne. 
Przewiduje się ciągłą pracę instalacji wentylacyjnej z pełną wydajnością w godzinach otwarcia obiektu. Poza godzinami pracy przewiduje 
się pracę przy ograniczonej wydajności dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji dyŜurnej. 
 
WENTYLACJA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH (NW8) 
Dla podbasenia, węzła cieplnego i pozostałych pomieszczeń technicznych (za wyjątkiem pom. chemii basenu) zaprojektowano instalację 
nawiewno-wywiewną. Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +12ºC. 
Zastosowano centralę wentylacyjną nawiewną w wykonaniu standardowym wyposaŜoną w następujące sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja odzysku ciepła na wymienniku glikolowym, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja wentylatora o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu, 
- przepustnica regulacyjna z siłownikiem na wejściu do centrali, 
- własna rama nośna. 
Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie w wentylatorni nr 031, ŚwieŜe powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej oraz 
usuwane ponad dach budynku. 
Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano kratki i zawory wentylacyjne oraz króćce osiatkowane. 
Przewiduje się ciągłą pracę instalacji wentylacyjnej z pełną wydajnością 24 h/d. 
 
WENTYLACJA HALLU WEJŚCIOWEGO I POM. ADMININSTRACYJNYCH (N9) 
Zaprojektowano niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej, która obsługiwać będzie przestrzeń hallu wejściowego oraz 
pomieszczenia administracyjne na piętrze. Ilość powietrza określona została przy załoŜeniu, Ŝe na kaŜdą osobę dostarczone zostanie 
min. 30 m3/h.  
Powietrze wywiewane będzie z pomieszczeń przez przyległe węzły sanitarne i zespoły szatniowe (zgodnie z opisem zespołu NW7A). 
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +20ºC. 
Zastosowano centralę w wykonaniu standardowym, która wyposaŜona będzie w następujące sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów EU5 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
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- sekcja wentylatora o płynnej regulacji wydajności, 
- przepustnica regulacyjna z siłownikiem, 
- własna rama nośna. 
Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie w wentylatorni nr 031. ŚwieŜe powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej. 
Nawiew powietrza realizowany będzie przez kratki wentylacyjne, anemostaty i zawory wentylacyjne. 
 
WENTYLACJA STREFY WIDOWNI W HALI BASENU SPORTOWEGO (NW10) 
Dla strefy widowni basenu pływackiego zaprojektowano niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która 
zapewni doprowadzenie 30 m3/h na osobę. Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +20ºC. Zastosowano centralę w wykonaniu 
basenowym, która wyposaŜona będzie w następujące sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja epoksydowanego wymiennika krzyŜowego z przepustnicą i siłownikiem, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej R410a, 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu, 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu, 
- własna rama nośna. 
Powietrze doprowadzane będzie bezpośrednio do strefy przebywania widzów przez nawiewniki wyporowe umieszczone w stopniach 
widowni za fotelami. Przewidziano po jednym nawiewniku za kaŜdym fotelem. 
Wywiew powietrza realizowany będzie przez kratki wentylacyjne umieszczone w ścianie hali basenu nad trybunami. 
Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie w wentylatorni nr 013. ŚwieŜe powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej oraz 
usuwane ponad dach budynku. 
Przewiduje się czasowe działanie instalacji podczas imprez sportowych z widownią.  
 
WENTYLACJA ODNOWY BIOLOGICZNEJ (NW11) 
Zaprojektowano niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy odnowy biologicznej.  
Ilość powietrza zapewni 4 wymiany w ciągu godziny. 
Dodatkowo przewidziano niezaleŜne zespoły wyciągowe dla saun z wentylatorami dachowymi.  
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +27ºC. 
Zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną wyposaŜoną w następujące sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika krzyŜowego epoksydowanego (odzysk ciepła), 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej, 
- sekcja wentylatora o płynnej regulacji wydajności – utrzymanie stałego przepływu, 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami, 
- własna rama nośna. 
Centrala w wykonaniu basenowym – o podwyŜszonej odporności na korozję. 
Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie w wentylatorni nr 031. ŚwieŜe powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej oraz 
usuwane ponad dach budynku. 
Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano anemostaty sufitowe i zawory wentylacyjne. 
Przewiduje się ciągłą pracę instalacji wentylacyjnej z pełną wydajnością w godzinach otwarcia obiektu. Poza godzinami pracy przewiduje 
się pracę przy ograniczonej wydajności dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji dyŜurnej. 
 
WENTYLACJA SALI WYKŁADOWEJ (NW12) 
Zaprojektowano niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która obsługiwać będzie salę wykładową. Ilość 
powietrza określona została przy załoŜeniu, Ŝe na kaŜdą osobę dostarczone zostanie min. 30 m3/h.  
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +20ºC zimą i +16 ºC latem. 
Zastosowano centralę podwieszaną, która wyposaŜona będzie w następujące sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia, 
- sekcja wymiennika krzyŜowego, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej R410a, 
- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności, 
- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu.  
Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie nad sufitem podwieszonym korytarza. ŚwieŜe powietrze pobierane będzie z  czerpni 
ściennej oraz usuwane ponad dach budynku. 
Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie przez kratki wentylacyjne i anemostaty.  
Instalacja pracować będzie z wyprzedzeniem i opóźnieniem w stosunku go czasu korzystania z sali. 
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WENTYLACJA BUFETU  (N13, W13) 
Zaprojektowano niezaleŜną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która obsługiwać będzie pomieszczenie zaplecza 
gastronomii. Ilość powietrza zapewnia ok. 8 w/h. 
Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +20ºC zimą i +16 ºC latem. 
Zastosowano centralę nawiewną kanałową w wykonaniu standardowym, która wyposaŜona będzie w następujące sekcje funkcjonalne: 
- sekcja filtrów nawiewu EU5, 
- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu, 
- sekcja chłodnicy freonowej R410a,  
- sekcja wentylatora o płynnej regulacji wydajności., 
- przepustnica regulacyjna z siłownikiem.  
Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie nad sufitem podwieszonym korytarza. ŚwieŜe powietrze pobierane będzie z czerpni ściennej 
oraz usuwane ponad dach budynku przez wentylator dachowy 
Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie przez kratki wentylacyjne i anemostaty. Przewiduje się pracę instalacji wentylacyjnej z 
pełną wydajnością w godzinach otwarcia obiektu. Poza godzinami pracy przewiduje się pracę przy ograniczonej wydajności dla 
zapewnienia odpowiedniej wentylacji dyŜurnej. 
 
POZOSTAŁE ZESPOŁY WENTYLACYJNE. 
Z uwagi na funkcje pomieszczeń oraz wymagania technologiczne zaprojektowano niezaleŜne zespoły wentylacyjne wywiewne dla 
pomieszczeń chemii basenu, dla WC zaplecza gastronomii oraz dla kuchni przy pomieszczeniach instruktorów 
W pomieszczeniach chemii basenu zastosowane będą wentylatory dwubiegowe zapewniające min. 5 w/h przy wentylacji podstawowej 
oraz 10 w/h w trybie awaryjnym.  
Przewiduje się ciągłą pracę ww. zespołów wentylacyjnych. 
 
9.11.2. Centrale wentylacyjne  
Przewidziano centrale sekcyjne stojące i podwieszane posiadające obudowę izolowaną termicznie i akustycznie. Obudowy central 
wykonane z dwóch warstw blachy oddzielonych warstwą izolacji termicznej i akustycznej. 
Centrale dostarczone będą przez producenta z kompletną instalacją automatycznej regulacji obejmującą: rozdzielnice zasilająco-
sterujące, siłowniki przepustnic, zawory regulacyjne z siłownikami, okablowanie i kasetki sterowania. 
Szafy zasilająco-sterujące będą zlokalizowane przy centralach. Wszystkie kasetki zdalnego sterowania z regulacją on/off i sygnalizacją 
awarii naleŜy zamontować w portierni przy drzwiach wejściowych. 
 
Centrale nawiewno-wywiewne obsługujące pomieszczenia ze środowiskiem korozyjnym (NW1, NW2, NW7A, NW11) w wykonaniu 
basenowym  
 
9.11.3. Czerpnie powietrza 
Zaprojektowano czerpnie powietrza zlokalizowane na elewacji północnej. Spód czerpni min. 2,0 m nad terenem. Od strony czerpni 
zaprojektowane będą tłumiki akustyczne na kanałach wentylacyjnych.  
Lokalizacja czerpni odpowiada wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r. z późniejszymi zmianami.  Dopuszczalny poziom 
hałasu nie przekroczy wartości określonych w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 (tj. 45 dBA w nocy i 55 dBA w ciągu dnia). 
 
9.11.4. Wyrzutnie powietrza 
ZuŜyte powietrze wyprowadzane będzie ponad dach budynku przez wyrzutnie i wentylatory dachowe..  
Lokalizacja wyrzutni odpowiada wymogom zawartym w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r.: 
- poziom wyrzutu powietrza przez wyrzutnię dachową min. 0,4 m ponad powierzchnią dachu, 
- odległość od czerpni min. 10 m (dla wyrzutni z wypływem pionowym min. 6m), 
- odległość od krawędzi dachu poniŜej której znajdują się otwierane okna – min. 3,0 m. 
Dopuszczalny poziom hałasu nie przekroczy wartości określonych w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 (tj. 45 dBA w nocy i 55 
dBA w ciągu dnia). 
 
9.11.5. Tłumiki akustyczne 
Zaprojektowano kulisowe i kołowe tłumiki akustyczne zlokalizowane na ciągach kanałów wentylacyjnych od strony instalacji oraz czerpni i 
wyrzutni powietrza. Kulisy tłumiące wykonane z materiału niepalnego.  Płyty materiału tłumiącego powinny być pokryte ochronnym 
welonem poliestrowym, blachą perforowaną lub tkaniną z tworzywa sztucznego. Ich powierzchnie powinny być odporne na ścieranie i nie 
mogą przepuszczać wody. Materiał tłumiący nie moŜe ulegać butwieniu i rozkładowi. 
 
9.11.6. Kanały wentylacyjne 
Kanały zespołów W20, W21, W22 (pomieszczenia chemii basenu) wykonać z winiduru; 
Wszystkie pozostałe kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej typ AI o połączeniach kołnierzowych z 
zastosowaniem naroŜy tłoczonych lub z kanałów spiro. 
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Kanały na hali basenu lakierowane proszkowo (naleŜy zastosować lakier o podwyŜszonej odporności przeznaczony do stosowania na 
instalacjach zewnętrznych).  
Podejścia do nawiewników i wywiewników w sufitach podwieszonych kanałami elastycznymi za wyjątkiem podejść do wywiewników z 
natrysków, które naleŜy wykonać z kanałów sztywnych . Maksymalna długość kanału elastycznego – 1,5 mb. 
Elementy podwieszeń kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z wkładkami gumowymi tłumień drgań, prętów 
gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montaŜowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzeŜy kanałów, śruby , nity, 
kołki rozporowe itp. 
Mocowanie kanałów do elementów konstrukcyjnych budynku.  
Na kanałach wentylacyjnych naleŜy przewidzieć rewizje umoŜliwiające czyszczenie instalacji. Do czyszczenia moŜna równieŜ 
wykorzystywać otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien umoŜliwiać ich łatwy demontaŜ – np. zatrzaski).  
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niŜ dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 45º o, a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niŜ 10m. 
 
9.11.7. Izolacja termiczna 
Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o temperaturze róŜnej od temperatury otoczenia będą zaizolowane termicznie. Szczegółowe 
wytyczne odnośnie rodzaju i grubości izolacji podane będą w projekcie wykonawczym. 
 
9.11.8. Kratki kontaktowe 
Zastosowano kratki kontaktowe montowane w ścianach lub w drzwiach. Wysokość montaŜu kratki ściennej – min. 2,0 m nad posadzką. 
Kratki aluminiowe nieprzepuszczające światła (montaŜ z obu stron przegrody). 
 
9.11.9. Wymagania ochrony przeciwpoŜarowej 
W ramach zabezpieczenia ppoŜ projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy: 
• Na przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia poŜarowego lub przez przegrody o odporności min. EI60 

przewidziano klapy p.poŜ. o odporności EIS120. Klapy wyposaŜone będą w siłowniki 24V DC. Zamknięcie klapy sygnałem typu 
„przerwa” z systemu sygnalizacji poŜaru. 

• Przejścia rurociągów i przewodów sterujących przez przegrody oddzielenia poŜarowego naleŜy zabezpieczyć przeciwpoŜarowo w 
klasie EIS równej odporności przegrody (przy pomocy rozwiązań systemowych posiadających aktualny atest). 

• Kulisy tłumików wentylacyjnych wykonane z materiałów niepalnych. 
• Kanały wentylacyjne niepalne. 
• Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych 
 
9.11.10. Wymagania BHP dla instalacji wentylacyjnych 
W ramach zapewnienia obsłudze i uŜytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków BHP przewidziano następujące 
elementy: 
• Urządzenia wentylacyjne i chłodnicze oraz pompy muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed poraŜeniem. 
• W maszynowniach wentylacyjnych naleŜy zapewnić instrukcję BHP i technologiczną. 
• Przekroje kanałów wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia przebywania ludzi dobrano przy załoŜeniu, Ŝe prędkość 

przepływu powietrza nie przekroczy 5,0 m/s. 
• Ciągi kanałów wentylacyjnych muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed poraŜeniem. 
• Do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi naleŜy zapewnić bezpieczny dostęp. 
 
9.11.11. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla instalacji wentylacyjnych 
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy: 
Tłumiki akustyczne na kanałach wentylacyjnych. 
Centrale wentylacyjne z obudową izolowaną akustycznie. 
Centrale wentylacyjne posadowione na podkładkach antywibracyjnych. 
Wentylatory z regulacją prędkości obrotowej. 
Łączniki elastyczne pomiędzy urządzeniami i kanałami wentylacyjnymi. 
Hałas pochodzący od pracy urządzeń wentylacyjnych nie powinien przekroczyć w pomieszczeniach wartości podanych w PN-87/B-
02151/02. 
Hałas pochodzący od pracy urządzeń wentylacyjnych nie przekroczy na zewnątrz budynku wartości podanych w PN-87/B-02151/02 oraz 
w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 (tj. 45 dBA w nocy i 55 dBA w ciągu dnia). 
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9.11.12. Zestawienie pomieszczeń obsługiwanych przez wentylację mechaniczną 
 

Nr funkcja pomieszczenia pow. wys. Vkub zima lato Vn
ilość 

wymian
zesp Vw

ilość 
wymian

zesp UWAGI

temp. Φ temp. Φ

- - m
2 m m

3 o
C %

o
C % m3/h w/h - m3/h w/h - -

PIWNICA

010 ROZDZIELNIA EL. 16,5 3,00 50 20 - - - - - - 100 2,0 W8

013 WĘZEŁ CIEPLNY 84,9 3,00 255 20 - - - 1280 5,0 N8 1280 5,0 W8

014 KORYTARZ 6,2 3,00 19 20 - - - 100 5,4 N8 - - - w yw iew  przez rozdzielnię el.

015 POM. TECH. 5,1 0 20 - - - - - - - - - razem z w ęzłem cieplnym

020 MAGAZYN 31,6 3,00 95 20 - - - 300 3,2 N8 300 3,2 W8

022 POKÓJ SOCJALNY TECHNIKÓW BASEN. 14,3 3,00 43 20 - - - 120 2,8 N8 - - - w yw iew  do podbasenia

023 MAG. PODCHLORYNU SODU 10,5 3,70 39 20 - - - - - - 260 6,7 W20
naw iew  z podbasenia 

(aw aryjnie 10 w /h)

024 FILTROWNIA 571,5 3,00 1715 20 - - - 2000 1,2 N8 1400 0,8 W8

025 ROZDZIELNIA EL. 3,9 3,00 12 20 - - - - - - 50 4,3 W8 naw iew  z korytarza

026 WENTYLATORNIA 1 225,2 3,00 676 20 - - - 350 0,5 N8 - - - w yw iew  do podbasenia

027 MAG. KOREKTORA PH 10,9 3,70 40 20 - - - - - - 220 5,5 W22
naw iew  z podbasenia 

(aw aryjnie 10 w /h)

028 MAG. KOAGULANTA 8,1 3,70 30 20 - - - - - - 170 5,7 W21
naw iew  z podbasenia 

(aw aryjnie 10 w /h)

029 SZATNIA PERS. M Z WĘZŁEM 9,5 2,50 24 20 - - - 120 5,1 N7A 150 6,3 W7A

030 SZATNIA PERS. D Z WĘZŁEM 9,5 2,50 24 20 - - - 120 5,1 N7A 150 6,3 W7A

031 WENTYLATORNIA 2 83,8 3,00 251 20 - - - 120 0,5 N8 - - - w yw iew  do podbasenia

032 KORYTARZ 24,6 3,00 74 20 - - - 200 2,7 N7A - - - w yw iew  przez szatnie i magazyn

033 KANAŁ NA LINY TOROWE 19,8 3,50 69 20 - - - - - - 100 1,4 W8 w yw iew  przez szatnie i magazyn

034 KANAŁ TECH. PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO 39,7 2,10 83 20 - - - - - - 100 1,2 W8 naw iew  z podbasenia
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Nr funkcja pomieszczenia pow. wys. Vkub zima lato Vn
ilość 

wymian
zesp Vw

ilość 
wymian

zesp UWAGI

temp. Φ temp. Φ

- - m
2 m m

3 o
C %

o
C % m3/h w/h - m3/h w/h - -

PARTER

102-C1 HOL GŁÓWNY 301,6 3,00 905 20 - - -

103 PORTIERNIA 8,0 3,00 24 20 - - -

104 POM. NA ODPADKI 3,6 3,00 11 20 - - -

105 POM. DOSTAW GASTR. 5,2 3,00 16 20 - - - 50 3,2 N13 50 3,2 W13

114 SZATNIA OKRYĆ WIERZCHNICH 38,2 3,00 115 20 - - -

115 RECEPCJA SAL SPORTOWYCH 13,1 3,00 39 20 - - -

102-C2 HOL GŁÓWNY 77,2 3,00 232 20 - - - 500 2,2 N9 - - - w yw iew  przez szatnie

161 PRZEDSIONEK 5,5 3,00 16 20 - - - - - - - - -

162 RECEPCJA PŁYWALNI 26,9 3,00 81 20 - - - - - - - - - w liczono w  hol

163 PRZEDSIONEK 4,4 3,00 13 20 - - - - - - - - -

164 SZATNIA OGÓLNA PŁYWALNI 176,5 2,50 441 20 - - - 3000 6,8 N7A - - - w yw iew  mechaniczny do  zesp. San.

165 SZATNIA GRUPOWA 1 8,7 2,50 22 20 - - - 170 7,8 N7A - - - w yw iew  mechaniczny do  zesp. San.

166 SZATNIA GRUPOWA 2 6,7 2,50 17 20 - - - 130 7,8 N7A - - - w yw iew  mechaniczny do  zesp. San.

167 SZATNIA RATOWNIKÓW 6,8 2,50 17 20 - - - 70 4,1 N7A - - -

168 ZAPLECZE SANIT RATOWNIKÓW 4,5 2,50 11 20 - - - - - - 150 13,4 W7A

169 POKÓJ RATOWNIKÓW 11,3 2,50 28 20 - - - 80 2,8 N7A - - -

170 ZESP. SANIT. K. 32,0 2,50 80 20 - - - - - - 1800 22,5 W7A

171 ZESP. SANIT. M. 34,9 2,50 87 20 - - - - - - 1800 20,6 W7A

172 MAGAZYN - SUSZARNIA 22,2 3,00 67 20 - - - - - - 150 2,3 W2 naw iew  z hali basenu

173 MAGAZYN - SUSZARNIA 21,5 3,00 64 20 - - - - - - 150 2,3 W2

174 HALA BASENU SZKOLENIOWEGO 296,4 8,20 2430 20 - - - 12000 4,9 N2 11700 4,8 W2

175 HALA BASENU SPORTOWEGO 996,0 8,20 8167 20 - - - 30000 3,7 N1 30000 3,7 W1

176 POM. PORZĄDKOWE HAL BASENÓW 4,8 3,00 14 20 - - - - - - 50 3,5 W7A

PIĘTRO

201-C1 ANTRESOLA CZ. 1 238,6 3,00 716 20 - - -

242 SALA SEMINARYJNA 67,8 3,00 203 20 - - - 1500 7,4 N12 1500 7,4 W12

243 KORYTARZ ZAPLECZA BUFETU 2,4 3,00 7 20 - - - 50 7,1 N13 - - - w entylacja pośrednia

244 WC PERS. BUFETU 2,4 3,00 7 20 - - - - - - 50 6,9 W23

245 ZAPLECZE BUFETU 13,3 3,00 40 20 - - - 350 8,8 N13 350 8,8 W13

201-C2 ANTRESOLA CZ. 2 44,4 3,00 133 20 - - - - - - - - - w entylacja razem z holem

246 PRZEDSIONEK 6,8 3,00 20 20 - - - - - - - - -

247 POK. INSTRUKTORÓW 99,2 3,00 297 20 - - - 390 1,3 N9 - - - 13 osób

248 POK. INSTRUKTORÓW 26,2 3,00 79 20 - - - 90 1,1 N9 - - - w yw iew  przez łazienkę

249 KUCHNIA 5,5 3,00 16 20 - - - - - - 100 6,1 W24

250 POM. PORZĄDKOWE 0,7 2,50 2 20 - - - - - - 30 16,7 W7A

251 TOALETA 8,3 2,50 21 20 - - - - - - 100 4,8 W7A

252 POK. INSTRUKTORÓW 19,4 3,00 58 20 - - - 90 1,5 N9 - - - w yw iew  przez łazienkę

253 POK. INSTRUKTORÓW 11,3 3,00 34 20 - - - 40 1,2 N9 - - - w yw iew  przez łazienkę

254 POK. INSTRUKTORÓW 11,0 3,00 33 20 - - - 40 1,2 N9 - - - w yw iew  przez łazienkę

255 ŁAZIENKA INSTRUKTORÓW 10,1 3,00 30 20 - - - - - - 380 12,5 W7A

256 GALERIA INSTRUKTORÓW 26,3 3,00 79 20 - - - - - - - - - w entylacja pośrednia

257 SZATNIA ODNOWY BIOL. 18,9 2,50 47 20 - - - 350 7,4 N7A - - -

258 WĘZEŁ SAN. 11,9 2,50 30 20 - - - - - - 400 13,5 W7A

259 SZATNIA ODNOWY BIOL. 19,9 2,50 50 20 - - - 350 7,0 N7A - - -

260 WĘZEŁ SAN. 11,7 2,50 29 20 - - - - - - 400 13,7 W7A

261 SALON ODNOWY BIOL. 82,9 3,00 249 20 - - - 1000 4,0 N11 800 3,2 W11

262 TOALETA 3,7 3,00 11 20 - - - - - - 80 7,2 W7A

263 GALERIA HALI BASENU 50,5 3,00 151 20 - - - - - - - - -

264 POM. PORZĄDKOWE 3,8 3,00 11 20 - - - - - - 50 4,4 W7A

instalacja istniejąca bez zmian

instalacja istniejąca bez zmian

instalacja istniejąca bez zmian

instalacja istniejąca bez zmian

instalacja istniejąca bez zmian

instalacja istniejąca bez zmian
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9.11.13. Obliczenia ilości powietrza dla hal basenowych 
 
HALA BASENU PŁYWACKIEGO 
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HALA BASENU SZKOLENIOWEGO 
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9.12.  Instalacja uzdatniania wody basenowej 
 
9.12.1. CHARAKTERYSTYKA BASENÓW. 
 

Opis 
Pow. 

lustra wody 

 
Głęb. 
 

 
Objętość 
układu 
 

 
ObciąŜ. 

max. 
 

 
Temp. 
wody 

 

 
Wydatek 

stacji 
uzdat. 

 [m2] [m] [m3] [os/h] [0C] [m3/h] 

Basen główny (25x21m) 
OBIEG 1 

525 1,8-2,4 1102,5 116 
26-

28(*) 
232 

Basen wielofunkcyjny (15x8m) 
OBIEG 2 

120 5,0** 600,0 44 
28-

30(*) 
120(*) 

(*) z uwzględnieniem dodatku strumienia wody uzdatnionej na urządzenia rekreacji wodnej 
(**) głębokość zbiornika: 5,0m. W zbiorniku projektuje się na całej powierzchni ruchome płaskie dno o grubości konstrukcyjnej 50 cm. 
Stąd głębokość uŜytkowa zbiornika zmienna w zakresie 0,00 ÷ 4,50 
 
9.14.2. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE INSTALACJI UZDATNIANIA  WODY BASENOWEJ. 

Wyszczególnienie Wartość 

Filtry 
Ciśnieniowe, wielowarstwowe (Ŝwirowo- antracytowe z warstwą 
węgla aktywnego) prędkość filtracji Vf ≤ 30 m/h  

Dawka koagulanta 0.5-2.0 ml/m3 polichlorek glinu 

Dawka chloru wolnego 
(maksymalna na 1 m3 wody obiegowej) 

 
0,5-2,0 g Cl2/m3  
 

Dawka korektora pH 
dawka do ustalenia w trakcie rozruchu 
(kwas siarkowy 30-50%) 

Dawka promieni UV 
60 mJ/cm2   

emisja multifalowa, lampy średniociśnieniowe 

Prędkość płukania filtrów 
woda 50-55m/h 

powietrze 60m/h 

Częstotliwość płukania filtrów nie mniej niŜ 2 razy w tygodniu 

UWAGI: 
Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciągłym. W trybie pracy normalnej przewiduje się zatrzymanie pracy instalacji w 
czasie płukania filtra – przerwa ok. 0,5 h. 
Zatrzymanie pracy instalacji w celu całkowitej wymiany wody, konserwacji urządzeń technologicznych i wykładzin niecek nie jest 
wymagane. Proces uzdatniania wody basenowej spełnia wymagania normy DIN 19643, a takŜe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 
9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. 
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9.12.3. OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY. 
 
9.12.3.1. System hydrauliki. 
Uzdatnianie wody basenowej odbywa się w obiegu zamkniętym. Proces uzdatniania rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenów przy 
pomocy górnego czynnego przelewu (rynna przelewowa na krawędziach basenów) grawitacyjnie z przerwą powietrzną do zbiorników 
przelewowych. W opisany sposób odbierane jest 100% wody uzdatnianej. Do zbiorników przelewowych doprowadzana jest równieŜ świeŜa 
woda wodociągowa pokrywająca ubytki eksploatacyjne i rozcieńczająca zanieczyszczenia nieusuwalne w procesie uzdatniania (związki azotu, 
chlorki). Uzupełnianie odbywa się w sposób automatyczny z przerwą powietrzną, w trakcie poboru woda świeŜa będzie wstępnie ogrzewana w 
wymienniku ciepła przez ciepło odbierane z wody usuwanej z obiegu stanowiącej tzw. Ścieki szare (ścieki z natrysków, brodzików do stóp i z 
popłuczyn z filtrów).  
KaŜdy ze zbiorników przelewowych wyposaŜony jest w automatyczny regulator poziomu wody zapewniający: 
- automatyczne dopuszczanie wody świeŜej, 
- zabezpieczenie przed „suchobiegiem” pomp. 
Przewidziano moŜliwość dozowania świeŜej wody wodociągowej w 30 l/osobę. Ilość wody uzupełniającej musi być zbilansowana z ilością wody 
zuŜywanej dobowo na płukanie filtrów, oraz ubytki eksploatacyjne.  
Woda uzupełniająca powinna spełniać wymogi wody pitnej.  
Woda uzdatniona podawana jest do niecek basenowych za pomocą sytemu dysz dennych w ilości dobranej wg. reguły: ok. 1 dysza/8 m2 
powierzchni lustra wody. Opisany powyŜej sposób wprowadzania i odbioru wody z basenu (tzw. przepływ pionowy) zapewnia optymalne 
wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej parametrów fizykochemicznych. 

 
9.12.3.2. Proces uzdatniana wody  
FILTRACJA WSTĘPNA – KOAGULACJA - FILTRACJA MECHANICZNA NA FILTRACH CIŚNIENIOWYCH, WIELOWARSTWOWYCH – 
NAŚWIETLANIE UV – PODGRZEWANIE - CHLOROWANIE – KOREKTA pH.  
Woda ze zbiornika podawana jest na wielowarstwowe filtry pospieszne za pomocą pomp obiegowych  
z wbudowanym w korpusie łapaczem włosów, za pompami dozowany jest koagulant. Eksploatację kaŜdego  
z filtrów umoŜliwia bateria 5 zaworów obsługowych, które pozwalają na przestawienie filtra w tryb pracy i płukania. Filtry wypełnione są złoŜem 
Ŝwirowo–antracytowym z warstwą węgla aktywnego.  
Za filtrami woda poddawana jest naświetlaniu promieniami UV stanowiącymi barierę dla drobnoustrojów oraz obniŜającymi zawartość chloru 
związanego w skutek reakcji fotochemicznych. Następnie woda jest podgrzewana w dwustopniowym systemie wymienników ciepła. Przed 
wprowadzeniem wody do basenu podawany jest chlor w postaci podchloryn sodu w celu dezynfekcji oraz kwas do korekty pH.  
 

Filtracja wstępna. 
Filtracja wstępna realizowana jest na filtrze zintegrowanym z pompą wody obiegowej. Filtr wykonany ze stali kwasoodpornej pozwala na 
wyłapanie zanieczyszczeń o średnicy ≥8mm.  
Do filtra naleŜy zapewnić swobodny dostęp dla obsługi oraz odwodnienia komory filtra. 
Zaprojektowano zastosowanie pomp pionowych Ŝeliwnych, w których silnik i komora pompy są zintegrowane i posiadają płaszcz do odzysku 
ciepła (jako czynnik chłodzący uŜywana jest „obiegowa” woda basenowa). Pompa wyposaŜona w system odzysku ciepła charakteryzuje się 
wysoka kulturą pracy i długowiecznością, zapewnia teŜ uzyskanie oszczędności energii cieplnej.   

 
Koagulacja.  

Proces flokulacji i koagulacji zachodzi w górnych warstwach złoŜa filtracyjnego. Koagulant w postaci polichlorku glinu naleŜy wprowadzać za 
pomocą inŜektora do kolektora przed kaŜdym zestawem filtracyjnym (jak najbliŜej pomp). Długość inŜektora ok. ½ średnicy danego rurociągu. 
Dawka wynosi 0,05g (jako Al)/m3 wody cyrkulacyjnej. Dawkę rzeczywistą naleŜy dostosować do wskazań producenta roztworu handlowego.  
Dozowanie roztworu bezpośrednio z pojemników handlowych za pomocą pomp membranowych sterowanych ręcznie. Pompa dozująca 
wyłącza się przy wyłączeniu pomp obiegowych oraz w trybie płukania filtra. 
 

Filtrowanie przez filtry wielowarstwowe. 
Filtrowanie przez piasek kwarcowy i antracyt ma za zadanie usunięcie z wody obiegowej zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesiny i cząstek 
koloidowych. Efektywność filtrowania jest zwiększona przez proces koagulacji. Wysokość złoŜa wynosi 1.2 m (z czego 0.8 m stanowi piasek 
kwarcowy o róŜnych granulacjach, a 0,3 m hydroantracyt, 0.1 m węgiel aktywny). Prędkość filtracji - do 30 m/h.  
Parametry złoŜa filtracyjnego: 

warstwa podtrzymująca  100mm / Ŝwir kwarcowy gran. 3,0 - 5,0mm            
warstwa podtrzymująca  100mm / Ŝwir kwarcowy gran. 1,0 - 2,0mm            
warstwa filtracyjna  600mm / Ŝwir kwarcowy gran. 0,4 – 0,8mm 
warstwa filtracyjna  300mm / hydroantracyt  gran. 0,6 - 1,6 mm 
warstwa filtracyjna  100mm / węgiel aktywny  
razem   1200mm 
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Zaprojektowano zastosowanie filtrów  pionowych, ciśnieniowych, wyposaŜonych w dno dyszowe (min. 60 dysz/m2), zespół zaworów z 
siłownikami elektrycznymi do automatycznego sterowania procesem filtracji i płukania, zawory odpowietrzająco-napowietrzające, włazy 
(minimum 2), króćce, manometry na wejściu i wyjściu, zawory do poboru próbek wody i spust. Filtry muszą być wyposaŜone w odpowiednie 
króćce wlot/wylot umoŜliwiające prawidłowe płukanie („bezciśnieniowe”). Filtry w wykonaniu zgodnym z normami DIN19643 i DIN19605. 
Płukanie polega na usunięciu zanieczyszczeń z górnych warstw złoŜa we wstecznym strumieniu wody. Płukanie poszczególnych filtrów  naleŜy 
prowadzić według harmonogramu ustalonego w trakcie rozruchu instalacji,  nie rzadziej niŜ 2 razy w tygodniu (chyba Ŝe wcześniej spadek 
ciśnienia na złoŜu osiągnie wartość ∆p≥ 0,5 bar).  
Program płukania: 

1 faza: obniŜenie poziomu wody do krawędzi przelewu,  
2 faza: płukanie wodą, prędkość 50m/h – 3 min. 
3 faza: płukanie powietrzem, prędkość płukania 60m/h – 5 min. 
4 faza: odpowietrzenie złoŜa 2 min. 
5 faza: płukanie wodą, prędkość  50m/h – 3-5 min. 
6 faza: odprowadzenie pierwszego filtratu – 0,5-1 min. 
7 faza: zakończenie płukania, przełączenie w tryb pracy. 

Powietrze do płukania podawane jest za pomocą wentylatorów bocznokanałowych przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Woda do płukania 
filtrów pobierana jest poprzez pompy obiegowe ze zbiornika przelewowego.  
Ilość wody pobieranej do płukania filtrów jest ujęta w bilansie wody potrzebnej do uzupełnienia, która zgodnie z normą DIN 19643 jest 
proporcjonalna do ilości osób korzystających z basenu i wynosi 30dm3/osobę. 
Woda po płukaniu filtrów jest odprowadzana do zbiornika odzysku ciepła i do centrali odzysku ciepła i dalej do kanalizacji sanitarnej. 
 
 Naświetlanie za pomocą promieni UV. 
Naświetlanie za pomocą promieni UV realizowane jest za filtrami,  przed wymiennikami ciepła, tym miejscu woda jest pozbawiona mętności i 
transparentna dla promieni UV. 
Zaprojektowano zastosowanie lamp średniociśnieniowych, multifalowych. Lampy muszą być tak dobrane aby zapewnić dawkę 
promieniowania 60mJ/cm2. Lampy zamocowane zostaną na boczniku.  
 

 Podgrzewanie. 
Podgrzewanie wody obiegowej odbywa się w wymiennikach ciepła zasilanych wodą gorącą.   
Wymienniki ciepła wyposaŜone są w układ regulacji temperatury wody składający się z regulatora temperatury, zaworu z napędem i czujników 
temperatury, sterującego i zabezpieczającego.  Pierwszy z wymienników zasilany będzie czynnikiem grzewczym z instalacji solarnej. Drugi 
wymiennik będzie zasilany ciepłem technologicznym z węzła cieplnego zasilonego z sieci cieplnej. 
 
Chlorowanie dezynfekujące i korekta pH. 
Chlor w formie podchlorynu sodu oraz korektor pH w postaci kwasu siarkowego (30-50%) dodawane są do  wody basenowej przed wlotem do 
basenów. 
Średnie, rzeczywiste zuŜycie chloru i kwasu naleŜy ustalić w czasie rozruchu technologicznego i na tej podstawie dokonać nastaw pomp 
dozujących.  

Środek chlorujący   podchloryn sodu (handlowy) 

StęŜenie chloru wolnego  w basenach od 0,3 do 0,6 g Cl2/m3 na odpływie wody z basenu 

Miejsce dozowania   rurociąg zasilający wloty denne do basenu 

Sposób dozowania   za pomocą pompy dozującej, automatyczne 

Średnie/maksymalne zuŜycie  0,5-2,0 gCl2/m3  

Środek korygujący pH   kwas siarkowy (30-50%) 

Poziom pH  6,5 - 7,6 

Miejsce dozowania   rurociąg zasilający wloty denne do basenu. 

Sposób dozowania   obniŜanie - za pomocą pompy dozującej, automatyczne 

Dawka   do ustalenia w trakcie rozruchu, 
wstępnie przyjmuje się  20% wydajności pompy chlorowej 

 
9.12.3.3. Układ automatyki i pomiarów 
 
Funkcje 
Zadaniem układu sterowania jest umoŜliwienie automatycznej pracy wszystkich instalacji uzdatniania wody zgodnie wytycznymi 
technologii. Jednocześnie zapewniony jest monitoring pracy i diagnostyka stanów awaryjnych oraz rejestracja istotnych parametrów. 
 
Struktura 
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Układ automatyki kaŜdego obiegu uzdatnianej wody odpowiada za wszystkie funkcje instalacji uzdatniania wody. Wykonany jest w 
oparciu o autonomiczne regulatory parametrów fizykochemicznych wody. Sygnał sterujący na pompki dozujące jest wysyłany 
bezpośrednio z regulatorów. 
 
Podstawowe pomiary. 
Pomiar przepływu wody  
• kontrola ilości wody uzupełnianej  
• pomiar przepływu wody obiegowej w basenie.  
Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym  
• przy poziomie H wyłączany jest zawór wody uzupełniającej (wodociągowej) 
• przy poziomie L załączany jest zawór wody uzupełniającej (wodociągowej) 
• przy poziomie LL automatyka wyłącza pompy wody obiegowej; ponowne załączenie  moŜe mieć  miejsce po osiągnięciu poziomu 

L 
Lokalne wskazanie ciśnienia przed i za filtrem dla filtrów ciśnieniowych. (manometry) 
•    określenie straty ciśnienia na złoŜu  
•    kontrola pracy filtra 
Pomiar i regulacja pH wody basenowej (regulator basenowy). 
• pomiar pH 
• regulacja wydajności dozownika  
Pomiar i regulacja stęŜenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej (regulator basenowy). 
• pomiar stęŜenia wolnego chloru 
• regulacja wydajności dozownika  
Pomiar stęŜenia chloru związanego w wodzie w niecce basenowej (regulator basenowy). 
Pomiar potencjału redox. (regulator basenowy). 
• pomiar potencjału redox. 
Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecki basenowej. 
(czujnik PT100 z przetwornikiem) 
• dwustopniowy pomiar i regulacja temperatury wody basenowej: 1 stopień w wymienniku zasilanym z instalacji solarnej, 2 stopień 

w wymienniku zasilanym z instalacji c.t. 
 
9.12.3.4. Materiały eksploatacyjne. 
Podstawowe materiały eksploatacyjne wymieniono w tabeli poniŜej. Materiały na miejsce składowania dowoŜone są na obiekt przez 
transportem samochodowym (jeśli wymagane, z certyfikatem ADR).  
Specyfikacja Typ/rodzaj Średnie zuŜycie Wymagany 

zapas 
Miejsce składowania 

Podchloryn 
sodu 

Produkt handlowy 
stęŜony 

26 kg/dobę 364 kg 
- zapas na 14 
dni  

Magazyn-pomieszczenie 
dozowania podchlorynu sodu 
kanistry po 25 - 30 l 

Kwas do 
korekty pH 

Kwas siarkowy 50%  10 kg/dobę 300 kg 
- zapas na 30 
dni 

Magazyn-pomieszczenie 
dozowania korektora pH 
kanistry po 25 - 30 l 

Koagulant Polichlorek glinu  
 

13 dm3/dobę 390 dm3 
- zapas na 30 
dni 

Magazyn koagulanta  
kanistry po 25 - 30 l 

 
Oprócz wymienionych w tabeli niezbędne jest posiadanie zapasu: 
- odczynników do fotometru (na 30 dni), 
- środków do mycia i konserwacji ceramiki basenowej, elementów ze stali nierdzewnej (na 30 dni ilość wg  instrukcji stosowania) 
składowane w magazynie koagulanta. 
 
9.12.3.5. Czyszczenie basenów 
W celu prawidłowej eksploatacji basenów oraz spełnienia norm jakości wody naleŜy zachować odpowiedni reŜim czystości w trakcie 
ich uŜytkowania. Kanały przelewowe, kratki przelewowe oraz podłogę „przybasenia” naleŜy codziennie czyścić. Dno basenów naleŜy 
czyścić co najmniej raz w tygodniu, a ściany raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia basenów naleŜy stosować odkurzacz podwodny 
umoŜliwiający dokładne oczyszczenie ścian i dna basenu bez konieczności spuszczania wody. W powyŜszych warunkach woda w 
basenach nie musi być całkowicie wymieniana w Ŝadnym cyklu czasowym. Wnętrze zbiorników przelewowych musi być gruntownie myte 
raz na pół roku. 
 
9.12.3.6. Dezynfekcja stóp 
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Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane są brodziki do stóp zlokalizowane w wejściu do hali basenowej. Woda z brodzików do stóp 
odprowadzana jest do zbiornika odzysku ciepła i do centrali odzysku ciepła i dalej do kanalizacji sanitarnej.  
W przejściu z zespołu odnowy biologicznej do hali basenowej dezynfekcja stóp realizowana jest przy pomocy dysz ściennych uruchamianych 
ręcznie lub automatycznie (dysze natryskowe rozpylające płyn o własnościach dezynfekcyjnych i grzybobójczych). 
  
9.12.3.7. Personel obsługujący 
Do obsługi urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje się 2 osoby na zmianę, przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń 
technologicznych i pracy z chemikaliami.  
PoŜądane jest średnie wykształcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone będzie w czasie rozruchu instalacji 
przez dostawców.  Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciągłego nadzoru i jej obsługę moŜna połączyć z obsługą innych instalacji obiektu.  
 
9.12.3.7. Poziom hałasu i drgań 
Urządzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej muszą spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 
15.06.2002) r. i norm w nim przywołanych. 
 
9.12.3.8. Odpady stałe  
Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to: opakowania po chemikaliach: wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i 
worki papierowe. Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywoŜone na wysypisko śmieci. Opakowania po chemikaliach 
(pojemniki po podchlorynie sodu, kwasie siarkowym) będą przechowywane w magazynach tych środków do czasu odbioru przez 
dostawcę. W filtrach ciśnieniowych przewiduje się wymianę złoŜa filtracyjnego co  5 -10 lat. 
 
9.12.4. WYTYCZNE BRANśOWE 
 
9.12.4.1. Wytyczne dla instalacji wod. - kan. 
Woda zasilająca na potrzeby technologiczne. 
W czasie eksploatacji woda uzupełniana jest w sposób ciągły bezpośrednio do poszczególnych obiegów do zbiorników przelewowych. 
Technologiczna wymiana wody zgodnie z normą DIN19643 wynosi 30dm3/osobę.  
Zapotrzebowanie eksploatacyjne na wodę wodociągową: 
- maks. obliczeniowe obciąŜenie basenów – 160 os./h 
- średnia frekwencja 30%  
- czas eksploatacji basenu 16h/dobę, 
Qwe = (160 os./h x 0,3) x 16h/dobę x 0,03m3 = 23 m3/dobę  
(w tym na uzupełnienie po płukaniu filtrów – 152 m3/tydz., co daje ok.  21,7 m3/dobę)  
Pozostała do wymiany ilość wody (ok. 1,3 m3) jest dopuszczana w ramach automatycznego uzupełniania wody po jej wychlapaniu i 
odparowaniu.  
Qweśr = 0,27 l/s 
Maksymalny, chwilowy, wydatek wody w czasie eksploatacji: 
- ilość wody potrzebnej dla uzupełnienie większego zbiornika przelewowego (ZP1)  
- czas uzupełniania ww. zbiornika – 12h 
Qwec = (50m3 / 12h = 4,17 m3/h co daje 1,16 l/s, przyjęto 1,2 l/s 
Maksymalny wydatek wody zimnej przy napełnianiu basenów: 
- maksymalna objętość układu (basen główny) – 1102,5 m3, 
- zakładany czas napełniania 120h, 
Qwnc = 1102,5m3 / 120h = 9,19 m3/h co daje 2,5 l/s 
 
Wymagania jakościowe wody napełniającej i uzupełniającej 
Jakość wody napełniającej i uzupełniającej dla obiegów basenowych musi spełniać wymagania stawiane przez ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 
2007 r.) 
 
Ścieki technologiczne. 

 
OBIEG 

 
Ilość i typ filtrów 

Maks. wydatek wód 
popł. Qmax [m3/h] 

Ilość wód popł. 
z jednego filtra [m3] 

Ilość wód popł. 
w tygodniu [m3] 

Obieg 1 2xø2200mm 190  ok. 25 100 
Obieg 2 2xø1600mm 100 13 52 
RAZEM    152 

 
Filtry  płukane są w godzinach nocnych. Popłuczyny z filtrów zrzucane są do kanalizacji sanitarnej. 
KaŜdy filtr płukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu.  
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Spust wody z basenów raz w roku. 
Chwilowy, maks. wydatek ścieków w czasie eksploatacji: 
- pow. płukania największego filtra 3,8 m2 
- prędkość płukania 50m/h 
Qsce = 3,8m2 x 50m/h = 190 m3/h co daje 52,8 l/s (przyjęto 53 l/s) – zrzut do zbiornika odzysku ciepła 
 
Chwilowy, maks. wydatek ścieków w podczas opróŜniania basenów: 
- maksymalna objętość układu 1102,5 m3, 
- zakładany czas opróŜniania basenu 72h, 
Qscm = 1102,5m3 / 72h = ok. 15,3 m3/h co daje 4,25 l/s  
 
9.12.4.2. Wytyczne dla instalacji ciepła technologicznego. 
Uwaga: naleŜy zapewnić bezwzględnie całoroczną dostawę ciepła. 
Regulacja temperatury w niecce z dokładnością ±0.5 stopnia.  
Maksymalna temperatura wody podgrzanej w wymienniku nie moŜe przekraczać 500C.  
Parametry pracy wymienników przyjęto napełnianie t1/t2 = 5/450C, opory do pmax=20kPa. 
Temperaturę pracy-wlotu wody na wymiennik przyjęto wg zaleŜności twlot= tHEx,basen – 10C 

Nr obiegu 
 
 
 

Temp. 
max. 
wody 

Moc maks. 
przy napełnianiu 

Moc cieplna 
eksploatacyjna 

Obieg 1 
 

28oC 370 kW 130 kW 

Obieg 2 
 

30oC 110 kW 50 kW 

 
9.12.4.3.  Wytyczne budowlane 
Zaprojektowano zbiorniki przelewowe i zbiornik odzysku ciepła jako konstrukcje z tworzywa sztucznego (polipropylen), szczelne wg. 
wytycznych w tabeli i na rysunkach. 
 

Lp. Opis Objętość całk. [m3] 
1 ZP1 – zbiornik przelewowy obieg 1 50,0  
2 ZP2 – zbiornik przelewowy obieg 2 30,0 
3 ZPP – zbiornik odzysku ciepła 50,0 

 
9.12.4.4. Wytyczne branŜy elektrycznej. 
Szafy z układem elektrycznym i układem AKPiA są integralną częścią instalacji technologicznej i dostarczone będą przez wykonawcę tej instalacji. 
PoniŜej przedstawiono zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych obiegów uzdatniania wody i oświetleniem podwodnym basenów. 
 
OBIEG 1. Basen pływacki. Szafa SZ1 

Symbol urządzenia Nazwa odbiornika mocy Moc jedn. 
kW 

Ilość Łącznie 
kW 

Czas 
pracy 

P1.1, P1.2 Pompy obiegowe (filtracyjne) 7.5 2 15.0
  

24h 

AKPiA Dozowanie chemikaliów, regulator basenowy 
i inne 

0,2 1 0,2 24h 

UV1 Lampa UV 3.0 1 3.0 24h 
 Dmuchawa do płukania powietrznego + 

oświetlenie podwodne 
4.0 1 4,0  

RAZEM    22,2  
 
OBIEG 2. Basen szkoleniowy. Szafa SZ2 

Symbol 
urządzenia 

Nazwa odbiornika mocy Moc jedn. 
kW 

Ilość Łącznie 
kW 

Czas 
pracy 

P2.1, P2.2 Pompy obiegowe (filtracyjne) 4.0 2 8.0
  

24h 

AKPiA Dozowanie chemikaliów, regulator basenowy i inne 0,2 1 0,2 24h 
UV2 Lampa UV 3.0 1 3.0 24h 
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 Dmuchawa do płukania powietrznego + oświetlenie 
podwodne i urządzenia rekreacji wodnej 

  26,5  

RAZEM    37,7  
 
INSTALACJA ODZYSKU CIEPŁA 

Symbol 
urządzenia 

Nazwa odbiornika mocy Moc jedn. 
kW 

Ilość Łącznie 
kW 

Czas 
pracy 

OC Centrala odzysku ciepła 29.0 1 29.0
  

24h 

POC Pompa odzysku ciepła 1.1 1 1.1 24h 
RAZEM    30,1  

 
9.12.5. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ TECHNOLOGII BASENOWEJ I BASENU. 
Pomieszczenie stacji uzdatniania wody  (filtry, zbiorniki przelewowe, pompy itp.)  
- pomieszczenie z posadzką łatwo zmywalną z odprowadzeniem do kan. sanitarnej  
- wentylacja 1w 
 
Magazyn – pomieszczenie dozowania korektora pH 
- wentylacja mechaniczna 5w stale działająca 
- kanalizacja bezodpływowa – neutralizator ścieków kwaśnych  
- kanalizacja sanitarna 
- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węŜa 
- natrysk ratunkowy z wodą zimną (przy wejściu do pomieszczenia) 
- drzwi otwierane na zewnątrz 
- posadzka kwasoodporna 
- 2 x gniazdo podwójne 230V 
 
Magazyn – pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu 
- wentylacja mechaniczna 5w stale działająca 
- kanalizacja sanitarna 
- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węŜa, 
- drzwi otwierane na zewnątrz 
- posadzka kwasoodporna 
- 2 x gniazdo podwójne 230V 
 
Magazyn koagulanta 
- kanalizacja sanitarna 
- 2 x gniazdo podwójne 230V 
Pomieszczenia magazynowe chemikaliów spełniają   wymagania zawarte w Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP 
przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Dz.Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r. 
 
9.12.6. URZĄDZENIA I MATERIAŁY - WYMAGANIA.  
 
9.12.6.1. Rurociągi i armatura. 
Rurociągi - PVC PN6, PN10 w wykonaniu dla wody pitnej.  
Połączenia rur -  PVC klejone (klej agresywny do PVC)  
Połączenia kołnierzowe -  PN10. 
Połączenia gwintowane - uszczelnienie teflonowe.  
Boczniki do wymienników ciepła - wykonanie z rur o podwyŜszonej odporności na temp. (np. PVC-C). 
Przejścia przez strefy poŜarowe - systemowe, atestowane zabezpieczenia.  
Zawory odcinające z napędem ręcznym - dla DN10-40 z PVC kulowe, dla DN 50 i większych  
przepustnice (zawory klapowe). 
Zawory zwrotne - dla DN 10-40 PVC kulowe, dla większych – klapowe  stalowe.  
Przepływomierze wody świeŜej – wodomierze śrubowe 
Przepływomierze wody obiegowej -  typ rurka Pitot. 
Uszczelnienia -  EPDM. 
Elementy zabetonowane systemu hydrauliki – wykonanie brąz/PCV PN16/stal k.o., z zastosowaniem kołnierzy uszczelniających 
z EPDM lub PVC. 
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9.12.6.2. Urządzenia. 
Pompy wody obiegowej - z filtrem wstępnym i systemem odzysku ciepła (płaszcz wodny) st. ochrony IP55, z wyposaŜeniem: manometr, 
spust, kompensator,  
Filtry ciśnieniowe – wielowarstwowe, Tmax=40oC, z wyposaŜeniem: dno dyszowe, wyposaŜ. wewnętrzne, 
5 zaworów z siłownikami elektrycznymi do sterowania trybami pracy, sterownik pracy filtra, wypełnienie Ŝwirowo-antracytowe z warstwą 
węgla aktywnego (Hc=1200mm), 
zawór odpowietrzający ze stali k.o., tablica manometrów (0-2,5bar) z zaworami do poboru próbek, włazy. 
wykonanie z Ŝywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym.  
Wymienniki ciepła – płaszczowo rurowe, materiał 316L  
z wyposaŜeniem: zawór elektromagnetyczny, czujniki temperatury PT100, pochwa stal k.o. 2 szt. 
Lampa UV - średniociśnieniowe/multifalowe, dawka e=600 J/m2 przy T10=95%, materiał komory stal 316L, czyszczenie automatyczne, st. 
ochrony IP54. 
Regulatory basenowe - pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, chlor „związany”-pomiar, Redox-pomiar, st. ochrony IP65  
z wyposaŜeniem: 
- elektrody pomiarowe 
- cele pomiarowe z czujnikiem przepływu. 
Stacje dozowania podchlorynu sodu, korektora pH - pompy dozujące pmax=10bar, wykonanie PVC/Viton/szkło, 
st. ochrony IP65, zbiorniki PE o poj. 200l, z lancą ssąca z zaworem stop, sygn. pust. zb., mieszadła ręczne, inŜektory z zaworem.  
Stacje dozowania koagulanta - pompa dozująca pmax=10bar, wykonanie PVC/Viton/szkło, ST. ochronyIP65  
zbiorniki PE o poj. 100l, z lancą ssąca z zaworem stop, sygn. pust. zb., mieszadła ręczne, inŜektory z zaworem.  
Regulatory poziomu - z kompletem pięciu sond i zaworem z napędem elektrycznym.  
Szafy zasilająco-sterujące - z okablowaniem, wyposaŜone w modułową aparaturę zabezpieczająco rozdzielczą dla obwodów zasilających 
urządzenia, ST. ochrony IP65.  
System hydrauliki – rurociągi zabetonowane PVC PN16, dysze denne brąz/stal 316L, króćce rynien  
i zbiorników przelewowych stal k.o. lub PVC PN16  
WyposaŜenie sportowe basenu – wykonanie stal 316L/tworzywo sztuczne, wymiary i specyfikacja  zgodnie z wytycznymi PZP i FINA 
Automatyczny odkurzacz podwodny do basenów o dł. do 25m - z wózkiem transportowym, transformatorem i sterownikiem, sterowanie 
zdalne (kablowe lub radiowe), szerokość ssania 48cm, wydajność pompy 650l/min.  
Fotometr - wieloparametrowy, pomiary: Cl (wolny), Cl (związany), pH, zasadowość, twardość, Ŝelazo.  
Pompa beczkowa do przepompowywania chemikaliów -  wykonanie odporne na chemikalia (PVC/PP), 40l/min, 6mH2O. 
 
9.12.7. MONTAś URZĄDZEŃ, RUROCIĄGÓW I ARMATURY. 
MontaŜ aparatów i urządzeń przeprowadzić  na podstawie rysunku “ Rozstawienie urządzeń “.  
Pompy i dmuchawy mocować do podłoŜa śrubami z kołkami rozpręŜnymi. 
Filtry wprowadzić do budynku przez  wejście transportowe . 
MontaŜ  rurociągów naleŜy prowadzić zgodnie ze schematami technologicznymi i  rysunkami  orurowania. 
MontaŜ i próby instalacji prowadzić w oparciu o “ W.T.W. i O. Rurociągów technologicznych z PVC”. 
Rurociągi naleŜy układać  na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami gumowymi  (rurociągi 
przeznaczone do zabetonowania w dnach niecek mocować do konstrukcji obejmami stalowymi - ocynkowanymi bez wkładek  
gumowych). Podpory (podwieszenia ) naleŜy mocować do konstrukcji niecki , elementów konstrukcji  budynku tj. słupy, podciągi, 
a w uzasadnionych przypadkach do podłogi  ( dla rurociągów przebiegających nisko – w pobliŜu posadzki). 
Rurociągi wody biegnące z kanałów przelewowych niecki naleŜy układać ze spadkiem 0.3% w kierunku zbiorników przelewowych. 
Zawory wymagające obsługi montować na rurociągach na wysokości nie przekraczającej 2 m. Zachować wysokość przejść 
ewakuacyjnych 2.20 m, pozostałych 1.90 m.  
Przewody dozujące chemikaliów (przewody elastyczne zbrojone PVC lub PE PN16) naleŜy montować w rurach osłonowych z PVC - 
klejonych. Rury osłonowe „układać” ze spadkiem 0.3% w taki sposób aby „zakończenia” rur osłonowych były zlokalizowane w miejscach 
poza strefą przebywania ludzi.  
Zagadnienia BHP . 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi przy montaŜu cięŜkich aparatów. 
Zachować ostroŜność przy klejeniu PVC ( patrz W.T.W. i O. Rurociągów technologicznych  
z  PVC ).NaleŜy zapewnić środki pierwszej pomocy ( apteczka ) w miejscu wykonywania prac. 
NaleŜy spełnić wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.73 z dn.27.01.94. 
Przygotowywanie chemikaliów dla potrzeb stacji uzdatniania moŜe być dokonywane tylko przez przeszkolonych pracowników 
wyposaŜonych w okulary i rękawice ochronne, fartuchy, pompy ręczne do przetłaczania cieczy. 
Obsługa urządzeń stacji uzdatniania tylko przez przeszkolony personel. Stacja uzdatniania wody basenowej wymaga zmianowego 
dyŜuru personelu technicznego. 
Transport chemikaliów musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostroŜności i moŜe być dokonywany tylko przez osoby 
przeszkolone i wyposaŜone w fartuch, rękawice i okulary ochronne. Transport najkrótszą drogą z zewnątrz budynku. 
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9.12.8. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 
OBIEG 1 – BASEN PŁYWACKI 

SYMBOL OPIS ILOŚĆ 
P1.1 
P1.2 

 

Pionowa, blokowa pompa wirnikowa ze zintegrowanym wychwytywaczem włosów i włókien 
łącznie z koszem filtrującym o perforacji 3 mm, pokrywą filtra z uchwytami. Pompa z 
wewnętrznym obiegiem do obmywania uszczelnienia mechanicznego i odpowietrznikiem 
kulowym 
silnik trójfazowy z płaszczem wodnym (chłodzenie i odzysk ciepła z wody basenowej), rodzaj 
ochrony IP 55, ze wzmocnionym łoŜyskiem, wspólnym wałem silnik/pompa smarem 
łoŜyskowym o wysokich parametrach i urządzeniem smarującym do pracy ciągłej. Od strony 
pompy dodatkowo specjalnie uszczelniony przeciwko bryzgom wodnym 
wyposaŜony w czujnik oporności rosnącej wraz z temperaturą (PTC) 
wewnętrzna powłoka zabezpieczająca przed korozją (wszystkie elementy wewnętrzne pompy), 
Q=116m3/h-16.0mH2O, N=7.5kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz, 
st. ochrony IP55, płynna regulacja obrotów silnika pompy (falownik) 
Wykonanie materiałowe:  
Korpus i ściana tylna : G-CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C)  
Wirnik : EN-GJL-250, HPC 
Obudowa filtra : SiC/SiC/FKM 
Pokrywa filtra : 1,457 
Kosz filtra : Material EN-GJL-250, od strony medium pokryty epoksydem Wał
 : EN-GJL-250, HPC 
Uszczelnienie mechaniczne: 1,457 
np. UNIBAD X125-270A-0754C-W2B-H – HERBORNER PUMPEN  (lub równorzędne) 

2 

F1.1 
F1.2 

 

Filtr pionowy, wielowarstwowy Ø2200, Hc=2650mm, F=3.8 m2, PN=2.5bar, - dno dyszowe,  ilość 
dysz 304 szt., 
- 5 zaworów klapowych do sterowania pracą i płukaniem z siłownikami elektrycznymi – 
automatyczne sterowanie pracą filtra 
- wypełnienie Ŝwirowo-antracytowe, warstwa 50mm węgla aktywnego (Hcałk.=1200mm), 
- zawór odpowietrzający 2′′ 
- tablica manometrów (0-2.5bar) z zaworami do poboru próbek, 
- 2 x właz DN400 (dennica górna i część cylindryczna), wziernik DN200, 
- spust DN50 
- króciec do płukania powietrznego DN50 
- króciec doprowadzenia wody surowej DN200 
- króciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN200 
- wewnętrzny stoŜkowy  lej górny 
- wykonanie Ŝywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym, wykonanie „metodą nawijania 
krzyŜowego” 
- sterownik automatycznego sterowania pracą filtra  
np. MEDITERRAN 2200 – TECHNOL  (lub równorzędne) 

2 

DM1 Dmuchawa bocznokanałowa do wzruszania złoŜa (płukania powietrznego) Qmax=320m3/h, 
N=3kW, 400V  
np. SC 30A 300T – VENTURE INDUSTRIES  (lub równorzędne) 
- kpl. orurowania i armatury 
UWAGA: montaŜ dmuchawy nie niŜej niŜ 1m nad posadzką  
zawór zwrotny na przewodzie tłocznym, rurowa pętla powietrzna  
(1m ponad lustro wody) 

1 

UV1 Lampa UV, średniociśnieniowa, dawka e=600 J/m2 (przy T10=95%),  
przyłącze Dn200, wyk. mat. Stal 316L dla przepływu Q=232m3/h 
N=3.0 kW, 230V, 50Hz, st. ochrony IP55, 
automatyczne czyszczenie 
typ LifeUVM130-40-AW-AEP-TD -  LifeTech (lub równorzędne) 

1 

RB1 Stacja kontrolno-pomiarowa wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, 
Redox-pomiar, chlor związany - pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65  
Interfejsy: LAN  (RJ45)  100  Mbit/s  (minimalnie kabel CAT5), USB dla kart pamięci, 
magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer internetowy  i internetowy interfejs  
uŜytkownika, rejestracja zdarzeń, ekran dotykowy, z kompletem wyposaŜenia                                            
ANALYT 3 – BAYROL (lub równowaŜne) 

1 
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HE1.1 
 
 

Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy Qmax=293kW 
stal AISI316L,  z izolacją – 2 szt. 
–  typ WB-1000 -  SECESPOL (lub równorzędne) 

1 

HE1.2 
 
 

Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy Qmax=293kW 
stal AISI316L,  z izolacją – 2 szt. 
–  typ WB-1000 -  SECESPOL (lub równorzędne) 

1 

CH1 Stacja dozowania  podchlorynu sodu NaOCl dla wydajności instalacji  
Q=232 m3/h 
cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla podchlorynu sodu 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 
zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 – 1 szt. 

1 

CH1-B Stacja dozowania  podchlorynu sodu NaOCl 
cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla podchlorynu sodu 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 
zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.1m3 – 1 szt. 

1 

PH1 Stacja dozowania korektora pH dla wydajności instalacji Q=232 m3/h 
cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla kwasu siarkowego 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 
zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 – 1 szt. 

1 

KO1 Stacja dozowania koagulanta dla wydajności instalacji Q=232 m3/h 
cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla koagulanta 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 
zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m3 – 1 szt. 

1 

RP1.1 
RP1.2 

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupełniania wody 2’’ z 
napędem elektrycznym. 

2 

ZP1 Zbiornik przelewowy zgrzewany z płyt PP (polipropylen gr. 10mm), wymiary: 13700mm x 
2700mm x 1500cm(wys.), z kompletem króćców, przykrycie, właz 700x700mm, V=50 m3, masa 
z wodą m=53000 kg 
Podstawa z płyty ze styroduru o wymiarach: 13500mmx2500mmx100mm(gr.) 
Obejmy usztywniające stalowe ocynkowane 100x50x3mm,  
na wysokości: H1=300mm, H2=600mm, H3=900mm, H4=1200mm, H5=1500mm, H6=1800mm 

1 

POC 
 

Pozioma, blokowa pompa wirnikowa ze zintegrowanym wychwytywaczem włosów i włókien 
łącznie z koszem filtrującym  
rodzaj ochrony IP 55, wspólny wał silnik/pompa  
Q=6m3/h-10.0mH2O, N=1.1kW, 3000min-1, 400/230V, 50Hz, 
st. ochrony IP55, płynna regulacja obrotów silnika pompy (falownik) 
Wykonanie materiałowe:  
Korpus : CuSn10-C  
Wirnik : G-CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) 
Tylna ściana              :  PP GF 40 
Kosz filtra : FPP 20 T  
Uszczelnienie mechaniczne: 1,457 
np.  WATERBLIUE H-050-130A-H-0112H-W3A – HERBORNER PUMPEN  (lub równorzędne) 
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ZOC Zbiornik odzysku ciepła zgrzewany z płyt PP (polipropylen gr. 10mm), wymiary: 13700mm x 
2700mm x 1500cm(wys.), z kompletem króćców, przykrycie, właz 700x700mm, V=50 m3, masa 
z wodą m=53000 kg 
Podstawa z płyty ze styroduru o wymiarach: 13500mmx2500mmx100mm(gr.) 
Obejmy usztywniające stalowe ocynkowane 100x50x3mm,  
na wysokości: H1=300mm, H2=600mm, H3=900mm, H4=1200mm, H5=1500mm, H6=1800mm 

1 

OC Centrala odzysku ciepła ze ścieków wraz z szafą sterującą 
Wydajność Q=5.4m3/h, moc grzewcza 156kW, wymiary: 4110 (dł.)x890(głęb.)x1690 (wys.)mm, 
masa 1900kg, przyłącza: woda świeŜa PVC DN50, woda świeŜa Cu DN32, woda zuŜyta 
(ścieki) DN50 
WyposaŜenie: 
- rurowy przeciwprądowy wymiennik ciepła między ciepłymi ściekami, a zimną wodą 
wodociągową, materiał po stronie ścieków: Cu-Ni-10Fe, materiał po stronie wody 
wodociągowej – Cu-cynowane, 
- rurowy przeciwprądowy wymiennik ciepła między ciepłymi ściekami, a czynnikiem 
chłodniczym (parownik pompy ciepła);  materiał po stronie ścieków: Cu-Ni-10Fe,  
- rurowy przeciwprądowy wymiennik ciepła między wodą wodociągową, a czynnikiem 
chłodniczym (skraplacz pompy ciepła);  materiał po stronie wody wodociągowej – Cu-
cynowane, 
- układ automatycznego czyszczenia rurociągów ściekowych przy wykorzystaniu kulek 
czyszczących, przeciskanych przez rurociągi w określonych odstępach czasu, wraz z zaworem 
4-drogowym , 
- spręŜarka pompy ciepła typu scroll, czynnik chłodniczy R407C, elektroniczny zawór 
rozpręŜny, presostaty zabezpieczające, 
- obiegowa pompa wody wodociągowej, słuŜąca jako pompa ładująca zasobniki wody wstępnie 
podgrzanej, 
-tablica sterownicza wyposaŜona w sterownik DDC oraz kompletny układ automatyki niezbędny 
do realizacji procesu odzysku ciepła: 
- układ automatycznej regulacji i pomiaru przepływu strumienia ścieków; prezentacja bieŜącego 
strumienia na wyświetlaczu centrali, 
- sterowanie procesem automatycznego czyszczenia rurociągów ściekowych, 
- pomiar temperatury ścieków przed po odzysku, pomiar temperatury wody wodociągowej 
przed i po podgrzewie, 
- sterowanie pompą ścieków, 
- pomiar i regulacja temperatury w zasobniku wody wstępnie podgrzanej, 
- programowanie i pomiar godzin pracy spręŜarek, pomp obiegowych, pompy ścieków, 
- harmonogramy pracy centrali, 
- system zdalnego nadzoru i rejestracji danych zintegrowany w sterowniku, komunikujący się 
po sieci Ethernet 
np. AQUACOND 44 54.3 – MENERGA (lub równorzędne) 

1 

R1.1-R1.2 Reflektor podwodny   
Reflektor 23x3W typ LED z zasilaniem i sterowaniem, światło białe 
typ 4380020E – Hugo Lahme (lub równorzędne) 

12 

SZ1 Szafa zasilająco-sterująca z okablowaniem i wyposaŜeniem 1 
 Komplet orurowania i armatury 1 
 WyposaŜenie sportowe basenu pływackiego (drabinki, liny torowe, liny falstartowe i nawrotowe, 

słupki startowe, ścianki nawrotowe, bramki składane do piłki wodnej z kompletem lin naciągowych 
mocujących).  

1 kpl. 

 
Magazynowanie lin torowych przy basenie pływackim zaprojektowano w kanale od strony słupków startowych. Zaprojektowano 
wykorzystanie systemu przepustów stropowych uzbrojonych w linki stalowe i podpory ślizgowe wysuwane na krawędź przepustu tu i 
nakładane na krawędź ścianki nawrotowej. Liny będą spoczywały w odrębnych workach. 
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OBIEG 1 – BASEN SZKOLENIOWY 

SYMBOL OPIS ILOŚĆ 
P2.1 
P2.2 

 

Pionowa, blokowa pompa wirnikowa ze zintegrowanym wychwytywaczem włosów i włókien 
łącznie z koszem filtrującym o perforacji 3 mm, pokrywą filtra z uchwytami. Pompa z 
wewnętrznym obiegiem do obmywania uszczelnienia mechanicznego i odpowietrznikiem 
kulowym 
silnik trójfazowy z płaszczem wodnym (chłodzenie i odzysk ciepła z wody basenowej), rodzaj 
ochrony IP 55, ze wzmocnionym łoŜyskiem, wspólnym wałem silnik/pompa smarem 
łoŜyskowym o wysokich parametrach i urządzeniem smarującym do pracy ciągłej. Od strony 
pompy dodatkowo specjalnie uszczelniony przeciwko bryzgom wodnym 
wyposaŜony w czujnik oporności rosnącej wraz z temperaturą (PTC) 
wewnętrzna powłoka zabezpieczająca przed korozją (wszystkie elementy wewnętrzne pompy), 
Q=60m3/h-15.0mH2O, N=4.0kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz, 
st. ochrony IP55, płynna regulacja obrotów silnika pompy (falownik) 
Wykonanie materiałowe:  
Korpus i ściana tylna : G-CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C)  
Wirnik : EN-GJL-250, HPC 
Obudowa filtra : SiC/SiC/FKM 
Pokrywa filtra : 1,457 
Kosz filtra : Material EN-GJL-250, od strony medium pokryty epoksydem Wał
 : EN-GJL-250, HPC 
Uszczelnienie mechaniczne: 1,457 
np. UNIBAD X080-255A-0404C-W2B-H – HERBORNER PUMPEN   
(lub równorzędne) 

2 

F2.1 
F2.2 

 

Filtr pionowy, wielowarstwowy Ø1600, Hc=2500mm, F=2.01 m2, PN=2.5bar, - dno dyszowe,  ilość 
dysz 160 szt., 
- 5 zaworów klapowych do sterowania pracą i płukaniem z siłownikami elektrycznymi – 
automatyczne sterowanie pracą filtra 
- wypełnienie Ŝwirowo-antracytowe, warstwa 50mm węgla aktywnego (Hcałk.=1200mm), 
- zawór odpowietrzający 2′′ 
- tablica manometrów (0-2.5bar) z zaworami do poboru próbek, 
- 2 x właz DN400 (dennica górna i część cylindryczna), wziernik DN200, 
- spust DN50 
- króciec do płukania powietrznego DN50 
- króciec doprowadzenia wody surowej DN150 
- króciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN150 
- wewnętrzny stoŜkowy  lej górny 
- wykonanie Ŝywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym, wykonanie „metodą nawijania 
krzyŜowego” 
- sterownik automatycznego sterowania pracą filtra  
np. MEDITERRAN 1600 – TECHNOL  (lub równorzędne) 

2 

DM2 Dmuchawa bocznokanałowa do wzruszania złoŜa (płukania powietrznego) Qmax=190m3/h, 
N=1.5kW, 400V  
np. SC 30A 150T – VENTURE INDUSTRIES  (lub równorzędne) 
- kpl. orurowania i armatury 
UWAGA: montaŜ dmuchawy nie niŜej niŜ 1m nad posadzką  
zawór zwrotny na przewodzie tłocznym, rurowa pętla powietrzna  
(1m ponad lustro wody) 

1 

UV2 Lampa UV, średniociśnieniowa, dawka e=600 J/m2 (przy T10=95%),  
przyłącze Dn150, wyk. mat. Stal 316L dla przepływu Q=120m3/h 
N=3.0 kW, 230V, 50Hz, st. ochrony IP55, 
automatyczne czyszczenie 
typ LifeUVM130-30-AW-AEP-TD -  LifeTech (lub równorzędne) 

1 

RB2 Stacja kontrolno-pomiarowa wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, 
Redox-pomiar, chlor związany - pomiar), N=15W, 230V/50Hz, st. ochrony IP65  
Interfejsy: LAN  (RJ45)  100  Mbit/s  (minimalnie kabel CAT5), USB dla kart pamięci, 
magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer internetowy  i internetowy interfejs  
uŜytkownika, rejestracja zdarzeń, ekran dotykowy, z kompletem wyposaŜenia                                            
ANALYT 3 – BAYROL (lub równowaŜne) 

1 
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HE2.1 
 
 

Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy Qmax=293kW 
stal AISI316L,  z izolacją – 2 szt. 
–  typ WB-1000 -  SECESPOL (lub równorzędne) 

1 

HE2.2 
 
 

Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy Qmax=293kW 
stal AISI316L,  z izolacją – 2 szt. 
–  typ WB-1000 -  SECESPOL (lub równorzędne) 

1 

CH2 Stacja dozowania  podchlorynu sodu NaOCl dla wydajności instalacji  
Q=120 m3/h 
cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla podchlorynu sodu 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 
zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 – 1 szt. 

1 

PH2 Stacja dozowania korektora pH dla wydajności instalacji Q=120 m3/h 
cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla kwasu siarkowego 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 
zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 – 1 szt. 

1 

KO2 Stacja dozowania koagulanta dla wydajności instalacji Q=120 m3/h 
cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla koagulanta 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 
zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m3 – 1 szt. 

1 

RP2.1 
RP2.2 

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupełniania wody 2’’ z 
napędem elektrycznym. 

2 

ZP2 Zbiornik przelewowy zgrzewany z płyt PP (polipropylen gr. 10mm), wymiary: 8200mm x 
2700mm x 1500cm(wys.), z kompletem króćców, przykrycie, właz 700x700mm, V=30 m3, masa 
z wodą m=31800 kg 
Podstawa z płyty ze styroduru o wymiarach: 8000mmx2500mmx100mm(gr.) 
Obejmy usztywniające stalowe ocynkowane 100x50x3mm,  
na wysokości: H1=300mm, H2=600mm, H3=900mm, H4=1200mm, H5=1500mm, H6=1800mm 

1 

R2.1-R2.12 Reflektor podwodny   
Reflektor 23x3W typ LED z zasilaniem i sterowaniem, światło białe,  
(obudowa reflektorów „zlicowana” z powierzchnią ścian niecki basenowej)  
np. 4380020E – Hugo Lahme (lub równorzędne) 

12 

PPR2 Przeciwprąd Q=50 m3/h 
-element ssawno/tłoczny przeciwprądu materiał: stal 316L/brąz, (powierzchnia przeciwprądu 
„zlicowana” z powierzchnią ścian niecki basenowej) 
np. TAIFUN – Hugo Lahme (lub równorzędne) 
-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa ochrony IP55, liczba obrotów 
1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, 
Q=50 m3/h h=12 m sł. wody, N=3kW 
np. F065-220A-0304H-W2B – Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 

MKW2 MasaŜ karku wąski Q=50 m3/h 
-element tłoczny/”wylewka” materiał: stal 316L, średnica 80mm 
-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa ochrony IP55, liczba obrotów 
1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, 
Q=50 m3/h h=12 m sł. wody, N=3kW 
np. F065-220A-0304H-W2B – Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 
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MKS MasaŜ karku szeroki Q=50 m3/h 
-element tłoczny/”wylewka” materiał: stal 316L, szerokość wylewki s=400mm 
-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa ochrony IP55, liczba obrotów 
1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, 
Q=50 m3/h h=12 m sł. wody, N=3kW 
np. F065-220A-0304H-W2B – Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 

MW2.1 MasaŜ ścienny 8 dyszowy Q=160 m3/h 
-element tłoczny/dysza wodno powietrzna 2”-materiał stal 316L, korpus dyszy – materiał brąz – 8 
szt. 
-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa ochrony IP55, liczba obrotów 
1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, 
Q=160 m3/h h=12 m sł. wody, N=7.5kW 
np. 150-250A-0754H-W2B– Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 

MW2.2 MasaŜ ścienny 8 dyszowy Q=160 m3/h 
-element tłoczny/dysza wodno powietrzna 2”-materiał stal 316L, korpus dyszy – materiał brąz – 8 
szt. 
-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa ochrony IP55, liczba obrotów 
1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, 
Q=160 m3/h h=12 m sł. wody, N=7.5kW 
np. 150-250A-0754H-W2B– Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 

SZ2 Szafa zasilająco-sterująca z okablowaniem i wyposaŜeniem 1 
 Komplet orurowania i armatury 1 
 Komplet wyposaŜenia w tym cztery liny torowe dł 15m magazynowane przy basenie na bębnie 

przewoźnym do lin torowych 
 

 
WYPOSAśENIE WSPÓLNE DLA BASENÓW 

FOT Fotometr wieloparametrowy, pomiary: Cl (wolny), Cl (związany), pH, zasadowość, twardość, Ŝelazo. 1 

OP Odkurzacz podwodny automatyczny, system skanowania  powierzchni czyszczenia, zróŜnicowane 
cykle pracy 4/6/8 godzinne, pilot zdalnego sterowania z diodowym sygnalizatorem pełnego worka na 
zanieczyszczenia, wydajność wodna 16m3/h, kabel o długości 30m 
np. DOLPHIN DYNAMIC PROX – ASTRAL POOL (lub równorzędne) 

1 

PR-CH Pompa ręczna do chemikaliów, tworzywowa 
np. PR-100 -  DEMI-CHEM  (lub równorzędne) 

2 

PNP Basenowy podnośnik dla niepełnosprawnych,  
montaŜ w tulei posadzkowej (3 szt.), wykonanie odporne na korozję  
np. typ HANDI-MOVE 3200 - REHAMIL (lub równowaŜne) 

1 

 
9.13. Urządzenia dźwigowe 
PO1 podnośnik osobowy o udźwigu 200 kg łączący poziomy holu głównego z poziomem antresoli (wysokość podnoszenia 3,70m, dwa 
przystanki). Projektuje się go w przeziernej aluminiowo – szklanej obudowie, do realizacji w etapie drugim. 
 
PO2 podnośnik osobowy o udźwigu 200 kg łączący poziomy parteru z poziomem piętra (wysokość podnoszenia 3,70m, dwa przystanki). 
Projektuje się go w nieprzeziernej aluminiowej obudowie (drzwi przeszklone) – zrealizowany w części budynku wybudowanej w etapie 
pierwszym. 
 
PO3  winda towarowa łącząca magazyn znajdujący się na parterze z bufetem na poziomie +3,70 m. udźwig 50 kg, prędkość 0,35 m/s; 
konstrukcja samonośna. Wymiary szybu: 66 x 83,5 cm; wymiary kabiny: 42 x 54,5 cm; wymiary drzwi przystankowych: 42 x 80 cm, do 
realizacji w etapie drugim. 
 
1 0 .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  E N E R G E T Y C Z N A  O B I E K T U  
 
Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla zrealizowanego Etapu I: 
ściana zewnętrzna     U = 0,18 W/(m2 *K) < Umax=0.3 W/(m2 *K) 
ściana zewnętrzna np. w hali sportowej (o ti=16’C)  U = 0,18W/(m2 *K) < Umax=0.65 W/(m2 *K) 
okna i świetliki     U = 1,30 W/(m2 *K) < Umax=1.7 W/(m2 *K) 
 okna w hali sportowej i siłowni (o ti=16’C)  U = 1,30 W/(m2 *K) < Umax=2,6 W/(m2 *K) 
drzwi zewnętrzne      U = 1,80 W/(m2 *K) < Umax=2,6 W/(m2*K) 
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dach nad hallem     U = 0.17 W/(m2 *K) < Umax=0.25 W/(m2 *K) 
dach nad siłownią i salami sportowymi (o ti=16’C)  U = 0.17 W/(m2 *K) < Umax=0.50 W/(m2 *K) 
podłoga na gruncie w parterze    U = 0.31 (W/m2 *K) < Umax=0.45 W/(m2 *K) 
podłoga w piwnicy     U = 0.28 (W/m2 *K) < Umax=0.45 W/(m2 *K) 

 
Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla Etapu II dla którego przyjęto parametry, 
które będą obowiązywały w 2017r.: 
ściana zewnętrzna     U = 0,14 W/(m2 *K) < Umax=0,23 W/(m2 *K) 
okna         U = 1,10 W/(m2 *K) < Umax=1,1 W/(m2 *K) 
okna wewnętrzne w hali basenowej i hallu (o ti=30’C) U = 1,30 W/(m2 *K) < Umax=1,3 W/(m2 *K) 
świetliki      U = 1,30 W/(m2 *K) < Umax=1,3 W/(m2 *K) 
drzwi zewnętrzne      U = 1,50 W/(m2 *K) < Umax=1,5 W/(m2*K) 
dach nad pływalnią, odnową biologiczną i hallem  U = 0,15 W/(m2 *K) < Umax=0,18 W/(m2 *K) 
podłoga w piwnicy     U = 0,20 (W/m2 *K) < Umax=0,30 W/(m2 *K) 
strop pod halami basenowymi    U = 0,52 (W/m2 *K) < Umax=1,00W/(m2 *K) 
 
Łączne roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i 
oświetlenia wbudowanego według projektu pierwotnego wyniosło: EPH+W+L=432,9 kWh/m2,rok  <  EPH+W+Lmax = 435,1 kWh/m2,rok 
Łączne roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody 
uŜytkowej i oświetlenia wbudowanego według niniejszego projektu zamiennego wynosi: 
EPH+W+L=158,2 kWh/m2,rok  <  EPH+W+Lmax = 160 kWh/m2,rok 
 
Budynek, pomimo częściowej realizacji i pierwotnego zaprojektowania w oparciu o WT 2014, spełni wymagania WT 2017. Jednostkowe 
zuŜycie energii pierwotnej zaprojektowano zmniejszyć o ponad 63% w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego. 
Wydruk z programu obliczeniowego charakterystyki energetycznej w załączeniu do niniejszego opisu za punktem 13 na stronach 69-72 
 
1 1 .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  W P Ł Y W U  O B I E K T U  N A  Ś R O D O W I S K O  
 
Budynek wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu nie będzie powodował zagroŜeń dla środowiska zarówno w 
fazie budowy jak eksploatacji. Nie będzie równieŜ stwarzał zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników. 
Odpady z wyburzeń zostaną wywiezione przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo do utylizacji. Odpady z rozbiórki nie będą zawierały 
azbestu. 
W budynku w fazie eksploatacji będą powstawały odpady o charakterze bytowym nie róŜniącym się od odpadków z gospodarstw 
domowych w ilości 2,75 m3/dobę oraz odpadki gastronomiczne w ilości 0,65 m3/dobę. Odpady bytowe i eksploatacyjne w składzie których 
nie przewiduje się substancji niebezpiecznych będą przechowywane w pomieszczeniu nr 002, a odpady gastronomiczne w 
pomieszczeniu nr 104. Odpady będą wywoŜone systematycznie przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 
W procesie uzdatniania wody basenowej będą powstawały następujące odpady stałe: 
- zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w łapaczach włosów przed pompą obiegową  
- opakowania po chemikaliach: pojemniki polietylenowe 
Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywoŜone na wysypisko śmieci. Opakowania po chemikaliach odbierane będą 
przez wyspecjalizowaną firmę (dostawcę chemii basenowej). Odpady ciekłe: woda po płukaniu filtrów, woda spuszczana z basenów będą 
odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje się, aby w wodach popłucznych występowały w ilościach 
ponadnormatywnych zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.  
Przy prawidłowej eksploatacji nie przewiduje się wymiany złóŜ filtracyjnych w trakcie pierwszych 20  lat pracy instalacji. 
Emisja hałasu i wibracji przez urządzenia wentylacyjne będzie poniŜej wielkości dopuszczalnych zarówno wewnątrz jak na zewnątrz 
budynku. 
Wycinki zieleni niezbędne dla realizacji projektu uzgodniono ze słuŜbami miejskimi, budynek nie będzie miał wpływu na pozostawiony 
drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Poziom wód gruntowych znajduje się poniŜej poziomu 
fundamentowania, realizacja nie naruszy stosunków wodnych w gruncie. 
 
1 3 .  W A R U N K I  O C H R O N Y  P R Z E C I W P O ś A R O W E J  
 
Budynek będzie podzielony na dwie części stanowiące odrębne strefy poŜarowe: zespół sal sportowych (S) i zespół pływalni łącznie z 
hallem głównym (P). Obie strefy zalicza się do kategorii ZLI zagroŜenia ludzi. Obie strefy będą budynkami niskimi, strefa S z dwoma 
kondygnacjami nadziemnymi, a strefa P z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Dla strefy S wymagana jest klasa odporności poŜarowej 
C zaś dla strefy P wymagana jest klasa odporności poŜarowej B. W strefie S zaprojektowano wydzielone poŜarowo pomieszczenia 
techniczne o nr 110, 153, 156 i 219 stanowiące odrębne strefy poŜarowe PM. Maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego tego 
pomieszczenia nie przekroczy 1000 MJ/m2 – wymagana jest dla niego klasa odporności poŜarowej D. 
W strefie P zaprojektowano następujące wydzielone poŜarowo pomieszczenia techniczne stanowiące odrębne strefy poŜarowe: 010, 013 
łącznie z przyległym 014 (zrealizowane w etapie pierwszym) oraz 023, 024 łącznie z przyległym 022, 025, 027, 028, 034 i magazyn 
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sprzętu terenowego do utrzymania zieleni 020. Maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekroczy 1000 
MJ/m2 – wymagana jest dla nich klasa odporności poŜarowej D. 
Pomieszczenia o których mowa wyŜej wydzielono poŜarowo w obu strefach ścianami o odporności poŜarowej EI120, stropem o 
odporności poŜarowej REI120, drzwiami o odporności poŜarowej EI60. Ścianami o odporności poŜarowej EI 120 oddzielono równieŜ od 
pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach pionowe szyby wentylacyjne – zarówno zbiorcze prowadzące powietrze czerpane lub 
wyrzucane z systemów wentylacyjnych jak równieŜ zbiorcze szyby grupujące przewody wentylacyjne i przewody instalacyjne. 
W strefie P zaprojektowano równieŜ dwie wentylatornie o nr 026 i 031 oddzielone od pozostałych pomieszczeń ścianami o odporności 
poŜarowej EI60, stropem o odporności poŜarowej REI60 i drzwiami o odporności poŜarowej EI30 
 
Następujące elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia i spełniać co najmniej następujące wymagania w zakresie 
odporności ogniowej: 
 w strefie S w strefie P 
Główna konstrukcja nośna R60 R120 
Konstrukcja dachu R15 R30 
Stropy  REI60 REI60 
Ściany zewnętrzne w pasie międzykondygnacyjnym 
wysokości 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem 

EI30 EI60 

Ściany wewnętrzne EI15 EI30 
Przekrycie dachu, bez świetlików i naświetli (otwory zajmujące 
nie więcej niŜ 20% powierzchni dachu) 

RE15 RE30 

 
Przekrycie dachu strefy P, stanowiącej na odcinku od osi 1 do osi 17 i 18 budynek niŜszy wobec przyległej strefy S, powinno w pasie o 
szerokości 8 m od ściany strefy S mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE30 – wymóg ten dotyczy świetlika nad hallem głównym, 
zbliŜonego bliŜej niŜ 10 m do otworów w ścianach wystających nad dach – doświetlach nad strefą S. 
W obu strefach poŜarowych zaprojektowano palną izolację cieplną przekrycia, oddzieloną od wnętrza budynku przegrodą o odporności 
ogniowej RE15 w strefie S i RE30 w strefie P. Przegrodę tę stanowi blacha trapezowa z systemem połączeń i uszczelnień. 
W Ŝadnej ze stref nie projektuje się pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. 
Elementy okładzin elewacyjnych będą mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemoŜliwiający ich odpadanie w czasie poŜaru w 
czasie krótszym niŜ: w strefie S 30 minut, w strefie P 60 minut. 
Powierzchnia strefy poŜarowej S wynosi 3070,8 m2 przy dopuszczalnej 8000 m2. 
Powierzchnia strefy poŜarowej P wynosi 3876,4 m2 przy dopuszczalnej 8000 m2. 
Ściana oddzielenia poŜarowego między strefami S i P będzie wzniesiona na własnym fundamencie i wyprowadzona ponad pokrycie 
dachu. Ściana ta będzie miała odporność ogniową REI120, a drzwi przeciwpoŜarowe w tej ścianie będą miały odporność ogniową EI60 i 
nie przekroczą 15% powierzchni tej ściany. Nie więcej niŜ 10% powierzchni ściany  oddzielenia poŜarowego zaprojektowano jako 
przeszklenia o odporności  ogniowej EI60, stanowiące nieotwieralne okna wglądowe z hallu głównego do areny głównej i sali do walki 
wręcz. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa 
odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ EI60 lub REI 60 niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
W elewacji północnej zaprojektowano za pomocą ściany oddzielenia poŜarowego rozdzielenie ściany zewnętrznej pomiędzy strefami S i 
P. W elewacji południowej wzdłuŜ ściany po stronie strefy S zaprojektowano pas ściany o odporności ogniowej EI60 z materiału 
niepalnego o szerokości 4 m licząc od ściany oddzielenia poŜarowego ze względu na okno wykusza wysuniętego w przedłuŜeniu ściany 
oddzielenia poŜarowego, znajdujące się w strefie P. 
Świetlik nad hallem głównym zaprojektowano jako nieotwierany, z przekryciem o odporności ogniowej EI30. Ze względu na uchylne 
świetliki nie posiadające odporności ogniowej zaprojektowane nad hallem głównym w pasie zbliŜonym poniŜej 5 m do ściany oddzielenia 
poŜarowego, zaprojektowano wyprowadzenie ściany oddzielenia poŜarowego 0,3 m powyŜej płaszczyzny górnej tych klap. 
Wszystkie drzwi zewnętrzne, które będą słuŜyły jako ewakuacyjne zaprojektowano otwierane na zewnątrz. 
Liczbę uŜytkowników sal sportowych i hal basenów przyjęto dla celów zwymiarowania dróg ewakuacyjnych zgodnie z liczbą 
uŜytkowników ustaloną w p. 4 opisu technicznego, powiększoną o pojemność widowni w tych salach oraz obsługę. Ustalono następujące 
łączne liczby uŜytkowników jednocześnie w głównych pomieszczeniach uŜytkowych: 
 UŜytkownicy  Obsługa Widownia Razem 
Arena główna 60 6 190 256 
Wielofunkcyjna sala sportowa 30 2 - 32 
Sala do walki wręcz 20 2 - 22 
Siłownia 30 2 - 32 
Hala basenu pływackiego 60 6 120 186 
Hala basenu szkoleniowego 15 6 - 21 
Odnowa biologiczna 15 3 - 18 
Sala wykładowa 45 2 - 47 
SUMA: 614 
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W hallu głównym przyjęto zgodnie z par. 236 ust. 6 warunków technicznych wskaźnik 1 m2/osobę, przy czym w strefie gastronomii 
przyjęto maksymalną ilość osób wynikającą z aranŜacji. Zgodnie z tym maksymalna liczba osób dla celów ewakuacji w hallu głównym 
wyniesie 538 osób, uznano Ŝe są to w szczególności te same osoby, które są uwzględniane w poszczególnych głównych salach 
sportowych i halach basenowych. 
Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach zaprojektowano nie dłuŜszą niŜ 40,0 m przy ich jednoznacznej aranŜacji oraz 32,0 m 
w pomieszczeniach o zmiennej aranŜacji (hol główny i antresola holu głównego), przy czym w arenie głównej, sali wielofunkcyjnej i halach 
basenów ze względu na wysokość pomieszczeń przekraczającą 5,0 m dopuszczalna długość przejść wynosi 50,0 m. 
Na wyjściach ewakuacyjnych z hallu głównego na zewnątrz poprzez przedsionki zaprojektowano urządzenia przeciwpaniczne. 
 
W strefie S jako drogi ewakuacyjne zaprojektowano: korytarze nr 116, 129, 109, 208, 224 i hall nr 205  
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych będzie miała w strefie S odporność ogniową EI15. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych 
obliczono proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać na poszczególnych kondygnacjach budynku, przyjmując 0,6 m na 100 
osób, lecz nie mniej niŜ 1,4 m. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie będzie niŜsza niŜ 2,2 m.Brzegi i spoczniki klatek schodowych będą 
miały odporność poŜarową R60. Długości dróg ewakuacyjnych nie przekroczą: 10 m przy jednym dojściu, 40 m do wyjścia bliŜszego  i 80 
m dla wyjścia dalszego przy dwóch dojściach. 
 
W strefie P dróg ewakuacyjnych nie zaprojektowano. Wszystkie pomieszczenia w kondygnacjach parteru i piętra zaprojektowano jako 
powiązane funkcjonalnie, z bezpośrednimi wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz prowadzącymi przez nie więcej niŜ 3 pomieszczenia 
powiązane ze sobą funkcjonalnie. 
Pomieszczenia znajdujące się w piwnicy nie są przeznaczone do stałego pobytu ludzi co zgodnie z §236 warunków technicznych zwalnia 
z obowiązku stosowania normatywnych dróg ewakuacji. 
 
Pomieszczenia, w których będą mogli przebywać ludzie w grupach powyŜej 50 osób: arena główna, hala basenu pływackiego i hol 
główny będą miały co najmniej po dwa wyjścia ewakuacyjne. Szerokość drzwi ewakuacyjnych z tych pomieszczeń będzie nie mniejsza 
niŜ 0,9m. Nie są wymagane urządzenia przeciwpaniczne w wyjściach ewakuacyjnych z areny głównej i hali basenu pływackiego, są 
natomiast wymagane na wyjściach na zewnątrz z hallu. 
W halach basenów, halach sportowych i w holu na obu kondygnacjach nie będą stosowane łatwo zapalne przegrody, stałe elementy 
wyposaŜenia i wystroju wnętrz ani wykładziny podłogowe. Łatwo zapalne materiały nie będą stosowane na drogach ewakuacyjnych. W 
całym budynku nie będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów i sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  
Przewody wentylacyjne i ich drzwiczki rewizyjne będą wykonane z materiałów niezapalnych a ich izolacje termiczne i akustyczne będą 
wykonane wyłącznie na ich zewnętrznej powierzchni.  
 
Do wykończenia wnętrz nie projektuje się uŜywania materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są 
bardzo toksyczne i intensywnie dymiące. Wyroby i materiały budowlane łatwo zapalne nie będą stosowane na drogach komunikacji 
ogólnej, słuŜących celom ewakuacji. 
W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będą stosowane łatwo zapalne przegrody, 
wykładziny podłogowe oraz stałe elementy wyposaŜenia i wystroju wnętrz. 
Widownie w pomieszczeniach areny głównej i hali  basenu pływackiego zaprojektowano zgodnie z postanowieniami par. 261 warunków 
technicznych, pomimo Ŝe liczba osób na Ŝadnej z tych widowni nie przekroczy 200. 
 
Wobec braku zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia poŜaru z wodociągowej sieci ulicznej przez jej gestora – Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury, zaprojektowano przy budynku zbiorniki na wodę do tych celów o minimalnej pojemności roboczej 200 m3 oraz dodatkowo 
zbiornik wewnętrzny o minimalnej pojemności roboczej 14,4 m3 zapewniającej strumień wody w ilości 2 l/s przez minimum 2 godziny, dla 
zapewnienia wody do gaszenia poŜaru w oparciu o instalację hydrantów wewnętrznych. Przy zbiornikach zewnętrznych zaprojektowano 
zestaw nasad do pobierania i napełniania wody i stanowiska dla samochodów straŜackich o wymiarach 20 x 20 m. Całość prac 
związanych z budową systemu zewnętrznego zapotrzebowania wodnego została juŜ zrealizowana w I etapie budowy KCS. 
 
Dojazd poŜarowy do budynku zaprojektowano wzdłuŜ elewacji południowej, z południowego wjazdu na parking  realizowany na Nowy 
Plac Kampusu. Dojazd prowadzi od strony zachodniej w kierunku wschodnim po północnej stronie parkingu i jest przedłuŜony w kierunku 
zachodnim do dwóch stanowisk czerpania wody do zewnętrznego gaszenia poŜaru, zlokalizowanych w południowo – zachodniej części 
zagospodarowywanego terenu. Całość prac związanych z budową dojazdu poŜarowego została juŜ wykonana i odebrana w I etapie 
realizacji inwestycji. 

 
Gdynia - Warszawa, grudzień  2016r. 
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OBLICZENIA STATYCZNE - WYCIĄG 
 

DO  ZAMIENNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO KOMPLEKSOWEGO 
CENTRUM SPORTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ PRZY UL. 

KMDR JANA GRUDZIŃSKIEGO W GDYNI W ZAKRESIE ROZBUDOWY I 
PRZEBUDOWY BUUDYNKU ZREALIZOWANEGO W I ETAPIE 

CZ. 1: ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE, ETAP II 
 
 
POZ. 1.1. OBCIĄŻENIA PODSTAWOWE 
 
POZ. 1.1.1. STROP NAD PĄRTEREM 
Obciążenia zewnętrzne stropu - zestawiono na podst. opisu architektonicznego dla 
posadzki P/03 (podłogi pomieszczeń mokrych: natryski, toalety i szatnie pływalni): 
- terakota na zaprawie klejowej (8+14=22 mm)  

21.0 x 0.022 =       0.46 kN/m2 x 1.2 =  0.56 kN/m2  
- szlam uszczelniający   18.0 x 0.005 =   0.09  x 1.2 =  0.11 
- warstwa wyrównująca  19.0 x 0.005 =   0.10  x 1.2 =  0.12 
- warstwa spadkowa zbrojona siatką 

22.0 x 0.022 =   (0.054+0.084)/2 =    0.04  x 1.3 =  0.05  
- styropian twardy            6.00 x 0.30 =    1.80  x 1.2 =  2.16 
- membrana bitum.+ granul .podł.             0.08  x 1.2 = 0.10 
- tynk od spodu         19.0 x 0.015 =   0.29  x 1.3 =  0.37  
        ---------------   --------------- 
        2.86 kN/m2   3.47 kN/m2 
 
Obciążenia powierzchniowe zmienne (biura, pokój masażu, odnowa biologiczna, 
szatnie, toalety): 
- użytkowe (wg tabl.1A, Lp.4 normy)   2.00 kN/m2  x 1.4 =  2.80 kN/m2 
- obciążenie zastępcze od ścian działowych  
  (do 2.5 kN/m2)    1.25 x 3.65/2.65 =   1.72 kN/m2  x 1.2 =  2.07 kN/m2 

        ---------------   --------------- 
        3.72 kN/m2   4.87 kN/m2 
 
Obciążenia powierzchniowe zmienne (gastronomia, sala wykładowcza): 
- użytkowe (wg tabl.1A, Lp.5 normy)   3.00 kN/m2  x 1.3 =  3.90 kN/m2 
- obciążenie zastępcze od ścian działowych  
  (do 2.5 kN/m2)    1.25 x 3.65/2.65 =   1.72 kN/m2  x 1.2 =  2.07 kN/m2 

        ---------------   --------------- 
        4.72 kN/m2   5.97 kN/m2 
 
Obciążenia powierzchniowe zmienne (archiwa, kotłownia, sala do walki wręcz i 
magazyn sali): 
- użytkowe (wg tabl. 1A, Lp.8, 1C, Lp.6  

normy)       5.00 kN/m2  x 1.3 =  6.50 kN/m2 
- obciążenie zastępcze od ścian działowych  
  (do 2.5 kN/m2)    1.25 x 3.65/2.65 =   1.72 kN/m2  x 1.2 =  2.07 kN/m2 

        ---------------   --------------- 
        6.72 kN/m2   8.57 kN/m2 
 



Obciążenia powierzchniowe zmienne (wsporniki): 
- użytkowe (wg tabl.1D, Lp.1 normy)   5.00 kN/m2  x 1.3 =  6.50 kN/m2 
 
Ciężar własny uwzględniono w obliczeniach programem ABC PŁYTA w wariancie 1 
obciążeń. 
 
 
POZ. 1.1.2. STROP NAD PIWNICĄ 
• obciążenia stałe zewnętrzne (na podstawie opisu architektonicznego dla posadzki 

P/03, pomieszczenia) 
- gres (0.6 cm)            22.0 x 0.006 =  0.13 kN/m2 x 1.2 = 0.16 kN/m2 
- zaprawa klejowa (1.4 cm)    21.0 x 0.014 = 0.30  x 1.3 = 0.39 
- szlam uszczeln. (0.5 cm)     21.0 x 0.005 = 0.11  x 1.3 = 0.14 
- warstwa wyrówn. (0.5 cm)   21.0 x 0.005 = 0.11  x 1.3 = 0.14 
- podkład cem. wodoszczelny 

zbroj. (6-9 cm)   22.0 x (0.06+0.09)/2 = 1.65  x 1.3 = 2.15 
- folia      0.03  x 1.2 = 0.04 
- styropian (3 cm)             0.60 x 0.03 = 0.02  x 1.2 = 0.03 
- tynk (gr. 1.5 cm)         19.0 x 0.015 =  0.29  x 1.3 = 0.37 

---------------   --------------- 
2.64 kN/m2   3.42 kN/m2 

 
• obciążenia stałe zewnętrzne stropu plaży w hali basenowej, brodzików - 

zestawiono na podstawie opisu architektonicznego dla posadzki P/06: 
- terakota na zaprawie klejowej (8+10=18 mm)  

21.0 x 0.018 =       0.38 kN/m2 x 1.2 =  0.46 kN/m2  
- szlam uszczelniający   18.0 x 0.007 =   0.13  x 1.2 =  0.15 
- warstwa wyrównująca  19.0 x 0.005 =   0.10  x 1.2 =  0.12 
- warstwa spadkowa zbrojona siatką 

22.0 x 0.022 =   (0.081+0.111)/2 =    0.10  x 1.2 =  0.13  
- styropian twardy            6.00 x 0.30 =    1.80  x 1.2 =  2.16 
- membrana bitum.+ grunt. podłoża          0.08  x 1.2 = 0.10 
- tynk od spodu         19.0 x 0.015 =   0.29  x 1.3 =  0.37  
        ---------------   --------------- 
        2.88 kN/m2   3.49 kN/m2 
 
Obciążenia powierzchniowe zmienne (plaże pływalni): 
- użytkowe (wg tabl.1A, Lp.4 normy)   2.00 kN/m2  x 1.4 =  2.80 kN/m2 
 
Obciążenia powierzchniowe zmienne (szatnie, toalety, zespoły sanitarne): 
- użytkowe (wg tabl.1A, Lp.4 normy)   2.00 kN/m2  x 1.4 =  2.80 kN/m2 
- obciążenie zastępcze od ścian działowych  
  (do 2.5 kN/m2)    1.25 x 3.45/2.65 =   1.63 kN/m2  x 1.2 =  1.96 kN/m2 

        ---------------   --------------- 
        3.63 kN/m2   4.76 kN/m2 
 
Obciążenia powierzchniowe zmienne (widownie): 
- użytkowe (wg tabl. 1A, Lp.10 normy)   4.00 kN/m2  x 1.3 =  5.20 kN/m2 
 



Ciężar własny stropu ujęto w wariancie Nr 1 obciążeń w obliczeniach programem 
ABC PŁYTA. 
 
 
POZ. 1.1.3. CIĘŻARY ŚCIAN 
 
• ściana żelbetowa wewn. piwn./fund. (gr. 25 cm) + tynk 
  - żelbet (gr.25 cm)       24.0 x 1.1 x 0.25 =   6.60 kN/m2 
  - tynk obustronny       19.0 x 1.3 x 0.015 x 2 =   0.74 

--------------- 
7.34 kN/m2 

 
• przeszklona ściana parteru     1.00 x 1.1 =   1.10 kN/m2 
 
• ściana działowa (gr. 12 cm) + tynk 
  - cegła dziurawka (gr. 12 cm)   14.5 x 1.1 x 0.12 =   1.91 kN/m2 
  - tynk obustronny       19.0 x 1.3 x 0.015 x 2 =  0.74 

--------------- 
2.65 kN/m2 

 
• ściana wewn ętrzna z cegły silikatowej (gr. 24 cm) + tynk 
  - cegła silikatowa gr. 25 cm 19.00 x 1.1 x 0.24 =   5.02 kN/m2 
  - tynk obustronny       19.0 x 1.3 x 0.015 x 2 =  0.74 

--------------- 
5.76 kN/m2 

 
 
POZ. 1.1.4. PARCIE GRUNTU 
 
Parametry gruntu: 
- ciężar objętościowy gruntu (nasypy mineralno-organiczne):  ξ(n) = 1.60 t/m3    
- kat tarcia wewnętrznego (przyjęto 25°)    Φu(n) = 25.0°  
Ka = [tg(45 - 25/2)]^2 = 0.4059 
 
A. NIE WYSTĘPUJE 
 
B. NIE WYSTĘPUJE 
 
C. PARCIE GRUNTU NA ŚCIANY PIWNICY W OSIACH K/1-17, 1/B-G, 17,32/A-K 
Obciążenie naziomu: q = 5.0 kN/m2 (sale sportowe) 
Wysokość parcia gruntu (max. różnica rzędnej posadzki parteru/terenu na zewnątrz 
w stosunku do płyty fundamentowej:   0.30+3.75+0.70=4.75 m 
ho = 5.0/16.0 = 0.32 m  
 
Parcie gruntu, wysokość położenia ponad rzędną powierzchni płyty fundamentowej: 
Pg = 0.5 x 16.0 x 1.1 x 0.4059 x [4.75 x (4.75+0.32)] = 86.02 kN/mb 
e(Pg) = 4.75/3 x [(4.75 + 3 x 0.32) / (4.75 + 2 x 0.32)] = 1.68 m 
 
 
 



POZ. 1.1.5. OBCIĄŻENIA WIATREM ŚCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ  
Obciążenia powierzchniowe ścian: 
wiatr (II strefa)   qk = 350 Pa;   Ce = 1.0;   β = 1.8;     ץf = 1.5 
Wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego: 
- ściana podłużna: Cz3 = -0.5   Cz4 = +0.7 

p3 = 350 x 1.0 x (-0.5) x 1.8 x 1.5 = -475 Pa = -0.475 kPa (SSANIE) 
p4 = 350 x 1.0 x (+0.7) x 1.8 x 1.5 = +662 Pa = 0.662 kPa (PARCIE) 

- ściana poprzeczna (wiatr  װ) Cz5a = -0.7   Cz6a = -0.7 
p5a = 350 x 1.0 x (-0.7) x 1.8 x 1.5 = -662 Pa = -0.662 kPa (SSANIE) 
p6a = 350 x 1.0 x (-0.7) x 1.8 x 1.5 = -662 Pa = -0.662 kPa (SSANIE) 

- ściana poprzeczna (wiatr ┴) Cz5b = +0.7   Cz6b = -0.3 
p5b = 350 x 1.0 x (+0.7) x 1.8 x 1.5 = +662 Pa = 0.662 kPa (PARCIE) 
p6b = 350 x 1.0 x (-0.3) x 1.8 x 1.5 = -285 Pa = -0.285 kPa(SSANIE) 

 
 
 
POZ. 1.2. STROPY 
 
POZ. 1.2.1.Z STROP NAD PAREREM (OSIE G-K/7-17)  
 
A. PŁYTA STROPOWA 

Obciążenia powierzchniowe: 
- stałe        2.86 kN/m2   3.47 kN/m2 
- zmienne (biura, pokój masażu, odnowa  

biologiczna, szatnie, toalety):    3.72 kN/m2   4.87 kN/m2 
- zmienne (wspornik)     5.00 kN/m2   6.50 kN/m2 

 
Przyjęto strop płytowy bezbelkowy, żelbetowy monolityczny, z betonu C30/37 
(B37) o grubości podstawowej: 24 cm , zbrojony dwukierunkowo (zgodnie z 
wynikami obliczeń programem ABC PŁYTA): stalą A-IIIN(BSt500S) plus 
uzupełnienia w strefach zbędnych obliczeniowo, zgodne z zapisami normy 
żelbetowej. 
UWAGA: Dozbrojenie stropu na przebicie dybellistwami stalowymi systemu 
HALFEN w miejscach krawędziowego oparcia stropu na podporach. 
UWAGA: OPARCIE STROPU W LINII OSI 32/I-K, 14/G-I, I/14-17(32) NALEŻY 
ZREALIZOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM KĄTOWNIKA 
GORĄCOWALCOWANE-GO MOCOWANEGO DO ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN 
ŻELBETOWYCH KOTWAMI HILTI (Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMIANY NA INNE, 
SPEŁNIAJĄCE WYZNACZONE WYMOGI). 

 
 
 
B. LINIOWE, STALOWE ELEMENTY PODPOROWE 
 

B1. KĄTOWNIK PODPOROWY W LINII OSI 32/J-J’ 
 

Przyjęto na podporę liniową kątownik gorącowalcowany L200x150x15 ze 
stali St3SX. 

 
 



B2. CEOWNIK PODPOROWY W LINII OSI 14/G’-I 
 

Niniejszy element belkowy został obliczony w Poz.1.3.2.1. (przy osi 14/G’-I).  
Przyjęto na podporę liniową ceownik gorącowalcowany [300 ze stali St3SX. 

 
 
C. KOTWY MOCOWANIA DO ISTNIEJĄCYCH PODPÓR ŻELBETOWYCH 

Obciążenia podpór wg obliczeń programem ABC PŁYTA oraz wytycznych 
obciążeniowych na słupy żelbetowe od konstrukcji drewnianej: 
 
C1. PODPARCIE LINIOWE W OSI 32/J-J’ (wybór selektywny dla najbardziej 

obciążonej strefy L=1.20 m przy istniejącym słupie) 
q = (23+19+7+34) / 1.20 = 83 / 1.20 = 69.17 kN/mb 

 
Przyjęto kotwy HILTI HSL-3 M16/10, przy nośności pojedynczej kotwy na 
ścinanie: V = 57.8 kN, otwór przelotowy Ф25 mm, przy uwarunkowaniu min. 
odległości:   - od krawędzi: cmin = 100 mm, 
 - między kotwami: smin = 100 mm. 
Przyjęto kotwy w poziomym rozstawie liniowym: co 0.5 m, przy założeniu 
nie mniej niż n = L/0.50 + 1 szt. (gdzie L w metrach). 
Usytuowanie kotew: 
- wzdłużnie (poziomo): co 0.5 m, przy założeniu nie mniej niż n = L/0.50 + 1 
szt. (gdzie L w metrach), 
- w pionie: 145 mm od dolnej powierzchni kątownika, czyli 9.5 cm od górnej 
powierzchni płyty stropowej gr. 24 cm. 

 
 

C2. PODPARCIE NA SŁUPIE W OSI I/14 
P = 363 kN 
Przyjęto kotwy HILTI HSL-3 M16/10, przy nośności pojedynczej kotwy na 
ścinanie: V = 57.8 kN, otwór przelotowy Ф25 mm, przy uwarunkowaniu min. 
odległości:   - od krawędzi: cmin = 100 mm, 
 - między kotwami: smin = 100 mm. 
Przyjęto:  - na krótszych bokach po 4 szt. kotew, 
 - na dłuższych bokach po 4 szt. kotew, 
 - łącznie: 16 kotew na pojedynczym słupie. 
Usytuowanie kotew: 
- na krótszych bokach: 

• w poziomie (bok B=30 cm): 10+10+10 cm 
• w pionie (h=300 mm): 85+130+85 mm 

- na dłuższych bokach: 
• w poziomie (bok B=75 cm): 15+45+15 cm 
• w pionie (h=300 mm): 85+130+85 mm 

 
 

C3. PODPARCIE NA SŁUPIE W OSI H/14 
P = 300 kN 
Przyjęto kotwy HILTI HSL-3 M16/10, przy nośności pojedynczej kotwy na 
ścinanie: V = 57.8 kN, otwór przelotowy Ф25 mm, przy uwarunkowaniu min. 
odległości:   - od krawędzi: cmin = 100 mm, 



 - między kotwami: smin = 100 mm. 
Przyjęto:  - na krótszych bokach po 4 szt. kotew, 
 - na dłuższych bokach po 4 szt. kotew, 
 - łącznie: 16 kotew na pojedynczym słupie. 
Usytuowanie kotew: 
- na krótszych bokach: 

• w poziomie (bok B=30 cm): 10+10+10 cm 
• w pionie (h=300 mm): 85+130+85 mm 

- na dłuższych bokach: 
• w poziomie (bok B=75 cm): 15+45+15 cm 
• w pionie (h=300 mm): 85+130+85 mm. 

 
 

C4. PODPARCIE NA SŁUPIE W OSI G’/14 
P = 97 kN 
Przyjęto podparcie bezpośrednie na słupie, zapewniające zakotwienie 
prętów głównych słupa w płycie stropowej opartej na ceowniku 
podporowym.  

 
 
POZ. 1.2.2.Z. STROP NAD PODZIEMIEM 
Obciążenia powierzchniowe: 
- stałe        2.88 kN/m2   3.49 kN/m2 
- zmienne (szatnie, sanitariaty):     3.63 kN/m2   4.76 kN/m2 
- zmienne (plaże):       2.00 kN/m2   2.80 kN/m2 
- zmienne (komunikacja, widownie):    4.00 kN/m2   5.20 kN/m2 
 
Przyjęto strop płytowy bezbelkowy, żelbetowy monolityczny, z betonu C30/37 
(B37) o grubości podstawowej: 24 cm , zbrojony dwukierunkowo (zgodnie z 
wynikami obliczeń programem ABC PŁYTA): stalą A-IIIN(BSt500S) plus 
uzupełnienia w strefach zbędnych obliczeniowo, zgodne z zapisami normy 
żelbetowej. 
Strefy stropów plaż na odcinkach wzdłuż niecek basenowych zbrojone 
powierzchniowo dołem i górą średnicami #12, współpracujące ze ścianami na 
parcie gruntu i wiatru w kierunku do wnętrza budynku. 
UWAGA: Dozbrojenie stropu na przebicie dybellistwami stalowymi systemu 
HALFEN w miejscach krawędziowego oparcia stropu na podporach. 
UWAGA: OPARCIE STROPU W LINII OSI 32/I-K, 14/G-I, I/14-17(32) NALEŻY 
ZREALIZOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM KĄTOWNIKA GORĄCOWALCOWANE-
GO MOCOWANEGO DO ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ŻELBETOWYCH KOTWAMI 
HILTI (Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMIANY NA INNE, SPEŁNIAJĄCE WYZNACZONE 
WYMOGI). 

 
 
POZ. 1.2.3.Z. STROPY WYRÓWNAWCZE PODZIEMIA (OSIE 1-3/F-H, RZ. -3.12) 
Przyjęto rozpiętość obliczeniową: Lmax=4.20 m 
 
Przyjęto płytę stropu gr. 16 cm, z betonu C30/37 (B37). Zbrojenie płyty dołem 
prętami #8(BSt500S) co 14 cm, As1=3.59 cm2/mb.  
Zbrojenie rozdzielcze #8(BSt500S) co 20 cm. 



 
 
POZ. 1.2.4. PŁYTA GALERII ZEWN ĘTRZNEJ PRZY OSI 1 
 
Obciążenia: 
- okładzina granitowa (3 cm) 28.00 x 0.03 =   0.84 kN/m2 x 1.2 =    3.42 kN/m2 
- zaprawa klejowa (2 cm)     23.0 x 0.02 =    0.46 kN/m2 x 1.3 =    0.60 kN/m2 
- ciężar własny (gr. 20 cm)  24.0 x 0.20 =    4.80 kN/m2 x 1.1 =    5.28 kN/m2 
- użytkowe         5.00 kN/m2 x 1.3 =    6.50 kN/m2 
       ------------------   ------------------ 
       11.10 kN/m2    15.80 kN/m2 
 
Przyjęto strop płytowy bezbelkowy, żelbetowy monolityczny, z betonu C30/37 
(B37) o grubości: 20 cm , zbrojony dwukierunkowo (zgodnie z wynikami obliczeń 
programem ABC PŁYTA): stalą A-IIIN(BSt500S) plus uzupełnienia w strefach 
zbędnych obliczeniowo, zgodne z zapisami normy żelbetowej. 
UWAGA: Dozbrojenie stropu na przebicie dybellistwami stalowymi systemu 
HALFEN w miejscach oparcia stropu na słupach. 

 
 
POZ. 1.2.5. PŁYTA MOSTKA PRZY OSI 15-16 POWY ŻEJ OSI K 
 
Obciążenia: 
- okładzina granitowa (3 cm) 28.00 x 0.03 =   0.84 kN/m2 x 1.2 =    3.42 kN/m2 
- zaprawa klejowa (2 cm)     23.0 x 0.02 =    0.46 kN/m2 x 1.3 =    0.60 kN/m2 
- ciężar własny (gr. 16 cm)  24.0 x 0.22 =    5.28 kN/m2 x 1.1 =    5.81 kN/m2 
- użytkowe         5.00 kN/m2 x 1.3 =    6.50 kN/m2 
       ------------------   ------------------ 
       11.58 kN/m2    16.33 kN/m2 
 
Przyjęto strop płytowy bezbelkowy, żelbetowy monolityczny, z betonu C30/37 
(B37) o grubości: 22 cm , zbrojony dwukierunkowo (zgodnie z wynikami obliczeń 
programem ABC PŁYTA): stalą A-IIIN(BSt500S) plus uzupełnienia w strefach 
zbędnych obliczeniowo, zgodne z zapisami normy żelbetowej. 
UWAGA: Dozbrojenie stropu na przebicie dybellistwami stalowymi systemu 
HALFEN w miejscach oparcia stropu na słupie. 

 
 
POZ. 1.3. ELEMENTY BELKOWE  
 
W poniższych obliczeniach pominięto pozycje obliczeniowe elementów zrealizowa-
nych w I etapie oraz usuniętych w projekcie II etapu projektu. 

 
POZ. 1.3.0. ELEMENTY BELKOWE PIWNICY  
 
POZ. 1.3.0.2. N188 NADPROŻE W OSI 1/F-G, 1/G’-H, Lsw=1.88 m (25x30 cm)  
 
Przyjęto nadproże N188 (spód -0.84) o przekroju 25x 30 cm , żelbetowe 
monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem prętami 3#12(BSt500S), 
As1=3.39 cm2 oraz  górą 2#12(BSt500S). Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S)  



w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.42 m co 10 cm, 
- w środku rozpiętości co 15 cm. 

 
POZ. 1.3.0.3. N156 NADPROŻE W OSI 13/G’-H, Lsw=1.56 m (24x25 cm)  
 
Przyjęto nadproże N156 (spód -1.75) o przekroju 24x25 cm , żelbetowe 
monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem i górą po 2#12(BSt500S), 
As1=2.26 cm2. Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S) w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.42 m co 10 cm, 
- w środku rozpiętości co 15 cm. 

 
POZ. 1.3.0.5. N211 NADPROŻE W OSI G’-H’/8-9, Lsw=2.11 m (24x30 cm)  
 
Przyjęto nadproże N211 (spód -2.00) o przekroju 24x30 cm , żelbetowe 
monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem i górą po 2#12(BSt500S), 
As1=2.26 cm2. Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S) w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.42 m co 10 cm, 
- w środku rozpiętości co 15 cm. 

 
POZ. 1.3.0.14. N211/25 NADPROŻE W OSI 1/H-I, Lsw=2.11 m (25x30 cm)  
 
Przyjęto nadproże N211/25 (spód -0.84) o przekroju 25x30 cm , żelbetowe 
monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem prętami 3#12(BSt500S), 
As1=3.39 cm2 oraz  górą 2#12(BSt500S). Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S)  
w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.42 m co 10 cm, 
- w środku rozpiętości co 15 cm. 

 
POZ. 1.3.0.15. N211/24 NADPROŻE W OSI G’-H/I-J, Lsw=2.11 m (24x25 cm)  
 
Przyjęto nadproże N211/24 (spód -2.05) o przekroju 24x25 cm , żelbetowe 
monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem prętami 3#12(BSt500S), 
As1=3.39 cm2 oraz  górą 2#12(BSt500S). Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S)  
w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.42 m co 10 cm, 
- w środku rozpiętości co 15 cm. 

 
 
POZ. 1.3.0.16. N105 NADPROŻE W OSI G’-H/9-10,11-12, Lsw=1.05 m (24x25 cm)  
 
Przyjęto nadproże N211/24 (spód -2.05) o przekroju 24x25 cm , żelbetowe 
monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem prętami 3#12(BSt500S), 
As1=3.39 cm2 oraz  górą 2#12(BSt500S). Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S)  
w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.42 m co 10 cm, 
- w środku rozpiętości co 15 cm. 

 
 
 



POZ. 1.3.1. ELEMENTY BELKOWE PARTERU  
 
POZ. 1.3.1.14. N150 NADPROŻE W OSI K/8-9, K/10-11, K/12-13, Lsw=1.50 m, 

(25x25 cm)  
 
Przyjęto nadproże N150 (spód +2.80) o przekroju 25x25 cm , żelbetowe 
monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem i górą po 2#12(BSt500S), 
As1=2.26 cm2.  
Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S) w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.26 m co 8 cm, 
- w środku rozpiętości co 15 cm. 

 
 
POZ. 1.3.1.21. N210 NADPROŻE W OSI K/5-6, Lsw=2.10 m, (25x30 cm)  
 
Przyjęto nadproże N210 (spód +2.80) o przekroju 25x30 cm , żelbetowe 
monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem i górą po 2#12(BSt500S), 
As1=2.26 cm2.  
Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S) w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.18 m co 10 cm, 
- w środku rozpiętości co 15 cm. 

 
 
POZ. 1.3.1.22. BELKA STALOWA PRZY OSI 14/G’-I  
 
Przelicznik materiałowy ze stalowego [300 na przekrój żelbetowy: 
Sztywność belki stalowej [300: 
E(st) = 20500 kN/cm2 
J(st) = 8030 cm4 
E(st) x J(st) = 20500 x 8030 = 164 615 000 kNcm2 
 
Równoważny przekrój żelbetowy (beton C30/37) 
E(b) = 3200 kN/cm2 
Wymagany moment bezwładności: 
Jb = [E(st) x J(st)] / E(b) = 164 615 000 / 3200 = 51 440 cm4 
Jb = (b x h3) / 12 
b x h3 = Jb x 12 = 51 440 x 12 = 617 280 cm4 
• dla b=20 cm: 

h = (617 280 / 20)1/3 = 32 cm 
• dla b=16 cm: 

h = (617 280 / 16)1/3 = 34 cm 
Jx = (16 x 343) / 12 = 52 400 cm4 = ok. Jb = 51 440 cm4  
 
Do obliczeń programem ABC PŁYTA przyjęto przekrój belki (łącznie z grubością 
stropu): 16x34 cm. 

 
Wg obliczeń przeprowadzonych programem ABC PŁYTA, przy założeniu belki z 
ceownika [300: 
Momenty zginające: 
- podporowy (w osi 14/I): Mpodp = -22.49 kNm 



- przęsłowy (w osi 14/I-J): Mprz = +21.69 kNm 
Reakcje podporowe: 
- przy osi 14/I: Rmax = 365 kN 
- przy osi 14/H: Rmax = 299 kN 
- przy osi 14/G’: Rmax = 98 kN 
 
Przyjęto usztywnienie górnej półki ceownika poprzez zabetonowanie przyspawanych 
do niej prętów w opartej płycie stropowej. 
 
Ceowniki gorącowalcowane [300 spełniają wymogi nośności i użytkowania.  

 
 
Kotwienie do słupów: 
 
Realizacja kotwienia do słupów kotwami HILTI (lub zamiennymi) wymaga 
znajomości rozmieszczenia prętów zbrojeniowych. Bezwzględnie nie dopuszcza się 
naruszenia przekrojów prętów zbrojeniowych podczas montażu kotew. 

 
 
POZ. 1.3.1.23. N680 NADPROŻE W OSI K/13-17, Lsw=6.805 m, (25x79 cm)  
 
Przyjęto nadproże w osi K/13-17: Lsw=6.805 m, o przekroju 25x79 cm (spód 
+2.80), żelbetowe monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem prętami 
6#16(34GS), As1=12.06 cm2 oraz  górą 2#16(34GS).  
Strzemiona dwuramienne #8(BSt500S) w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 1.22 m co 20 cm, 
- w środku rozpiętości co 40 cm. 

 
 
POZ. 1.3.2. ELEMENTY BELKOWE POWY ŻEJ PARTERU  
 
POZ. 1.3.2.4. N150 NADPROŻE W OSI K/8, K/10, K/12-13, K/13-14, Lsw=1.50 m, 

(25x25 cm)  
 
Przyjęto nadproże N150 (spód +6.50) o przekroju 25x25 cm , żelbetowe 
monolityczne, z betonu C30/37 (B37), zbrojone dołem i górą po 2#12(BSt500S), 
As1=2.26 cm2.  
Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S) w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.26 m co 8 cm, 
- w środku rozpiętości co 15 cm. 

 
 
POZ. 1.3.2.11. W130 WIENIEC POWYŻEJ PARTERU W OSIACH B/1-14,  K/1-17 

(25x130 cm)  
 
Przyjęto wieniec W130 (spód +7.50, wierzch +8.80) o przekroju 25x130  cm , 
żelbetowy monolityczny, z betonu C30/37 (B37), zbrojony dołem i górą po 
3#16(BSt500S), As1=6.03 cm2. Dodatkowo przy powierzchniach bocznych należy 
ułożyć równomiernie po 2#8(BSt500S). 
Strzemiona dwuramienne #6(BSt500S) w stałym rozstawie: co 25 cm. 



 
POZ. 1.4. SCHODY 
 
W poniższych obliczeniach pominięto pozycje obliczeniowe elementów zrealizowa-
nych w I etapie oraz usuniętych w projekcie II etapu projektu. 

 
POZ. 1.4.1.6. SCHODY PIWNICY W REJONIE OSI 6-7/H-I 
Geometria: 4 x 16/28 cm  
Kat nachylenia do poziomu: al = arc tg(16/28) = 29.75°  
 
Obciążenia:         qk = 10.91 kN/m2     qo = 13.06 kN/m2 
 
Przyjęto płytę biegowo-spocznikową schodów gr. 12 cm, z betonu C30/37 (B37). 
Zbrojenie płyty dołem prętami #8(BSt500S) co 12.5 cm, As1=4.02 cm2/mb.  
Zbrojenie rozdzielcze #8(BSt500S) co 25 cm. 

 
 
POZ. 1.4.1.7. SCHODY PIWNICY W REJONIE OSI 8-9/H-I 
Geometria: 4 x 16.3/28 cm  
 
Przyjęto płytę biegowo-spocznikową schodów gr. 12 cm, z betonu C30/37 (B37). 
Zbrojenie płyty dołem prętami #8(BSt500S) co 12.5 cm, As1=4.02 cm2/mb.  
Zbrojenie rozdzielcze #8(BSt500S) co 25 cm. 

 
 
POZ. 1.4.1.8. NIE WYSTĘPUJE 
 
 
POZ. 1.4.1.9. ELEMENTY UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 
A. SCHODY ZE SPOCZNIKIEM: OD RZ. ARCH. -4.20 DO RZ.  -3.12  

(OSIE 1-2/H-I) 
Rozpiętość obliczeniowa: 4.70 m 
 
Przyjęto płytę biegowo-spocznikową schodów gr. 16 cm, z betonu C30/37 (B37). 
Zbrojenie płyty dołem i górą prętami #12(BSt500S) co 10 cm, As1=11.30 cm2/mb.  
Zbrojenie rozdzielcze: #6(BSt500S) co 25 cm. 

 
 
B. SCHODY PRZY POCHYLNI: OD RZ. ARCH. -4.20 DO RZ. -3.12  

(OSIE 2-3/G-G’) 
 
Przyjęto płytę biegowo-spocznikową schodów gr. 12 cm, z betonu C30/37 (B37). 
Zbrojenie płyty dołem prętami #8(BSt500S) co 14 cm, As1=3.59 cm2/mb.  
Zbrojenie rozdzielcze #6(BSt500S) co 25 cm. 

 
 
C. POCHYLNIA: OD RZ. ARCH. -4.20 DO RZ. -3.12, Lo =  1.80 m (OSIE 2-6/G-H) 
 
Obciążenia:           qk = 9.80 kN/m2     qo = 11.84 kN/m2 



 
Przyjęto płytę biegowo-spocznikową schodów gr. 15 cm, z betonu C30/37 (B37). 
Zbrojenie płyty dołem i górą prętami #10(BSt500S) co 12.5 cm, As1=(6.28  
cm2/mb.  
Zbrojenie rozdzielcze - dolne i górne: #6(BSt500S) co 25 cm. 

 
 
D. SCHODY ZE SPOCZNIKIEM: OD RZ. ARCH. -4.85 DO RZ.  -3.42  

(OSIE 13-14/I-J) 
Geometria: 9 x 15.9/30 cm. Rozpiętość obliczeniowa: 3.96 m 
 
Przyjęto płytę biegowo-spocznikową schodów gr. 15 cm, z betonu C30/37 (B37). 
Zbrojenie płyty dołem i górą prętami #10(BSt500S) co 10 cm, As1=7.85 cm2/mb.  
Zbrojenie rozdzielcze: #6(BSt500S) co 25 cm. 

 
 
E. NIE WYSTĘPUJE  
 
 
POZ. 1.4.2.Z. SCHODY ŻELBETOWE PARTERU W REJONIE OSI 3-7/G-G’  
Geometria stopni: 16.81/30 cm  
Kat nachylenia do poziomu: al = arc tg(16.81/30) = 29.26°  
 
Obciążenia:         qk = 12.09 kN/m2     qo = 14.36 kN/m2 
 
Przyjęto płytę biegowo-spocznikową schodów gr. 16 cm, z betonu C30/37 (B37). 
Zbrojenie płyty dołem i górą prętami #10(BSt500S) co 10 cm, As1=7.85 cm2/mb.  
Zbrojenie rozdzielcze, pełniące rolę konstrukcyjną - dolne i górne: #8(BSt500S) co 
19 cm. 

 
 
POZ. 1.4.7.2. SCHODY NA POMOST PRZY BASENIE SZKOLEN IOWYM (MIĘDZY 

OSIAMI 6-7/H-I) 
 
A. BIEG DOLNY 

Obciążenia powierzchniowe biegu dolnego: 11.09 kN/m2      13.07 kN/m2 
 

Przyjęto płytę biegowo-spocznikową schodów gr. 18 cm, z betonu C30/37 
(B37). Zbrojenie płyty dołem prętami #12(BSt500S) co 9 cm, As1=12.56 
cm2/mb i górą nad podporą górną prętami #12(BSt500S) co 9 cm.  
Zbrojenie rozdzielcze dolne i górne: #6(BSt500S) co 25 cm. 

 
B. BIEG GÓRNY 

Obciążenia powierzchniowe biegu górnego: 8.45 kN/m2      10.16 kN/m2 
 

Przyjęto płytę biegowo-spocznikową schodów gr. 8 cm, z betonu C30/37 (B37). 
Zbrojenie płyty dołem i górą prętami #8(BSt500S) co 12 cm, As1=4.19 cm2/mb.  
Zbrojenie rozdzielcze dolne i górne: #6(BSt500S) co 25 cm. 
Przyjęto belki policzkowe schodów o przekroju 20x25 cm, z betonu C30/37 
(B37). Zbrojenie dolne: 3#16(BSt500S), As1 = 6.03 cm2. Zbrojenie górne: 



2#16(BSt500S). 
Strzemiona #6(BSt500S) w rozstawach: 
- na odcinkach przypodporowych po 0.90 m co 8 cm, 
- w środku przęsła co 15 cm. 

 
 
POZ. 1.4.7.3. POMOST PRZY BASENIE SZKOLENIOWYM (MI ĘDZY OSIAMI  

5-7/I-J) 
 
Przyjęto pomost wspornikowy żelbetowy monolityczny, z betonu C30/37 (B37), 
zbrojony stalą A-IIIN (BSt500S).  
Konstrukcję pomostu stanowi płyta pomostu gr. 8 cm opartą na belkach 
policzkowych o przekroju 20x25 cm z przekrojem zmiennym w części 
wspornikowej od 20x25 cm u nasady wspornika do 20x15 cm na jego końcu.  
W linii podparcia pomostu na słupie poprzeczne żeberko podporowe 25x25 cm. 
Zbrojenie płyty dołem prętami #8(BSt500S) co 12 cm, As1=4.19 cm2/mb i górą 
prętami #8(BSt500S) co 24 cm.  
Zbrojenie rozdzielcze dolne i górne: #6(BSt500S) co 25 cm. 
Zbrojenie wspornikowych belek policzkowych: górą 4#12(BSt500S), dołem 
2#12(BSt500S). Strzemiona #6(BSt500S) w stałym rozstawie co 7 cm. 

 
 
POZ. 1.5. SŁUPY I ŚCIANY 
 
POZ. 1.5.1. SŁUPY ZEWNĘTRZNE  
 
POZ. 1.5.1.1. SŁUPY W OSI 1/B-K, 14/B-G  
 
D. Zbrojenie słupów powyżej stropu plaży 

Mo(W) = 25.05 x 5.90 = 148 kNm (przyjęto 150 kN/mb) 
N = 301 kN, Nd = 250 kN 

 
Przyjęto słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 40x75 cm , z betonu 
C30/37. Zbrojenie słupów parteru (wg wydruku) prętami pionowymi 
10#20(BSt500S): po 3#20 przy krótszych bokach przekroju oraz po 4#20 przy 
dłuższych bokach przekroju. Strzemiona podwójne d=6 mm A-0(St0S-b) w 
rozstawach co 25 cm, z zagęszczeniem do 12.5 cm na odcinku zakładu 
prętów głównych.   

 
E. Zbrojenie słupów piwnicy 

Mmax = Mo(W) + Mmaxo(Pgr) = 150 + 145 x 0.40 = 208 kNm  
Przyjęto 210 kNm 
N = 350 kN, Nd = 300 kN 

 
Przyjęto słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 40x75 cm , z betonu 
C30/37. Zbrojenie słupów parteru (wg wydruku) prętami pionowymi 
10#20(BSt500S), po 3#20 przy krótszych bokach przekroju oraz po 4#20 przy 
dłuższych bokach przekroju. Strzemiona podwójne d=6 mm A-0(St0S-b) w 
rozstawach co 25 cm, z zagęszczeniem do 12.5 cm na odcinku zakładu 
prętów głównych.   



 
 
 
POZ. 1.5.1.2. SŁUPY W OSIACH B/3-13, K/3-13  
 
POZ. 1.5.1.2.A SŁUPY W OSIACH B/3-13, K/3-5  
 
D. Zbrojenie słupów powyżej stropu plaży 

Mo(W) = 25.05 x 7.40 = 186 kNm (przyjęto 190 kN/mb) 
N = 120 kN, Nd = 110 kN 

 
Przyjęto słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 30x75 cm , z betonu 
C30/37. Zbrojenie słupów parteru (wg wydruku) prętami pionowymi 
10#20(BSt500S), po 3#20 przy krótszych bokach przekroju oraz po 4#20 przy 
dłuższych bokach przekroju. Strzemiona podwójne d=6 mm A-0(St0S-b) w 
rozstawach co 25 cm, z zagęszczeniem do 12.5 cm na odcinku zakładu 
prętów głównych.   

 
E. Zbrojenie słupów piwnicy 

Mmax = Mo(W) + Mmaxo(Pgr) = 190 + 145 x 0.30 = 234 kNm  
Przyjęto 235 kNm 
N = 150 kN, Nd = 120 kN 

 
Przyjęto słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 30x75 cm , z betonu 
C30/37. Zbrojenie słupów parteru (wg wydruku) prętami pionowymi 
10#20(BSt500S), po 3#20 przy krótszych bokach przekroju oraz po 4#20 przy 
dłuższych bokach przekroju. Strzemiona podwójne d=6 mm A-0(St0S-b) w 
rozstawach co 25 cm, z zagęszczeniem do 12.5 cm na odcinku zakładu 
prętów głównych.   

 
 
POZ. 1.5.1.2.B SŁUPY W OSIACH K/7-13  
 
D. Zbrojenie słupów powyżej stropu plaży 

Mo(W) = 26.81 x 5.00 = 134 kNm (przyjęto 140 kN/mb) 
N = 120 kN, Nd = 110 kN 

 
Przyjęto słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 35x55 cm , z betonu 
C30/37. Zbrojenie słupów parteru (wg wydruku) prętami pionowymi 
8#20(BSt500S), po 2#20 przy krótszych bokach przekroju oraz po 4#20 przy 
dłuższych bokach przekroju. Strzemiona podwójne d=6 mm A-0(St0S-b) w 
rozstawach co 25 cm, z zagęszczeniem do 12.5 cm na odcinku zakładu 
prętów głównych.   

 
E. Zbrojenie słupów piwnicy 

Mmax = Mo(W) + Mmaxo(Pgr) = 140 + 145 x 0.35 = 191 kNm  
Przyjęto 200 kNm 
N = 150 kN, Nd = 120 kN 

 



Przyjęto słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 35x55 cm , z betonu 
C30/37. Zbrojenie słupów parteru (wg wydruku) prętami pionowymi 
12#20(BSt500S), po 4#20 przy krótszych bokach przekroju oraz po 4#20 przy 
dłuższych bokach przekroju. Strzemiona podwójne d=6 mm A-0(St0S-b) w 
rozstawach co 25 cm, z zagęszczeniem do 12.5 cm na odcinku zakładu 
prętów głównych.   

 
 
POZ. 1.5.1.3. NIE WYSTĘPUJE 
 
POZ. 1.5.1.4. NIE WYSTĘPUJE 
 
POZ. 1.5.1.5. NIE WYSTĘPUJE 
 
POZ. 1.5.1.6. SŁUPY W OSI 14/H-J 
 
Przyjęto słup żelbetowy monolityczny o przekroju 30x75 cm , z betonu C30/37. 
Zbrojenie słupów parteru (wg wydruku) prętami pionowymi 8#20(BSt500S), po 
2#20 przy krótszych bokach przekroju oraz po 4#20 przy dłuższych bokach 
przekroju. Strzemiona podwójne d=6 mm A-0(St0S-b) w rozstawach co 25 cm, z 
zagęszczeniem do 12.5 cm na odcinku zakładu prętów głównych.   
 
 
POZ. 1.5.1.7. SŁUPY W OSI 7/H-J 
 
Przyjęto słup żelbetowy monolityczny o przekroju 40x60 cm , z betonu C30/37. 
Zbrojenie słupów parteru (wg wydruku) prętami pionowymi 8#16(BSt500S), po 
2#16 przy krótszych bokach przekroju oraz po 4#16 przy dłuższych bokach 
przekroju. Strzemiona podwójne d=6 mm A-0(St0S-b) w rozstawach co 24 cm, z 
zagęszczeniem do 12 cm na odcinku zakładu prętów głównych.   
 
 
POZ. 1.5.1.8. SŁUPY W OSI 9, 11/H-J  
 
Przyjęto słup żelbetowy monolityczny o przekroju 30x40 cm , z betonu C30/37. 
Zbrojenie słupów parteru (wg wydruku) prętami pionowymi 6#16(BSt500S), po 
2#16 przy krótszych bokach przekroju oraz po 3#16 przy dłuższych bokach 
przekroju. Strzemiona pojedyncze d=6 mm A-0(St0S-b) w rozstawach co 24 cm, 
z zagęszczeniem do 12 cm na odcinku zakładu prętów głównych.   
UWAGA: Słup w osi 11/J w piwnicy ma przekrój kołowy D=40 cm  zbrojone 
pionowo 8#12(BSt500S), równomiernie rozłożonymi na obwodzie przekroju. 
Strzemiona d=6 mm A-0(St0S-b) w rozstawach co 18 cm, z zagęszczeniem do 9 
cm na odcinku zakładu prętów głównych.   
 
 
 
 
 



POZ. 1.5.1.9. NIE WYSTĘPUJE 
 
POZ. 1.5.1.10. SŁUPY WSPORCZE BASENU PŁYWACKIEGO (3 0x30 cm)  
 
Przyjęto słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 30x30 cm , z betonu C30/37. 
Zbrojenie słupów prętami pionowymi 4#12(BSt500S), po 1#12 w narożach 
przekroju. Strzemiona pojedyncze d=6 mm A-0(St0S-b) w rozstawach co 18 cm, 
z zagęszczeniem do 9 cm na odcinku zakładu prętów głównych.   
 
POZ. 1.5.1.11. SŁUP POD POMOSTEM BASENU SZKOLENIOWE GO  

(D=25 cm) 
 
Przyjęto słup żelbetowy monolityczny o przekroju D=25 cm , z betonu C30/37. 
Zbrojenie słupa prętami pionowymi 6#12(BSt500S), rozłożone równomiernie na 
obwodzie przekroju. Strzemiona pojedyncze #6 mm A-IIIN(BSt500S) w 
rozstawach co 18 cm, z zagęszczeniem do 9 cm na odcinku zakładu prętów 
głównych.   
 
POZ. 1.5.1.12. SŁUP DODATKOWY W OSI 17/J’ (25x70 cm ) 
 
Przyjęto słup żelbetowy monolityczny o przekroju 25x70 cm , z betonu C30/37. 
Zbrojenie słupa prętami pionowymi 8#20(BSt500S), po 4#20 przy dłuższych 
bokach przekroju. Strzemiona podwójne #6 mm A-IIIN(BSt500S) w rozstawach 
co 18 cm, z zagęszczeniem do 9 cm na odcinku zakładu prętów głównych.   
 
POZ. 1.5.1.13. SŁUP POD GALERIĘ ZEWNĘTRZNĄ PRZY OSI 1 (D=35 cm) 
 
Przyjęto słup żelbetowy monolityczny o przekroju D=35 cm , z betonu C30/37. 
Zbrojenie słupa prętami pionowymi 6#12(BSt500S), rozłożone równomiernie na 
obwodzie przekroju. Strzemiona pojedyncze #6 mm A-IIIN(BSt500S) w 
rozstawach co 18 cm, z zagęszczeniem do 9 cm na odcinku zakładu prętów 
głównych.   
 
POZ. 1.5.1.14. SŁUP PODPOROWY MOSTKA PRZY OSI K/15- 16 (D=35 cm) 
 
Przyjęto słup żelbetowy monolityczny o przekroju D=35 cm , z betonu C30/37. 
Zbrojenie słupa prętami pionowymi 6#12(BSt500S), rozłożone równomiernie na 
obwodzie przekroju. Strzemiona pojedyncze #6 mm A-IIIN(BSt500S) w 
rozstawach co 18 cm, z zagęszczeniem do 9 cm na odcinku zakładu prętów 
głównych.   

 
 
POZ. 1.5.2. ŚCIANY ŻELBETOWE 
 
POZ. 1.5.2.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZ. PIWNIC (OSIE 1/B-K, B/1-14, K/1-17)  
A. Obciążenia ściany: 

Parcie gruntu od rz. -4.45 do +0.30 (wg Poz. 1.4.C): 
Pg = 86.02 kN/mb; e(Pg) = 1.68 m 
Mmaxo(Pgr) = 86.02 x 1.68 = 145 kNm/mb 



 
B. Geometria ściany  

Przyjęto ścianę wspornikową utwierdzoną w płycie fundamentowej o gr. 35 cm  
przy płycie fundamentowej (rz. -4,45) równomiernie pocieniająca się do gr. 25 cm  
u spodu płyty plaży. 
Rzędna górnej powierzchni płyty plaży: ±0.00 

 
C. Zbrojenie ścian piwnicy 

Mmaxo(Pgr) = 145 kNm/mb  
N = 15 kN/mb, Nd = 15 kN/mb 

 
Przyjęto ściany żelbetowe piwnic monolityczne o gr. 35÷25 cm  (wewnętrzna 
powierzchnia pionowa), z betonu C30/37. Zbrojenie pionowe ścian:  
- przy powierzchni zewnętrznej prętami #16(BSt500S) co 12.5 cm, 
- przy powierzchni wewnętrznej prętami #16(BSt500S) co 25 cm, 
- pręty rozdzielcze poziome #10(BSt500S) co 20 cm.  

 
 
POZ. 1.5.2.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC (OSIE B/13-16) 
 
Przyjęto ściany żelbetowe monolityczne o gr. 25 cm , z betonu C30/37. Ściany 
przewiązane są ze słupami i ścianami prostopadłymi. Zbrojenie ścian przy obu 
powierzchniach:  
- pionowe #12(BSt500S) co 25 cm, 
- pręty rozdzielcze poziome #12(BSt500S) co 15 cm.  

 
 
POZ. 1.5.2.3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC  
 
Przyjęto ściany murowane o gr. 24 cm , z cegły SILKA na zaprawie c-w klasy 
M5.  

 
 
POZ. 1.5.2.4. NIE WYSTĘPUJE  
 
POZ. 1.5.2.5. NIE WYSTĘPUJE  
 
 
POZ. 1.5.2.6. ŚCIANA POWYŻEJ ±0,00 W OSI 1/B-C, 1/J-K  
POZ. 1.5.2.7. NIE WYSTĘPUJE  
POZ. 1.5.2.8. NIE WYSTĘPUJE  
POZ. 1.5.2.9. ŚCIANA POWYŻEJ ±0,00 W OSI K/7-17  
 
Przyjęto ściany żelbetowe monolityczne o gr. 25 cm , z betonu C30/37. Ściany 
przewiązane są ze słupami i ścianami prostopadłymi. Zbrojenie ścian przy obu 
powierzchniach:  
- pionowe #12(BSt500S) co 25 cm, 
- pręty rozdzielcze poziome #10(BSt500S) co 20 cm.  

 
 



POZ. 1.6. FUNDAMENTY BUDYNKU  
Parametry gruntu w podłożu fundamentów: 
γob = 17.36 x 0.9 = 15.62 kN/m3  
ID = 0.591 x 0.9 = 0.532 
φu = 32.6 x 0.9 = 29.36° 
Mo = 65000 kPa 
 

POZ. 1.6.1. PŁYTA FUNDAMENTOWA BUDYNKU (PIWNICA)  

POZ. 1.6.1.1.Z. PŁYTA FUNDAMENTOWA BUDYNKU (ZAKRES OSI 1-17,  
Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ) 

 
Przyjęto płytę fundamentową o gr. 45 cm, z betonu C30/37 (B37). Zbrojenie płyty 
stalą A-IIIN(BSt500S), zgodnie z wynikiem obliczeń programem ABC PŁYTA. 
Uzupełniająco, w polach wolnych wg obliczeń statycznych, należy zastosować 
dołem zbrojenie przeciwskurczowe #10 co 20 cm. 
Należy zastosować beton o szczelności W8 
W rejonie naroża osi 1/B płyta posadowiona na warstwie wymienionego i 
zagęszczonego gruntu o zmiennej grubości warstwy (max. ok. 0.5÷1.0 m). W 
pozostałej części posadowienie na gruncie rodzimym. 
Dozbrojenie fundamentowej płyty w strefach tego wymagających – dybellistwami 
systemu HALFEN lub zamiennikami. 

 
 
POZ. 1.6.1.2. ŁAWY FUNDAMENTOWE POD SŁUPY GALERII Z EWNĘTRZNEJ 
BUDYNKU PRZY OSI 1  
 
Przyjęto krótkie odcinki ław fundamentowych pod słupy galerii o przekroju bxh = 
50x40 cm, zmonolityzowane z płytą fundamentową, żelbetowe monolityczne, z 
betonu C30/37 (B37).  
Zbrojenie ław podłużnym wieńcem fundamentowym, złożonym z prętów 
4#12(BSt500S), po 1#12 w każdym narożu przekroju. Strzemiona #8(BSt500S) w 
rozstawie co 20 cm. 

 
 
POZ. 1.6.1.3. ŁAWA FUNDAMENTOWA POD SŁUP MOSTKA PRZ Y OSI K/15-16  
 
Przyjęto krótką ławę fundamentową pod słup mostka o przekroju bxh = 60x40 cm, 
zmonolityzowaną z płytą fundamentową, żelbetową monolityczną, z betonu 
C30/37 (B37).  
Zbrojenie ławy podłużnym wieńcem fundamentowym, złożonym z prętów 
6#12(BSt500S), po 3#12 dołem i górą. Strzemiona #8(BSt500S) w rozstawie co 
20 cm. 

 
 
 



POZ. 1.7. NIECKI BASENÓW  

POZ. 1.7.1.Z. NIECKA BASENU SZKOLENIOWEGO  
 
Przyjęto nieckę basenu szkoleniowego o następującej geometrii: 
- wewnętrzne wymiary rzutu konstrukcji: 8,04x15,04m, głębokość całkowita 5.04 m 
- grubość płyty dna oraz dolnego odcinka ścian obwodowych (h=3.755 m, do 

rzędnej -1.27): 50 cm, 
- grubość górnego odcinka ścian obwodowych (od rzędnej -1.27 wzwyż): 35 cm (z 

pocienieniem na wysokości przelewu do 20 cm). 
Beton niecki C30/37 (B37), zbrojenie stalą A-IIIN(BSt500S), zgodnie z wynikiem 
obliczeń programem CADRR. 
Należy zastosować beton o szczelności W8 

 
 

POZ. 1.7.2. NIECKA BASENU PŁYWACKIEGO  
 
Przyjęto nieckę basenu pływackiego o następującej geometrii: 
- wewnętrzne wymiary rzutu konstrukcji: 25,07x21,05m, głębokość całkowita 

1.81÷2.41 m, 
- grubość płyty dna: 30 cm, 
- grubość dolnego odcinka ścian obwodowych (do rzędnej progu bezpieczeństwa): 

32 cm, 
- grubość górnego odcinka ścian obwodowych (powyżej progu bezpieczeństwa): 

20 cm. 
Beton niecki C30/37 (B37), zbrojenie stalą A-IIIN(BSt500S), zgodnie z wynikiem 
obliczeń programem CADRR. 
Należy zastosować beton o szczelności W8 
Zbędne jest dodatkowe zbrojenie na przebicie płyty dna niecki. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mgr inż. Andrzej Nowicki 
upr. bud. Nr St-158/85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY  

KOMPLEKSOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

PRZY UL. KMDR JANA GRUDZIŃSKIEGO W GDYNI 

W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ZREALIZOWANEGO W I ETAPIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY   

  

 

Rozdział 2 
OBLICZENIA STATYCZNE I 
WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

   

2.2.  

KONSTRUKCJE BUDOWLANE  

W ZAKRESIE DACHÓW 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe 

       Konstrukcje budowlane w zakresie dachów 

 

Pozycje obliczeniowe  

2.2.1  Zestawienie obciążeń stron 3 

2.2.2  Płatew Poz.PD-1.1 stron 5 

2.2.3  Dźwigar Poz.DD-1 stron 6 

2.2.4  Dźwigar Poz.DD-2 stron 6 

2.2.5  Dźwigar Poz.DD-3 stron 6 

2.2.6  Słup Poz.SD-1.1 stron 5 

  

Załączniki  

Z-1  Obliczenia statyczne dźwigara Poz.DD-2 stron 3 

Z-2  Obliczenia statyczne dźwigara Poz.DD-3 stron 4 

Z-3  Obliczenia statyczne słupa Poz.SD-1.1 stron 7 

  
 
Z uwagi na wycofanie 30.07.2013 r. normy PN-EN 14080:2006 i zastąpienie normą PN-EN 14080:2013-07 
Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo – Wymagania, co skutkowało zmianą w zakresie 
charakterystycznych wartości parametrów drewna klejonego warstwowo w stosunku do elementów konstrukcyjnych 
dotychczas nie wykonanych, składających się na II etap realizacji budynku, dokonano weryfikacji obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych drewnianych elementów konstrukcyjnych. W obliczeniach uwzględniono również zwiększoną do 
35cm  grubość warstwy styropianu.  
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymałościowej stwierdzono, że żaden z elementów drewnianych 
konstrukcji nie wymagał zmiany wymiarów poprzecznych przekroju w stosunku do wymiarów ustalonych w pierwotnym 
projekcie architektoniczno-budowlanym. 
W przypadku dźwigara poz.DD-1 zmieniono klasę drewna klejonego na GL30h, pozostałe elementy nie zmieniły swojej 
klasy. 
 

 

 

 

 



2.2.1 Zestawienie obci ążeń

 OBCIĄŻENIA DZIAŁAJ ĄCE NA DACH

Obci ążenie stałe

2x papa termozgrzewlana z posypk ą mineraln ą•

qn1 0.15
kN

m
2

:= qn1 0.15
kN

m
2

= γ1 1.2:= q1 γ1 qn1⋅:= q1 0.18
kN

m
2

=

styropian EPS 100 gr.35,0cm•

qn2 0.45
kN

m
3

0.35⋅ m⋅:= qn2 0.158
kN

m
2

= γ1 1.2= q2 γ1 qn2⋅:= q2 0.189
kN

m
2

=

welon szklany•

qn3 0.01
kN

m
2

:= qn3 0.01
kN

m
2

= γ1 1.2= q3 γ1 qn3⋅:= q3 0.012
kN

m
2

=

paroizolacja•

qn4 0.015
kN

m
2

:= qn4 0.015
kN

m
2

= γ1 1.2= q4 γ1 qn4⋅:= q4 0.018
kN

m
2

=

blacha trapezowa TR 60/235 gr.0,88mm•

qn5 0.100
kN

m
2

:= qn5 0.1
kN

m
2

= γ1 1.2= q5 γ1 qn5⋅:= q5 0.12
kN

m
2

=

sufit podwieszany•

qn6 0.150
kN

m
2

:= qn6 0.15
kN

m
2

= γ1 1.2= q6 γ1 qn6⋅:= q6 0.18
kN

m
2

=

Obci ążenie zmienne

obci ążenie technologiczne - oddziaływanie na płatew  •

qn7 1.0
kN

m
:= qn7 1.0

kN

m
= γ2 1.4:= q7 γ2 qn7⋅:= q7 1.4

kN

m
=

obci ążenie technologiczne - oddziaływanie na d źwigar  •

qn8 1.5
kN

m
:= qn8 1.5

kN

m
= γ2 1.4= q8 γ2 qn8⋅:= q8 2.1

kN

m
=

śnieg (strefa 3)•

Qsk 1.2
kN

m
2

⋅:=



Współczynnik kształtu dachu: Cz 0.8:=

Sk Qsk Cz⋅:= Sk 0.96
kN

m
2

= γ3 1.5:= Sd γ3 Sk⋅:= Sd 1.44
kN

m
2

=

wiatr (strefa II - teren A)•

Charakterystyczne ci śnienie pr ędko ści wiatru: qw 0.42
kN

m
2

⋅:=

Wysokość obiektu Hb [m]: Hb 9.00 m⋅:=

Nie uwzgl ędniono oddziaływania wiatru na poła ć dachow ą.

Obci ążenie dodatkowe

obci ążenie symulatorem do ćwicze ń w hali basenu szkoleniowego•
   
   Przyj ęto oddziaływanie od kabiny P=35,0kN na d źwigary Poz.DD-2 w połowie
   rozpi ęto ści belki.

qn9 35.0kN:= qn9 35.0kN= γ3 1.5= q9 γ3 qn9⋅:= q9 52.5kN=

 OBCIĄŻENIA DZIAŁAJ ĄCE NA ŚCIANY

Obci ążenie stałe

warstwy ściany podłu żnej•
   
  (szkło hartowane + elementy mocuj ące)

qn10 1.0
kN

m
2

:= qn10 1.0
kN

m
2

= γ1 1.2= q10 γ1 qn10⋅:= q10 1.2
kN

m
2

=

warstwy ściany poprzeczne•
   
  (szkło hartowane + elementy mocuj ące)

qn11 1.0
kN

m
2

:= qn11 1.0
kN

m
2

= γ1 1.2= q11 γ1 qn11⋅:= q11 1.2
kN

m
2

=

Obci ążenie zmienne

wiatr (strefa II - teren A)•

Charakterystyczne ci śnienie pr ędko ści wiatru: qw 0.42
kN

m
2

=

Wysokość obiektu Hb [m]: Hb 9 m=

Długo ść budynku Lb [m]: Lb 84.50 m⋅:=



Szeroko ść budynku Bb [m]: Bb 58.00 m⋅:=

Współczynnik ekspozycji: Ce 1.0:=

Współczynnik działania porywów
wiatru:

β 1.8:=

Hb

Lb
0.107=

Bb

Lb
0.686=

Współczynnik aerodynamiczny (ssanie
ściana poprzeczna):

Cpb1 0.7−:=

Współczynnik aerodynamiczny (parcie
ściana podłu żna):

Cpa1 0.7:=

Współczynnik aerodynamiczny (ssanie
ściana podłu żna):

Cpb2 0.4−:=

 Ssanie ściana poprzeczna:

pbk1 qw Ce⋅ Cpb1⋅ β⋅:=

pbk1 0.529−
kN

m
2

= γ4 1.5:= pb1 γ4 pbk1⋅:= pb1 0.794−
kN

m
2

=

 Parcie ściana podłu żna:

pak1 qw Ce⋅ Cpa1⋅ β⋅:=

pak1 0.529
kN

m
2

= γ4 1.5= pa1 γ4 pak1⋅:= pa1 0.794
kN

m
2

=

 Ssanie ściana podłu żna:

pbk2 qw Ce⋅ Cpb2⋅ β⋅:=

pbk2 0.302−
kN

m
2

= γ4 1.5= pb2 γ4 pbk2⋅:= pb2 0.454−
kN

m
2

=



2.2.2 Płatew z drewna klejonego Poz.PD-1.1

Dane:

- osiowy rozstaw d źwigarów: ad 5.90m:=

- osiowy rozstaw płatwi po połaci: ap 2.50 m⋅:=

- rozpi ęto ść obliczeniowa płatwi: Lpł 5.74 m⋅:=

 I. Zebranie obci ążeń

1. Obci ążenie stałe

2x papa termozgrzewalna z posypk ą mineraln ą•

qn1 0.15
kN

m
2

ap⋅:= qn1 0.375
kN

m
= γ1 1.2:= q1 γ1 qn1⋅:= q1 0.45

kN

m
=

styropian EPS 100 gr.35,0cm•

qn2 0.45
kN

m
3

0.35⋅ m⋅ ap⋅:=

qn2 0.394
kN

m
= γ1 1.2= q2 γ1 qn2⋅:= q2 0.472

kN

m
=

welon szklany•

qn3 0.01
kN

m
2

ap⋅:= qn3 0.025
kN

m
= γ1 1.2= q3 γ1 qn3⋅:= q3 0.03

kN

m
=

paroizolacja•

qn4 0.015
kN

m
2

ap⋅:= qn4 0.038
kN

m
= γ1 1.2= q4 γ1 qn4⋅:= q4 0.045

kN

m
=

blacha trapezowa TR 60/235 gr.0,88mm•

qn5 0.100
kN

m
2

ap⋅:= qn5 0.25
kN

m
= γ1 1.2= q5 γ1 qn5⋅:= q5 0.3

kN

m
=

płatew 14,0x36,0cm•

qn6 0.14 m⋅ 0.36⋅ m⋅ 5.5⋅
kN

m
3

:=

qn6 0.277
kN

m
= γ1 1.2= q6 γ1 qn6⋅:= q6 0.333

kN

m
=

sufit podwieszany•

qn7 0.15
kN

m
2

ap⋅:= qn7 0.375
kN

m
= γ1 1.2= q7 γ1 qn7⋅:= q7 0.45

kN

m
=



2. Obci ążenie zmienne

obci ążenie technologiczne•

qn8 1.0
kN

m
:= qn8 1.0

kN

m
= γ2 1.4:= q8 γ2 qn8⋅:= q8 1.4

kN

m
=

śnieg (strefa 3)•

Qsk 1.2
kN

m
2

⋅:= Cz 0.8:=

Sk Qsk Cz⋅ ap⋅:= Sk 2.4
kN

m
= γ3 1.5:= Sd γ3 Sk⋅:= Sd 3.6

kN

m
=

 II. Wymiarowanie przekroju

Obci ążenie charakterystyczne (stałe + technologiczne)
na 1mb płatwi:

qk qn1 qn2+ qn3+ qn4+ qn5+ qn6+ qn7+ qn8+:= qk 2.733
kN

m
=

Obci ążenie obliczeniowe (stałe + technologiczne)
na 1mb płatwi:

qd q1 q2+ q3+ q4+ q5+ q6+ q7+ q8+:=
qd 3.48

kN

m
=

Warto ści sił przekrojowych od obci ążeń charakterystycznych

Mk qk Sk+( )
Lpł

2

8
⋅:= Mk 21.142 kN m⋅=

Qk qk Sk+( ) Lpł⋅ 0.5⋅:= Qk 14.733 kN=

Warto ści sił przekrojowych od obci ążeń obliczeniowych

Md qd Sd+( )
Lpł

2

8
⋅:= Md 29.159 kN m⋅=

Qd qd Sd+( ) Lpł⋅ 0.5⋅:= Qd 20.32kN=

Dane dotycz ące przyj ętego drewna klejonego

drewno klejone warstwowo klasy GL28c o wilgotno ści (8-12)%  •

wytrzymało ści charakterystyczne:•

- średni moduł spr ężysto ści wzdłu ż włókien Eg.0.mean

Eg.0.mean 12500MPa:=

- 5% kwantyl modułu spr ężysto ści Eg.0.05

Eg.0.05 10400MPa:=



- na zginanie f m.g.k

f m.g.k 28MPa:=

- na rozci ąganie wzdłu ż włókien f t.0.g.k

f t.0.g.k 19.5MPa:=

- na rozci ąganie w poprzek włókien f t.90.g.k

f t.90.g.k 0.5MPa:=

- na ściskanie wzdłu ż włókien f c.0.g.k

f c.0.g.k 24MPa:=

- na ściskanie w poprzek włókien f c.90.g.k

f c.90.g.k 2.5MPa:=

- na ścinanie f v.g.k

f v.g.k 3.5MPa:=

wytrzymało ści obliczeniowe:•

Częściowy współczynnik bezpiecze ństwa: γM 1.3:=

Częściowy współczynnik modyfikacji: kmod 0.6:=

- na zginanie fm,g,d

f m.g.d

kmod f m.g.k⋅

γM
:= f m.g.d 12.923 MPa=

- na rozci ąganie wzdłu ż włókien ft,0,g,d

f t.0.g.d

kmod f t.0.g.k⋅

γM
:= f t.0.g.d 9 MPa=

- na rozci ąganie w poprzek włókien ft,90,g,d

f t.90.g.d

kmod f t.90.g.k⋅

γM
:= f t.90.g.d 0.231MPa=

- na ściskanie wzdłu ż włókien fc,0,g,d

f c.0.g.d

kmod f c.0.g.k⋅

γM
:= f c.0.g.d 11.077 MPa=

- na ściskanie w poprzek włókien fc,90,g,d

f c.90.g.d

kmod f c.90.g.k⋅

γM
:= f c.90.g.d 1.154MPa=

- na ścinanie fv,g,d

f v.g.d

kmod f v.g.k⋅

γM
:= f v.g.d 1.615MPa=



Przyj ęto płatew o wymiarach poprzecznych przekroju

- wysoko ść płatwi - h : h 36.0 cm⋅:=

- szeroko ść płatwi - b : b 14.0 cm⋅:=

Wielko ści geometryczne i statyczne przekroju płatwi

- pole powierzchni przekroju :

Ap b h⋅:= Ap 0.05m
2=

- wska źnik wytrzymało ści :

Wx b
h

2

6
⋅:= Wx 3.024 10

3−× m
3=

Wy h
b

2

6
⋅:= Wy 1.176 10

3−× m
3=

- moment bezwładno ści :

I x b
h

3

12
⋅:= I x 5.443 10

4× cm
4=

I y h
b

3

12
⋅:= I y 8.232 10

3× cm
4=

 Sprawdzenie napr ężeń od zginania

σmd

Md

Wx
:= σmd 9.643MPa=

σmd

f m.g.d
0.746=

 Sprawdzenie napr ężeń ścinaj ących w miejscu oparcia na wsporniku

τd 1.5
Qd

b h⋅
⋅:= τd 604.762

kN

m
2

=

τd

f v.g.d
0.374=



 Stan graniczny u żytkowalno ści

Sprawdzenie ugi ęcia płatwi od obci ążenia stałego i technologicznego

Współczynnik uwzgl ędniaj ący przyrost przemieszczenia w czasie:

kdef.1 0.60:=

uinst.1
5

384

qk Lpł
4⋅

Eg.0.mean I x⋅
⋅:= uinst.1 6 mm=

ufin.1 uinst.1 1 k def.1+( )⋅:= ufin.1 9 mm=

Sprawdzenie ugi ęcia płatwi od obci ążenia śniegiem

Współczynnik uwzgl ędniaj ący przyrost przemieszczenia w czasie:

kdef.2 0.25:=

uinst.2
5

384

Sk Lpł
4⋅

Eg.0.mean I x⋅
⋅:= uinst.2 5 mm=

ufin.2 uinst.2 1 k def.2+( )⋅:= ufin.2 6 mm=

Ugi ęcie całkowite

uinst uinst.1 uinst.2+:=
uinst 11 mm=

ufin ufin.1 ufin.2+:=
ufin 15 mm=

unet.fin

Lpł

200
:= unet.fin 29 mm=

ufin

unet.fin
0.534=

ufin unet.fin< - warunek ugi ęcia jest spełniony



2.2.3 D źwigar z drewna klejonego Poz.DD-1

Dane:

- osiowy rozstaw d źwigarów: ad 5.90m:=

- osiowy rozstaw płatwi po połaci: ap 2.50 m⋅:=

- rozpi ęto ść obliczeniowa płatwi: Lpł 5.66 m⋅:=

- rozpi ęto ść obliczeniowa d źwigara: Ld 32.57 m⋅:=

 I. Zebranie obci ążeń

1. Obci ążenie stałe

2x papa termozgrzewalna z posypk ą mineraln ą•

qn1 0.15
kN

m
2

ad⋅:= qn1 0.885
kN

m
= γ1 1.2:= q1 γ1 qn1⋅:= q1 1.062

kN

m
=

styropian EPS 100 gr.35,0cm•

qn2 0.45
kN

m
3

0.35⋅ m⋅ ad⋅:=

qn2 0.929
kN

m
= γ1 1.2= q2 γ1 qn2⋅:= q2 1.115

kN

m
=

welon szklany•

qn3 0.01
kN

m
2

ad⋅:= qn3 0.059
kN

m
= γ1 1.2= q3 γ1 qn3⋅:= q3 0.071

kN

m
=

paroizolacja•

qn4 0.015
kN

m
2

ad⋅:= qn4 0.089
kN

m
= γ1 1.2= q4 γ1 qn4⋅:= q4 0.106

kN

m
=

blacha trapezowa TR 60/235 gr.0,88mm•

qn5 0.100
kN

m
2

ad⋅:= qn5 0.59
kN

m
= γ1 1.2= q5 γ1 qn5⋅:= q5 0.708

kN

m
=

płatew 14,0x36,0cm•

qn6 0.14 m⋅ 0.36⋅ m⋅ 5.5⋅
kN

m
3

Lpł

ap
⋅:=

qn6 0.628
kN

m
= γ1 1.2= q6 γ1 qn6⋅:= q6 0.753

kN

m
=

sufit podwieszany•

qn7 0.15
kN

m
2

ad⋅:= qn7 0.885
kN

m
= γ1 1.2= q7 γ1 qn7⋅:= q7 1.062

kN

m
=



dźwigar 24,0x220,0cm•

qn8 0.24 m⋅ 2.20⋅ m⋅ 5.5⋅
kN

m
3

:=

qn8 2.904
kN

m
= γ2 1.1:= q8 γ2 qn8⋅:= q8 3.194

kN

m
=

2. Obci ążenie zmienne

obci ążenie technologiczne•

qn9 1.5
kN

m
:= qn9 1.5

kN

m
= γ3 1.4:= q9 γ3 qn9⋅:= q9 2.1

kN

m
=

śnieg (strefa 3)•

Qsk 1.2
kN

m
2

⋅:= Cz 0.8:=

Sk Qsk Cz⋅ ad⋅:= Sk 5.664
kN

m
= γ4 1.5:= Sd γ4 Sk⋅:= Sd 8.496

kN

m
=

 II. Wymiarowanie przekroju

Obci ążenie charakterystyczne (stałe + technologiczne)
na 1mb d źwigara:

qk qn1 qn2+ qn3+ qn4+ qn5+ qn6+ qn7+ qn8+ qn9+:= qk 8.468
kN

m
=

Obci ążenie obliczeniowe (stałe + technologiczne)
na 1mb d źwigara:

qd q1 q2+ q3+ q4+ q5+ q6+ q7+ q8+ q9+:=
qd 10.172

kN

m
=

Warto ści sił przekrojowych od obci ążeń charakterystycznych

Mk qk Sk+( )
Ld

2

8
⋅:= Mk 1.874 10

3× kN m⋅=

Qk qk Sk+( ) Ld⋅ 0.5⋅:= Qk 230.145 kN=

Warto ści sił przekrojowych od obci ążeń obliczeniowych

Md qd Sd+( )
Ld

2

8
⋅:= Md 2.475 10

3× kN m⋅=

Qd qd Sd+( ) Ld⋅ 0.5⋅:= Qd 304.002 kN=



Dane dotycz ące przyj ętego drewna klejonego

drewno klejone warstwowo klasy GL30h o wilgotno ści (8-12)%  •

wytrzymało ści charakterystyczne:•

- średni moduł spr ężysto ści wzdłu ż włókien Eg.0.mean

Eg.0.mean 13600MPa:=

- 5% kwantyl modułu spr ężysto ści Eg.0.05

Eg.0.05 11300MPa:=

- na zginanie f m.g.k

f m.g.k 30MPa:=

- na rozci ąganie wzdłu ż włókien f t.0.g.k

f t.0.g.k 24MPa:=

- na rozci ąganie w poprzek włókien f t.90.g.k

f t.90.g.k 0.5MPa:=

- na ściskanie wzdłu ż włókien f c.0.g.k

f c.0.g.k 30MPa:=

- na ściskanie w poprzek włókien f c.90.g.k

f c.90.g.k 2.5MPa:=

- na ścinanie f v.g.k

f v.g.k 3.5MPa:=

wytrzymało ści obliczeniowe:•

Częściowy współczynnik bezpiecze ństwa: γM 1.3:=

Częściowy współczynnik modyfikacji: kmod 0.6:=

- na zginanie fm,g,d

f m.g.d

kmod f m.g.k⋅

γM
:= f m.g.d 13.846 MPa=

- na rozci ąganie wzdłu ż włókien ft,0,g,d

f t.0.g.d

kmod f t.0.g.k⋅

γM
:= f t.0.g.d 11.077 MPa=

- na rozci ąganie w poprzek włókien ft,90,g,d

f t.90.g.d

kmod f t.90.g.k⋅

γM
:= f t.90.g.d 0.231MPa=



- na ściskanie wzdłu ż włókien fc,0,g,d

f c.0.g.d

kmod f c.0.g.k⋅

γM
:= f c.0.g.d 13.846 MPa=

- na ściskanie w poprzek włókien fc,90,g,d

f c.90.g.d

kmod f c.90.g.k⋅

γM
:= f c.90.g.d 1.154MPa=

- na ścinanie fv,g,d

f v.g.d

kmod f v.g.k⋅

γM
:= f v.g.d 1.615MPa=

Przyj ęto d źwigar o wymiarach poprzecznych przekroju

- wysoko ść d źwigara - h : h 220.0 cm⋅:=

- szeroko ść d źwigara - b : b 24.0 cm⋅:=

Wielko ści geometryczne i statyczne przekroju d źwigara

- pole powierzchni przekroju :

Ap b h⋅:= Ap 0.528m
2=

- wska źnik wytrzymało ści :

Wx b
h

2

6
⋅:= Wx 0.194m

3=

Wy h
b

2

6
⋅:= Wy 0.021m

3=

- moment bezwładno ści :

I x b
h

3

12
⋅:= I x 2.13 10

7× cm
4=

I y h
b

3

12
⋅:= I y 2.534 10

5× cm
4=

 Sprawdzenie napr ężeń od zginania

σmd

Md

Wx
:= σmd 12.786 MPa=

Belka w strefie ściskanej zabezpieczona przed przemieszczeniami
i na podporach przed skr ęcaniem.
Współczynnik stateczno ści gi ętnej kcrit 1.0:=

σmd

kcrit f m.g.d⋅
0.923=



 Sprawdzenie napr ężeń ścinaj ących w miejscu oparcia na podporze

τd 1.5
Qd

b h⋅
⋅:= τd 863.642

kN

m
2

=

τd

f v.g.d
0.535=

 Sprawdzenie docisku w miejscu oparcia na podporze

Szeroko ść oparcia d źwigara: b 24 cm=

Długo ść oparcia d źwigara: l p 75 cm⋅:=

σc.90.d

Qd

b l p⋅
:= σc.90.d 1.689MPa=

σc.90.d

f c.90.g.d
1.464=

Z uwagi na niedostateczn ą szeroko ść podparcia d źwigara
docisk przejm ą wkr ęty SFS WR-T-9x250

Fd 13.1 kN⋅:=

n
Qd

Fd
:= n 23.2=

Przyj ęto 24 wkr ęty WR-T-9x250 na podpor ę

Potrzebna powierzchnia:

liczba rz ędów: mp1 4:=

liczba kolumn: kp1 6:=

bp1 2 4⋅ cm⋅ mp1 1−( ) 4.5⋅ cm⋅+:= bp1 21.5cm=

hp1 2 4.5⋅ cm⋅ kp1 1−( ) 4.5⋅ cm⋅+:= hp1 31.5cm=

 Stan graniczny u żytkowalno ści

Sprawdzenie ugi ęcia d źwigara od obci ążenia stałego i technologicznego

Współczynnik uwzgl ędniaj ący przyrost przemieszczenia w czasie:

kdef.1 0.60:=

uinst.1
5

384

qk Ld
4⋅

Eg.0.mean I x⋅
⋅:= uinst.1 43 mm=



ufin.1 uinst.1 1 k def.1+( )⋅:= ufin.1 69 mm=

Sprawdzenie ugi ęcia d źwigara od obci ążenia śniegiem

Współczynnik uwzgl ędniaj ący przyrost przemieszczenia w czasie:

kdef.2 0.25:=

uinst.2
5

384

Sk Ld
4⋅

Eg.0.mean I x⋅
⋅:= uinst.2 29 mm=

ufin.2 uinst.2 1 k def.2+( )⋅:= ufin.2 36 mm=

Ugi ęcie całkowite

uinst uinst.1 uinst.2+:=
uinst 71 mm=

ufin ufin.1 ufin.2+:=
ufin 104 mm=

unet.fin

Ld

300
:= unet.fin 109 mm=

ufin

unet.fin
0.961=

ufin unet.fin< - warunek ugi ęcia jest spełniony



2.2.4 D źwigar z drewna klejonego Poz.DD-2

Dane:

- osiowy rozstaw d źwigarów: ad 5.90m:=

- osiowy rozstaw płatwi po połaci: ap 2.50 m⋅:=

- rozpi ęto ść obliczeniowa płatwi: Lpł 5.70 m⋅:=

- rozpi ęto ść obliczeniowa d źwigara: Ld 15.00 m⋅:=

 I. Zebranie obci ążeń

1. Obci ążenie stałe

2x papa termozgrzewalna z posypk ą mineraln ą•

qn1 0.15
kN

m
2

ad⋅:= qn1 0.885
kN

m
= γ1 1.2:= q1 γ1 qn1⋅:= q1 1.062

kN

m
=

styropian EPS 100 gr.35,0cm•

qn2 0.45
kN

m
3

0.35⋅ m⋅ ad⋅:=

qn2 0.929
kN

m
= γ1 1.2= q2 γ1 qn2⋅:= q2 1.115

kN

m
=

welon szklany•

qn3 0.01
kN

m
2

ad⋅:= qn3 0.059
kN

m
= γ1 1.2= q3 γ1 qn3⋅:= q3 0.071

kN

m
=

paroizolacja•

qn4 0.015
kN

m
2

ad⋅:= qn4 0.089
kN

m
= γ1 1.2= q4 γ1 qn4⋅:= q4 0.106

kN

m
=

blacha trapezowa TR 60/235 gr.0,88mm•

qn5 0.100
kN

m
2

ad⋅:= qn5 0.59
kN

m
= γ1 1.2= q5 γ1 qn5⋅:= q5 0.708

kN

m
=

płatew 14,0x36,0cm•

qn6 0.14 m⋅ 0.36⋅ m⋅ 5.5⋅
kN

m
3

Lpł

ap
⋅:=

qn6 0.632
kN

m
= γ1 1.2= q6 γ1 qn6⋅:= q6 0.758

kN

m
=

sufit podwieszany•

qn7 0.15
kN

m
2

ad⋅:= qn7 0.885
kN

m
= γ1 1.2= q7 γ1 qn7⋅:= q7 1.062

kN

m
=



dźwigar 20,0x140,0cm•

qn8 0.20 m⋅ 1.40⋅ m⋅ 5.5⋅
kN

m
3

:=

qn8 1.54
kN

m
= γ2 1.1:= q8 γ2 qn8⋅:= q8 1.694

kN

m
=

2. Obci ążenie zmienne

obci ążenie technologiczne•

qn9 1.5
kN

m
:= qn9 1.5

kN

m
= γ3 1.4:= q9 γ3 qn9⋅:= q9 2.1

kN

m
=

 dodatkowe obci ążenie symulatorem do ćwicze ń - siła skupiona P=35kN•
 przyło żona w połowie rozpi ęto śći d źwigara

qn10 35.0kN:= qn10 35.0kN= γ4 1.5:= q10 γ3 qn10⋅:= q10 49.0kN=

śnieg (strefa 3)•

Qsk 1.2
kN

m
2

⋅:= Cz 0.8:=

Sk Qsk Cz⋅ ad⋅:= Sk 5.664
kN

m
= γ4 1.5= Sd γ4 Sk⋅:= Sd 8.496

kN

m
=

 II. Wymiarowanie przekroju

Obci ążenie charakterystyczne (stałe + technologiczne)
na 1mb d źwigara:

qk qn1 qn2+ qn3+ qn4+ qn5+ qn6+ qn7+ qn8+ qn9+:= qk 7.109
kN

m
=

Obci ążenie obliczeniowe (stałe + technologiczne)
na 1mb d źwigara:

qd q1 q2+ q3+ q4+ q5+ q6+ q7+ q8+ q9+:=
qd 8.677

kN

m
=

Warto ści sił przekrojowych od obci ążeń charakterystycznych
wg Zał ącznika Z-1

Mk 490.41 kN⋅ m⋅:=

Qk 113.30 kN⋅:=

Warto ści sił przekrojowych od obci ążeń obliczeniowych
wg Zał ącznika Z-1

Md 679.86 kN⋅ m⋅:=

Qd 155.05 kN⋅:=



Dane dotycz ące przyj ętego drewna klejonego

drewno klejone warstwowo klasy GL28h o wilgotno ści (8-12)%  •

wytrzymało ści charakterystyczne:•

- średni moduł spr ężysto ści wzdłu ż włókien Eg.0.mean

Eg.0.mean 12600MPa:=

- 5% kwantyl modułu spr ężysto ści Eg.0.05

Eg.0.05 10500MPa:=

- na zginanie f m.g.k

f m.g.k 28MPa:=

- na rozci ąganie wzdłu ż włókien f t.0.g.k

f t.0.g.k 22.3MPa:=

- na rozci ąganie w poprzek włókien f t.90.g.k

f t.90.g.k 0.5MPa:=

- na ściskanie wzdłu ż włókien f c.0.g.k

f c.0.g.k 28MPa:=

- na ściskanie w poprzek włókien f c.90.g.k

f c.90.g.k 2.5MPa:=

- na ścinanie f v.g.k

f v.g.k 3.5MPa:=

wytrzymało ści obliczeniowe:•

Częściowy współczynnik bezpiecze ństwa: γM 1.3:=

Częściowy współczynnik modyfikacji: kmod 0.6:=

- na zginanie fm,g,d

f m.g.d

kmod f m.g.k⋅

γM
:= f m.g.d 12.923 MPa=

- na rozci ąganie wzdłu ż włókien ft,0,g,d

f t.0.g.d

kmod f t.0.g.k⋅

γM
:= f t.0.g.d 10.292 MPa=

- na rozci ąganie w poprzek włókien ft,90,g,d

f t.90.g.d

kmod f t.90.g.k⋅

γM
:= f t.90.g.d 0.231MPa=



- na ściskanie wzdłu ż włókien fc,0,g,d

f c.0.g.d

kmod f c.0.g.k⋅

γM
:= f c.0.g.d 12.923 MPa=

- na ściskanie w poprzek włókien fc,90,g,d

f c.90.g.d

kmod f c.90.g.k⋅

γM
:= f c.90.g.d 1.154MPa=

- na ścinanie fv,g,d

f v.g.d

kmod f v.g.k⋅

γM
:= f v.g.d 1.615MPa=

Przyj ęto d źwigar o wymiarach poprzecznych przekroju

- wysoko ść d źwigara - h : h 140.0 cm⋅:=

- szeroko ść d źwigara - b : b 20.0 cm⋅:=

Wielko ści geometryczne i statyczne przekroju d źwigara

- pole powierzchni przekroju :

Ap b h⋅:= Ap 0.28m
2=

- wska źnik wytrzymało ści :

Wx b
h

2

6
⋅:= Wx 0.065m

3=

Wy h
b

2

6
⋅:= Wy 9.333 10

3−× m
3=

- moment bezwładno ści :

I x b
h

3

12
⋅:= I x 4.573 10

6× cm
4=

I y h
b

3

12
⋅:= I y 9.333 10

4× cm
4=

 Sprawdzenie napr ężeń od zginania

σmd

Md

Wx
:= σmd 10.406 MPa=

Belka w strefie ściskanej zabezpieczona przed przemieszczeniami
i na podporach przed skr ęcaniem.
Współczynnik stateczno ści gi ętnej kcrit 1.0:=

σmd

kcrit f m.g.d⋅
0.805=



 Sprawdzenie napr ężeń ścinaj ących w miejscu oparcia na podporze

τd 1.5
Qd

b h⋅
⋅:= τd 830.625

kN

m
2

=

τd

f v.g.d
0.514=

 Sprawdzenie docisku w miejscu oparcia na podporze

Szeroko ść oparcia d źwigara: b 20 cm=

Długo ść oparcia d źwigara: l p 30 cm⋅:=

σc.90.d

Qd

b l p⋅
:= σc.90.d 2.584MPa=

σc.90.d

f c.90.g.d
2.24=

Z uwagi na niedostateczn ą szeroko ść podparcia d źwigara
docisk przejm ą wkr ęty SFS WR-T-9x250

Fd 13.1 kN⋅:=

n
Qd

Fd
:= n 11.8=

Przyj ęto 12 wkr ętów WR-T-9x250 na podpor ę

Potrzebna powierzchnia:

liczba rz ędów: mp1 3:=

liczba kolumn: kp1 4:=

bp1 2 4⋅ cm⋅ mp1 1−( ) 4.5⋅ cm⋅+:= bp1 17 cm=

hp1 2 4.5⋅ cm⋅ kp1 1−( ) 4.5⋅ cm⋅+:= hp1 22.5cm=

 Stan graniczny u żytkowalno ści

Sprawdzenie ugi ęcia d źwigara od obci ążenia stałego i technologicznego
Warto ść przemieszczenia wg Zał ącznika Z-1

Współczynnik uwzgl ędniaj ący przyrost przemieszczenia w czasie:

kdef.1 0.60:=

uinst.1 12 mm⋅:=

ufin.1 uinst.1 1 k def.1+( )⋅:= ufin.1 19 mm=



Sprawdzenie ugi ęcia d źwigara od obci ążenia śniegiem
Warto ść przemieszczenia wg Zał ącznika Z-1

Współczynnik uwzgl ędniaj ący przyrost przemieszczenia w czasie:

kdef.2 0.25:=

uinst.2 6 mm⋅:=

ufin.2 uinst.2 1 k def.2+( )⋅:= ufin.2 8 mm=

Ugi ęcie całkowite

uinst uinst.1 uinst.2+:=
uinst 18 mm=

ufin ufin.1 ufin.2+:=
ufin 27 mm=

unet.fin

Ld

300
:= unet.fin 50 mm=

ufin

unet.fin
0.534=

ufin unet.fin< - warunek ugi ęcia jest spełniony



2.2.5 D źwigar z drewna klejonego Poz.DD-3

Dane:

- osiowy rozstaw d źwigarów: ad 5.90m:=

- osiowy rozstaw płatwi po połaci: ap 2.50 m⋅:=

- rozpi ęto ść obliczeniowa płatwi: Lpł 5.74 m⋅:=

- rozpi ęto ść obliczeniowa 1 i 2 prz ęsła
dźwigara:

Ld1 5.00 m⋅:=

- rozpi ęto ść obliczeniowa  3 prz ęsła
dźwigara:

Ld2 7.50 m⋅:=

 I. Zebranie obci ążeń

1. Obci ążenie stałe

2x papa termozgrzewalna z posypk ą mineraln ą•

qn1 0.15
kN

m
2

ad⋅:= qn1 0.885
kN

m
= γ1 1.2:= q1 γ1 qn1⋅:= q1 1.062

kN

m
=

styropian EPS 100 gr.35,0cm•

qn2 0.45
kN

m
3

0.35⋅ m⋅ ad⋅:=

qn2 0.929
kN

m
= γ1 1.2= q2 γ1 qn2⋅:= q2 1.115

kN

m
=

welon szklany•

qn3 0.01
kN

m
2

ad⋅:= qn3 0.059
kN

m
= γ1 1.2= q3 γ1 qn3⋅:= q3 0.071

kN

m
=

paroizolacja•

qn4 0.015
kN

m
2

ad⋅:= qn4 0.089
kN

m
= γ1 1.2= q4 γ1 qn4⋅:= q4 0.106

kN

m
=

blacha trapezowa TR 60/235 gr.0,88mm•

qn5 0.100
kN

m
2

ad⋅:= qn5 0.59
kN

m
= γ1 1.2= q5 γ1 qn5⋅:= q5 0.708

kN

m
=

płatew 14,0x36,0cm•

qn6 0.14 m⋅ 0.36⋅ m⋅ 5.5⋅
kN

m
3

Lpł

ap
⋅:=

qn6 0.636
kN

m
= γ1 1.2= q6 γ1 qn6⋅:= q6 0.764

kN

m
=



sufit podwieszany•

qn7 0.15
kN

m
2

ad⋅:= qn7 0.885
kN

m
= γ1 1.2= q7 γ1 qn7⋅:= q7 1.062

kN

m
=

dźwigar 16,0x76,0cm•

qn8 0.16 m⋅ 0.76⋅ m⋅ 5.5⋅
kN

m
3

:=

qn8 0.669
kN

m
= γ2 1.1:= q8 γ2 qn8⋅:= q8 0.736

kN

m
=

2. Obci ążenie zmienne

obci ążenie technologiczne•

qn9 1.5
kN

m
:= qn9 1.5

kN

m
= γ3 1.4:= q9 γ3 qn9⋅:= q9 2.1

kN

m
=

śnieg (strefa 3)•

Qsk 1.2
kN

m
2

⋅:= Cz 0.8:=

Sk Qsk Cz⋅ ad⋅:= Sk 5.664
kN

m
= γ4 1.5:= Sd γ4 Sk⋅:= Sd 8.496

kN

m
=

 II. Wymiarowanie przekroju

Obci ążenie charakterystyczne (stałe + technologiczne)
na 1mb d źwigara:

qk qn1 qn2+ qn3+ qn4+ qn5+ qn6+ qn7+ qn8+ qn9+:= qk 6.242
kN

m
=

Obci ążenie obliczeniowe (stałe + technologiczne)
na 1mb d źwigara:

qd q1 q2+ q3+ q4+ q5+ q6+ q7+ q8+ q9+:=
qd 7.724

kN

m
=

Ekstremalne warto ści sił przekrojowych od obci ążeń charakterystycznych
wg Zał ącznika Z-2

Mk 60.70 kN⋅ m⋅:=

Qk 52.74 kN⋅:=

Rk 90.24 kN⋅:=

Ekstremalne warto ści sił przekrojowych od obci ążeń obliczeniowych
wg Zał ącznika Z-2

Md 82.70 kN⋅ m⋅:=

Qd 71.85 kN⋅:=

Rd 122.93 kN⋅:=



Dane dotycz ące przyj ętego drewna klejonego

drewno klejone warstwowo klasy GL28h o wilgotno ści (8-12)%  •

wytrzymało ści charakterystyczne:•

- średni moduł spr ężysto ści wzdłu ż włókien Eg.0.mean

Eg.0.mean 12600MPa:=

- 5% kwantyl modułu spr ężysto ści Eg.0.05

Eg.0.05 10500MPa:=

- na zginanie f m.g.k

f m.g.k 28MPa:=

- na rozci ąganie wzdłu ż włókien f t.0.g.k

f t.0.g.k 22.3MPa:=

- na rozci ąganie w poprzek włókien f t.90.g.k

f t.90.g.k 0.5MPa:=

- na ściskanie wzdłu ż włókien f c.0.g.k

f c.0.g.k 28MPa:=

- na ściskanie w poprzek włókien f c.90.g.k

f c.90.g.k 2.5MPa:=

- na ścinanie f v.g.k

f v.g.k 3.5MPa:=

wytrzymało ści obliczeniowe:•

Częściowy współczynnik bezpiecze ństwa: γM 1.3:=

Częściowy współczynnik modyfikacji: kmod 0.6:=

- na zginanie fm,g,d

f m.g.d

kmod f m.g.k⋅

γM
:= f m.g.d 12.923 MPa=

- na rozci ąganie wzdłu ż włókien ft,0,g,d

f t.0.g.d

kmod f t.0.g.k⋅

γM
:= f t.0.g.d 10.292 MPa=

- na rozci ąganie w poprzek włókien ft,90,g,d

f t.90.g.d

kmod f t.90.g.k⋅

γM
:= f t.90.g.d 0.231MPa=



- na ściskanie wzdłu ż włókien fc,0,g,d

f c.0.g.d

kmod f c.0.g.k⋅

γM
:= f c.0.g.d 12.923 MPa=

- na ściskanie w poprzek włókien fc,90,g,d

f c.90.g.d

kmod f c.90.g.k⋅

γM
:= f c.90.g.d 1.154MPa=

- na ścinanie fv,g,d

f v.g.d

kmod f v.g.k⋅

γM
:= f v.g.d 1.615MPa=

Przyj ęto d źwigar o wymiarach poprzecznych przekroju

- wysoko ść d źwigara - h : h 76.0 cm⋅:=

- szeroko ść d źwigara - b : b 16.0 cm⋅:=

Wielko ści geometryczne i statyczne przekroju d źwigara

- pole powierzchni przekroju :

Ap b h⋅:= Ap 0.122m
2=

- wska źnik wytrzymało ści :

Wx b
h

2

6
⋅:= Wx 0.015m

3=

Wy h
b

2

6
⋅:= Wy 3.243 10

3−× m
3=

- moment bezwładno ści :

I x b
h

3

12
⋅:= I x 5.853 10

5× cm
4=

I y h
b

3

12
⋅:= I y 2.594 10

4× cm
4=

 Sprawdzenie napr ężeń od zginania

σmd

Md

Wx
:= σmd 5.369MPa=

Belka w strefie ściskanej zabezpieczona przed przemieszczeniami
i na podporach przed skr ęcaniem.
Współczynnik stateczno ści gi ętnej kcrit 1.0:=

σmd

kcrit f m.g.d⋅
0.415=



 Sprawdzenie napr ężeń ścinaj ących w miejscu oparcia na podporze

τd 1.5
Qd

b h⋅
⋅:= τd 886.308

kN

m
2

=

τd

f v.g.d
0.549=

 Sprawdzenie docisku w miejscu oparcia na podporze

Szeroko ść oparcia d źwigara: b 16 cm=

Długo ść oparcia d źwigara: l p 40 cm⋅:=

σc.90.d

Rd

b l p⋅
:= σc.90.d 1.921MPa=

σc.90.d

f c.90.g.d
1.665=

Z uwagi na niedostateczn ą szeroko ść podparcia d źwigara
docisk przejm ą wkr ęty SFS WR-T-9x250

Fd 13.1 kN⋅:=

n
Qd

Fd
:= n 5.5=

Przyj ęto 6 wkr ętów WR-T-9x250 na podpor ę

Potrzebna powierzchnia:

liczba rz ędów: mp1 2:=

liczba kolumn: kp1 3:=

bp1 2 4⋅ cm⋅ mp1 1−( ) 4.5⋅ cm⋅+:= bp1 12.5cm=

hp1 2 4.5⋅ cm⋅ kp1 1−( ) 4.5⋅ cm⋅+:= hp1 18 cm=

 Stan graniczny u żytkowalno ści

Sprawdzenie ugi ęcia d źwigara od obci ążenia stałego i technologicznego
Warto ść przemieszczenia wg Zał ącznika Z-2

Współczynnik uwzgl ędniaj ący przyrost przemieszczenia w czasie:

kdef.1 0.60:=

uinst.1 2 mm⋅:=

ufin.1 uinst.1 1 k def.1+( )⋅:= ufin.1 3 mm=



Sprawdzenie ugi ęcia d źwigara od obci ążenia śniegiem
Warto ść przemieszczenia wg Zał ącznika Z-2

Współczynnik uwzgl ędniaj ący przyrost przemieszczenia w czasie:

kdef.2 0.25:=

uinst.2 2 mm⋅:=

ufin.2 uinst.2 1 k def.2+( )⋅:= ufin.2 3 mm=

Ugi ęcie całkowite

uinst uinst.1 uinst.2+:=
uinst 4 mm=

ufin ufin.1 ufin.2+:=
ufin 6 mm=

unet.fin

Ld2

300
:= unet.fin 25 mm=

ufin

unet.fin
0.228=

ufin unet.fin< - warunek ugi ęcia jest spełniony



2.2.6 Słup z drewna klejonego Poz.SD-1.1

Obliczenia wytrzymało ściowe słupa przeprowadzono na podstawie sił
przekrojowych odczytanych z programu RM-WIN wg  Zał ącznika Z-3.

1. Dane

- osiowy rozstaw d źwigarów i słupów głównych: ad 5.90m:=

- osiowy rozstaw płatwi: apł 2.50 m⋅:=

- osiowy rozstaw słupów drewnianych: asł 1.475 m⋅:=

- długo ść słupa drewnianego: Lsł 8.45 m⋅:=

2. Obci ążenia

2.1 Obci ążenie stałe

Warto ści obci ążeń stałych wg  2.2.1 Zestawienie obci ążeń

2.2 Obci ążenie zmienne

Warto ści obci ążenia zmiennego wg  2.2.1 Zestawienie obci ążeń

3. Wymiarowanie przekroju

3.1 Warto ści sił przekrojowych

3.1.1 Warto ści sił przekrojowych od obci ążeń charakterystycznych :

- moment zginaj ący : My.k 6.97 kN⋅ m⋅:=

- siła normalna: Nk 19.84 kN⋅:=

- siła tn ąca: Tz.k 4.12 kN⋅:=

3.1.2 Warto ści sił przekrojowych od obci ążeń obliczeniowych :

- moment zginaj ący : My.d 10.46 kN⋅ m⋅:=

- siła normalna: Nd 23.85 kN⋅:=

- siła tn ąca: Tz.d 6.18 kN⋅:=



3.2 Warto ści przyj ętego drewna klejonego

3.2.1 Przyj ęto drewno klejone warstwowo klasy GL28h

3.2.2 Charakterystyczne warto ści wytrzymało ści, spr ężysto ści oraz
      g ęsto ści:

- wytrzymało ść na zginanie f m.g.k :

f m.g.k 28.0MPa:=

- wytrzymało ść na rozci ąganie wzdłu ż włókien f t.0.g.k :

f t.0.g.k 22.3MPa:=

- wytrzymało ść na rozci ąganie w poprzek włókien f t.90.g.k :

f t.90.g.k 0.5MPa:=

- wytrzymało ść na ściskanie wzdłu ż włókien f c.0.g.k :

f c.0.g.k 28MPa:=

- wytrzymało ść na ściskanie w poprzek włókien f c.90.g.k :

f c.90.g.k 2.5MPa:=

- wytrzymało ść na ścinanie f v.g.k :

f v.g.k 3.5MPa:=

- średni moduł spr ężysto ści wzdłu ż włókien E0.g.mean :

E0.g.mean 12600MPa:=

- 5% kwantyl modułu spr ężysto ści E0.g.05 :

E0.g.05 10500MPa:=

- średni moduł spr ężysto ści w poprzek włókien E90.g.mean :

E90.g.mean 300MPa:=

- moduł odkształcenia postaciowego Gg.mean :

Gg.mean 650MPa:=

- g ęsto ść ρg.k :

ρg.k 405
kg

m
3

:=



3.2.2 Obliczeniowe warto ści wytrzymało ści i spr ężysto ści:

Częściowy współczynnik bezpiecze ństwa: γM 1.3:=

Częściowy współczynnik modyfikacji: kmod 0.6:=

- wytrzymało ść na zginanie f m.g.d :

f m.g.d

kmod f m.g.k⋅

γM
:= f m.g.d 12.923 MPa=

- wytrzymało ść na rozci ąganie wzdłu ż włókien f t.0.g.d :

f t.0.g.d

kmod f t.0.g.k⋅

γM
:= f t.0.g.d 10.292 MPa=

- wytrzymało ść na rozci ąganie w poprzek włókien f t.90.g.d :

f t.90.g.d

kmod f t.90.g.k⋅

γM
:= f t.90.g.d 0.231MPa=

- wytrzymało ść na ściskanie wzdłu ż włókien f c.0.g.d :

f c.0.g.d

kmod f c.0.g.k⋅

γM
:= f c.0.g.d 12.923 MPa=

- wytrzymało ść na ściskanie w poprzek włókien f c.90.g.d :

f c.90.g.d

kmod f c.90.g.k⋅

γM
:= f c.90.g.d 1.154MPa=

- wytrzymało ść na ścinanie f v.g.d :

f v.g.d

kmod f v.g.k⋅

γM
:= f v.g.d 1.615MPa=

- 5% kwantyl modułu spr ężysto ści E0.05 :

E0.05

kmod E0.g.05⋅

γM
:= E0.05 4.846 10

3× MPa=



3.3 Wielko ści geometryczne i statyczne przyj ętego przekroju

3.3.1 Przyj ęto słup o wymiarach poprzecznych przekroju :

- wysoko ść słupa - h : h 48.0 cm⋅:=

- szeroko ść słupa - b : b 20.0 cm⋅:=

3.3.2 Pole powierzchni przekroju :

Ad b h⋅:= Ad 0.096m
2=

3.3.3 Wska źnik wytrzymało ści :

Wx b
h

2

6
⋅:= Wx 7.68 10

3−× m
3=

Wy h
b

2

6
⋅:= Wy 3.2 10

3−× m
3=

3.3.4 Moment bezwładno ści :

I x b
h

3

12
⋅:= I x 1.843 10

5× cm
4=

I y h
b

3

12
⋅:= I y 3.2 10

4× cm
4=

3.3.5 Promie ń bezwładno ści przekroju :

i z

I x

Ad
:= i z 0.139m=

3.4 Sprawdzenie napr ężeń od zginania z osiow ą sił ą ściskaj ącą

3.4.1 Napr ężenia obliczeniowe od zginania

σm.0.d

My.d

Wx
:= σm.0.d 1.362MPa=

3.4.2 Napr ężenia obliczeniowe wywołane ściskaniem równoległym do włókien

3.4.2.1 Smukło ść słupa

- długo ść słupa l y Lsł:= : l y 8.45m=

- współczynnik długo ści wyboczeniowej μy: μy 2.0:=

- długo ść wyboczeniowa pr ęta l c.y : l c.y μy l y⋅:= l c.y 16.9m=



λy

l c.y

i z
:= λy 121.965=

3.4.2.2 Napr ężenie krytyczne przy ściskaniu

σc.crit.y

π
2

E0.05⋅

λy
2

:= σc.crit.y 3.215MPa=

3.4.2.3 Smukło ść sprowadzona przy ściskaniu

λrel.y

f c.0.g.k

σc.crit.y
:= λrel.y 2.951=

3.4.2.4 Współczynnik wyboczeniowy

- współczynnik dotycz ący prostoliniowo ści elementów
  (dla drewna klejonego warstwowo) βc: βc 0.1:=

ky 0.5 1 βc λrel.y 0.5−( )⋅+ λrel.y
2+



⋅:= ky 4.977=

kc.y
1

ky ky
2

λrel.y
2−+

:= kc.y 0.111=

Napr ężenia obliczeniowe przy ściskaniu

σc.0.d

Nd

kc.y Ad⋅
:= σc.0.d 2.232MPa=

Zginanie z osiow ą sił ą ściskaj ącą

σc.0.d

f c.0.g.d

σm.0.d

f m.g.d
+ 0.278=



Zał ącznik Z-1 
 
Obliczenia statyczne d źwigara Poz.DD-2 
 
 
WĘZŁY: 

1 2

15,000 H=15,000

 
PRĘTY: 

1

15,000 H=15,000

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:  

1

15,000 H=15,000

1

 
 
PRĘTY UKŁADU:  
         Typy pr ętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;  
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub  
                      22 - ci ęgno  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   00    1   2    15,000    0,000  15,000  1,000    1 B 1400x200 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1  2800,0 4573333   93333   65333  65333  140,0 1 E+02 Drewno GL28h 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1E+02 Drewno GL28h       13       28,000     5,00E -06 
--------------------------------------------------- --------------- 



 
 
OBCIĄŻENIA:   
 

1

4,069 4,069

1,500 1,500

35,000

5,664 5,664

 
 
 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "Warstwy dachu"               Stałe      γf= 1,20 
  1    Liniowe-Y     0,0       4,069     4,069     0,00   15,00 
 
Grupa:  B  "Obci ążenie technologiczne"   Zmienne    γf= 1,40 
  1    Liniowe-Y     0,0       1,500     1,500     0,00   15,00 
 
Grupa:  C  "Obci ążenie symulatorem"      Zmienne    γf= 1,50 
  1    Skupione      0,0      35,000               7,50         
 
Grupa:  D  " Śnieg"                       Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0       5,664     5,664     0,00   15,00 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
=================================================== =============== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -"Warstwy dachu"                 Stałe                 1,20 
B -"Obci ążenie technologiczne"     Zmienne    1   1,00   1,40  
C -"Obci ążenie symulatorem"        Zmienne    1   1,00   1,50  
D -" Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
MOMENTY:    
 

1

679,860679,860679,860

 



 
 
TNĄCE:      
 

1

155,046

26,250

-26,250

-155,046

155,046

-155,046

 
 
 
NORMALNE:   
 

1

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+ABCD  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1      0,00     0,000          0,000      155,046         0,000 
         0,50     7,500        679,860*       26,250        0,000 
         1,00    15,000         -0,000     -155,046         0,000 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 
REAKCJE PODPOROWE:    
 

1 2

 
 
 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+ABCD  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:     M[kNm]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   1           0,000       155,046       155,046      
   2           0,000       155,046       155,046      
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 



Zał ącznik Z-2 
 
Obliczenia statyczne d źwigara Poz.DD-3 
 
 
WĘZŁY:    

1 23 4

5,000 5,000 7,500 H=17,500

 
 
PRĘTY:    

1 2 3

5,000 5,000 7,500 H=17,500

 
 
 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1 2 3

5,000 5,000 7,500 H=17,500

1 1 1

 
 
 
PRĘTY UKŁADU:  
         Typy pr ętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;  
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub  
                      22 - ci ęgno  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   00    1   3     5,000    0,000   5,000  1,000    1 B 760x160 
  2   00    3   4     5,000    0,000   5,000  1,000    1 B 760x160 
  3   00    4   2     7,500    0,000   7,500  1,000    1 B 760x160 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1  1216,0  585301   25941   15403  15403   76,0 1 E+02 Drewno GL28h 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 



STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1E+02 Drewno GL28h       13       28,000     5,00E -06 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
OBCIĄŻENIA:   
 

1 2 3

4,073 4,073

1,500 1,500

5,664 5,664
4,073 4,073

1,500 1,500

5,664 5,664
4,073 4,073

1,500 1,500

5,664 5,664

 
 
 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "Warstwy dachu"               Stałe      γf= 1,20 
  1    Liniowe-Y     0,0       4,073     4,073     0,00    5,00 
  2    Liniowe-Y     0,0       4,073     4,073     0,00    5,00 
  3    Liniowe-Y     0,0       4,073     4,073     0,00    7,50 
 
Grupa:  B  "Obci ążenie technologiczne"   Zmienne    γf= 1,40 
  1    Liniowe-Y     0,0       1,500     1,500     0,00    5,00 
  2    Liniowe-Y     0,0       1,500     1,500     0,00    5,00 
  3    Liniowe-Y     0,0       1,500     1,500     0,00    7,50 
 
Grupa:  C  " Śnieg"                       Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0       5,664     5,664     0,00    5,00 
  2    Liniowe-Y     0,0       5,664     5,664     0,00    5,00 
  3    Liniowe-Y     0,0       5,664     5,664     0,00    7,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
=================================================== =============== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -"Warstwy dachu"                 Stałe                 1,20 
B -"Obci ążenie technologiczne"     Zmienne    1   1,00   1,40  
C -" Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 



MOMENTY:    
 

1 2 3

-30,011

36,788

-30,011-30,011

-82,697

-2,246

-82,697-82,697

76,431

-82,697

 
 
 
TNĄCE:      
 

1 2 3

34,546

-46,550

34,546

-46,550

30,011

-51,085

30,011

-51,085

71,849

-49,796

71,849

-49,796

 
 
 
NORMALNE:   
 

1 2 3

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+ABC  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1      0,00     0,000          0,000       34,546         0,000 
         0,43     2,129         36,790*        0,017        0,000 
         1,00     5,000        -30,011      -46,550         0,000 
 
  2      0,00     0,000        -30,011       30,011         0,000 
         0,37     1,855         -2,246*       -0,083        0,000 
         1,00     5,000        -82,697      -51,085         0,000 
 
  3      0,00     0,000        -82,697       71,849         0,000 
         0,59     4,424         76,441*        0,097        0,000 
         1,00     7,500          0,000      -49,796         0,000 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 



REAKCJE PODPOROWE:    
 

1 23 4

34,546
49,796

76,561  
 
 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+ABC  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:     M[kNm]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   1           0,000        34,546        34,546      
   2           0,000        49,796        49,796      
   3           0,000        76,561        76,561      
   4           0,000       122,934       122,934      
--------------------------------------------------- --------------- 



Zał ącznik Z-3 
 
Obliczenia statyczne słupa Poz.SD-1.1 
 
WĘZŁY:     Skala 1:100 
 

1

2 3

2,400 H=2,400

8,450

V=8,450

 
 
 
 
WĘZŁY:  
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       
--------------------------------------------------- --------------- 
  1       0,000      0,000        
  2       0,000      8,450        
  3       2,400      8,450        
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:    Rodzaj:        K ąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 
                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 
--------------------------------------------------- --------------- 
   1    utwierdzenie     90,0    0,000E+00   0,000E +00   0,000E+00 
   3        stała         0,0    0,000E+00   0,000E +00 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
 
 



PRĘTY:     Skala 1:100 
 

1

2

2,400 H=2,400

8,450

V=8,450

 
 
 
 
 
PRZEKROJE PRĘTÓW:    Skala 1:100 
 

1

2

2,400 H=2,400

8,450

V=8,450

1

2

 
 
 



 
PRĘTY UKŁADU:  
         Typy pr ętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;  
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub  
                      22 - ci ęgno  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   01    1   2     0,000    8,450   8,450  1,000    1 Słup 
  2   10    2   3     2,400    0,000   2,400  1,000    2 Rygiel 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   960,0  184320   32000    7680   7680   48,0 1 E+02 Drewno GL28h 
  2   392,0   25611    6403    1829   1829   28,0 1 E+02 Drewno GL28c 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1E+02 Drewno GL28h       13       28,000     5,00E -06 
 1E+02 Drewno GL28c       13       28,000     5,00E -06 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
OBCIĄŻENIA:    Skala 1:100 
 

1

2

0,780

0,780

-0,780

-0,780

12,460

0,860 0,860
1,416 1,416

 
 
 



 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "Warstwy dachu"               Stałe      γf= 1,20 
  1    Skupione      0,0      12,460               8,45         
  2    Liniowe-Y     0,0       0,860     0,860     0,00    2,40 
 
Grupa:  B  " Śnieg"                       Zmienne    γf= 1,50 
  2    Liniowe-Y     0,0       1,416     1,416     0,00    2,40 
 
Grupa:  C  "Wiatr - parcie"              Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe-X    90,0       0,780     0,780     0,00    8,45 
 
Grupa:  D  "Wiatr - ssanie"              Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe-X    90,0      -0,780    -0,780     0,00    8,45 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ążeń 
=================================================== =============== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -"Warstwy dachu"                 Stałe                 1,20 
B -" Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50 
C -"Wiatr - parcie"                Zmienne    1   1 ,00   1,50 
D -"Wiatr - ssanie"                Zmienne    1   1 ,00   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa obc.:                     Relacje: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                      ZAWSZE      
A -"Warstwy dachu"              ZAWSZE      
 
B -" Śnieg"                      EWENTUALNIE 
C -"Wiatr - parcie"             EWENTUALNIE 
                                Nie wyst ępuje z: D 
 
D -"Wiatr - ssanie"             EWENTUALNIE 
                                Nie wyst ępuje z: C 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄŻEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Nr:    Specyfikacja: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B+C/D 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
MOMENTY-OBWIEDNIE:     Skala 1:100 
 

1

2

10,460-10,460

 
TNĄCE-OBWIEDNIE:       Skala 1:100 
 

1

2

6,181 -6,181

3,705 -3,705

3,989

1,440

-1,440

-3,989

 



NORMALNE-OBWIEDNIE:    Skala 1:100 
 

1

2

-21,300-23,849

-16,392-18,941

3,705

-3,705

3,705

-3,705

 
 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   0,000     10,460*    -6,181   -23,849   ABD 
      0,000    -10,460*     6,181   -23,849   ABC 
      0,000     10,460    -6,181*   -23,849   ABD 
      0,000    -10,460     6,181*   -23,849   ABC 
      8,450      0,000    -3,705   -16,392*   AC 
      0,000    -10,460     6,181   -23,849*   ABC 
 
  2   1,200      2,393*     0,000    -3,705   ABC 
      0,000      0,000*     1,440    -3,705   AC 
      0,000      0,000     3,989*    -3,705   ABC 
      0,150      0,561     3,490     3,705*   ABD 
      1,200      2,393     0,000     3,705*   ABD 
      0,000      0,000     1,440     3,705*   AD 
      0,150      0,561     3,490    -3,705*   ABC 
      1,200      2,393     0,000    -3,705*   ABC 
      0,000      0,000     1,440    -3,705*   AC 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1     6,181*    23,849    24,637   -10,460  ABD 
        6,181*    21,300    22,179   -10,460  AD 
       -6,181*    23,849    24,637    10,460  ABC 
       -6,181*    21,300    22,179    10,460  AC 
        6,181    23,849*    24,637   -10,460  ABD 



       -6,181    23,849*    24,637    10,460  ABC 
        6,181    21,300*    22,179   -10,460  AD 
       -6,181    21,300*    22,179    10,460  AC 
       -6,181    23,849    24,637*    10,460  ABC 
       -6,181    21,300    22,179    10,460*  AC 
       -6,181    23,849    24,637    10,460*  ABC 
        6,181    21,300    22,179   -10,460*  AD 
        6,181    23,849    24,637   -10,460*  ABD 
 
  3     3,705*     3,989     5,444            ABD 
        3,705*     1,440     3,975            AD 
       -3,705*     3,989     5,444            ABC 
       -3,705*     1,440     3,975            AC 
        3,705     3,989*     5,444            ABD 
       -3,705     3,989*     5,444            ABC 
        0,000     3,989*     3,989            AB 
        3,705     1,440*     3,975            AD 
       -3,705     1,440*     3,975            AC 
        0,000     1,440*     1,440            A 
       -3,705     3,989     5,444*            ABC 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 



ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY  

KOMPLEKSOWEGO CENTRUM SPORTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

PRZY UL. KMDR JANA GRUDZIŃSKIEGO W GDYNI 

W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ZREALIZOWANEGO W I ETAPIE 
 

 

CZĘŚĆ II 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY   

  

Rozdział 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rozdział 1.  OPIS TECHNICZNY  
    

Rozdział 2.  OBLICZENIA STATYCZNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE  
    

2.1.  Konstrukcje budowlane Ŝelbetowe i stalowe  
2.2.  Konstrukcje budowlane w zakresie dachów  

    
Rozdział 3.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

    
ARCHITEKTURA:  

A-6B  Rzut piwnicy skala 1:100 
A-7B  Rzut parteru skala 1:100 
A-8B  Rzut piętra skala 1:100 
A-9B  Rzut dachu skala 1:100 

A-10B  Przekroje skala 1:100 
A-11B  Elewacje skala 1:100 

    
KONSTRUKCJA:  

B-1B  Rzut fundamentów skala 1:100 
B-2B  Rzut piwnic skala 1:100 
B-3B  Rzut stropu nad parterem skala 1:100 
B-4B  Rzut konstrukcji dachu skala 1:100 

    
INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE:  

C-1B  Instalacja wodociągowa. Rzut piwnica skala 1:100 
C-2B  Instalacja wodociągowa. Rzut parteru skala 1:100 
C-3B  Instalacja wodociągowa. Rzut piętra skala 1:100 
C-4B  Instalacja kanalizacyjna. Rzut piwnicy skala 1:100 
C-5B  Instalacja kanalizacyjna. Rzut parteru skala 1:100 
C-6B  Instalacja kanalizacyjna. Rzut piętra skala 1:100 

    
TECHNOLOGIA BASENOWA:  

D-1B  Basen pływacki. Instalacja uzdatniania wody basenowej. 
Schemat technologiczny 

--- 

D-2B  Basen szkoleniowy. Instalacja uzdatniania wody basenowej. 
Schemat technologiczny 

--- 

 
 

   

INSTALACJE CIEPLNE:    
E-1B  Rzut piwnicy skala 1:100 
E-2B  Rzut parteru skala 1:100 
E-3B  Rzut piętra skala 1:100 

    
INSTALACJE WENTYLACJI:  

G-1B  Rzut piwnicy skala 1:100 
G-2B  Rzut parteru skala 1:100 
G-3B  Rzut piętra skala 1:100 

    
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:  

J1B  Schemat zasilania  
J2B  Plan instalacji elektrycznej. Rzut piwnicy skala 1:100 
J3B  Plan instalacji elektrycznej. Rzut parteru skala 1:100 
J4B  Plan instalacji elektrycznej. Rzut piętra skala 1:100 
J5B  Plan instalacji odgromowej  skala 1:100 

    
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SŁABOPRĄDOWE:  

K1B  Instalacja sygnalizacji poŜaru  --- 
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033

ΟΖΝΑΧΖΕΝΙΑ

ΣΚΡ−10

ΧΗ−1

1071.93ΡΑΖΕΜ

14.88σζατνια δλα περσονελυ ∀∆∀ ζ ω�ζ�. σανιτ.030
14.95σζατνια δλα περσονελυ ∀Μ∀ ζ ω�ζ�. σανιτ.029
5.15µαγαζψν κοαγυλαντα028
9.34µαγαζψν κορεκτορα πη027

19.76κανα� να λινψ τοροωε033

31.64ποµ τεχηνιχζνε 020

9.24κοµυνικαχϕα − ηολ γ�⌠ωνψ011

24.59κορψταρζ032

222.03ωεντψλατορνια 1026

571.45φιλτροωνια 024
11.66µαγαζψν ποδχηλορψνυ σοδυ023
13.49ποκ⌠ϕ σοχϕαλνψ τεχηνικ⌠ω βασενοωψχη022
8.18πρζεδσιονεκ021

6.20κορψταρζ014
84.92ποµιεσζχζενιε ω�ζ�α χιεπλνεγο013

16.50ροζδζιελνια γ�⌠ωνα ελεκτρψχζνα010

5.10ποµιεσζχζενιε τεχηνιχζνε015

ΠΟΜΙΕΣΖΧΖΕΝΙΑ!ΙΣΤΝΙΕϑ#ΧΕ!−!ΖΡΕΑΛΙΖΟΩΑΝΕ!Ω!1!ΕΤΑΠΙΕ:

ΠΟΜΙΕΣΖΧΖΕΝΙΑ ΠΡΟϑΕΚΤΟΩΑΝΕ Ω 2 ΕΤΑΠΙΕ:

81.06ωεντψλατορνια 2031

39.73κανα� τεχηνιχζνψ πρζψ�!χζα χιεπλνεγο034

4.02ροζδζιελνια ελεκτρψχζνα025

Βραν�α:

Ινωεστορ:

ϑεδνοστκα προϕεκτοωα:

ΑΥΤΟΡΣΚΑ ΠΡΑΧΟΩΝΙΑ ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΥΡΨ ΧΑ∆ ΣΠ. Ζ Ο.Ο.
υλ. Ζαµιενιεχκα 46, 04−158 Ωαρσζαωα

τελ. 740 11 45, 740 11 50, φαξ. 879 84 20, 

Προϕεκταντ:

Ρψσυνεκ:

ε−µαιλ: απαχαδ≅προ.ονετ.πλ; ωωω.απαχαδ.πλ 

Σπραωδζαϕ χψ:

Σκαλα:

Νυµερ ρψσυνκυ: Ναζωα ρψσυνκυ:

τελ. (58) 626 29 63, φαξ. (58) 626 29 92

ΑΚΑ∆ΕΜΙΑ ΜΑΡΨΝΑΡΚΙ ΩΟϑΕΝΝΕϑ

81−103 Γδψνια
υλ. &µιδοωιχζα 69

ΖΑΜΙΕΝΝΨ ΠΡΟϑΕΚΤ  ΒΥ∆ΟΩΛΑΝΨ

ΚΟΜΠΛΕΚΣΟΩΕΓΟ
ΧΕΝΤΡΥΜ ΣΠΟΡΤΟΩΕΓΟ

ΑΚΑ∆ΕΜΙΙ ΜΑΡΨΝΑΡΚΙ ΩΟϑΕΝΝΕϑ
ΠΡΖΨ!ΥΛ.ΚΜ∆Ρ!ϑΑΝΑ!ΓΡΥ∆ΖΙ∀ΣΚΙΕΓΟ

Ω Γ∆ΨΝΙ Ω ΖΑΚΡΕΣΙΕ 

να δζια(χε εωιδενχψϕνεϕ νρ 1604 ζ οβρ)βυ 0021 ω Γδψνι

ΠΡΖΕΒΥ∆ΟΩΨ Ι ΡΟΖΒΥ∆ΟΩΨ
ΒΥ∆ΨΝΚΥ ΖΡΕΑΛΙΖΟΩΑΝΕΓΟ

Ω  Ι ΕΤΑΠΙΕ

µγρ ιν∗. Τοµασζ Νοωακ     ΜΑΖ/0026/ΠΟΟΣ/04

µγρ ιν∗. Μαρεκ Ροσζκοωσκι    Ωα−263/01

1:100

ΡΖΥΤ ΠΟ∆ΒΑΣΕΝΙΑ

γρυδζιε# 2016ρ.

Γ−1Β

ΙΝΣΤΑΛΑΧϑΑ ΩΕΝΤΨΛΑΧϑΙ

ΧΖ��� ΙΙ
ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΟΝΙΧΖΝΟ − ΒΥ∆ΟΩΛΑΝΨ
ΠΡΟϑΕΚΤ



ναωιεω +4080µ3/η
ωψωιεω −4080µ3/η

ΣΤΡΕΦΑ ΩΙ∆ΟΩΝΙ

ΒΑΣΕΝ Π�ΨΩΑΧΚΙ
ς=30 000 µ3/η

ΒΑΣΕΝ ΣΖΚΟΛΕΝΙΟΩΨ
ς=12 000 µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ308Α 
ς=1720µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=1030µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ508Α 
ς=3460µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ508Α 
ς=3460µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ508Α 
ς=3460µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ508Α 
ς=3460µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ508Α 
ς=1160µ3/η

ω πρζψπαδκυ αωαριι χεντραλι ΝΩ2 ι
οτωαρχιυ βψπασσ⌠ω αωαρψϕνψχη ζ
χεντραλι ΝΩ1Β δρζωι µυσζ! βψ∀
βεζωζγλ#δνιε οτωαρτε ι ζαβεζπιεχζονε
πρζεδ πρζψπαδκοωψµ ζαµκνι#χιεµ

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=2360µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=2360µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=2360µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=2360µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=2360µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=2170µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=2600µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=1720µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ308Α 
ς=1720µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ308Α 
ς=1640µ3/η

ΣΖΨΝΨ ΝΑΩΙΕΩΝΕ
τψπ ΣΝ408Α 
ς=2600µ3/η Ω7Τ
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102−Χ2
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ΟΖΝΑΧΖΕΝΙΑ

ΣΚΡ−10

ΧΗ−1

32.50ζεσπ⌠� σανιταρνψ δλα κοβιετ −170
11.95ποκ⌠ϕ ρατοωνικ⌠ω −169
4.49ζαπλεχζε σανιταρνε ρατοωνικ⌠ω −168
6.75σζατνια ρατοωνικ⌠ω −167
6.47σζατνια γρυποωα 2 −166
8.71σζατνια γρυποωα 1 −165

174.54σζατνια ογ⌠λνα π�ψωαλνι −164
5.64πρζεδσιονεκ −163

287.73ηαλα βασενυ σζκολενιοωεγο −174
1001.22ηαλα βασενυ σπορτοωεγο −175

21.94µαγαζψν − συσζαρνια σπρζ!τυ σζκολενιοωεγο −173

4.89πρζεδσιονεκ ωιδοωνι −161

8.03πορτιερνια −103

34.38ζεσπ⌠� σανιταρνψ δλα µ!∀χζψζν −171

308.92ηολ γ�⌠ωνψ (ΧΖ#∃% 1) −102−Χ1
9.83πρζεδσιονεκ −101

21.33µαγαζψν − συσζαρνια σπρζ!τυ σζκολενιοωεγο −172

38.23σζατνια οκρψ& ωιερζχηνιχη ι οβυωια −114

1731.44ΡΑΖΕΜ −

ΠΟΜΙΕΣΖΧΖΕΝΙΑ ΙΣΤΝΙΕϑ�ΧΕ − ΖΡΕΑΛΙΖΟΩΑΝΕ Ω 1 ΕΤΑΠΙΕ:

373.89ΡΑΖΕΜ −

ΠΟΜΙΕΣΖΧΖΕΝΙΑ ΠΡΟϑΕΚΤΟΩΑΝΕ Ω 2 ΕΤΑΠΙΕ:

4.83ποµιεσζχζενιε πορζ∋δκοωε ηαλ βασεν⌠ω −176

104.07ηολ γ�⌠ωνψ (ΧΖ#∃% 2) −102−Χ2

3.64ποµιεσζχζενιε να οδπαδκι −104
5.24ποµιεσζχζενιε δοσταω δλα γαστρονοµιι −105

Βραν�α:

Ινωεστορ:

ϑεδνοστκα προϕεκτοωα:

ΑΥΤΟΡΣΚΑ ΠΡΑΧΟΩΝΙΑ ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΥΡΨ ΧΑ∆ ΣΠ. Ζ Ο.Ο.
υλ. Ζαµιενιεχκα 46, 04−158 Ωαρσζαωα

τελ. 740 11 45, 740 11 50, φαξ. 879 84 20, 

Προϕεκταντ:

Ρψσυνεκ:

ε−µαιλ: απαχαδ≅προ.ονετ.πλ; ωωω.απαχαδ.πλ 

Σπραωδζαϕ χψ:

Σκαλα:

Νυµερ ρψσυνκυ: Ναζωα ρψσυνκυ:

τελ. (58) 626 29 63, φαξ. (58) 626 29 92

ΑΚΑ∆ΕΜΙΑ ΜΑΡΨΝΑΡΚΙ ΩΟϑΕΝΝΕϑ

81−103 Γδψνια
υλ. ∃µιδοωιχζα 69

ΖΑΜΙΕΝΝΨ ΠΡΟϑΕΚΤ  ΒΥ∆ΟΩΛΑΝΨ

ΚΟΜΠΛΕΚΣΟΩΕΓΟ
ΧΕΝΤΡΥΜ ΣΠΟΡΤΟΩΕΓΟ

ΑΚΑ∆ΕΜΙΙ ΜΑΡΨΝΑΡΚΙ ΩΟϑΕΝΝΕϑ
ΠΡΖΨ!ΥΛ.ΚΜ∆Ρ!ϑΑΝΑ!ΓΡΥ∆ΖΙ∀ΣΚΙΕΓΟ

Ω Γ∆ΨΝΙ Ω ΖΑΚΡΕΣΙΕ 

να δζια%χε εωιδενχψϕνεϕ νρ 1604 ζ οβρ#βυ 0021 ω Γδψνι

ΠΡΖΕΒΥ∆ΟΩΨ Ι ΡΟΖΒΥ∆ΟΩΨ
ΒΥ∆ΨΝΚΥ ΖΡΕΑΛΙΖΟΩΑΝΕΓΟ

Ω  Ι ΕΤΑΠΙΕ

µγρ ιν&. Τοµασζ Νοωακ     ΜΑΖ/0026/ΠΟΟΣ/04

µγρ ιν&. Μαρεκ Ροσζκοωσκι    Ωα−263/01

1:100

ΡΖΥΤ ΠΑΡΤΕΡΥ

γρυδζιε∋ 2016ρ.

Γ−2Β

ΙΝΣΤΑΛΑΧϑΑ ΩΕΝΤΨΛΑΧϑΙ

ΧΖ��� ΙΙ
ΑΡΧΗΙΤΕΚΤΟΝΙΧΖΝΟ − ΒΥ∆ΟΩΛΑΝΨ
ΠΡΟϑΕΚΤ





Układ sieci TN-C-S

Rozdzielnica RG w pom. 010
Obudowa stojąca klasa izolacji II

Odbiory budynku Rozdzielnica odbiorów
pożarowych

UPS
45 min.
10kVA

Tablica zasilania
instalacji CCTV

G Agregat
prądotwórczy

Budynek Kompleksowego Centrum Sportowego

Stacja Transformatorowa 15/0,4 kV
nr T-256 ul. Grudzińskiego

Rozdzielnia nn

2x
  Y

AK
XS

 4
x 

24
0 

m
m

2

UPS
8 min.
30kVA

Tablica zasilanie TA dla
potrzeb zasilania

rezerwowego gniazd DATA
instalacji teletechnicznej

Tablica zasilania
urządzeń

wymagających
rezerwowania

Branża:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20, 

Projektant:

Rysunek:

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl 

Sprawdzający:

Skala:

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

tel. (58) 626 29 63, fax. (58) 626 29 92

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 Gdynia
ul. Śmidowicza 69

KOMPLEKSOWEGO
CENTRUM SPORTOWEGO

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
PRZY UL.KMDR JANA GRUDZIŃSKIEGO

W GDYNI W ZAKRESIE 

na działce ewidencyjnej nr 1604 z obrębu 0021 w Gdyni

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU ZREALIZOWANEGO

W  I ETAPIE

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inż. Krzysztof Styk LUB/0023/PWOE/10 

mgr inż. Maciej Kubiński LUB/0085/PWOE/11 

1:100

SCHEMAT ZASILANIA

grudzień 2016r.

J1B

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZĘŚĆ II PROJEKT

mailto:apacad@pro.onet.pl;
http://www.apacad.pl


14.88szatnia dla personelu "D" z węzł. sanit.030
14.95szatnia dla personelu "M" z węzł. sanit.029
5.15magazyn koagulanta028
9.34magazyn korektora ph027

17.78magazyn 033

31.64pom techniczne 020

9.24komunikacja - hol główny011

21.74korytarz032

222.03wentylatornia 1026

580.61filtrownia 024
11.41magazyn podchlorynu sodu023
13.18pokój socjalny techników basenowych022
8.18przedsionek021

6.20korytarz014
84.92pomieszczenie węzła cieplnego013

16.50rozdzielnia główna elektryczna010

5.10pomieszczenie techniczne015

N

POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE - ZREALIZOWANE W 1 ETAPIE:

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE W 2 ETAPIE:

81.06wentylatornia 2031

58.95przestrzeń instalacyjna034

4.02rozdzielnia elektryczna025
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przestrzeń pod posadzką 
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LEGENDA:

Aup

C
Oprawa dekoracyjna na metlohalogenkowe źródła światła z własnym odbyłysnikiem (HIR-111),
świecenie pośrednie w dół, do obliczeń przyjęto oprawę f-my LUG typu PORTO 1x70W
LM.167/830 1x70W GX8,5 (wymiary 690x490x480 mm, 3,2 kg)

D2
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówkami kompaktowymi 2x18W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M22 typu BM2 218 B1 G9;  fi 212, h=150 mm

D3
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówkami kompaktowymi 2x26W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M22 typu BM2 226 B1 G9;  fi 212, h=150 mm

G1
Oprawa  do wbudowania  595x595 ze świetlówkami liniowymi T5 4x24W, IP20, oświetlenie
pośrednie do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Agat POS typu BTT 424 PM SI B1 G9,
h=66 mm

Oprawa  do wbudowania  595x1195 ze świetlówkami liniowymi T8 4x36W, IP20,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Agat Plus typu AP 436 PRM G9, h=88 mm

J1
Oprawa zwieszakowa ze świetlówką liniową   T5 1x35W, z trzonkiem G5, IP20,  ze
zwieszakiem do 1500 mm do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu Olimp typu Hermes
HRG/D 135 A1 PP 1x35/G5 T5; 164x1478 mm h=60 mm  5,2 kg

L
Oprawa ścienna nad lustro ze świetlówką liniową   T5 1x39W z balastem elektronicznym,
z trzonkiem G5, szczelna IP44, z kloszem poliwęglanowym opalowym, długości 900 mm; do
obliczeń przyjęto oprawę Ensto systemu Jono typu AVR66.039E; 55x87x900 mm

M
Oprawa nastropowa ze świetlówką liniową   T5 1x54W z balastem elektronicznym, z trzonkiem
G5,  IP20, z odbłyśnikiem asymetrycznym; do obliczeń przyjęto oprawę Philips systemu EFix
typu TCS 260 1x54W/840 HFP A SI; 158,6x67,1x1241 mm, 3,14 kg

N1
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami liniowymi   T8 2x18W, z kloszem
poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu
Neptun PC, typu NPC 218 I65 G9; dł. 660 mm, 1,5 kg

N2
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami liniowymi   T8 2x36W, z kloszem
poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu
Neptun PC, typu NPC 236 I65 G9; dł. 1270 mm, 1,9 kg

N3
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami liniowymi   T8 2x58W, z kloszem
poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu
Neptun PC, typu NPC 258 I65 G9; dł. 1570 mm, 2,4 kg

P" Oprawa nastropowa strugoodporna IP44, ze źródłami światła LED,
do obliczeń przyjęto oprawę DLN LED 3509 IP44 (Lira)

P2

R
Oprawa naścienna typu kinkiet, ze świetlówką liniową G5 1x24W 830, z osprzętem
elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę LUG ARGUS Wall 2 1x 24W;
600x200x50 mm; 1,4 kg

S Oprawa ścienno-sufitowa szczelna IP54, ze źródłem światła 2x18W G24d2, do obliczeń przyjęto
oprawę LUG  SATELA 2x18W SM.003 w kolorze białym, Ø270, l=78 mm; 1,5 kg

Oprawa cylindryczna zwieszakowa wykonana z aluminium,
w krztałcie walca o średnicy 100 mm i dł. 350 mm, z żarówką halogenową PAR30 75W
z trzonkiem E27, do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light typu TYTAN TY 100A1

T

Z3
AW

Z1
AW

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP20, z diodami LED
1W, praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, jednostronna, natynkowa, do obliczeń przyjęto
oprawę TIGER LED TL 1 SE AT 

Z2
AW

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP20, z diodami LED
1W, praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, dwustronna, natynkowo-podtynkowa, do obliczeń
przyjęto oprawę TIGER DS LED TSL 1 SE AT 

Oprawa oświetlenia awaryjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP41, z diodami 1x LED 3W,
praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, podtynkowa, do obliczeń przyjęto oprawę LOVATO P
z optyką LVPO dla powierzchni otwartych lub LVPC dla korytarzy

Z4
AW

Oprawa oświetlenia awaryjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP41, z diodami 1x LED 3W,
praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, nastropowa, do obliczeń przyjęto oprawę LOVATO N
z optyką LVNO dla powierzchni otwartych lub LVNC dla korytarzy

Bup
Projektor z lampą metalohalogenkową MASTER HPI-T Plus  400W z trzonkiem E40, rozsył
szerokokątny, asymetryczny, IP65, świecenie w górę, do obliczeń przyjęto projekktor f-my LUG
typu POWERLUG Premium AS 400W ZM.30609, (wymiary 420x503x165 mm, 14,6 kg)

Oprawa nastropowa szczelna IP54, ze świetlówkami kompaktowymi Dulux 2x18W/2G11, z
kloszem poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym, z czujnikiem ruchu; do obliczeń przyjęto
oprawę LUG RONDA EP.020.1.20.133; fi 360 mm, h=90 mm, 2,0 kg

G2

AW
Oznaczenie oprawy wyposażonej w indywidualny układ podtrzymania bateryjnego. Czas pracy
1 godzina. Oprawa wyposażona w układ podtrzymania bateryjnego musi bezwzględnie
posiadać certyfikat CNBOP

Łącznik jednobiegunowy p/t 10A, 250V IP20 / IP44

Łącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V IP20 / IP44

Czujnik ruchu 360' p/t MERGE JQ-O (KANLUX)

Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna ( wersja COLD) IP65, z diodą 1x 2,5W POWER  LED,
Montaż natynkowy, czas podtrzymania 1h, Wymiary ( dł./szer./wys.) : 269/144/40 [mm]
Model: ONTEC W1 102 COLD / NM 2,5W/1xLED 1h prod. TM Technologie

T AW

Oprawa typu naświetlacz LED, rozsył szerokostrumieniowy asymetryczne, IP65, świecenie
w dół, do obliczeń przyjęto projektoe f-my LUG typu POWERLUG LED 168W, 21200 lm, 6500K
(wymiary 403x405x95 mm, 8,8 kg)

Aup"

Oprawa z lampą metalohalogenkową HIT 400W z trzonkiem E40,rozsył szerokostrumieniowy
symetryczny, IP54, IK07, świecenie w dół, z kratką ochronną, do obliczeń przyjęto projektor
f-my LUG typu PETROL 2 n/t nr 90071.604.251 (wymiary 550x300x197 mm, 12 kg) ; układ
zapłonowy zintegrowany - zasilanie 230V

D1
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówką kompaktowa 1x18W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M22 typu BM2 118 B1 G9;  fi 212, h=150 mm

D1"
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze źródłem światła LED; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę DL LED 331 (Lira)  3000 lm, 65 st.
z szybą piaskowaną

D3"
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze źródłem światła LED; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę DL LED 331 (Lira)  5000 lm, 65 st.
z szybą piaskowaną

D4
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówkami kompaktowymi 2x32W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M24 typu BM4 232 B1 G9;  fi 255, h=185 mm

F
Oprawa  nastropowa  595x595 ze świetlówkami liniowymi T5 4x24W, IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Rubin Look szary typu RLOOK 424 T5 I44 PLX A3
szary, h=50 mm

F" Oprawa  nastropowa  595x595 ze źródłami światła LED
do obliczeń przyjęto oprawę ICT LED OPAL 6600lm (Lira)

N2" Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze źródłami światła LED, z kloszem poliwęglanowym
do obliczeń przyjęto oprawę Neptun PC LED V1,(Luxiona) - 2600 lm, 18W, dł. 1270 mm,

N3" Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze źródłami światła LED, z kloszem poliwęglanowym
do obliczeń przyjęto oprawę Neptun PC LED V1,(Luxiona) - 4400 lm, 32W, dł. 1270 mm,

P1
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami kompaktowymi Dulux 2x18W/2G11,
z kloszem poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym; do obliczeń przyjęto oprawę LUG
RONDA EP.022.1; fi 360 mm, h=90 mm, 1,7 kg

S" Oprawa ścienno-sufitowa szczelna IP65, ze źródłem światła LED 1x 9W
do obliczeń przyjęto oprawę UP&DOWN 1x9W (Lira) szeroki kąt rozsyłu światła

Z5
AW

Oprawa oświetlenia awaryjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP65, z diodami 1x LED 3W,
praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, nastropowa, do obliczeń przyjęto oprawę AXN
z optyką dla powierzchni otwartych lub dla korytarzy
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POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE - ZREALIZOWANE W 1 ETAPIE:

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE W 2 ETAPIE:
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LEGENDA:

Aup

C
Oprawa dekoracyjna na metlohalogenkowe źródła światła z własnym odbyłysnikiem (HIR-111),

świecenie pośrednie w dół, do obliczeń przyjęto oprawę f-my LUG typu PORTO 1x70W
LM.167/830 1x70W GX8,5 (wymiary 690x490x480 mm, 3,2 kg)

D2
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówkami kompaktowymi 2x18W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M22 typu BM2 218 B1 G9;  fi 212, h=150 mm

D3
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówkami kompaktowymi 2x26W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M22 typu BM2 226 B1 G9;  fi 212, h=150 mm

G1
Oprawa  do wbudowania  595x595 ze świetlówkami liniowymi T5 4x24W, IP20, oświetlenie
pośrednie do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Agat POS typu BTT 424 PM SI B1 G9,
h=66 mm

Oprawa  do wbudowania  595x1195 ze świetlówkami liniowymi T8 4x36W, IP20,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Agat Plus typu AP 436 PRM G9, h=88 mm

J1
Oprawa zwieszakowa ze świetlówką liniową   T5 1x35W, z trzonkiem G5, IP20,  ze
zwieszakiem do 1500 mm do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu Olimp typu Hermes
HRG/D 135 A1 PP 1x35/G5 T5; 164x1478 mm h=60 mm  5,2 kg

L
Oprawa ścienna nad lustro ze świetlówką liniową   T5 1x39W z balastem elektronicznym,
z trzonkiem G5, szczelna IP44, z kloszem poliwęglanowym opalowym, długości 900 mm; do
obliczeń przyjęto oprawę Ensto systemu Jono typu AVR66.039E; 55x87x900 mm

M
Oprawa nastropowa ze świetlówką liniową   T5 1x54W z balastem elektronicznym, z trzonkiem
G5,  IP20, z odbłyśnikiem asymetrycznym; do obliczeń przyjęto oprawę Philips systemu EFix
typu TCS 260 1x54W/840 HFP A SI; 158,6x67,1x1241 mm, 3,14 kg

N1
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami liniowymi   T8 2x18W, z kloszem
poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu
Neptun PC, typu NPC 218 I65 G9; dł. 660 mm, 1,5 kg

N2
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami liniowymi   T8 2x36W, z kloszem
poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu
Neptun PC, typu NPC 236 I65 G9; dł. 1270 mm, 1,9 kg

N3
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami liniowymi   T8 2x58W, z kloszem
poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu
Neptun PC, typu NPC 258 I65 G9; dł. 1570 mm, 2,4 kg

P" Oprawa nastropowa strugoodporna IP44, ze źródłami światła LED,
do obliczeń przyjęto oprawę DLN LED 3509 IP44 (Lira)

P2

R
Oprawa naścienna typu kinkiet, ze świetlówką liniową G5 1x24W 830, z osprzętem
elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę LUG ARGUS Wall 2 1x 24W;
600x200x50 mm; 1,4 kg

S Oprawa ścienno-sufitowa szczelna IP54, ze źródłem światła 2x18W G24d2, do obliczeń przyjęto
oprawę LUG  SATELA 2x18W SM.003 w kolorze białym, Ø270, l=78 mm; 1,5 kg

Oprawa cylindryczna zwieszakowa wykonana z aluminium,
w krztałcie walca o średnicy 100 mm i dł. 350 mm, z żarówką halogenową PAR30 75W
z trzonkiem E27, do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light typu TYTAN TY 100A1

T

Z3
AW

Z1
AW

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP20, z diodami LED
1W, praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, jednostronna, natynkowa, do obliczeń przyjęto
oprawę TIGER LED TL 1 SE AT 

Z2
AW

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP20, z diodami LED
1W, praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, dwustronna, natynkowo-podtynkowa, do obliczeń
przyjęto oprawę TIGER DS LED TSL 1 SE AT 

Oprawa oświetlenia awaryjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP41, z diodami 1x LED 3W,
praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, podtynkowa, do obliczeń przyjęto oprawę LOVATO P
z optyką LVPO dla powierzchni otwartych lub LVPC dla korytarzy

Z4
AW

Oprawa oświetlenia awaryjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP41, z diodami 1x LED 3W,
praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, nastropowa, do obliczeń przyjęto oprawę LOVATO N
z optyką LVNO dla powierzchni otwartych lub LVNC dla korytarzy

Bup
Projektor z lampą metalohalogenkową MASTER HPI-T Plus  400W z trzonkiem E40, rozsył
szerokokątny, asymetryczny, IP65, świecenie w górę, do obliczeń przyjęto projekktor f-my LUG
typu POWERLUG Premium AS 400W ZM.30609, (wymiary 420x503x165 mm, 14,6 kg)

Oprawa nastropowa szczelna IP54, ze świetlówkami kompaktowymi Dulux 2x18W/2G11, z
kloszem poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym, z czujnikiem ruchu; do obliczeń przyjęto
oprawę LUG RONDA EP.020.1.20.133; fi 360 mm, h=90 mm, 2,0 kg

G2

AW
Oznaczenie oprawy wyposażonej w indywidualny układ podtrzymania bateryjnego. Czas pracy
1 godzina. Oprawa wyposażona w układ podtrzymania bateryjnego musi bezwzględnie
posiadać certyfikat CNBOP

Łącznik jednobiegunowy p/t 10A, 250V IP20 / IP44

Łącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V IP20 / IP44

Czujnik ruchu 360' p/t MERGE JQ-O (KANLUX)

Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna (wersja COLD )IP65, z diodą 1x 2,5W POWER  LED,
Montaż natynkowy, czas podtrzymania 1h, Wymiary (dł./szer./wys. ): 269/144/40 [mm]
Model: ONTEC W1 102 COLD / NM 2,5W/1xLED 1h prod. TM Technologie

T AW

Oprawa typu naświetlacz LED, rozsył szerokostrumieniowy asymetryczne, IP65, świecenie
w dół, do obliczeń przyjęto projektoe f-my LUG typu POWERLUG LED 168W, 21200 lm, 6500K
(wymiary 403x405x95 mm, 8,8 kg)

Aup"

Oprawa z lampą metalohalogenkową HIT 400W z trzonkiem E40,rozsył szerokostrumieniowy
symetryczny, IP54, IK07, świecenie w dół, z kratką ochronną, do obliczeń przyjęto projektor
f-my LUG typu PETROL 2 n/t nr 90071.604.251 (wymiary 550x300x197 mm, 12 kg) ; układ
zapłonowy zintegrowany - zasilanie 230V

D1
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówką kompaktowa 1x18W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M22 typu BM2 118 B1 G9;  fi 212, h=150 mm

D1"
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze źródłem światła LED; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę DL LED 331 (Lira)  3000 lm, 65 st.
z szybą piaskowaną

D3"
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze źródłem światła LED; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę DL LED 331 (Lira)  5000 lm, 65 st.
z szybą piaskowaną

D4
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówkami kompaktowymi 2x32W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M24 typu BM4 232 B1 G9;  fi 255, h=185 mm

F
Oprawa  nastropowa  595x595 ze świetlówkami liniowymi T5 4x24W, IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Rubin Look szary typu RLOOK 424 T5 I44 PLX A3
szary, h=50 mm

F" Oprawa  nastropowa  595x595 ze źródłami światła LED
do obliczeń przyjęto oprawę ICT LED OPAL 6600lm (Lira)

N2" Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze źródłami światła LED, z kloszem poliwęglanowym
do obliczeń przyjęto oprawę Neptun PC LED V1,(Luxiona) - 2600 lm, 18W, dł. 1270 mm,

N3" Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze źródłami światła LED, z kloszem poliwęglanowym
do obliczeń przyjęto oprawę Neptun PC LED V1,(Luxiona) - 4400 lm, 32W, dł. 1270 mm,

P1
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami kompaktowymi Dulux 2x18W/2G11,
z kloszem poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym; do obliczeń przyjęto oprawę LUG
RONDA EP.022.1; fi 360 mm, h=90 mm, 1,7 kg

S" Oprawa ścienno-sufitowa szczelna IP65, ze źródłem światła LED 1x 9W
do obliczeń przyjęto oprawę UP&DOWN 1x9W (Lira) szeroki kąt rozsyłu światła

Z5
AW

Oprawa oświetlenia awaryjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP65, z diodami 1x LED 3W,
praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, nastropowa, do obliczeń przyjęto oprawę AXN
z optyką dla powierzchni otwartych lub dla korytarzy
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LEGENDA:

Aup

C
Oprawa dekoracyjna na metlohalogenkowe źródła światła z własnym odbyłysnikiem (HIR-111),

świecenie pośrednie w dół, do obliczeń przyjęto oprawę f-my LUG typu PORTO 1x70W
LM.167/830 1x70W GX8,5 (wymiary 690x490x480 mm, 3,2 kg)

D2
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówkami kompaktowymi 2x18W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M22 typu BM2 218 B1 G9;  fi 212, h=150 mm

D3
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówkami kompaktowymi 2x26W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M22 typu BM2 226 B1 G9;  fi 212, h=150 mm

G1
Oprawa  do wbudowania  595x595 ze świetlówkami liniowymi T5 4x24W, IP20, oświetlenie
pośrednie do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Agat POS typu BTT 424 PM SI B1 G9,
h=66 mm

Oprawa  do wbudowania  595x1195 ze świetlówkami liniowymi T8 4x36W, IP20,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Agat Plus typu AP 436 PRM G9, h=88 mm

J1
Oprawa zwieszakowa ze świetlówką liniową   T5 1x35W, z trzonkiem G5, IP20,  ze
zwieszakiem do 1500 mm do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu Olimp typu Hermes
HRG/D 135 A1 PP 1x35/G5 T5; 164x1478 mm h=60 mm  5,2 kg

L
Oprawa ścienna nad lustro ze świetlówką liniową   T5 1x39W z balastem elektronicznym,
z trzonkiem G5, szczelna IP44, z kloszem poliwęglanowym opalowym, długości 900 mm; do
obliczeń przyjęto oprawę Ensto systemu Jono typu AVR66.039E; 55x87x900 mm

M
Oprawa nastropowa ze świetlówką liniową   T5 1x54W z balastem elektronicznym, z trzonkiem
G5,  IP20, z odbłyśnikiem asymetrycznym; do obliczeń przyjęto oprawę Philips systemu EFix
typu TCS 260 1x54W/840 HFP A SI; 158,6x67,1x1241 mm, 3,14 kg

N1
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami liniowymi   T8 2x18W, z kloszem
poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu
Neptun PC, typu NPC 218 I65 G9; dł. 660 mm, 1,5 kg

N2
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami liniowymi   T8 2x36W, z kloszem
poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu
Neptun PC, typu NPC 236 I65 G9; dł. 1270 mm, 1,9 kg

N3
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami liniowymi   T8 2x58W, z kloszem
poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light systemu
Neptun PC, typu NPC 258 I65 G9; dł. 1570 mm, 2,4 kg

P" Oprawa nastropowa strugoodporna IP44, ze źródłami światła LED,
do obliczeń przyjęto oprawę DLN LED 3509 IP44 (Lira)

P2

R
Oprawa naścienna typu kinkiet, ze świetlówką liniową G5 1x24W 830, z osprzętem
elektronicznym do obliczeń przyjęto oprawę LUG ARGUS Wall 2 1x 24W;
600x200x50 mm; 1,4 kg

S Oprawa ścienno-sufitowa szczelna IP54, ze źródłem światła 2x18W G24d2, do obliczeń przyjęto
oprawę LUG  SATELA 2x18W SM.003 w kolorze białym, Ø270, l=78 mm; 1,5 kg

Oprawa cylindryczna zwieszakowa wykonana z aluminium,
w krztałcie walca o średnicy 100 mm i dł. 350 mm, z żarówką halogenową PAR30 75W
z trzonkiem E27, do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light typu TYTAN TY 100A1

T

Z3
AW

Z1
AW

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP20, z diodami LED
1W, praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, jednostronna, natynkowa, do obliczeń przyjęto
oprawę TIGER LED TL 1 SE AT 

Z2
AW

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP20, z diodami LED
1W, praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, dwustronna, natynkowo-podtynkowa, do obliczeń
przyjęto oprawę TIGER DS LED TSL 1 SE AT 

Oprawa oświetlenia awaryjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP41, z diodami 1x LED 3W,
praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, podtynkowa, do obliczeń przyjęto oprawę LOVATO P
z optyką LVPO dla powierzchni otwartych lub LVPC dla korytarzy

Z4
AW

Oprawa oświetlenia awaryjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP41, z diodami 1x LED 3W,
praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, nastropowa, do obliczeń przyjęto oprawę LOVATO N
z optyką LVNO dla powierzchni otwartych lub LVNC dla korytarzy

Bup
Projektor z lampą metalohalogenkową MASTER HPI-T Plus  400W z trzonkiem E40, rozsył
szerokokątny, asymetryczny, IP65, świecenie w górę, do obliczeń przyjęto projekktor f-my LUG
typu POWERLUG Premium AS 400W ZM.30609, (wymiary 420x503x165 mm, 14,6 kg)

Oprawa nastropowa szczelna IP54, ze świetlówkami kompaktowymi Dulux 2x18W/2G11, z
kloszem poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym, z czujnikiem ruchu; do obliczeń przyjęto
oprawę LUG RONDA EP.020.1.20.133; fi 360 mm, h=90 mm, 2,0 kg

G2

AW
Oznaczenie oprawy wyposażonej w indywidualny układ podtrzymania bateryjnego. Czas pracy
1 godzina. Oprawa wyposażona w układ podtrzymania bateryjnego musi bezwzględnie
posiadać certyfikat CNBOP

Łącznik jednobiegunowy p/t 10A, 250V IP20 / IP44

Łącznik dwubiegunowy p/t 10A, 250V IP20 / IP44

Czujnik ruchu 360' p/t MERGE JQ-O (KANLUX)

Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna (wersja COLD )IP65, z diodą 1x 2,5W POWER  LED,
Montaż natynkowy, czas podtrzymania 1h, Wymiary (dł./szer./wys. ): 269/144/40 [mm]
Model: ONTEC W1 102 COLD / NM 2,5W/1xLED 1h prod. TM Technologie

T AW

Oprawa typu naświetlacz LED, rozsył szerokostrumieniowy asymetryczne, IP65, świecenie
w dół, do obliczeń przyjęto projektoe f-my LUG typu POWERLUG LED 168W, 21200 lm, 6500K
(wymiary 403x405x95 mm, 8,8 kg)

Aup"

Oprawa z lampą metalohalogenkową HIT 400W z trzonkiem E40,rozsył szerokostrumieniowy
symetryczny, IP54, IK07, świecenie w dół, z kratką ochronną, do obliczeń przyjęto projektor
f-my LUG typu PETROL 2 n/t nr 90071.604.251 (wymiary 550x300x197 mm, 12 kg) ; układ
zapłonowy zintegrowany - zasilanie 230V

D1
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówką kompaktowa 1x18W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M22 typu BM2 118 B1 G9;  fi 212, h=150 mm

D1"
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze źródłem światła LED; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę DL LED 331 (Lira)  3000 lm, 65 st.
z szybą piaskowaną

D3"
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze źródłem światła LED; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę DL LED 331 (Lira)  5000 lm, 65 st.
z szybą piaskowaną

D4
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany ze świetlówkami kompaktowymi 2x32W; IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Beryl M24 typu BM4 232 B1 G9;  fi 255, h=185 mm

F
Oprawa  nastropowa  595x595 ze świetlówkami liniowymi T5 4x24W, IP44,
do obliczeń przyjęto oprawę Aga Light Rubin Look szary typu RLOOK 424 T5 I44 PLX A3
szary, h=50 mm

F" Oprawa  nastropowa  595x595 ze źródłami światła LED
do obliczeń przyjęto oprawę ICT LED OPAL 6600lm (Lira)

N2" Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze źródłami światła LED, z kloszem poliwęglanowym
do obliczeń przyjęto oprawę Neptun PC LED V1,(Luxiona) - 2600 lm, 18W, dł. 1270 mm,

N3" Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze źródłami światła LED, z kloszem poliwęglanowym
do obliczeń przyjęto oprawę Neptun PC LED V1,(Luxiona) - 4400 lm, 32W, dł. 1270 mm,

P1
Oprawa nastropowa szczelna IP65, ze świetlówkami kompaktowymi Dulux 2x18W/2G11,
z kloszem poliwęglanowym, z osprzętem elektronicznym; do obliczeń przyjęto oprawę LUG
RONDA EP.022.1; fi 360 mm, h=90 mm, 1,7 kg

S" Oprawa ścienno-sufitowa szczelna IP65, ze źródłem światła LED 1x 9W
do obliczeń przyjęto oprawę UP&DOWN 1x9W (Lira) szeroki kąt rozsyłu światła

Z5
AW

Oprawa oświetlenia awaryjnego, stopień ochrony nie mniejszy niż  IP65, z diodami 1x LED 3W,
praca na ciemno, czas podtrzymania 1h, nastropowa, do obliczeń przyjęto oprawę AXN
z optyką dla powierzchni otwartych lub dla korytarzy

Branża:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20, 

Projektant:

Rysunek:

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl 

Sprawdzający:

Skala:

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

tel. (58) 626 29 63, fax. (58) 626 29 92

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 Gdynia
ul. Śmidowicza 69

KOMPLEKSOWEGO
CENTRUM SPORTOWEGO

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
PRZY UL.KMDR JANA GRUDZIŃSKIEGO

W GDYNI W ZAKRESIE 

na działce ewidencyjnej nr 1604 z obrębu 0021 w Gdyni

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU ZREALIZOWANEGO

W  I ETAPIE

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inż. Krzysztof Styk LUB/0023/PWOE/10 

mgr inż. Maciej Kubiński LUB/0085/PWOE/11 

1:100

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

grudzień 2016r.

J4B RZUT PIĘTRA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZĘŚĆ II PROJEKT



1

K

J

I

H

G

F

E

D

C

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32

18 19

31

20 21 22 23 24 25

30 29 28 27 26

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

W

X

Ł

V

U

Y

Z

świetlik

ściana oddzielenia ppoż

ściana oddzielenia ppoż
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świetlik z kolektorami słonecznymi

świetlik z kolektorami słonecznymi

dla przewodów instalacji solarnej
konstrukcja stalowa

doświetlenie pomieszczeńdoświetlenie pomieszczeńdoświetlenie pomieszczeń

świetlik z kolektorami słonecznymi

doświetlenie pomieszczeńdoświetlenie pomieszczeńdoświetlenie pomieszczeń

doświetlenie pomieszczeńdoświetlenie pomieszczeńdoświetlenie pomieszczeń

wyjście na dach 

przejście instalacji solarnej 
do kanału instalacyjnego
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N

Maszt odgromowy
h= 7m, trójnóg

Maszt odgromowy
h= 7m, trójnóg

Maszt odgromowy
h= 7m, trójnóg

Maszt odgromowy
h= 7m, trójnóg

Maszt odgromowy
h= 6m, trójnóg

Maszt odgromowy
h= 6m, trójnóg

Maszt odgromowy
h= 6m, trójnóg

Maszt odgromowy
h= 6m, trójnóg

Połączenie konstrukcji stalowej

dla przewodów instalacji solartnej

Połączenie z obróbką
blacharską

Połączenie z obróbką
blacharską

Połączenie z obróbką
blacharską

Połączenie z obróbką
blacharską

Połączenie z obróbką
blacharską

Uziemienie konstrukcji metalowej
paneli instalacji solarnej

Uziemienie konstrukcji metalowej
paneli instalacji solarnej

Uziemienie konstrukcji metalowej
paneli instalacji solarnej

Połączenie z obróbką
blacharską

Połączenie z obróbką
blacharską

Połączenie z obróbką
blacharską

Połączenie z obróbką
blacharską

Przejście na inny
poziom dachu

Przejście na inny
poziom dachu

Instalacja odgromowa, drut Fe/Zn fi8
na podporach zalanych plastikiem
rozstawianych co 1m

Instalacja odgromowa, drut Fe/Zn fi8
na podporach zalanych plastikiem
rozstawianych co 1m

Instalacja odgromowa, drut Fe/Zn fi8
na podporach zalanych plastikiem
rozstawianych co 1m

Instalacja odgromowa, drut Fe/Zn fi8
na podporach zalanych plastikiem
rozstawianych co 1m

Zwód pionow
h=50 cm

Połączenie z obróbką
blacharską

Połączenie z obróbką
blacharską

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Przejście na inny
poziom dachu

Przejście na inny
poziom dachu

Przejście na inny
poziom dachu

Przejście na inny
poziom dachu

Przejście na inny
poziom dachu

Połączenie konstrukcji paneli
z inst. odgromową budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Przejście na inny
poziom dachu

Przejście na inny
poziom dachu

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku

Zwód pionowy
Drut Fe/Zn fi 8mm w RO28 w warstwie elewacji
do złącza kontrolnego osadzonego w gruncie

w odległości 20 cm od elewacji
Połączenie z płaskownikiem Fe/Zn 30x4
tworzącym uziom otokowy budynku
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