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OPIS TECHNICZNY  
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Umowa z Zamawiającym, Samorządowym Przedszkolem nr 4 
      Uzgodnienia z Zamawiającym  
Wizja lokalna w terenie 
      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) 
Inne obowiązujące normy i rozporządzenia 
 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Celem opracowania jest projekt zabudowy podcienia i przebudowy istniejącego bloku 
żywienia w Przedszkolu nr 4, pod kątem przystosowania do obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych i sanitarnych.   
     Opracowanie obejmuje część obiektu z blokiem żywienia - przyziemie z 
istniejącym podcieniem do zabudowy oraz jedno pomieszczenie na piętrze - 
zmywalnię zamienianą na pokój socjalny.  
 
3. DANE OGÓLNE 
 
Przedszkole składa się z sal i pomieszczeń towarzyszących od parteru w górę, oraz 
z bloku żywienia z pomieszczeniami biurowymi w przyziemiu. Projekt obejmuje 
pomieszczenia w przyziemiu wraz z podcieniem oraz pomieszczenie obecnej 
zmywalni na piętrze, w zakresie budowlanym i instalacyjnym. Projekt nie wprowadza 
zmian w zagospodarowanie i ukształtowanie terenu działki zajmowanej przez 
budynek.   
Konstrukcja obiektu tradycyjna murowane ściany, stropy gęstożebrowe, dach o 
konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Szczegóły stanu istniejącego w inwentaryzacji 
do celów projektowych wraz z oceną stanu technicznego.  

 
Charakterystyczne parametry inwestycji :  

 
Powierzchnia użytkowa przebudowy : 161,03m2  

powierzchnia netto przebudowy: 188,56m2 
Kubatura przebudowy : 528,00m3 

 

4. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEŃ/TECHNOLOGIA 
 
Podział funkcjonalny pomieszczeń po przebudowie jest następujący : 
 

Przyziemie  
Przedsionek  2,97m2 

Pomieszczenie biurowe  18,98m2 

Jadalnia   28,39m2 
Magazyn warzyw 8,33m2 
Magazyn jaj 2,14m2 

Obieralnia 8,03m2 
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Magazyn podręczny 3,00m2 
Kuchnia z wydawalnią 26,10m2  
Zmywalnia  5,00m2 

Inne pomieszczenia magazynowe 19,28m2 

Kotłownia  18,51m2 

Szatnia z umywalnią 9,80m2 

Komunikacja  27,53 m2 
Piętro   
Pomieszczenie socjalne 10,50m2 

 

Istniejący blok żywienia przebudowuje się dla uzyskania właściwych ciągów 
technologicznych. Dostawy realizowane są poza porami przygotowywania i 
wydawania posiłków. Dostawy są każdego dnia (magazynowanie ograniczone do 
minimum, m.in. dostawy mięsa w dziennym zapotrzebowaniu). Magazyn warzyw 
znajduje się na początku ciągu technologicznego za nim obieralnia i dalej czysta 
obróbka i gotowanie w kuchni (magazyny podręczne produktów suchych przy kuchni) 
i dalej wydawalnia połączona szafą przelotową ze zmywalnią. Spożywanie posiłków 
w jadalni połączonej oknem wydawczym z wydawalnią i oknem zwrotnym ze 
zmywalnią. Odpady odprowadzane do kanalizacji poprzez młynek zamontowany pod 
zlewozmywakiem w zmywalni. Młynek istniejący przeniesiony do projektowanej 
zmywalni. Urządzenia w bloku pozostawia się istniejące. Wszystkie pomieszczenia 
pracy w bloku wyposażone w umywalki. Zaplecze socjalne dla pracowników kuchni - 
2 osoby na poziomie przyziemia, składa się z szatni i umywalni. Blok żywienia 
wyposażony w ogrzewanie i wentylację mechaniczna nawiewno-wywiewną. Jadalnię 
traktuje się jako pomieszczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi w myśl § 4 
warunków technicznych. Obecną zmywalnię na piętrze przebudowuje się na 
pomieszczenie socjalne - pokój śniadań dla pracowników dydaktycznych i 
pozostałych w przedszkolu. 

  
5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
 
Budynek istniejący o konstrukcji opisanej w inwentaryzacji do celów projektowych z 
oceną stanu technicznego. Projekt nie wprowadza zasadniczych zmian w istniejącej 
konstrukcji obiektu. Nowoprojektowane elementy konstrukcyjne to: ściana osłonowa 
w zabudowie podcienia oraz ścianki działowe i nadproża, oraz podciąg. Szczegóły 
elementów na rysunkach konstrukcyjnych.    
5.1. Warunki  i sposób posadowienia budynku 
Warunki i sposób posadowienia budynku istniejące, niniejsze opracowanie nie 
wprowadza zmian w posadowieniu obiektu.   
 
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE 
 
6.1.Ściany konstrukcyjne i zamurowania 
Zamurowania otworów i nowe ściany projektuje się z cegły ceramicznej pełnej klasy 
10 na zaprawie cem-wap marki 5. Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19 
oraz monolityczne.  
6.2.Ścianki działowe 
Ściany działowe murowane z cegły pełnej o grubościach oznaczonych na rysunkach 
na zaprawie cem-wap marki 3.  Nadproża w ściankach działowych 
nowoprojektowane wykonać z belek prefabrykowanych typu L19.   
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6.3. Podciąg stalowy  
W miejscu wyburzanej ściany podcienia projektuje się stalowy podciąg P1. Przy 
wykonywaniu podciągu stalowego, należy zastosować stemplowanie stropu przed 
rozpoczęciem montażu. Szczegóły na rysunkach konstrukcyjnych. 
6.4. Izolacje 
Izolacje przeciwwilgociowe projektuje się następujące: 

• poziome  : 
- w posadzkach z 2-ch warstw folii budowlanej układanej krzyżowo z  wywinięciem 
na ściany  
- w umywalni bezpośrednio pod kaflami z „folii w płynie”  
Izolacje cieplne projektuje się następujące: 

• pionowe  : 
- 12cm styropianu na ścianie elewacyjnej w podcieniu i na zabudowie podcienia, 
łącznie ze wcześniejszą zabudową tarasu 

• poziome  : 
- w posadzkach na gruncie ze styropianu posadzkowego o gr. 8cm  
6.5. Okna i drzwi 
Okna zewnętrzne z profili PCV min trójkomorowego, szkolne szybą zespoloną o 
współczynniku U=1,1 W/m2K, współczynniku izolacyjności akustycznej Rw min 32dB, 
wyposażone w higrosterowne nawiewniki powietrza. Okno podawcze w wydawalni i 
zmywalni projektuje się z profili aluminiowych „zimnych” szklone szybą pojedynczą 
float. Profile malowane proszkowo w kolorze białym. Okno wyposażone w siłownik 
ułatwiający otwieranie. Przy oknach podawczych od strony jadalni zamontować blaty 
ze stali nierdzewnej zamontowane na wspornikach do ściany.  
Podokienniki wewnętrzne wszystkich okien pomieszczeń kuchennych wykonać z 
glazury w spadku pod katem 45o.  W jadalni parapety z płyty HDF. Zewnętrzne 
parapety z blachy ocynk. 
Drzwi zewnętrzne wejściowe pełne gładkie ocieplone antywłamaniowe i progiem 
metalowym; wyposażone w min 2 zamki. Do magazynów projektuje się drzwi 
metalowe z nawiewnikiem zabezpieczonym siatką przeciw insektom z metalowym 
progiem.  Pozostałe drzwi fabrycznie wykończone gładkie o nienasiąkliwych 
powierzchniach pełne lub przeszklone. Wszystkie drzwi trójzawiasowe wyposażone 
w zamek i klamki z szyldami, z ościeżnicą w komplecie, oraz zaopatrzone w 
nawiewniki. Szczegóły projektowanych okien i drzwi przedstawiono na rysunkach 
zestawczych.  
6.6. Posadzki 
Projektuje się wykonanie posadzek z kafli podłogowych typu gres na kleju 
układanych na wąską fugę 2mm. Kafle podłogowe o wymiarach 30x30 lub 35x35 w I 
gatunku i odporności na ścieranie min PEI4, spełniające wymogi zabezpieczenia 
antypoślizgowego o skuteczności min R11. Kolorystykę kafli należy szczegółowo 
ustalić z Użytkownikiem przed układaniem. Część posadzek projektuje się z 
wykładzin PCV rulonowych o podwyższonej odporności na ścieranie i warstwie 
użytkowej min 2mm. Wykładzinę układać na klej ze zgrzewaniem styków zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz z wywinięciem na ściany min 7cm.  
6.7. Wykończenie wewnętrznych ścian i sufitów  
Przewody instalacyjne obudować płytami g-k. Istniejące tynki przetrzeć, a na nowych 
ściankach wykonać tynki cem-wap kategorii III. Sufity pomalować farbami 
zapobiegającymi kondensacji pary wodnej i wzrostowi pleśni w pomieszczeniach 
bloku żywienia oraz farbami akrylowymi w pozostałych. Ściany umywalni, 
magazynów spożywczych, kuchni, pomieszczeń obróbki, wydawalni i zmywalni, oraz 
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umywalni wykończyć glazurą do pełnej wysokości od posadzki ze względów 
sanitarnych.  Należy zastosować glazurę o wymiarze kafla 20x25cm w I gatunku. 
Szczegółowa kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem przed układaniem. Styk 
posadzka - ściana i naroża wklęsłe ścian w obrębie bloku żywienia, wyokrąglone 
(faseta) poprzez zastosowanie listew mosiężnych. Wypukłe narożniki ścian 
zabezpieczone listwami metalowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Pozostałe ściany wykończone tynkiem klasy III i pomalowane emulsją akrylową na 
warstwie gładzi.  
6.8. Wykończenie elewacji  
Projektowane ściany zewnętrzne od strony elewacyjnej wykończone tynkiem 
zewnętrznym cienkowarstwowym barwionym w masie w kolorze białym. Z uwagi na 
to iż cała elewacja wymaga odnowienia, nie przyjmuje się konkretnego rozwiązania, 
pozostawiając biały fragment elewacji jako podkład do docelowego wykończenia 
kolorystycznego całego obiektu.    
 
7. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 
 
Przedmiotowe przebudowywane pomieszczenia projektuje się wyposażyć w 
instalacje : 

• wody zimnej z istniejącej instalacji wewnętrznej 

• kanalizacji sanitarnej podłączonej do istniejącej instalacji 

• centralnego ogrzewania istniejąca  

• ciepłej wody użytkowej z elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych 

• wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - nowoprojektowana,  

• wentylacji grawitacyjnej istniejąca  

• elektryczną 220V i 380V  zasilaną z istniejącej 
Szczegóły instalacji w punktach 11 i 12 opisu oraz na rysunkach. 

 
8. ZAGADNIENIA SOCJALNE I BHP 

 
W kuchni ze względu na specyfikę pracy nie przewiduje się zatrudniania osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Przewidywane zatrudnienie 2 osoby. Dla personelu 
przewidziano szatnię z umywalnią n poziomie przyziemia .  
Dla pracowników przewidziano szatnię wyposażoną w szafki dwudzielne dla każdego 
pracownika oraz węzeł sanitarny wyposażony w natrysk umywalkę i oczko ustępowe. 
Pracownicy pracują w ubraniach ochronnych. Przewiduje się  oddawanie na bieżąco 
brudnych ubrań ochronnych do zewnętrznej pralni.    
Pomieszczenia pracy wyposażone są w umywalki z dozownikami mydła oraz 
papierowymi ręcznikami i pojemnikami na zużyte ręczniki.   
Na piętrze projektuje sie pomieszczenie socjalne wyposażone w zlewozmywak i 
umywalkę, przeznaczone dla pozostałych pracowników przedszkola. Wszystkie 
pomieszczenia ogrzewane i wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie. 
 
9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 
Projektowana inwestycja nie powoduje powstania szczególnych uciążliwości dla 
środowiska naturalnego i otoczenia. 
9.1 Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków 
Zapotrzebowanie na wodę oraz wielkość odprowadzanych ścieków nie zmieniają się 
w stosunku do obecnego zapotrzebowania.  
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9.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 
Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, płynnych 
lub pyłowych w stężeniach i ilościach przekraczających dopuszczalne normy i 
przepisy.   
9.3 Emisja hałasu oraz wibracji 
Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania hałasu ani wibracji. 
9.4 Odpady stałe 
Odpady stałe typu bytowego projektuje się gromadzić na istniejącym dla obiektu  
stanowisku gromadzenia odpadów stałych. Odbiór odpadów przez służby 
komunalne. Odpady produkcyjne mielone młynkiem w zmywalni.   
 
10. WARUNKI OCHRONY PPOŻ. 

 
10.1. Wysokość budynku – niski 3 kondygnacje nadziemne (poniżej 12m wysokości). 
Kubatura całego budynku poniżej 2500m3.    
10.2. Kategoria zagrożenia ludzi ZL II kondygnacje przedszkola i ZLIII przyziemie - 
blok żywienia. Nie występują pomieszczenia w których ilość osób jednocześnie 
przebywających przekracza 50 osób. 
10.3. Klasa odporności pożarowej „B”. 
10.4. Obciążenie ogniowe nie określa się 
10.5. Usytuowanie budynku na posesji i strefy pożarowe – usytuowanie istniejące,  
budynek wolnostojący w odległościach powyżej 8-u metrów od budynków sąsiednich. 
Całość budynku w jednej strefie pożarowej nie przekracza 5000m2 
10.6. Nośność ogniowa elementów konstrukcyjnych 
Elementy nośne budynku – główna konstrukcja nośna budynku o  odporności 
ogniowej R120. Stropy międzykondygnacyjne o nośności, szczelności i izolacyjności 
ogniowej REI60 – żelbetowe gęstożebrowe. Ściany zewnętrzne o szczelności i 
izolacyjności ogniowej EI60. Konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu RE30. Ściany 
nośne i działowe wykonane z cegły ceramicznej lub betonu komórkowego, a stropy 
żelbetowe, dach obudowany płyta g-k, pokrycie z blachy.  
10.7. Elementy wykończenia trudnozapalne lub niepalne – płytki podłogowe 
ceramiczne, wykładzina PCV rulon obiektowa, tynki, glazura. 
10.8.  Warunki ewakuacji – spełnione. 
W części objętej zakresem opracowania z każdego pomieszczenia przeznaczonego 
na pobyt ludzi długość przejścia nie przekracza 10m do jednego wyjścia 
bezpośrednio na zewnątrz.  
10.9. Ocena zagrożenia wybuchem - nie występuje  
10.10. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
Kondygnacja przyziemia ZLIII poniżej 200m2 powierzchni użytkowej nie wymaga 
ochrony wewnętrznymi hydrantami, powyżej kondygnacje ZLII nieobjęte 
opracowaniem, wymagają ochrony wewnętrznymi hydrantami Hp 25.  
10.11. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 
Projektuje się umieszczenie 1 gaśnicy proszkowej 6kg na korytarzu.  
10.12. Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych w budynku – główny wyłącznik 
prądu znajduje się w tablicy głównej w korytarzu wejściowym; całość instalacji 
elektroenergetycznej podtynkowa. Wentylacja mechaniczna zasilana ciepłem 
technologicznym wodnym, centralne ogrzewanie wodne. Kotłownia gazowa o mocy 
poniżej 60kW.  
10.13. Urządzenia przeciwpożarowe zewnętrzne   
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Z 2-ch hydrantów zewnętrznych o wydajności min 20dm3/s zlokalizowane w 
odległości nie przekraczającej 75m od budynku. 
10.14. Droga pożarowa jest zapewniona określony przez §12.7 Rozporządzenia 
Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - wyjścia z budynku są połączone z 
droga pożarowa dojściami o długości nie większej niż 30m, o szerokości 1,5m.  

 
11. PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE 
 
11.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
Projektuje się instalację wody zimniej oraz CWU w oparciu o istniejące piony. 

Przewody wodociągowe wykonać w układzie trójnikowym z rur wielowarstwowych PE 

stabilizowanych łączonych poprzez połączenia zaprasowywane. Przewody prowadzone w 

bruzdach  prowadzić w rurze osłonowej typu peszel. Przewody wodociągowe przymocować  
do ścian za pomocą haków, w odstępach nie  większych niż 1,20 m Przewody przechodzące 

przez ściany prowadzić prostopadle do ścian w tulejach  ochronnych. Odpowietrzenie 

odbywać się będzie poprzez najwyżej położone punkty czerpalne a sposób prowadzenia 

przewodów zapewnia samokompensację, patrz część rysunkowa   niniejszego opracowania. 

Instalację c.w.u należy izolować termicznie pianką PE z płaszczem PVC ( dostępną w handlu) 

grubości około 20 mm. Projektuje się zamontować zawory odcinające kulowe na instalacjach 

zimnej i ciepłej wody. Armaturę oraz przewody zastosować zgodnie z aktualną ofertą 
rynkową, dopuszczoną przez sanepid. 

Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbiorów rurociągów z tworzyw sztucznych”.  

 

11.2  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Projektuje się podłączenie przyborów sanitarnych do istniejących pionów kanalizacji 

sanitarnej. 

Przewody kanalizacyjne tj. podejścia kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach 

ochronnych o ∅ d+ 15 cm. Do projektowanych pionów kanalizacji sanitarnej podłączono 

podejścia pod następujące przybory sanitarne: 

       od miski ustępowej                                   100 mm 

       od bidetu                                                   100 mm 

       od umywalki                                               50 mm 

       od kilku umywalek, zlewów, wpustów      75 mm       

       od poj. zlewozmywaka                               50 mm      

       od wpustu ściekowego                               50 mm 

       od kilku wpustów ściekowych                   75 mm 

       od wanny                                                    50 mm 

       od kilku wpustów  wannowych                  75 mm       

      Średnice pionowych przewodów spustowych dobrano na podstawie  Dz.Bud.nr.1 WTP z 

dn.29.12.1970 r. oraz ustaleń z architektem i Inwestorem. Piony kanalizacyjne zaizolować 
akustycznie. Zaprojektowane odgałęzienia pionu do pomieszczenia zmywalni zakończyć 
zaworem odpowietrzającym. 

W przypadkach realizacyjnej konieczności wprowadzania zmian ww. sprawie bezwzględnie 

skontaktować się z projektantem.  

Przybory należy montować na następujących wysokościach: 

                 - umywalki                h= 0,85 m 

                - zlewozmywaki         h= 0,85 m   
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Spadki przewodów kanalizacyjnych przyjęto zg. z normatywem i pokazano w cz. rys. 

Dobór przyborów sanitarnych oraz armatury można realizować wg oferty rynkowej.  

 

11.3 INSTALACJA CO 

11.3.1 Opis projektowanej instalacji CO 
Projektuję się wymianę istniejącego grzejnika czołowego w jadalni na trzy grzejniki płytowe. 

Przewidziano samo kompensacyjne prowadzenie przewodów instalacji CO w obiekcie.  

Projektowaną instalację wykonać z rur PE-RT systemu np. TC.  

Projektuje się prowadzenie instalacji w pomieszczeniach systemie trójnikowym. 

Przewody instalacji CO prowadzić w ścianach oraz w posadzce w warstwie jastrychu. 

Przewody prowadzone w bruzdach należy zaizolować izolacją ciepłochronną Izolowane 

przewody prowadzone w  bruzdach winny posiadać wierzchnią warstwę zabezpieczającą. 
Przykrycie bruzdy powinno posiadać grubości min.= 4cm. 

Rury układane w posadzce należy prowadzić w karbowanej rurze osłonowej „Peszel”. W 

przypadku, gdy nie ma możliwości prowadzenia przewodów w warstwie izolacji 

ciepłochronnej posadzki, rury osłonowe Peschla zamienić na otuliny termoizolacyjne. 

Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montażowych i 

umożliwia jej wymianę, np. w przypadku przebicia, bez konieczności kucia podłóg, jak 

również gwarantuje pełną, naturalną kompensację wydłużeń liniowych w trakcie pracy 

instalacji. 

Przewody ułożone w posadzkach muszą posiadać przykrycie nad rurą, warstwą betonu o 

grubości min. 45mm. W przypadku gdy wylewka ma grubość mniejszą należy bezwzględnie 

warstwę betonu nad rurą zabezpieczyć siatką stalową o module 10x10 i grubości drutu 3 mm 

w pasie o szerokości 1 m. Przewody ułożone w posadzkach powinny być zakryte betonem 

bezpośrednio po ich wykonaniu i przeprowadzeniu próby szczelności trakcie wykonywania 

posadzek rurociągi w nich ułożone powinny być napełnione wodą o ciśnieniu min. 0,8 

ciśnienia próbnego. Minimalny promień gięcia rur wynosi ok. 10 średnic zewnętrznych rury. 

Należy przewidzieć mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je 

przed wypływaniem w trakcie wykonywania wylewki betonowej.  

11.3.2 Próba szczelności instalacji 
Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami przed włączeniem 

danego systemu do eksploatacji. Producent zaleca wykonanie próby ciśnieniowej w 

następujący sposób: Odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia 

roboczego. Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 minut i przeprowadzić oględziny 

całego systemu, zwłaszcza połączeń. Ze względu na elastyczność przewodów ciśnienie będzie 

spadało. Należy je utrzymywać na stałym poziomie. Następnie szybko obniżyć ciśnienie do 

0,5 ciśnienia roboczego i utrzymywać przez kolejne 90 minut. Jeżeli ciśnienie wzrośnie, 

znaczy to, że system jest szczelny. Kontrolować wzrokiem stan całego systemu. Jeżeli 

wystąpi spadek ciśnienia znaczy to, że system jest nieszczelny. 

11.3.3 Uwagi 
Odbiór instalacji wykonać zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego może nastąpić po 

dokonaniu próby szczelności oraz pracy jak również po trzykrotnym płukaniu instalacji z 

szybkością przepływu wody płuczącej dwukrotnie większej od prędkości eksploatacyjnej i 

dokonaniu wpisu o tej czynności w dzienniku budowy. 

Objęte niniejszym projektem instalacje należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi normami 

i  przepisami  oraz z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych Cz.II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.Wszelkie odstępstwa od projektu 

należy uzgadniać z inwestorem oraz projektantem. 

11.4 Instalacja gazowa 
Projektuje się przełożenie instalacji gazu będącej w kolizji z projektowaną przebudową.                                                                   
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Projektowaną instalację gazu wykonać z rur stalowych czarnych b/s wg PN-80/H-74219, 

łączonych przez spawanie lub na gwint przy armaturze i urządzeniach gazowych. Połączenia 

gwintowane należy uszczelniać np. taśmą teflonową. Instalację gazową prowadzić po 

wierzchu ścian, stosując mocowanie  poprzez uchwyty dystansowe. Przy przejściach przez 

ściany stosować stalowe tuleje ochronne. Instalację prowadzić powyżej przewodów 

elektrycznych. Na odcinkach poziomych instalacji zachować minimalny spadek 0,4% w 

kierunku urządzeń gazowych.  

Instalacje gazową należy po wykonaniu próby szczelności  pokryć powłoką antykorozyjną.  
Przewody gazowe należy wykonać z rur stalowych czarnych instal. zg  z PN-84/H-74200. 

Przewody należy łączyć za pomocą spawania. Należy je prowadzić na  powierzchni ścian w 

odl. 2 cm od tynku. Przy przejściach przez przegrodę budowlaną /strop, ściany/ przewody 

gazowe należy prowadzić w rurach ochronnych zg z postanowieniami ww. normy branżowej. 

Odległości przewodów gazowych od: 

  -  poziomych przewodów c.o.                                            13 cm 

  -  od równoległych pionowych przewodów  

     wod-kan, c.o.                                                                   10 cm 

  -  od nie uszczelnionych puszek instal.elektr.                     10 cm 

  -  od urządzeń elektrycznych                                              60 cm 

Próbę szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu 

obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa /0,5 KG/cm
2
, utrzymując je przez 30 minut. Do wykonania 

próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do próby szczelności 

instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub 

gazem obojętnym, lecz po okresie gdy urządzenie do pomiaru będzie wskazywało stabilność 
ciśnienia. Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia , jeżeli 

podczas próby nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. 

Uwaga: trzykrotna próba negatywna kwalifikuje instalację do rozebrania i powtórnego jej 

wykonania. Do wykonania próby stosować manometr tarczowy precyzyjny lub manometr 

samorejestrujący ciśnienie z zapisem taśmowym o zakresie 0-0,6 Mpa, manometr użyty do 

próby winien posiadać aktualną legalizację Urzędu Jakości i Miar.Wykres i protokół z 

przeprowadzonej próby ciśnieniowej stanowi element dokumentacji powykonawczej i 

odbiorowej. 

Próbę szczelności  instalacji gazowej  przeprowadza wykonawca w obecności przedstawiciela 

dostawcy gazu. Po pozytywnej próbie następuje spisanie protokółu odbioru instalacji 

gazowej. Po pozytywnej próbie następuje spisanie protokółu odbioru instalacji gazowej .  

11.5 Instalacja wentylacji mechanicznej 
Przewiduje się zastosowanie jednego zespołu nawiewno - wywiewnego dla którego powietrze 

przygotowywane będzie w centrali grzewczo-wentylacyjnej typu AeroMaster FP 2.7 

wyposażonej w nagrzewnice wodną dodatkowo wyposażoną w filtry powietrza FPVR 

(nawiew) oraz wentylatora dachowego typu RF 56/35-4D (wywiew) 

11.5.1 Zespół nawiewno – wywiewny  ZN1 - ZW1 
Zespół nawiewny ZN-1 – ZW1 przeznaczony jest do wentylacji bloku żywienia. 

Projektowany zespół nawiewno - wywiewny poprzez zastosowane falowniki oraz 

przepustnice z siłownikami elektrycznymi pracować będzie w trzech podstawowych 

wydajniściach: 

a) Wydajność robocza dla działającego całego bloku żywienia ( w czasie wydawania 

posiłków) 

- nawiew  - =V 1995 m
3
/h  

- wywiew - =V 2045 m
3
/h 

Obliczeniowe opory instalacji nawiewy wynoszą: 
- nawiew - 111 Pa. 
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- wywiew - 216 Pa 

b) Wydajność robocza dla działającej kuchni 

- nawiew  - =V 1195 m
3
/h  

- wywiew - =V 1325 m
3
/h 

Obliczeniowe opory instalacji nawiewy wynoszą: 
- nawiew - 219 Pa. 

- wywiew - 109 Pa 

c) Wydajność w godzinach kiedy nie pracuje kuchnia i jadalnia w nocy i dni wolne od pracy: 

- nawiew - =V 500 m
3
/h 

- wywiew - =V 550 m
3
/h 

Moc grzewcza: 
- Nagrzewnica wodna Q=31,5 kW 

Temperatura obliczeniowa pomieszczeń  t =20


C 

Przewiduje się zastosowanie przewodów i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

11.5.2 Bilans powietrza wentylacyjnego 

Nr 
Pom. 

Nazwa pomieszczenia 
Oblicz. 

temp. pow. 
°C 

nawiew 
[m3/h] 

wywiew 
[m3/h] 

1 2 4 7 8 

01 Pomieszczenie biurowe 20 100 100 

03 Jadalnia 20 800 720 

04 Zmywalnia 20 150 150 

05 Magazyn jaj 16 10 10 

07 Magazyn podręczny 16 10 10 

08 Kuchnia 20 750 830 

010 Szatnia 24 50 50 

011 Umywalnia 24 50 50 

012 Magazyn warzyw 12 25 25 

013 Obieralnia 20 100 100 

014 Magazyn 12 10 10 

015 Magazyn 12 40 40 

1.5.3  Zestawienie zapotrzebowania energii elektrycznej 
Doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń: 
- ZN1 - centrala grzewczo-wentylacyjnej typu AeroMaster FP 2.7 

- ZW1  - Wentylator dachowy typu RF 56/35-4D 

1.5.4  Materiały i wytyczne montażu 
Przewiduje się zastosowanie przewodów i kształtek wentylacyjnych z blachy stalowej 

ocynkowanej zaizolowanych termicznie. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać 
stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.Montaż a w szczególności 

uruchomienie centrali wentylacyjnej powinien być przeprowadzony przez producenta centrali. 

1.5.5  Podstawa opracowania projektu 
Podstawę obliczeń c.o. i wentylacji stanowią normy: 

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 

- PrPN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych. 
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- PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600m
3
. 

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użytku publicznego. Wymagania. 

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

- Rozporządzenie MPiPS z dn.26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Dz.U.nr15 z dn.25 lutego 1999 Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- wytyczne projektowe Inwestora 

- wytyczne technologiczne dla obiektu 

   

1.5.6 Specyfikacja elementów wentylacji 
ZN1 

  WYSZCZEGÓLNIENIE 
DŁUGOŚĆ 

(mm) 
MATERIAŁ 

ZN-1 0 
Czerpnia 500x500mm 

wmontowana w kanał LKR 300/500 
 

 

ZN-1 1 LKR-300-500-3000 3 000  

ZN-1 2 LBR-300-500-283   

ZN-1 3 LKR-500-300-1425 1 425  

ZN-1 4 LBXR-500-300-90   

ZN-1 5 LKR-500-300-100 100  

ZN-1 6 LDR-650-320-500-300--75--10-300   

ZN-1 
7 Centrala wentylacyjna  

typu AeroMaster FP 2.7 

1 400  

ZN-1 8 LBXR-650-320-90   

ZN-1 9 LKR-650-320-1137 1 137  

ZN-1 10 LFR-650-320-315-168-3-550   

ZN-1 11 SR 315 5 284  

ZN-1 12 PSU 315 160   

ZN-1 13 SR 160 143  

ZN-1 14 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZN-1 15 TSTCU 250 315   

ZN-1 16 SR 250 1 078  

ZN-1 17 BU 250 90   

ZN-1 18 SR 250 206  

ZN-1 
19 DIRBU SM 250 

przepustnica z siłownikiem elektrycznym 

  

ZN-1 20 SR 250 238  

ZN-1 21 TCPU 250 160   

ZN-1 22 RCFU 250 200   

ZN-1 23 SR 200 3 021  

ZN-1 24 PSU 200 160   

ZN-1 25 SR 160 285  

ZN-1 26 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZN-1 27 RCU 200 160   

ZN-1 28 SR 160 748  

ZN-1 29 BU 160 90   

ZN-1 30 SR 160 2 131  

ZN-1 31 BU 160 90   

ZN-1 32 SR 160 175  

ZN-1 33 BU 160 90   

ZN-1 34 SR 160 3 011  

ZN-1 35 PSU 160 160   

ZN-1 36 SR 160 129  

ZN-1 37 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZN-1 38 ESU 160    
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ZN-1 39 PSU 160 160   

ZN-1 40 SR 160 129  

ZN-1 41 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZN-1 42 SR 160 260  

ZN-1 43 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZN-1 44 RCU 250 200   

ZN-1 45 SR 200 192  

ZN-1 46 BU 200 90   

ZN-1 47 SR 200 1 410  

ZN-1 48 TCPU 200 125   

ZN-1 49 RCFU 200 160   

ZN-1 50 SR 160 1 185  

ZN-1 51 BU 160 90   

ZN-1 52 SR 160 5 250  

ZN-1 53 TCPU 160 125   

ZN-1 54 RCFU 160 125   

ZN-1 55 SR 125 1 778  

ZN-1 56 PSU 125 125   

ZN-1 57 SR 125 1 791  

ZN-1 58 BU 125 90   

ZN-1 59 SR 125 3 192  

ZN-1 60 CRL-125 + MBA-0-125/125   

ZN-1 61 BU 125 90   

ZN-1 62 SR 125 5 401  

ZN-1 63 BU 125 90   

ZN-1 64 SR 125 1 732  

ZN-1 65 CRL-125 + MBA-0-125/125   

ZN-1 66 SR 125 233  

ZN-1 67 CRL-125 + MBA-0-125/125   

ZN-1 68 SR 125 570  

ZN-1 69 CRL-125 + MBA-0-125/125   

ZN-1 70 PSU 315 160   

ZN-1 71 SR 160 143  

ZN-1 72 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZN-1 11 SR 315 79  

ZN-1 73 PSU 315 160   

ZN-1 74 SR 160 147  

ZN-1 75 CRL-160 + MBA-0-160/160   

 

ZW1 

  WYSZCZEGÓLNIENIE 
DŁUGOŚĆ 

(mm) 
MATERIAŁ 

ZW1- 0 
Wentylator dachowy typu RF 56/35-4d (3PH/400V) 

na podstawie dachowej typu NDH 56 
 

 

ZW1- 1 SR 315 8 500  

ZW1- 2 BFU 315 90   

ZW1- 3 SR 315 1 227  

ZW1- 4 BFU 315 90   

ZW1- 5 SR 315 2 043  

ZW1- 6 PSU 315 160   

ZW1- 7 SR 160 388  

ZW1- 8 Okap ze stali nierdzewnej z kompletem filtrów 2200x600  

ZW1- 9 TCPU 315 250   

ZW1- 10 RCFU 315 250   

ZW1- 11 SR 250 1 453  

ZW1- 12 TSTCU 160 200   

ZW1- 13 SR 200 435  

ZW1- 14 PSU 200 125   

ZW1- 15 SR 125 2 920  

ZW1- 16 BU 125 90   

ZW1- 17 SR 125 1 395  
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ZW1- 18 BU 125 90   

ZW1- 19 SR 125 436  

ZW1- 20 TCPU 125 125   

ZW1- 21 RCFU 125 100   

ZW1- 22 SR 100 2 627  

ZW1- 23 PSU 100 100   

ZW1- 24 SR 100 1 668  

ZW1- 25 BU 100 90   

ZW1- 26 SR 100 250  

ZW1- 27 DRU 100   

ZW1- 28 SR 100 2 166  

ZW1- 29 CRL-100 + MBA-0-100/100   

ZW1- 30 PSU 100 100   

ZW1- 31 SR 100 921  

ZW1- 32 BU 100 90   

ZW1- 33 SR 100 95  

ZW1- 34 CRL-100 + MBA-0-100/100   

ZW1- 35 DRU 100   

ZW1- 36 SR 100 852  

ZW1- 37 BU 100 90   

ZW1- 38 SR 100 95  

ZW1- 39 CRL-100 + MBA-0-100/100   

ZW1- 40 SR 125 112  

ZW1- 41 CRL-125 + MBA-0-125/125   

ZW1- 42 PSU 125 100   

ZW1- 43 SR 100 1 254  

ZW1- 44 DRU 100 0  

ZW1- 45 SR 100 95  

ZW1- 46 CRL-100 + MBA-0-100/100   

ZW1- 47 RCU 200 160   

ZW1- 48 SR 160 95  

ZW1- 49 Okap ze stali nierdzewnej z kompletem filtrów 1200x600  

ZW1- 50 RCU 250 160   

ZW1- 51 SR 160 196  

ZW1- 52 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZW1- 53 SR 250 5 163  

ZW1- 
54 DIRBU SM 250 

przepustnica z siłownikiem elektrycznym 

  

ZW1- 55 SR 250 165  

ZW1- 56 TSTCU 200 250   

ZW1- 57 SR 200 641  

ZW1- 58 PSU 200 160   

ZW1- 59 SR 160 159  

ZW1- 60 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZW1- 61 RCU 200 160   

ZW1- 62 SR 160 1 435  

ZW1- 63 BU 160 90   

ZW1- 64 SR 160 124  

ZW1- 65 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZW1- 66 RCU 200 160   

ZW1- 67 SR 160 1 021  

ZW1- 68 BU 160 90   

ZW1- 69 SR 160 124  

ZW1- 70 CRL-160 + MBA-0-160/160   

ZW1- 71 PSU 250 125   

ZW1- 72 SR 125 1 714  

ZW1- 73 BU 125 90   

ZW1- 74 SR 125 466  

ZW1- 75 BU 125 90   

ZW1- 76 SR 125 1 559  

ZW1- 77 CRL-125 + MBA-0-125/125   

ZW1- 78 PSU 125 100   

ZW1- 79 SR 100 100  
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ZW1- 80 DRU 100   

ZW1- 81 SR 100 184  

ZW1- 82 CRL-100 + MBA-0-100/100   

ZW1- 83 PSU 250 125   

ZW1- 84 SR 125 191  

ZW1- 85 CRL-125 + MBA-0-125/125   

Zestawienie wykonano w oparciu o katalog firmy LINDAB 

 
12. Instalacja elektryczna 
 
12.1. Zakres opracowania branży elektrycznej 

Niniejsze opracowanie obejmuje część elektryczną projektu budowlano – 
wykonawczego  przebudowy bloku żywienia z zabudową podcienia w przedszkolu 
zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 18. 
Część elektryczna obejmuje: 

• Zasilanie projektowanych urządzeń w energię elektryczną, 

• Instalacje oświetlenia podstawowego, 

• Instalację oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych 

• Instalacje gniazd wtyczkowych, 

• Ochronę przepięciową, 

• Ochronę przeciwporażeniową, 

• Rozbudowę istniejącej rozdzielnicy 
12.2.Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczeń 

Na podstawie klasyfikacji pomieszczeń ujętej w projekcie budowlanym, nie stwierdza 
się w budynku pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem i pożarem.  

12.3.Charakterystyka odbiorników 
Odbiornikami energii elektrycznej są oprawy oświetlenia podstawowego, oprawy 
oświetlenia miejscowego oraz obwody gniazd wtyczkowych do zasilania odbiorników 
przenośnych. Odbiornikami energii elektrycznej będą urządzenia biurowe i 
urządzenia wykorzystywane w zmywalni obiektu oraz projektowana centrala 
wentylacyjna.  

12.4.Zasilanie w energię elektryczną 
Obiekt zasilany będzie bez zmian z istniejącego przyłącza napowietrznego. Istniejąca 
moc umowna wynosi 10,5kW zaleca się zwiększyć moc umowną do 13kW. Aktualne 
wielkość zabezpieczenia przelicznikowego wynosi 25A i jest wartością wystarczającą 
nie wymagającą zmiany. Istniejącą tablicę główną T-1 należy rozbudować zgodnie 
założeniami projektu.  

12.5.Pomiar energii elektrycznej 
Układ pomiarowy energii elektrycznej zlokalizowany jest w tablicy T-1 i pozostaje bez 
zmian. 

Tablica T-1 
Istniejącą tablicę należy rozbudować o obudowę modułową podtynkową o wielkości 
4x18 modułów. Rozbudowę tablicy zasilić z bezpieczników istniejących 
demontowanego obwodu wyparzacza z nowymi wkładkami wielkości gG20A.  
Tablicę należy wykonać zgodnie z rysunkami. Tablicę należy wykonać podtynkowo i 
zainstalować zamek do zamykania drzwi. 
  Parametry rozdzielnicy: 
Un 400V 
Ib 63A 
stopień ochrony  IP40 
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12.6.Szyna połączeń wyrównawczych 
W Tablicy T-1 należy dokonać rozdzielenia przewodu PEN na przewody PE i N.  W 
pomieszczeniach kotłowni i łazienki należy wykonać połączenia wyrównawcze 
przewodem DY 6mm2. Połączeniami należy objąć wszelkie instalację przewodzące 
mogące wprowadzić potencjał elektryczny z zewnątrz pomieszczenia.  

12.7.Instalacje elektryczne oświetlenia  
Oświetlenie budynku wykonane będzie jako 1-fazowe (zasilane napięciem 230V). 
Ilość i moc źródeł światła ustalono tak, aby utrzymać natężenie światła wymagane 
według normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano w oparciu o program 
„DIALUX”. Należy instalować oprawy ze statecznikiem elektronicznym dla poprawy 
współczynnika mocy pobieranej z sieci. Wszystkie świetlówki zastosowane w 
obiekcie powinny charakteryzować się współczynnikiem oddawania barw na 
poziomie Ra>80. 

12.8.Instalacje elektryczne oświetlenie ewakuacyjne 
W przebudowywanej części piwnicy budynku budynku została wykonana instalacja 
oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy z własnym niezależnym źródłem zasilnia należy 
instalować zgodnie z planami instalacji elektrycznej. Do oprawy należy prowadzić 
przewód 4 żyłowy zasilany z wydzielonego obwodu. Zastosowane oprawy muszą 
podtrzymywać zasilanie oprawy przez 1h od zaniku zasilania i posiadać wymagany 
certyfikat CNBOP. Zmiany typu oprawy wymaga sprawdzenia zapewnienia 
wymaganego natężenia oświetlenia oraz akceptacji rzeczoznawcy P.POŻ. 

12.9.Instalacje elektryczne pomieszczenie socjalne (I piętro) 
Ze względu na zmianę funkcji pomieszczenia projektuje się nową instalację 
elektryczną. Do zasilania pomieszczenia należy wykorzystać istniejący przewód 
zasilający istniejące gniazdo siłowe. Zasilanie pomieszczenia jednofazowo w 
systemie zasilania TN-S. Na ścianie pomieszczenia w obudowie S4 lub małej 
rozdzielnicy podtynkowej należy zainstalować zabezpieczenia obwodu gniazd i 
oświetlenia zgodne ze schematem.  

12.10.Zasilanie urządzeń wentylacyjnych 
W kotłowni obiektu zostanie zainstalowana centrala wentylacyjna. Centrala będzie 
dostarczana w pełną automatyką własną oraz z wymaganym okablowaniem. Z 
centrali winien być zasilany wentylator dachowy trasę przewodów przedstawiono na 
planie instalacji.  

12.11.Prowadzenie przewodów  
Przewody obwodów odbiorczych prowadzić podtynkowo.  

12.12.Osprzęt elektryczny 
Ze względu na charakterystykę obiektu należy zastosować osprzęt podtynkowy. 
Wysokość montażu osprzętu uzgodnić z użytkownikiem.   

12.13.Instalacja odgromowa 
Projektowany wentylator dachowy należy podłączyć do siatki zwodów poziomych na 
dachu obiektu.  

12.14.Ochrona przed przepięciami 
Budynek zasilany z linii napowietrznej.  Zastosowano ochronnik hybrydowy B+C w 
Tablicy T-1. Konieczna jest systematyczna kontrola przepalenia wkładek ochronnika. 
Kontrola powinna odbywać się również po wystąpieniu wokół obiektu wyładowań 
atmosferycznych. 
Szczególnie wrażliwe odbiorniki elektroniczne powinny zostać dodatkowo 
zabezpieczone ochronnikami klasy D instalowanymi we własnym zakresie. 
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12.15.Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja fabryczna przewodów oraz 
odpowiednio dobrany do warunków użytkowania stopień ochrony urządzeń i 
aparatów elektrycznych. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stanowić będą urządzenia 
ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod 
napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną i częścią przewodzącą 
dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krótkim, żeby nie 
wystąpiły niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne przy przepływie prądu 
rażenia. 

12.16.UWAGI KOŃCOWE 
Po zakończeniu prac dokonać pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia 
zasilania i rezystancji izolacji. 
Wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Wszystkie użyte w projekcie nazwy typów i 
firm zostały użyte przykładowo, można zastąpić je innymi urządzeniami o nie 
gorszych parametrach technicznych. Wszystkie montowane materiały powinny być 
dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie „Prawo 
Budowlane” certyfikatów, deklaracji zgodności lub aprobat technicznych 
 
13.CHARAKTRYSYKA ENERGETYCZNA 

 
1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m
2
K] 

Wsp.U wg Wt 2008 
[W/m

2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 34 SZ 3 0,27 0,30 Tak 

2 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,28 0,30 Tak 

II. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m
2
K] 

Wsp.U wg Wt 2008 
[W/m

2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 2 0,41 0,45 Tak 

III. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m
2
K] 

Wsp.U wg Wt 2008 
[W/m

2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 90-200ZEW D2 2,60 2,60 Tak 

 

Parametry przegród przezroczystych 

IV. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 
[W/m

2
K] 

Wsp.oszkle
nia g 

Udział pow. 
oszklonej C 

Wsp.U wg Wt 
2008 [W/m

2
K] 

Warunek 
spełniony 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak 

2 150-110 O1 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak 

3 280 O5 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak 

4 220-180 O2 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak 
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 
współczynniku U >= 1.5 W/m2K 

Ao = 17.05m
2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 
nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych 

Az = 198.28m
2 

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 0.38m
2 

Graniczna wartość powierzchni okien AoMax = 0,15•Az + 0,03•Aw = 29.75m
2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien AoMax≥Ao Warunek spełniony 

 

3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 3, S11, SZ 1, SZ 2, S16, SZ 4 

 Miesiąc fRsi,min[W/m
2
K] 

1 Styczeń 0,684 

2 Luty 0,684 

3 Marzec 0,602 

4 Kwiecień 0,464 

5 Maj -0,022 

6 Czerwiec -0,955 

7 Lipiec -1,658 

8 Sierpień -2,165 

9 Wrzesień 0,064 

10 Październik 0,504 

11 Listopad 0,590 

12 Grudzień 0,656 

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,684 

3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1, PG 3, PG 2 

 Miesiąc fRsi,min[W/m
2
K] 

1 Styczeń 0,834 

2 Luty 0,834 

3 Marzec 0,834 

4 Kwiecień 0,834 

5 Maj 0,834 

6 Czerwiec 0,834 
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7 Lipiec 0,834 

8 Sierpień 0,834 

9 Wrzesień 0,834 

10 Październik 0,834 

11 Listopad 0,834 

12 Grudzień 0,834 

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, 
Listopad, Grudzień 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,834 

3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz 
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 Nazwa przegrody Symbol 
U 
[W/(m

2
•K)

] 

fRsi 
[W/(m

2
•K)

] 

fRsi>fRsi,max 
[W/(m

2
•K)] 

Warunek 

1 34 SZ 3 0,269 0,965 0,965 > 0,684 Spełniony 

2 Podłoga na gruncie PG 1 0,522 0,931 0,931 > 0,834 Spełniony 

3 43 S11 1,373 0,822 0,822 > 0,684 Spełniony 

4 10 SZ 1 1,874 0,756 0,756 > 0,684 Spełniony 

5 Podłoga na gruncie PG 3 0,499 0,934 0,934 > 0,834 Spełniony 

6 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,277 0,964 0,964 > 0,684 Spełniony 

7 45 S16 1,326 0,828 0,828 > 0,684 Spełniony 

8 Podłoga na gruncie PG 2 0,410 0,946 0,946 > 0,834 Spełniony 

9 43 SZ 4 1,373 0,822 0,822 > 0,684 Spełniony 

 

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 20,0 
o
C 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 178,0 m
2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 4,2 W/m
2 

Pojemność cieplna budynku Cm 29363730 J/K 

Stała czasowa budynku τ 26,4 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,4 - 

- aH 2,8 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 

zewnętrzna θe, 
o
C 

-1,0 -1,0 3,3 7,6 13,5 16,6 17,5 17,9 12,9 6,6 3,8 0,7 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 
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Miesięczna strata ciepła przez 

przenikanie QH,th=10
-3

*Htr*(θi-

θe)*tm kWh/m-c 

3347 3023 2589 1773 793 239 88 18 869 2008 2420 3047 

Miesięczna strata ciepła przez 

wentylacje Qve=10
-3

*Hve*(θi-

θe)*tm kWh/m-c 

1021 923 790 541 242 0 0 0 265 613 739 930 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie  i wentylację 
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

4368 3945 3379 2314 1035 239 88 18 1135 2621 3159 3977 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

297 302 627 779 1021 1069 1025 932 645 477 223 172 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10

-3
*Af*tm 

kWh/m-c 
561 507 561 543 561 543 561 561 543 561 543 561 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

858 809 1188 1322 1582 1613 1587 1493 1188 1039 766 734 

γH=QH,gn/QH,ht 0,20 0,20 0,35 0,57 1,53 5,18 13,80 64,96 1,05 0,40 0,24 0,18 

γH,1 0,19 0,20 0,28 0,46 1,05 0,00 0,00 0,00 0,72 0,32 0,21 0,19 

γH,2 0,20 0,28 0,46 1,05 3,35 0,00 0,00 0,00 33,00 0,72 0,32 0,21 

fH,n 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 

zysków ciepła, ηH,gn 

0,99 0,99 0,96 0,90 0,57 0,19 0,07 0,02 0,72 0,95 0,98 0,99 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

ηH,gn*QH,gn kWh/m-c 
3518 3145 2235 1130 45 0 0 0 143 1632 2405 3249 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 17501,3 

 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy Af V θθθθi 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

- m
2 

m
3 o

C kWh/rok 

1 Strefa O 177,96 516,09 20,0 17501,26 

Całkowite zapotrzebowanie strefy    ΣΣΣΣQH,nd  kWh/rok 17501,26 

 

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepło właściwe wody, cW 4.19 kJ/kg*K 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m
3 

Temperatura ciepłej wody, θCW 50 
o
C 

Temperatura zimnej wody, θO 10 
o
C 

Współczynnik korekcyjny, kt 1,12 - 

Liczba jednostek odniesienia, Li 4 j.o. 

Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - 
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Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW 30,00 dm
3
/j.o.*d 

Mnożnik na przerwy urlopowe 1,00 - 

Czas użytkowania instalacji, tUZ 200,00 dni 

Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 1407,84 kWh/rok 

 

6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 17501,26 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły niskotemperaturowe gazowe lub olejowe z 
zamkniętą komorą spalania i palnikiem 
modulowanym do 50kW 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,89 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji miejscowej 

Sprawność regulacji ηH,e 0,97 - 

Wybrany wariant przesyłu 
C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. 
nieogrzewanych 

Sprawność przesyłu ηH,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego 

Sprawność akumulacji ηH,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot 0,86 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok 

 

7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QW,nd 1407,84 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem 
płomieniem dyżurnym 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,45 - 
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Wybrany wariant przesyłu 
Miejscowe przygotowanie ciepłej wody, instalacja 
ciepłej wody bez obiegów cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody 
Miejscowe przygotowanie ciepłej wody 
bezpośrednio przy punktach poboru wody ciepłej 

Sprawność przesyłu ηW,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika 

Sprawność akumulacji ηW,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot 0,45 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 

 

8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

Nazwa źródła Nowe źródło światła 

Nr źródła 1 - 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3.00  

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 13,40 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 177,96 m
2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Automatyczna 

Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ nieobecności pracowników FO 0,90 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Tak 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 0,90 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kWh/rok 

9) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła 
QK,HkWh/r
ok 

QP,HkWh/rok 

1 Nowe źródło ogrzewania 20272,51 22299,76 

Suma 20272,51 22299,76 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła 
QK,WkWh/r
ok 

QP,WkWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 3128,53 3441,39 

Suma 3128,53 3441,39 
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Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła 
QK,LkWh/r
ok 

QP,LkWh/rok 

1 Nowe źródło światła 2384,01 7152,02 

Suma 2384,01 7152,02 

 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 32893,17 kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 131,49 kWh/(m
2
*rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Ep = QP/Af 

184,83 kWh/(m
2
*rok) 

 

Budynek referencyjny wg WT 2008 

Suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, 
oddzielających część ogrzewaną budynku od powierzchni 
zewnętrznej, gruntu i przyległych pomieszczeń 
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnętrznym 

A 357,59 m
2 

Kubatura ogrzewanej części budynku, liczoną po obrysie 
zewnętrznym 

Ve 701,86 m
3 

Współczynnik kształtu A/Ve 0,51 1/m 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 177,96 m
2 

Powierzchnia ściany zewnętrznej budynku, liczona po obrysie 
zewnętrznym 

Aw,e 159,88 m
2 

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną 
energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku 

EPW 13,11 kWh/(m
2
*rok) 

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną 
energię pierwotną do oświetlenia wbudowanego w ciągu roku 

EPL 108,00 kWh/(m
2
*rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPref 255,26 kWh/(m
2
*rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2*rok)  EPref kWh/(m
2
•rok) Uwagi 

184,83 <= 255,26 Warunek spełniony 

 

10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2008 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych 

Tak   

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPref Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   
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I. Opis do inwentaryzacji z oceną stanu technicznego 

 

II. Rysunki inwentaryzacji : 

 
1 Rzut przyziemia Nr 01/INW w skali 1:50 

2 Rzut parteru Nr 02/INW w skali 1:50 

3 Rzut piętra Nr 03/INW w skali 1:50 

4 Przekrój 1-1  Nr 04/INW w skali 1:50 

5 Elewacje I Nr 05/INW w skali 1:50 

6 Elewacje II Nr 06/INW w skali 1:50 
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Opis techniczny do inwentaryzacji  

wraz z opinią o stanie techniczny  
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Oględziny makroskopowe dokonane przez zespół projektowy 

Pomiary z natury 

Dokumentacja archiwalna budynku. 

Obowiązujące normy i rozporządzenia 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem niniejszego opracowania jest określenie stanu technicznego przedszkola i 

stwierdzenie możliwości przebudowy bloku żywienia w przyziemiu i pomieszczenia na 

piętrze. Zakres opracowania obejmuje istniejące przedszkole wolnostojące . 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

Dane ogólne 
Przedszkola nr 4 w Gdyni przy ul.Tatrzańskiej 18 jest budynkiem trzykondygnacyjnym z 

użytkowym poddaszem. Część pierwszej kondygnacji całkowicie zagłębiona w gruncie. 

Konstrukcja budynku tradycyjna murowane ściany z cegły. Stropy gęstożebrowe, dach w 

konstrukcji drewnianej pokryty blachą fałdową.  
 

    3.2.Przegrody pionowe  
Przegrody pionowe stanowią murowane ściany nośne i osłonowe oraz częściowo słupy i 

podciągi żelbetowe. Zewnętrzne ściany murowane z cegły pełnej. Grubości ścian i 

przekroje podciągów oraz słupów pokazano na rysunkach inwentaryzacji. Elementy 

konstrukcyjne przegród pionowych oraz ściany zewnętrzne w stanie dobrym.  Ściany 

elewacyjne wykończone tynkiem elewacyjnym. 

 

    3.3. Strop międzykondygnacyjny  
Stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe w dobrym stanie technicznym nie wykazują 
ugięcia, ani innych objawów przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowania.    

  

    3.4. Dach 
Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej w dobrym stanie technicznym, 

pokrycie z blachy trapezowej nowe, szczelne. Obróbki, rynny i rury spustowe szczelne w 

dobrym stanie technicznym.     

     

    3.5.Kominy 
Kominy murowane z cegły pełnej, zakończone czapka betonową. Stan kominów określa 

się jako dobry.    

 

3.6. Schody  
Konstrukcja schodów wewnętrznych betonowa. Okładzina schodów z lastriko w stanie 

zadowalającym. Schody zewnętrzne terenowe z elementów małogabarytowych na 

warstwach podbudowy w dobrym stanie technicznym.  
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      3.7. Elementy wykończenia 
Podłogi wykończone płytkami i wykładzinami z PCV, oraz płytkami terakotowymi. W 

obrębie bloku żywienia podłogi wyeksploatowane kwalifikują się do wymiany. Ściany i 

sufity wykończone tynkiem i powłokami malarskimi, część ścian wykończona glazurą. W 

bloku żywienia ze względu na projektowane zmiany funkcjonalne elementy wykończenia 

ulegną wymianie. W pozostałych pomieszczeniach tynki i powłoki malarskie oraz 

posadzki są w stanie zadowalającym. 

 

   3.8. Okna i drzwi 
Okna wymienione na okna z PCV szklone szybą zespoloną. Drzwi zewnętrzne i 

wewnętrzne różne: drewniane, płycinowe, stalowe, aluminiowe. W obrębie bloku 

żywienia kwalifikują się do wymiany ze względu na zmiany funkcjonalne. Część drzwi za 

wąska nie spełniająca wymogów techniczno-budowlanych – należy wymienić na zgodne z 

przepisami.   

  

   3.8. Wyposażenie instalacyjne 
 

- Wewnętrzna instalacja elektryczna –  w stanie zadowalającym lecz nie 

odpowiadająca obecnym przepisom 

- Instalacja wody użytkowej – w stanie zadowalającym  

- Wentylacja grawitacyjna – istniejąca w stanie dobrym   

- Centralne ogrzewanie – istniejąca w stanie dobrym 

- Kanalizacja – istniejąca w stanie dobrym   

- telefoniczna – istniejąca w stanie dobrym 

- Wentylacji mechanicznej w kuchni - działająca lecz bez nagrzewu powietrza   

 
4. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i oględzin makroskopowych, stwierdza się 
że stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na przebudowę w zakresie bloku 

żywienia i pomieszczenia na piętrze. Przebudowę prowadzić pod kątem dostosowania do 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i sanitarnych w zakresie żywienia. 

W projekcie przebudowy należy zaprojektować odpowiednio instalacje wewnętrzne. Nie 

stwierdzono również przeciwwskazań do zabudowy istniejącego podcienia w poziomie 

przyziemia. 

  

 

 

Gdańsk, październik 2011 

 

 

Opracowali:   

 

  inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska 

 

  mgr inż. Tomasz Bagiński 
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określa się jn. :   
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia z kolejnością realizacji poszczególnych 

obiektów : roboty przebudowy i remontu w kolejności technologicznej od 

rozbiórek, izolacji fundamentów, następnie wykonanie robót konstrukcyjno-

izolacyjnych, ścianki działowe, roboty wykończeniowe i instalacyjne.    

 

2. Wykaz istniejących obiektów – przebudowywany budynek eolnostojacym 

jedynym na posesji   

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – brak. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas występowania :   

-    montaż rusztowań, roboty na rusztowaniach do wysokości 6m  

- roboty ociepleniowe 

- roboty rozbiórkowe w budynku 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : należy 

przeprowadzić szkolenie pracowników o tematyce prowadzenia prac na 

wysokości, oraz robót rozbiórkowych i prac ziemnych przy odkrywaniu 

fundamentów oraz poddać pracowników badaniom lekarskim pod kątem 

wykonywania prac na wysokości.   

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
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ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: zadanie realizować z 

zapewnieniem stałego dostępu do budynku. Roboty objęte opracowaniem nie 

dotyczą stref szczególnie niebezpiecznych ani ich sąsiedztwa gdyż:     

1) nieprzewiduje się prowadzenia robót w których występują działania 

substancji chemicznych lub biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i 

zdrowiu ludzi 

2) nieprzewiduje się prowadzenia robót stwarzających zagrożenie 

promieniowaniem jonizującym 

3) nie przewiduje się prowadzenia robót w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 

czynnych linii komunikacyjnych 

4) nie występują roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników 

5) nie występują roboty prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach 

6) nie występują roboty prowadzone przez kierujących pojazdami zasilanymi 

z linii napowietrznych 

7) nie występują roboty wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną 

ze sprężonego powietrza  

8) nie występują roboty wymagające użycia materiałów wybuchowych 

  

 

 

 


