
















































































STAROSTA w
POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 201 7-11 -30

ODPIS PROTOKOLU NR GZ.663O.2517.2O17
z narady koordynacyjnej

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady: PB - kanalizacji sarlitarnej, deszczowej, wodocigu, Co.

Dia:
Guzowski Radoslaw
02-640 WARSZAWA
Woronicza 31/266

Inwestor:
Gmina Miejska MieleC
39-300 MIELEC
Zeromskiego 26

Na ziecenie z dnia: 2017-11-24 znak:

Data wplywu zlecenia: 2017-11-24

Data narady: 201 7-11-29

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Cm ma: MIELEC-miasto, ul Kusocinskiego

Na podstawie decyzji:

Przewodniczcy narady: mgr inz. Waldemar Mazurek

Uwagi zaecenia:

1. PGE Rejon Energetyczny Mielec
- prace ziemne w pobIiu istniejcych kabli energetycznych wykonaO rcznie pod nadzorem RE
Mielec.
- uzyskaO protokOt odbioru technicznego skrzy±owañ.

- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawiciele: MPGK Mielec.

PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE

jp_ Nazwa mnstytucji Przedstawiciet Podpis
1 PSG Gazownia Mielec W. Zimny nieczytelny
2 PGE RE Mielec A. Surdej
3 PZMiUW Inspektorat w Mielcu Z. Kulig
4 Multimedia Poiska E. Hyjek
5 MPEC Mielec L. WOjcik
6 Irzdr’1iejski Mielec J. Tychanowicz

Z ujTAROSTY

mgi aldemar Mazurek
iu_F4 1K ODDZIA

U2OADNTAN1 D0I(UMEN’ICJ1 PROJEKTOWE.J





w M93CU

PROJEKT BUDOWLANY
lENNYZAM

PROJEKT BUDOWLANY ZAPJHENNY BUDOWY HALl SPORTOWEJ Z CZSCIP
BASENOWA WRAZ Z NIEZBDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W TYM

INSTALACJAMI: W000CIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
Z DACHOW, ENERGETYCZNA Z WEWNTRZNA STACJA

TRANSFORMATOROWA, OWIETLEN IA TEREN U I ZEWNTRZNEJ
KANALIZACJ I KABLOWEJ, SLABOPRADOWA, WENTYLACJI MECHANICZN EJ,

KLIMATYZACJI, GRZEWCZEJ ORAZ PRZYt.PCZAMI: WODOCIAGOWYM,
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DROG I DACHOW,

CI EPtOWNICZYM, BU DOWY SI ECI KANALIZACJI SANITARN EJ I DESZCZOWEJ,
BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH POLICZNIKOWYCH LINII KABLOWYCH,

BUDOWY KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ, PRZEBUDOWY TRZECH
ZJAZDOW Z DROG PUBLICZNYCH, BUDOWY DROG WEWNTRZNYCH z

ZESPOLAMI MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDOW, CHODNIKOW I PLACOW
UTWARDZONYCH, MUROW OPOROWYCH, OGRODZENIA, POMNIKA I MALEJ

ARCHITEKTURY.
Adres inwestycji: Mielec, ul. Soiskiego I

na dz. ew. 291314; 1555I2; 1517I22; 1517119; 1517118; 1517117; 1517/11; 1555/1;
1488I1; 1465; 291 3I2 - obrçb 2 Osiedle

CZSC 2. ARCHITEKTURA

I nwestor:

GMINA MIEJSKA MIELEC
ul. Zeromskiego 26

V 39-300 Mielec

Jednostka projektowa:

RADDSt.AW GUZDWSKI AFCHITEKT

UL. W0R0NGZA 31 / 266

02- 640 WAR5ZAWA

TEL. 22 1 1 2E 31

3UZ0WSK@RGARCH1TEKT.C0M

Projektanci: Nr uprawnieñ dpis:

Architektura: VV

V

V

Gówny projektant: mgr 1n2. arch. Radosaw Guzowski upr. nr 44/01/0
Sprawdzajcy: mgr 1n2. arch. Piotr Tabor upr. nr 25/PKOKKJ2 V .‘ /

10.2017, Warszawa

rnr in rch P TR TABOR

UpraWflefl b e • speCiaIfl0SG

archtekt0
ktoWafl

I kieiOW rObo 1 budOiflYm

bez ogr zOT

Ni upr 25/PK KK/2015



Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowe] z czeci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowlanymi. Mielec, UI SoIskieoJ

‘T’fl POW
SPIS TRECI — CZSC ARCHITEKTONICZNA w yiiecu

SPS TRECI — CZEO ARCH ITEKTONICZNA 2
1. PRZEDMIOT OPRACOWNIA 3

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U2YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO UKtAD

FUNKCJONALNY 5

3. OPISSTANU ISTNIEJtCEGO 5

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO 5

5. SZCZEGOtOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEKI OBIEKTU 6

6. FORMAARCHITEKTONICZNA 14

7. FUNKCJAOBIEKTU 15

8. SPOSOB DOSTOSOWANIA O.BIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU I OTACZAJCEJ

ZABUDOWY 15

9. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 16

10. DOSTPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH 17

11. ROZWLZANIA MATERIAtOWE 17

PRZEGRODY PIONOWE WEWNTRZNE 17

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNTRZNE 20

- podkonstrukcja sta Iowa 21

STROPY 21

PRZEGRODY NA GRUNCIE 23

DACHY 26

Posadzki 27

Tynki I oktadziny 28

Stolarka okienna I drzwiowa 28

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJCE WPtYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA RODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY

SASIEDNIE POD WZGLDEM 28

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 29

14. CZç RYSUNKOWA — ARCHITEKTURA — SPIS RYSUNKOW 40

2



Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowej z czeáci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowianymi. Mielec, ul Soiskiego 1.

1. PRZEDMIOT OPRACOWNIA

NINIEJSZY PROJEKT JEST UZUPELNIENIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO OBITEGO
DECYZJIPOZWOLENIA NA BUDOW NR 108/2017 WYDAN,APRZEZ STAROST POWIATU
MIELCECKIEGO.

ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE:

‘,fsI
PROJEKT PROJEKT BUDOWLANYZAMIENNY

BU DOWLANY

z.1. 18006,16m2
ZMIANA POWIERZCHNI Wynika ze zrnian ukadu pornieszczeñ opisanych poniej17930,79 rn2UZYTKOWEJ Wg art. 36a ustp 5 punkt 4 Prawa Budowianego

ZMIANA NIEISTOTNA

Z.2. Pornieszczenie PL.
ZMIANAPOWIERZCHNI Korekta powierzchni pornieszczenia PL.-1.01 na 741,16rn2

1.01 powierzchnia
ZMIANA NIEISTOTNAUZYTKOWEJ

603,72m2

Z.3. Dodano antresoI w pornieszczeniu VIP (porn. +1.04)
ANTRESOLA W POM.

Wg art.36a ustçp 5 punkt 4 Prawa BudowianegoVIP.
ZM1ANA N1EISTOTNA

Z.4. A) Zmiana ukadu pomieszczen odnowy bioiogicznej na
poziomie -1, przy osi E-i (porn. HG-i .31, HG. -1, 32,
HG -1 .36)

Wg art.36a ustçp 5 punkt 4 Prawa Budowianego -

ZMIANA NIEISTOTNA

B) Dodanie pomieszczenia serwerowni na poziomie -1,
przy osiach L-5 (porn. HG-i .49a). Zmniejszenie porn.
magazyn hail HG-i .49

Wg art.36a ustp 5 punkt 4 Prawa Budowianego -

ZM1ANA NIEISTOTNA

C) Powikszono magazyn przy sail konferencyjnej na
poziomie +1 (porn. AD.+1 .07), kosztem zmniejszenia sail

ZMINA UKLADU konferencyjnej
POMIESZCZEN Wg art.36a ustp 5 punkt 4 Prawa Budowianego -

ZMIANA NIEISTOTNA

D) Zmniejszenie powierzchni zapieczy dookoa areny
gtownej na poziomie -1 (ograniczajce arenç ciany I
supy przy osi 2, osi 7, osi K oraz osi C przesuniçto o 30
cm zmniejszajc powierzchniç magazynOw)

Wg art.36a ustp 5 punkt 4 Prawa Budowianego -

ZMIANA NIEISTOTNA

E) Zmiana uktadu 162 VIP I ich wydzieienie od widowni
(porn. HG.+i.ii, HG.+1.16, HG.+i,21, HG.+1,22,
HG.+1.18, HG.+i.17)

Wg art,36a ustçp 5 punkt 4 Prawa Budowianego -

ZM1ANA NIEISTOTNA
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Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowe] z cz&áci basenow wraz z niezbQdnymi
urzdzeniami budowianymi. Mielec, ul Soiskiego 1.

F) Dodano pornieszczenia kornentatorOw i porn. kamer

Liczba widzOw na poziornie +1, na wprost I& VIP (porn. HG-f-i .27,
HG+i .28, porn. HG-i-i .29) — zrniana iIoci siedzisk nahaii gk)wnej.
widowni hali gownej. Liczba widzów maksyrnainie 3546rnaksyrnaInie 3600
osOb. WU

Wg arC36 fppt4 Prawa Budowianego -

ZM1ANA NIEISTOTNA

Maksyrnaina Iiczba G) Dodanie stanowisk na karnery I rniejsc dia

widzOw w haIl niepelnosprawnych w obejciu haIl gtownej — zrniana
iioci siedzisk na widowni hail gownej. Liczba widzOwgiLownej: 3600
rnaksyrnalnie 3546 osOb.

Wg art.36a ustçp 5 punkt 4 Prawa Budowianego -plywaini:506 osOb
ZMIANA NIEISTOTNA

H) Dodanie stanowisk sdziowskiego na karnery oraz
rniejsc dia niep&nosprawnych w hail basenowej —

zrniana iIoci siedzisk na widowni ptywaini. Liczba
widzów rnaksyrnainie 458 osób.

Wg art.36a ustçp 5 punkt 4 Prawa Budowlanego -

ZM1ANA NIEISTOTNA

Z.5. A) Dodanie pasów niepalnych na eiewacjach
Wg art.36a ustçp 5 punkt 6 Prawa Budowlanego

— ZMIANA ISTOTNA

B) Oznaczenie wszystkich wftryn wewnçtrznych jako witryn w
odpornoci ogniowej

Wg art,36a ustp 5 punkt 6 Prawa Budowlanego
— ZMIANA ISTOTNA

ZMIANY P.POZ.
C)Doprecyzowanie wydzieieñ poarowych

Wg arL36a ustp 5 punkt 6 Prawa Budowlanego
— ZMIANA ISTOTNA

D) Dodanie wydzielenia poarowego wietIików Sail
Konferencyjnej

Wg art.36a ustçp 5 punkt 6 Prawa Budowianego
— ZM1ANA ISTOTNA

E) Dodano dodatkowe wejcie z parkingu na poziomie -1, przy
osi J-8 (porn. HG-i .76) kosztem pomieszczenia poni±ej
osi J-8 (porn. HG-i .52)

Wg art.36a ustp 5 punkt 6 Prawa Budowianego
- ZMIANA 1STOTNA

Z6. ZMIANY WYKONANIA Doprecyzowanie ksztaftu beiki miçdzy kondygnacyjnej.
KONSTRUKCJI PRZY Ksztalt pokazany na przekroju E-E rys A-OS
PASIE OGMOWYM W
OSIACH 8 x B.2-C Wg art.36a ustçp 5 punkt 6 Prawa Budowlanego

8xK-L ZMiANAISTOTNA
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Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowef z czeci basenow wraz z niezbQdnymi
urzdzeniami budowianymi. Mielec, ul Soiskiego 1.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM IJ2YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO UKLAD
FUNKCJONALNY

GlOwne zao2enia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej: ow°i (w
1. Stworzenie funkcjonalnego i czytelnego projektu Hali, ktOry pozwol[thy nmhsmaIna eIastycznoO
jego wykorzystania, a jed noczenie sp&n iatby wszystkie wymag an ia przedstawion przez i nwestora

2. Waciwe wpasowanie budynku na osi miasta

3. Poprzez obnienie poziomu boiska, zaprojektowanie obiektu dostosowanego skaIa do otoczenia,
przyjaznego, dostçpnego z poziomu terenu z obydwu stron dziaki , obiektu transparentnego, przez
ktorego szklane fasady jestemy w stanie widzieO na przestrza

4. Zaprojektowanie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej wokOiL Hall, potczenie jej z istniejqçym
kompleksem basenOw zewntrznych oraz stworzenie nowej pierzei stadionu miejskiego

5. Zaprojektowanie w zadanym budecie nowoczesnego budynku oszczdnego w eksploatacji.

Projektowany budynek jest wielofunkcyjnym obiektem sportowo-widowiskowym. Skada si on z trzech
niezale±nych, lecz znajdujcych sic pod jednym dachem czçci; Hall sportowo-widowiskowe, Basenu
Sail treningowej z zapleczem.
Przewiduje si, 2e na Hall gtownej odbywaO 1c tu bçd: mecze pitki rçcznej, p[tki siatkowej
koszykOwki, futsalu, koncerty , widowiska. Basen 25 metrowy bçdzie stuy spotecznoci Mielca oraz
bcd, sic tu mogty rozgrywac5 zawody ptywackie na szczeblu krajowym. CzçO komercyjna zawiera
p&nowymiarowa Sale sportowq do gry w p[tk siatkowa reczn, koszykowa, z wydzielona czçci do
wspinaczki, oraz sale do squasha I sitowni wraz z zapleczem szatniowym. Dodatkowo w tej czçci
plan uje sic równie organizacj wystaw okolicznociowych.

• Liczba uytkowników czçci sportowej : maksymalnie ok. 250 osób
• Liczba pracowników: maksymalnie ok. 50 osób
• Liczba uytkownikOw pywalni maksymalnie ok. 300 osób

• Liczba widzów w hall gOwnej: maksymalnie 3546 osOb

• Liczba widzów ptywalni: maksymalnie 458 osOb
• Liczba widzOw hall treningowej: maksymalnie 100 osOb

3. OPIS STANU JSTNIEJACEGO
Na terenie inwestycji znajduje sic budynek istniejcej Hali sportowej, podlegajcy rozbiórce, zgodnie z
wydanym pozwoleniem. Dalszymi elementami zagospodarowania terenu s zieleñ parkowa I lodowisko
sezonowe. Uksztattowanie terenu jest plaskie. Na dziace wystçpuj skupiska rolinnoci wyszej,
zgodnie z lnwentaryzacj Zieleni. W bezporedniej bliskoci dziatki istniej budynki uytecznoci
publicznej I sportu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZN E BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
POWIERZCHNIA UYTKOWA 18 006,16 m2

POWIERZCHNIAZABUDOWY 10 083,16 m2

KUBATURA 142404,07 m3

WYSOKOSC BUDYNKU ZGODNIE Z § 6. WT (do górnej 15,65 m

powierzchni najwy2ej poozonego stropu, cznie z (maksymalna dopuszczalna wg zapisOw MPZP
gruboci izolacji cieplnej warstwy j ostaniajcej) dla obszaru 7US — 20m)
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Projekt budowiany zamienny budowy hail sportowe] z czeâci basenow wraz z niezbQdnymi
urzdzeniami budowianymi. Mielec, ul Soiskiego 1.

5 SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBIEKTU

W MBC1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOM “-1 1-3,601’

BOISKO GLOWNE 1750.46

KOMUNIKACJA 603.82

PRZEDSIONEK PPO 5.81
MAGAZYN 7.77

KOMUNIKACJA PIONOWA 25.04

HG 1 06 SZATNIA DLA SEKCJI PILKI
SIATKOWEJ

HG-i .07 LAZIENKA

HG-i .08 UMYWALNIA
HG-i .09 MAGAZYN III

SZATNIA DLA SEKCJI PILKI
HG.-i.10 RCZNEJ

HG lii UMYWALNIA 24 87
HG.-1.12 LAZIENKA 4.97
HG 113 POKOJ MASAZYSTY 846
HG.-i.14 SALAROZGRZEWKOWA 156.03
HG.-1.15 MAGAZYN DRUYNY 11.08
HG.-1.16 MAGAZYNDRUYNY 11.08
HG.-1.17 POKOJ MASAYSTY 8.45

SZATNIA DLA SEKCJI PILKI
HG.-i.i8 RCZNEJ 43.88

HG-i .19 UMYWALNIA 24.84

HG-i .20 LAZIENKA 4.97

HG 1 21
SZATNIA DLA SEKCJI PILKI

36 12
SIATKOWEJ

HG-i .22 LAZIENKA

HG-i .23 UMYWALNIA
HG-i .24 MAGAZYN V
HG-i .25 KOMUNIKACJA PRALNI

HG 12E MAG BRUDNEJ BIELIZNY

HG 1258 MAG CZYSTEJ BIELIZNY

HG.-l.25C PRALNIA
HG.-1250 SUSZARNIA

HG-i .01

HG.-1.02

HG.-1.03

HG-i .04
HG.-i.05
HG -1 .05a POM.TECHNICZNE 9.34

36.03

4.68
19.07
18.45

43.88

DREWNOP6

BETONP2

BETON P2

8ETON P2

GRES P13

BETON P2

WICA P1

YWICA P1

ZYWICA P1

YINICA P1

2YWCAP1

YWICA P1

YWICA P1

YWICA P1

PCvP11

BETON P2

BETONP2

ZYWICA P1

t(WICAP1

2YWICAP1

2YWICA P1

2YWICA P1

tI’WICA P1

YWICA P1

BETONP2

BETON P2

GRESP7

GRESP7

GRESP7

GRESP7

5.44

19.27
18.45
7.86
4.50

4.71
8.10

7.87

6
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Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowef z czeci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowianymi. Mielec, ul Solskiego 1.

HG.-125E MAGAZYN 4c7pcf,O

HG.-i.26 KOMUNIKACJA PIONOWA 34.44
w

HG.-i.26a POM.TECHNICZNE 12.57 BETONP2

HG.-i.27 DWIG 3.33 SYST.P15

HGi.28 KOMUNIKACJA 15.77 BETONP2

HG.-i .29 P0MESZCZENIE SAUN 22.28 YWICA P1

HG.-i.30 POMIESZCZENIE MASA.U 20.25 YWICAP1

HG.-i.31 TOALETA 3.93 ywicpi

HG-i .32 SCHOWEK P0RZDK0WY 6.37 t’WIcAP1

HG.-i.33 PQM.HYDRQMA5AU 26.69 YWICAP1

HG-i .34 POM. FIZJOTERAPII RUCHOWEJ 66.55 ‘wicpi

HG.-i.35 DWIG 2.31 SYST.P15

HG.-i.36 KOMUNIKACJA 3.11 BETONP2

HG-i .37 POKOJ TRENERA 18.49 YWICAP8

HG.-i.38 LAZIENKATRENERA 4.48 W’ICAP1

HG.-i.39 POKOJ TRENERA 18.39 YWICAP8

HG.-i.40 t.AZIENKATRENERA 4.48 YWICAP1

HG.-i.4i POKOJ TRENERA 19.54 NICAP8

HG.-i.42 LAZIENKATRENERA 5.06 YWICAP1

HG.-i.43 POKOJ TRENERA 19.73 YWICAP8

HG.-i.44 LAZIENKATRENERA 5.06 ‘wici

HG.-i.45 MAGAZYN 4.22 BETONP2

HG.-i.46 KOMUNIKACJAPIONOWA 34.19 GRESP13

HG.-i.46a PRZEDSIONEK PPO2 19.74 BETON P2

HG.-1.46b POM.TECHNICZNE 12.81 BETONP2

HG.-i.47 D2WIG 3.33 SYST.P15

HG.-i.48 MAGAZYN HALl 132.39 BETONP2

HG.-i.49 MAGAZYN HALl 223.12 BETONP2

HG.-i.49a SERWEROWNIA 8.95 BETONP2

HG.-i.50 KOMUNIKACJAPIONOWA 25.04 GRESP13

HG.-i.50a POM.TECHNICZNE 9.34 BETONP2

HG.-i.51 POMIESZCZENIETV 26.60 BETONP2

HG-i .52 MAGAZYN SPRZTACZEK 9.84 GRESP7

HG.-i.53 POM. SOC.SPRZATACZEK 16.96 YWICAP8

HG.-1.54 SZATNIASPRZPJACZEK 4.93 t’WIcAP1

HG.-i.55 t.AZIENKASPRZPTACZEK 573 ywicpi

HG.-i.56 ARCHIWUM 55.02 BETONP2

HG.-i.57 POKOJ SDZIOW 17.29 2YWICAP8

HG.-i.58 SZATNIASDZIOW 4.78 YWICAP1

HG.-i.59 LAZIENKASDZIOW 5.08 WICAP1

HG.-i.60 LAZIENKA SDZIOW 5.08 YWICAP1

HG.-i.6i SZATNIASDZIOW 4.68 t(WICAP1

HG.-1.62 POKOJ SDZIOW 16.76 t’wIcAP8

7



Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowej z czeci basenow wraz z niezbQdnymi
urzdzeniami budowlanymi. Mielec, ul Soiskiego 1,

HG-i .63 POKOJ SDZIOW

HG.-i.64 SZATNIA SDZIOW jWicA P1

HG.-i.65 LAZIENKASDZIOW 5.08 YWICAP1

HG.-i.66 SZATNIASDZIOW 3.47 2YW{CAP1

HG.-1.67 LAZIENKASDZIOW 5.08 ‘WIcAP1

HG-i .68 POKOJSDZIOW 15.11 YWICAP8

HG.-i.69 POM. DELEGATA MECZOWEGO 18.52 YWfCAP1

HG-i .70 POM. KONTROLI DOPINGOWEJ 16.05 t’WICAP1

HG.-i.70a WC 2.14 tYwIcAPl

HG.-i.70b WC 2.14 Z”wIcAPl

HG.-i.71 POMIESZCZENIE PIERWSZEJ POMOCY 15.60 t’WICAP1

HG.-i.72 MAGAZYN I 59.61 BETONP2

HG-i .73 MAGAZYN II 93.01 BETONP2

HG.-i .74 MAGAZYN 6.85 BETON P2

HG.-1 .75 MAGAZYN IV 93.03 BETON P2

HG.-i.76 PRZEDSIONEKPPO2 7.13 BETONP2

HT.-i.Oi KOMUNIKACJA 100.72
V

BETONP2

HT.-1.Oia KOMUNIKACJA 20.55 BETONP2

HT.-i.02 SALATRENINGOWA 1212.21 PCVP11

HT.-i .03 MAGAZYN SALI TRENINGOWEJ 127.86 BETON P2

HT.-i.04 POM.PORZDKOWE 18.66 GRESP7

HT.-i .05 KORT SQUASH 62.38 PARKETP12

HT.-i .06 MAGAZYN SQUASH 19.69 BETON P2

HT.-i.07 KORT SQUASH
V

62.38 PARKIETP12

HT.-i.08 POM.PORZPDKOWE 12.00 GRESP7

HT.-i .09 POM. TRENERA WSPINACZKI 6.35 YWICA P1

HT.-i.i0
V

WCTRENERA
V

5.29 t’wIcAP1

HT.-i.il KOMUNIKACJAPIONOWA
V

23.80 ORES P13

HT.-i.i2 SZATNIA PRACOWN. HALl 7.00
V

‘ICAP1

HT.-1.i2a MAGAZYN SILOWNI 7.35 BETON P2

HT.-1.13 WC TRENERA
V

6.93 YWICAP1

HT.-i.14
V

SILOWNIA 172.67 PcvPli

HT.-i.i5 SZATNIATRENINGOWA
V

18.53 ‘WIcAP1

HT.-i.16
V

LAZIENKATRENINGOWA 18.17 YWIcAP1

HT.-i.16a WC 5.63
V

2YWICAP1

HT.-i.i7 SZATNIATRENINGOWA 18.53 ‘wIcAP1

HT.-i.i8
V

LAZIENKATRENINGOWA 18.59 YWICAP1

HT.-i.i8a WC 5.63 t’wIcAP1

HT.-i.i9 SZATNIATRENINGOWA
V

15.57
V

HT.-i.20
V

LAZIENKATRENINGOWA 9.36 YwIcAP1

8



Projekt budowiany zamienny budowy hail sportowej z czeci basenow wraz z niezbçdnymi
urzdzeniami budowlanymi. Mielec, UI Solskiego 1.

HT.-1.21 SZATNIATRENINGOWA 15.57 ‘wIcAP1

HT.-1.22 tAZIENKATREMNG0WA 8.85 YWICAP1

HT.-1 .23 MAGAZYN 32)SW)
w

HT.-1.24 P0MIESZCZENIETRENERA 20.83 ‘wici

PL-1.01 PRZESTRZEFJ PODBASENIA 741.16 BETONP2

PL.-1.02 PODCHLORYN SODU 24.81 BETONP2

PL-1.03 KOAGULANT 16.39 BETONP2

PL-1.04 KOREKTOR PH 19.26 BETONP2

PL-1 .05 KRIQKQMORA I 5.73 GRES P7

PL-1.06 KRIOKOMORA II 6.15 GRESP7

PL-1 .07 KRIOKOMORA III 4.93 GRES P7

PL-1.08 TECHNIKAKRIOKOMORY 2.07 GRESP7

TC.-1.01 POM. STACJI TRANSFORMAT. 54.68 BETONP2

TC.-1.02 POM.WZtACIEPLNEG0 84.99 BETONP2

TC.-1.03 R0ZDZ. ELEKTRYCZNA 18.44 BETONP2

TC.-1 .04 POM. TELETECHNICZNE 11.51 BETON P2

TC.-1.05 POM.TELETECHNICZNE 31.81 BETONP2

TC.-1.06 WENTYLATOROWNIA 145.51 BETONP2

TC.-1.07 PRZYtACZE WODY 20.08 8ETONP2

TC.-1 .08 GARA2 703.50 BETON P14

TC.-1 .09 PRZEDSIONEK PPo2 5.89 BETON P2

SUMA 8193.17

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOM ‘01±0,00/”

HG.±0.01 TRYBUNY 823.16 BETONP2

HG.±0.02 KDMUNIKACJA 1441.74 BETONP2

HG.±0.03 WIATROLAP 39.78 BETON P21 WYC.PW1

HG.±0.04 KOMUNIKACJA PIONOWA 66.14 GRESP13

HG.±0.05 KONCESJA 26.43 BETONP2

HG.±0.06 KONCESJA 27.17 BETON P2

HG.±0.07 SALA ZABAW DLA DZIECI 35.07 BETON P2

HG.±O.07b KONCESJA 26.43 BETONP2

HG.±0.08 KOMUNIKACJAPIONOWA 66.68 GRESP13

HG.±0.09 WIATROLAP 39.78 BETON P2 /W’C.PW1

HG.±0.10 KOMUNIKACJA PIONOWA 76.74 GRESP13

HG.±0.11 KASA III 3.40 BETONP2

HG.±0.12 POMIESZCZENIE PORZPDKOWE 5.26 GRES P7

HG.±0.13 TOALETADAMSKA 41.04 GRESP7

9



Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowe] z czçci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowianymi. Mielec, ul Soiskiego 1.

HG.±0.14 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4.69 GRES P7

HG.±0.15 POM. PORZPDKOWE GRES P7w vkdu
HG.±0.16 TOALETAMSKA 33.66

V

GRESP7

HG.±0.17 SZATNIAOGOLNO DOSTPNA 137.61 BETONP2

HG.±0.18
V

TOALETAMSKA 33.66 GRESP7

HG.±0.1 9 TOALETA DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH 4.69 GRES P7

HG.±0.20 POM. PORZPDKOWE 5.16 GRESP7

HG.±0.21 TOALETA DAMSKA 41.04 GRES

HG.±0.22 POMIESZCZENIE PORZPDKOWE 5.85 GRESP7

HG.±0.23 KASA IV 3.36 BETON P2

HG.±0.24 KOMUNIKACJA PIONOWA 76.65 GRES P13

HG. 0.25 KASA I 3.36 BETON P2

HG. 0.26 KASA II 3.40 BETON P2

HG.0.27
V

MIETNIK 8.84 BETONP2

HG.0.28 KQMUNIKACJA 7.48 BETONP2

HT. 0.01 WIDOWNIASALI TRENINGOWEJ 74.73 GRESP4A

HT. 0.02 KOMUNIKACJAPIQNOWA 31.68 GRESP13

Pt.. 0.01 WIATROt.AP 17.21 BETONP2IWYC.PW1

Pt.. 0.02 HOL Pt.Y\NALNI 303.24 BETONP2

Pt.. 0.03 WIATROtAP 14.60 BETONP2/WYCVPW1

Pt.. 0.04
V

POM. KASY 9.43 BETON P2

Pt.. 0.05 D2WIG 1 .60
V

SYSTP15

Pt.. 0.06 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4.30 GRES P7

Pt.. 0.07 TOALETA MSKA
V

7.83 GRES P7

Pt.. 0.08 POM. PORZPDKOWE 2.81 GRESP7

Pt.. 0.09
V

SZATNIA
V

35.60 BETONP2

Pt.. 0.10
V

MIETNIK
V

10.15
V

BETONP2

Pt.. 0.11 MAG. PODRCZNY
V

3.04 BETONP2

Pt.. 0.12
V

MAGAZYN
V

347 BETONP2

Pt.. 0.13 SUSZARMA 40.64 BETONP2

Pt. 0.14 HALA BASENOWA 1755.71 GRES P5

Pt.. 0.15
V

KOMUNIKACJA
V

109.39 BETONP2

Pt.. 0.16
V

SZATNIA MSKA 73.65 GRES P5

Pt.. 0.17 TOALETY 6.93 GRESP5

Pt.. 0.18 NATRYSKI 28.58
V

GRESP5

Pt.. 0.19 SZATNIAZAWODNIKOW 15.29
V

GRESP5

Pt. 0.20 SZATNIA RODZINNAINIEPEtNOSPR. 42.05 GRES P5
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Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowe] z czçci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowlanymi. Mielec, UI Solskiego 1.

Pt.. 0.21 SANITARIAT 8.74 ORES P5

Pt.. 0.22 SANITARIAT 6.36STTVJ UJV

Pt.. 0.23 SZATNIA DAMSKA 73.65 N Jh3R5

Pt.. 0.24 TOALETY 10.23 ORES P5

Pt.. 0.25 NATRYSKI 28.75 ORES P5

Pt., 0.26 SZATNIAZAW0DMKOW 15.53 ORES P5

PL. 0.27 KOMUNIKACJA 56.22 BETON P2

Pt.. 0.28 SZATNIA 6.97 BETONP2

Pt.. 0.29 POM. PIERWSZEJ POMOCY 12.40 ORES P5

Pt.. 0.30 WZEL SANITARNY 5.05 ORES P7

Pt.. 0.31 MAGAZYN 6.12 BETONP2

Pt.. 0.32 POM.SOC.RATOWN. I INSTR. 15.65 ORES P5

Pt.. 0.33 ANEKS KUCHENNY 4.71 ORES P4

Pt.. 0.34 MAGAZYN BIURAZAWODOW 5.17 BETONP2

Pt.. 0.35 BIUROZAWODOW-POM.TREN. 13.66 ORES P5

Pt.. 0,35a WC KONTROLI ANTYDOPINGOWEJ 1.80 ORES P5

Pt.. 0.36 SZATNIA BIURA ZAWODOW 3.20 ORES P5

Pt.. 0.37 SKLEPIK 28.03 BETONP2

Pt.. 0.38 MAGAZYN SPRZETU BASEN. 16.79 GRESP5

Pt.. 0.39 SZATNIA PRACOWNIKOW 4.10 BETONP2

AD. 0.01 WIATROLAP 7.20 BETONP2fW’C.PW1

AD. 0.02 PORTIERNIA 7.07 ORES P4A

AD. 0.03 KOMUNIKACJA 139.04 ORES P4A

AD. 0.03a KOMUNIKACJA 12.55 ORES P4A

AD. 0.04 POM. BIUROWE 15.28 W(KLABZPD1

AD. 0.05 POM. BIUROWE 15.88

AD. 0.06 POM. BIUROWE 15.60 WYKLADZVPD1

AD. 0.07 POM. BIUROWE 27.73 WYXtADZPD1

AD. 0.08 ANEKS SOCJALNY 4.44 ORES P4

AD. 0.09 TOALETA DAMSKA 10.52 ORES P4

AD.0.10 TOALETAMSKA 10.02 GRESP4

AD. 0.11 MAGAZYN 7.67
V

BETON P2

AD. 0.12 RECEPCJA CZ.SPORTOWEJ 13.49 ORES P4A

AD. 0.13 POM.OBSt..URZPDZ.P0.
V

4.09
V

BETONP2

SUMA 6295.11
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Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowe] z czci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowlanymi. Mielec, ul Solskiego 1.

rsi ‘J J\,\pi.J’

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOM “+1 1+4.17/” w Meau

HG.+1.01 TRYBUNY 605.25 BETONP2

HG,+1.02 KOMUNIKACJA 690.43 BETONP2

HG.+1.03 KOMUNIKACJAPIONOWA 51.54 GRESP13

HG.+1.04 L0A VIP 41.89 BETONP2

HG.+1 .04a L0A VIP - ANTRESOLA 19.23 PANELE P3

HG.+1.05 TOALETADAMSKA 21.53 GRESP7

+ TOALETADLA
E PHG. 1.06

NIEPELNOSPRAWNYCH
4.69 GR S 7

HG.+1.07 T0ALETAMSKA 19.59 GRESP7

HG.+1.08 L0A POLICJI/OCHRONY 41.71 BETON P2

HG.+1.09 KOMUNIKACJAPIONOWA 21.83 GRESP13

HG.+1.10 KOMUNIKACJAPIONOWA 21.83 GRESP13

HG.÷1.11 L0A VIP 14.59 BETONP2

HG.+1.lla L0A VIP 8.84 BETONP2

HG.+1.12 T0ALETAMSKA 19.59 GRESP7

+ TOAL ETA DLA
ORES P7HG. 1.13

NIEPELNOSPRAWNYCH
.69

HG.+1.14 TOALETADAMSKA 21.53 GRESP7

HG.+1 .15 KOMUNIKACJA PIONOWA 35.08 ORES P13

HG.+1.16 LO2A VIP 13.27 BETONP2

HG.+1,16a LOZA VIP 8.04 BETONP2

HG.+1.17 L0A VIP 14.59 BETONP2

HG.+1.17a L0A VIP 8.84 BETONP2

HG.+1.18 LO2A VIP 13.27 BETONP2

HG.+1.18a L0A VIP 8.04 BETONP2

HG.+1 .19 KOMUNIKACJA VIP 75.48 BETON P2

HG.+1 .20 TRYBUNA VIP 71.60 BETON P2

HG,+1.21 L0A VIP 13.93 BETONP2

HG.+1.21a L0A VIP 8.48 BETQNP2

HG.+1.22 L0A VIP 13.93 BETONP2

HG.+1.22a L0A VIP 8.48 BETONP2

HG.+1.23 TOALETADAMSKA 6.20 GRESP7

HG.+1.24 T0ALETAMSKA 5.86 ORES P7

HG.+1.25 D0JCIE DO POMOSTOW 1.20 BETONP2

HG.+1.26 D0JCIED0P0M0STOW 1.19 BETONP2

HG.+1.27 POM,KOMENTATOROW 5.74 WYKtADZ.PD2

HG.+1.28 POM.KAMER 8.40 BETONP2
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Projekt budowiany zamienny budowy hail sportowej z czeci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowianymi. Mielec, ul Solskiego 1.

HG.+1.29 POM.KOMENTATOROW 5.74

‘cM

HT.+1 .01 KOMUNIKACJA PIONOWA 15.24 ORES P13

Pt..+1.01 HOLWIDOWNI 187.85 BETONP2

PL+1 .01 a KOMUNIKACJA WIDOWNI 15.53 BETON P2

P1.+1.Olb POM. SZAF ELEKTR, 3.39 BETON P2

P1+1.02 WIDOWNIA PlYWALNI 232.95 BETON P2

PL+1.03 KOMUNIKACJA - 15.63 GRESP13

Pl.+1.04 ANEKSSOCJALNY 17.18 ORESP4

P1+1.05 POM. BIUROWE 17.87 WKLABZ.PD1

PL+1.06 KOMUNIKACJA 7.98 ORESP5

PL.+1.07 POM. BIUROWE 12.58 W’KtADZPD1

PL+1 .08 KOMUNIKACJA 71.64 BETON P2

P1+1.09 TOALETA DAMSKA 10.94 ORES P7

TOALETA DLA
4 93 ORES P7PL+1.10

NIEPE1NOSPRAWNYCH

P1+1.11 TOALETAMSKA 12.78 ORESP7

P1+1.12 POM. PORZIoDKOWE 4.93 ORES P7

PL+1.13 KOMUNIKACJA 5.20 ORESP5

PL+1 .14 ODNOWA BIOLOGICZNA 138.31 ORES P5

PL+1.15 SAUNASUCHA 8.37 ORESP5

P1+1.16 SAUNA PODCZERWIErJ 7.16 ORES P5

P1+1.17 SALAMASA.U 42.84 ORESP5

P1+1.18 NATRYSKI 4.76 ORES P5

P1+1.19 SAUNAPAROWA 11.43 ORESP5

PL.+1.20 POM. PORZPDKOWE 4.20 ORES P7

PL+1.21 WC 5.58 ORESP5

P1.+1 .22 NATRYSKI/SCHIADZ. 7.02 ORES P5

P1.+1 .23 NATRYSKI 3.83 ORES PS

AD.+1 .01 HOL SAL! KONFERENYCJNEJ 137.55 ORES P4A

AD.+1.Ola KOMUNIKACJA 28.05 ORESP4A

AD.+1.02 POM. BIUROWE 23.35 WKLADZPD1

AD.+1.03 POM. BIUROWE 21.52 wnz.oi
AD.+1.04 POM. BIUROWE 33.47 wnz_1

AD,+1.05 POM. BIUROWE 15.96

AD.+1.06 POM. BIUROWE 16.12 -

AD,+1.07 MAGAZYN 18.90 BETONP2

AD.+1.08 TOALETAMSKA 16.80 ORES P4
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Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowej z czeci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowlanymi, Mielec, ul Solskiego 1.

AD +1 09 TOALETA DLA PUW
NIEPELNOSPRAWNYCH CJ

AD.+1.10 TOALETA DAMSKA 14.50 GRESP4

AD.+1.11 POM.SOCJALNE 14.76 GRESP4

AD.+1.12 SALA KONFERENCYJNA 140.18 WYKtADLPD1

BU.+1.01 SALABUFETU 130.17 BETONP2

BU.+1.02 BUFET 20.52 BETONP2

BU.+1 .03 TECHNOLOGIA GASTRONOMI 80.27 GRES P7

BU.+1.06 KOMUNIKACJA 7.93 GRESP4

BU.+1.07 POM. SOCJALNE 7.70 GRESP4

BU.+1.08 SZATNIA 3.32 GRESP4

BU.+1.09 WC 4.47 GRESP4

BU.+1 .10 SALA BUFETU 29.80 BETON P2

BU.+1.11 BUFET 13.17 BETONP2

SUMA 3546.47

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOM “+2 /+7.74/”

WE.+2.01 WENTYLATOROWNIA 1 313.92 BETON P2

WE.+2.02 KOMUNIKACJA PIONOWA
35.12 BETON P2

WE.+2.04 WENTYLATOROWNIA 2 809.75 BETON P2

WE.+2.05 KOMUNIKACJAPIONOWA 35.12 BETON P2

SUMA 1193.92

POWERZCHNIA U2YTKOWA LACZNIE: 18006,16 M2

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zainspirowani istnieniem nieformalnej osi miejskiej oraz sasiedztwem stadionu postanowiIimy tak
uksztaltowaO jego bryç, aby byta ona dop&nieniem tych istniejqcych w miecie elementOw.
Prostopadocian obiektu ma wygiçte Iekko fasady potudniowa i pOhocn. Fasady te przywodza na
myI, podobnie zreszta jak I zadaszenie pobliskiego stadionu historic Mielca zwizan, z przemysem
Iotniczym. Nad ptaski dach caoci zespotu wznosi sic nieznacznie ukowate przekrycie Hall GiLOwnej,

nawizuja,ce swym ksztaftem do dachu stajacej obecnie w tym miejscu Hall Sportowej. Wszystkie

wietIiki nad HaIGiLównoraz okna w wyszej czçci dachu zaprojektowano z szka matowego.

Forma budynku sp&nia wymagania Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 926 z 2013r.
wraz z po±niejszymi zmianami) w sprawie WarunkOw Technicznych, jakim powinny odpowiadaO
budynki i ich usytuowanie w zakresie przystaniania zacieniania obiektOw.
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urzdzeniami budowianymi. Mielec, UI Soiskiego 1.

7. FUNKCJA OBIEKTU

Podstawowa funkcja obiektu to organizacja imprez I turniejów zajçO sportowych z szczegolnym
uwzglçdnieniem sportOw druynowych, zajçO plywania rekreacyjnego I sportowego oraz koncertOw I
wystaw okoIicznociowych. Ukad funkcjonalny budynku jest prosty I czytelny. Skada sic on z trzech
niezaIenych, Iecz znajdujacych s1c pod jednym dachem czci; Hall sportowo-widowiskowe, Basenu I
Sail treningowej z zapieczem. Funkcja zostaa rozwizana w taki sposób, aby moIiwe byto ich
niezalene funkcjonowanie. Wejcie do czçci basenowej jest usytuowane z boku wejcia do Hall
Widowiskowej. Wejcie do czçci treningowej z drugiej strony budynku. Dostawy do Hall widowiskowej
oraz transport na czas wiçkszych imprez zorganizowano na poziomie -1 Jedn z gtównych idel
opisanych na wstçpie bylo uzyskanie bardzo przestrzennej Hall Sportowej, przyjaznej dia widza, gdzie
gtowna widownia znajduje sic w poziomie okaiajacego nas terenu, gdzie swobodnie mo2emy przejO z
jednego koñca Hall na drugi, ogldajc akcjç na boisku. Stftd dostpno6 budynku dia widza I
uytkownika od strony obu ulic. Dostçpny od strony UI. Kusocinskiego zespo{ treningowy to oprocz
p&nowymiarowej Hall treningowej z czci wydzielona do wspinaczki, siiLownia boiska do squasha,
szatnie, magazyny. Poprzez centralne usytuowanie widowni udao nam sic uzyskaO 3 600 miejsc o
doskonaej widocznoci , z strefami dla ,, Vip —Ow” i przedstawicieli mediów. Ukad widowni poprzez
zastosowanie widowni teleskopowych zapewnia wiele mo2Iiwoci jej aran2owania. Mote ona stuy6 do
rozgrywania meczy piiLki rcznej, siatkowej, koszykOwki, futsalu oraz organizowania koncertów,
pokazOw I innego rodzaju imprez rozrywkowych. W razie organizacji koncertOw rozkadana scena mo2e
byO ustawiona na cianie szczytowej sail gownej od stronu ul. Kusocinskiego, Na poziomie -1 Hall
gOwnej znajduja sic magazyny, szatnie zawodnicze, pokoje trenerów, garderoby/pokoje scdziOw, sala
rozgrzewkowa, zespo odnowy biologicznej, przytqçza, archiwum, sala kontroli antydopingowej, sala
pierwszej pomocy, Zapewniono mo2liwo6 wjazdu na ptyt boiska bezporednio z zewntrz poprzez

strefe rozladunku Hali na poziomie -1 od strony potudniowej. Wzdtu wjazdu podziemnego znajduje sic
podziemny parking na 24 samochody osobowe. Hala widowiskowa wyposaona jest w wymaganq
przepisami liczbc sanitariatów I szatni. Rozlokowano gtOwnie na poziomie parteru szereg koncesyjnych
punktów gastronomicznych.

Nowoprojektowany zespot basenów usytuowalimy w sposOb umoliwiajcy ich kontakt I ewentualne
potczenie z istniejcymi basenami odkrytymi. Kompleks basenowy oprOczlo torowego basenu 25
metrowego, zawiera basen 3 torowy, brodzik dla dzieci, zje2dalni, nieregularny basen z masaami
wodnymi I wanny typu jacuzzi. ZespO basenowy posiada widownic na 506 osób podzielona na dwie
strefy mokra I such. Strefa mokra zawiera 138 miejsc. Na pictrze znajduje sic równie± kawiarnia z
której mo2na ogldaO przestrzeñ basenu Jest ona poaczona rOwnie± stref VIP/Media I z Hala
gOwna I moe obs{ugiwaO imprezy tam sic rozgrywajce. Szatnie podzielone sa na mcskie , 2eñskie
oraz rodzinne I dia osOb niepetnosprawnych.

8. SPOSOB DOSTOSOWANIA O.BIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU I
OTACZAJPCEJ ZABUDOWY

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz warunkami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Na dziatkach ssiednich znajduj sic budynki mieszkalne,
uytecznoci pubiicznej oraz tereny zielone I sportowe, Projektowany obiekt wpisuje sic w otoczenie,
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nawizujqç do istniejcych budynków materiaami elewacyjnymi oraz wysokoci zabudowy.
Projektowany obiekt posiada dachy ptaskie.
Elewacje zaprojektowano w koiorach naturainych z elementów
drewnopodobnych. Konieczna do realizacji inwestycji wycinka zieleni zdartImpensowana
nowymi nasadzeniami.

9 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt podzieiono na dwie zasadnicze czçci:
- Budynek pomidzy osiami ,,X1” ,,X3’ —w ktOrym ziokalizowany jest basen z zapleczem I trybunami
oraz sala treningowa z kortami do squasha I magazynem sail treningowej.
- Budynek pomidzy osiami ,,X3” 10’, w którym ziokaiizowana jest gtowna haia sportowa z zapleczami
I parkingiem podziemnym.
GtOwnq konstrukcjç obu budynków stanowi uktad 2elbetowych stupow I cian opartych na ptytach I
awach eIbetowych, Konstrukcj stropOw stanowi ptyty eIbetowe prefabrykowane typu HO I
monoiityczne z betonu oparte na cianach I podcigach eIbetowych. SztywnoO poprzeczna budynkOw
jest zapewniona przez eIbetowe ciany trzonOw komunikacyjnych I ciany eIbetowe. Konstrukcj pod
staiowe niecki basenu stanowi uktad eibetowych plyt, supOw I podciagOw. Konstrukcjç non
zadaszenia nad hai’ gtOwn a take nad basenem I haIa treningowq stanowia thwigary kratowe
stalowe o pasach rownolegtych. Konstrukcj dachu nad holami wejciowymi stanowi d±wigary stalowe
oparte na supach 2elbetowych, Bezporedni konstrukcj non przekrycia dachu dia budynku stanowi
biacha trapezowa.
Budynki odpowiednio oddyiatowano. Rozmieszczenie dyiatacji pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych, Schody wewntrzne zaprojektowano jako eibetowe monoiityczne. Sciany dziatowe
murowane z bloczkOw z betonu komOrkowego.
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10. DOSTPNO OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek zaprojektowano jako w caoci dostpny dia osOb niep&nosprawnych. Wejcia gowne
znajduj sic tylko 2 cm powyej poziomu terenu. Dostçp na wysz i ni2sz kondygnacj umoIiwiaj
zaprojektowane ci±wigi osobowe. Obiekt wyposa2ono w toalety I szatnie dia osób niep&nosprawnych,
widownie posiadaj4 wydzielone miejsca dia osOb na wOzkach, a wszystkie przejcia I drzwi maja,
odpowiedniq szerokoá.

11. ROZWIPZANIA MATERIALOWE

PRZEGRODY PIONOWE WEWNTRZNE
SW I (ciany wewnçtrzne)

-tynkgipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 12 cm

\J’
- tynk gipsowy 1,5 cm

SW IA (ciany wewnçtrzne)
- tynk gipsowy 1,5 cm
- bloczki z betonu komOrkowego 12 cm
- pytki na zaprawie 1,5 cm

SW lB (sciany wewnQtrzne)
- pytki na zaprawie 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 12 cm
- pytki na zaprawie 1,5cm

SW IC (sciany wewnQtrzne)
- tynk gipsowy 1,5 cm
- bloczki z betonu komOrkowego 12 cm
- emalia chemoodp. / ptytki chemoodp. na zaprawie 1,5cm

SW ID (ciany wewntrzne - wydzielone p.po. zapi. techn.)
- tynk cementowo - wapienny 1,5 cm
- bloczki z betonu komorkowego 12 cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5 cm

SW I E (ciany wewnQtrzne)
-tynkgipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komorkowego 12 cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

SW IF (áciany wewnçtrzne - technika basenu)
- emalia chemoodp. / p]ytki chemoodp. na zaprawie 1,5cm
- bloczki z betonu komOrkowego 12cm
- emalia chemoodp. / ptytki chemoodp. na zaprawie 1,5cm

SW IG (ciany wewnQtrzne - odnowa biologiczna)
- pytki na zaprawie 1,5 cm
- bloczki z betonu komOrkowego 12 cm
- okladzina z drewna impregnowanego

SW 2 (sciany wewnçtrzne)
-tynkgipsowy 1,5cm
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- bloczki z betonu komorkowego 24 cm
-tynkgipsowy 1,5cm

SW 2A (ciany wewnçtrzne)
flwAUJW-tynkgipsowy 1,5cm

- bloczki z betonu komOrkowego 24 cm
- pytki na zaprawie 1,5 cm

SW 2B (ciany wewnçtrzne)
- tynk gipsowy 1,5 cm
- bloczki z betonu komorkowego 24 cm
- emalia chemoodp. / plyki chemoodp. na zaprawie 1,5cm

SW 2C (ciany wewnçtrzne - odnowa biologiczna, bufet)
- pytki na zaprawie 1,5 cm
- bloczki z betonu komorkowego 24 cm
- okadzina z drewna impregnowanego

SW 2D (ciany wewnçtrzne - odnowa biologiczna, bufet)
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm
- bloczki z betonu komOrkowego 24 cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

SW 2E (ciany wewnçtrzne - odnowa biologiczna, bufet)
- tynk gipsowy 1,5 cm
- bloczki z betonu komorkowego 24 cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

SW 2F (ciany wewnçtrzne - odnowa biologiczna, bufet)
- tynk gipsowy 1,5 cm
- bloczki z betonu komórkowego 24 cm
- okadzina z drewna impregnowanego

SW 3 (ciany wewnçtrzne GIK - porn. biurowe)
-2xpytaG/K12,5mm
- profil C 100mm + wyp&nienie wetnqmineraInq
-2xplytaG!K12,5mm

SW 3A (ciany wewnçtrzne GIK - porn. biurowe)
-2xpytaGIK 12,5 mm
- profil C 100mm + wyp&nienie w&nqmineraInq

SW 3’ (áciany gk w konstr stalowej)
-2xpytaG/K12,5mm
- profil C 50 mm + wyp&nienie wen mineraIn

SW 3”(ciany gk w konstr stalowej)
-2xpytaG/K12,5mm
-profilC5omm

SW 4 (ciany wewnetrzne)
-tynkgipsowy 1,5cm
- ciana 2elbetowa 25 cm
- tynk gipsowy 1,5 cm

SW 4A (ciany wewnçtrzne)

/
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- tynk gipsowy 1,5 cm
- ciana eIbetowa 25 cm
- pytki na zaprawie 1,5 cm

SW 4B (ciany wewnQtrzne) w MGU

- emalia chemoodp. / pytki chemoodp. na zaprawie 1,5cm
- ciana eIbetowa 25 cm
- pytki na zaprawie 1,5 cm

SW 4C (ciany wewnçtrzne)
- ciana ±elbetowa — BETON ARCHITEKTONICZNY 25 cm

SW 4D (ciany wewnçtrzne)
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm
- ciana eIbetowa 25 cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

SW 4E (ciany wewnçtrzne)
-tynkgipsowy 1,5cm
- ciana eIbetowa 25 cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

SW 4F (ciany wewnetrzne)
- tynk gipsowy 1,5 cm
- ciana eIbetowa 25 cm

SW 4G (ciany wewnçtrzne - szczegOlowexys.w technol.sport.)
- ciana eIbetowa 25 cm
- okladzina systemowa SQUASH 12.5CM

SW 4H (ciany wewnçtrzne)
- ptytki na zaprawie 1,5 cm
- ciana eIbetowa 25 cm
- ptytki na zaprawie 1,5 cm

SW 5 (sciany gk w konstr stalowej)
-2xplytaG/K12,Smm

konstr. stalowa 100 mm + wypetnienie wetnmineraInq
-2xpytaGIK12,5mm

SW 6 (ciany wewnQtrzne)
- tynk gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komorkowego 10 cm
- tynk gipsowy 1,5 cm

SW 7 (ciany wewnçtrzne)
- ptyta drewnopodobna
- podkonstrukcja

SW 8 (obudowa wietIikôw)
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm
- bloczki silikatowe 8cm

SW 9 (obudowa wietIików)
- ptyta gk 0,6 cm
- konstrukcja stalowa + wypetnienie wetna mineraIn 12cm
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-pytagk0,6cm
SW 10 (obucfowa kiap)

- 2x plyta gk 1,25 cm
- konstrukcja stalowa + wypetnienie wetna minerain 12cm
-2xptytagkl,25cm

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNTRZNE
Sz I (ciany poziom -1)

- tynk gipsowy
- beton wodoszczelny W8 wg. proj. konstrukcji
- emulsja bitumiczna izolujaca przed agresywnymi

wodami oraz substancjami wystpujacymi w
obszarze gruntu

- styrodur 10cm
- folia kub&kowa

Sz 2 (ciana przy wje±dzie poziom -1)
- tynk gipsowy
- beton wodoszczelny W8 wg. proj. konstrukcji
- pyty elewacyjne warstwowe - 10 cm

z rdzeniem izolacyjnym i oktadzinz blachy stal.ocynkow.
Sz 3A (ciany fundamentowe)

- beton wodoszczelny W8 wg. proj. konstrukcji
- styrodur 10 cm
- folia kub&kowa

Sz 3B (ciany fundamentowe)
- beton wodoszczelny W8 wg. proj. konstrukcji

Sz 4 (ciany poziom 0,+1)
-p{ytygk
- ciany wg. proj. konstrukcji 20 cm
- podkonstrukcja stalowa 15 cm
- plyty elewacyjne warstwowe - 15 cm,

z rdzeniem izolacyjnym I oktadzinz blachy stal.ocynkow.
Sz 5 (ciany poziom 0,+1)

- pyty elewacyjne warstwowe - 15 cm
z rdzeniem izolacyjnym i okadzinaz blachy stal.ocynkow.

- podkonstrukcja stalowa 15 cm
- ciany wg. proj. konstrukcji 20 cm
- welna mineralna 10 cm
- pustka powietrzna + podkonstrukcja pod oktadzinç 17 cm
- okadzina z drewna impregnowanego 3 cm

Sz 6 (ciany poziom 0,+1)
- tynk gipsowy 1,5 cm
- ciany 2elbetowe 25cm I stupy wg. proj. konstrukcji
- fasada szklana - szkto nieprzezierne

Sz 6’ (áciany poziom 0,+1)
- tynk gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 24 cm
- fasada szklana - szko nieprzezierne

Sz 6A (ciany poziom 0,+1)
- ptytki na zaprawie 1,5 cm
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- ciany eIbetowe 25cm / stupy wg. proj. konstrukcji
- fasada szklana - szko nieprzezierne J’ t) -‘

Sz 7 (ciany poziom dachu - klatka schodowa)
- okladzna
- konstrukcja wg proj konstr.
/wypelnienie w&nq,mineraIn 15cm

- okadzina
Sz 8 (±aluzje-obudowa central went.)

- 2aluzje systemowe
- podkonstrukcja stalowa

Sz 9 (obudowa wyjã wentylacji na dach)
- podkonstrukcja systemowa
- 2aluzje systemowe
- aIuzje sytemowe na podkonstrukcji stalowej

STROPY
St I (strop miQdzykondyg nacyjny)

- ywica epoksydowa 0,3 cm
- warstwa betonu zatarta na gtadko 7 cm

w porn. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
mas, uszczelniajqçq, powokow4

- folia FE 0,2 mm
- styropian elastyczny EPS7O 3cm
- strop eIbetowy wg proj. konstrukcji

St 1’ (strop miçdzykondygnacyjny wokOl hali gi)
- warstwa betonu polerowanego 7 cm
- folia FE 0,2 mm
- styropian elastyczny EPS7O 3cm
- strop eIbetowy wg proj. konstrukcji

St IA (strop miçdzykondygnacyjny)
- ±ywica epoksydowa 0,3 cm
- warstwa betonu zatarta na gtadko 9 cm

w pom. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
mask uszczeIniajc, powokowq

- folia FE 0,2 mm
- styropian elastyczny EFS7O 3cm
- strop eIbetowy wg proj. konstrukcji

St lB (strop miçdzykondygnacyjny)
- pytki na zaprawie klejowej 1 .2 cm
- wylewka samopoziomujca 0.3 cm
- warstwa betonu zatarta na gtadko 7,5 cm

w pom. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
masq, uszczeIniajq,c, powlokowa

- folia FE 0,2 mm
- styropian elastyczny EFS7O 3cm
- strop eIbetowy wg proj. konstrukcji

St IC (strop miçdzykondygnacyjny)
- ptytki na zaprawie 1 .2 cm
- wylewka samopoziomujca 0.3 cm

c7



Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowej z czeci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowlanymi. Mielec, ul Soiskiego 1.

- warstwa betonu zatarta na gladko 7.5 cm
w porn. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
rnasa uszczeIniajqç powokow

-foIiaPEO,2mrn
- styropian elastyczny EPS7O 3cm

strop eIbetowy wg proj. konstrukcji
St 2 (strop miçdzykondyg nacyjny)

- 2ywica epoksydowa 0,3 cm
- warstwa betonu zatarta na gadko 7 cm

w porn. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
mas uszczeIniajqp powlokow

- folia PE 0,2mm
- styropian elastyczny EPS70 3cm
- strop z plyt sprç2onych HO 320 mm

St 2A (strop miçdzykondygnacyjny)
- 2ywica epoksydowa 0,3 cm

warstwa betonu zatarta na gtadko 9 cm
w porn. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
mas uszczeIniajc powtokow

- folia PE 0,2 mm
- styropian elastyczny EPS7O 3cm
- strop z ptyt sprçonych HO 320 mm

St 2’ (strop miedzykondyg nacyjny)
- ywica epoksydowa 0,3 cm
- warstwa betonu zatarta na gadko 7 cm
w pom. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
mas uszczeIniajqç powokow

-folia PE 0,2 mm
- styropian eastyczny EPS7O 3cm
- strop z pyt sprç2onych HO 200 mm

St 2” (strop miçdzykondygnacyjny)
- warstwa betonu polerowanego 7 cm
- folia PE 0,2 mm
- styropian elastyczny EPS7O 3cm
- strop z pyt spronych HO 265 mm

St3 (spoczniki)
- plytki na zaprawie 1 .2 cm
- warstwa betonu zatarta na gladko 4 cm
- strop 2elbetowy wg proj. konstrukcji

St 3’ (klatki schodowe)
- pytki na zaprawie 1.2 cm
- warstwa betonu zatarta na gadko 7 cm
-foIiaPEO,2mm
- styropian elastyczny EPS7O 3cm
- strop eIbetowy wg proj. konstrukcji

St 4 (strop miçdzykondygnacyjny - pomieszczenia biurowe)
- wykadzina dywanowa ok. 0,5 cm
- wylewka samopoziomujca 0,3 cm
- sztichta betonowa 6 cm
-foliaPE 0,2 mm
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- styropian elastyczny EPS7O 3cm
- strop z ptyt spronych wg proj. konstrukcji

St 5 (strop miQdzykondygnacyjny- pomieszczenia sportowe)
- systemowa wykadzina sportowa PCV w Mi&
- wylewka samopoziomujca 0,3 cm
- szlichta betonowa 6 cm
- foila PE 0,2mm
- styropian elastyczny EPS7O 3cm
- strop z pyt spr±onych wg proj. konstrukcji

St 6 (strop pod maszynowniaj
- beton impregnowany zatarty na gadko 7 cm
- folia PE 0,3 mm
- styropian elastyczny EPS7O 3cm

- strop z ptyt sprç±onych HO 320 mm
St 7 (strop pod maszynowniaj

- beton impregnowany zatarty na gadko 7 cm
- folia PE 0,3 mm
- styropian elastyczny EPS7O 3cm

St 7’ (strop pod maszynowniq, nad salq, konferencyjnaj
- beton impregnowany zatarty na gadko 8,5 cm
-foIiaPEO,3mm
- elastomer 1,5 cm, gçstoO dobrana dia masy

warstwy betonu + masa urzadzeñ
strop eIbetowy wg proj. konstrukcji 20 cm

PRZEGRODY NA GRUNCIE
Pg 1 (podloga na gruncie)

- ywica epoksydowa 0,3 cm
- warstwa betonu zatarta na gadko 12 cm
w porn. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
mas uszczeIniajcq

- folia PE 0,2 mm
- styropian EPS 200 gr. 15cm
- pyta z betonu wodoszczelnego W8 wg proj. konstr.
wykonana w technologii biaej wanny

- folia PE 0,2 mm
- 2 warstwa: mineralna masa uszczeIniajca
- 1 warstwa: mineralna masa uszcz.+tkanina zbrojca
- grunt: preparat krzemionkujacy
- podposadzkowy podktad betonowy (chudziak)

piasek ubity zagçszczony warstwami 30cm - Is = 0,98
Pg 1’ (podlogi na gruncie)

- beton impregnowany zatarty na gladko 12 cm
w porn. wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
masq. uszczeIniajqp

-foIiaPEO,2mm
- styropian 15cm
- emulsja bitumiczna izolujaca przed agresywnymi

wodami oraz substancjami wystçpujacymi w
obszarze gruntu
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- piLyta z betonu wodoszczelnego W8 wg proj. konstr.
wykonana w technologii biaej wanny

- piasek ubity zagszczony warstwami 30cm - Is 0,98
Pg 1” (podlogi na gruncie)

- pytki na zaprawie 1.2 cm
- beton impregnowany zatarty na gladko 12 cm
-foIiaPEO,2 mm
-styropian 15cm
- emulsja bitumiczna izolujaca przed agresywnymi

wodami oraz substancjami wystpujacymi w
obszarze gruntu

- pyta z betonu wodoszczelnego W8 wg proj. konstr.
wykonana w technologii biaej wanny

- piasek ubity zagçszczony warstwami 30cm - Is = 0,98
Pg 2 (podloga arena glOwna)

- posadzka sportowa na legarach drewnianych
zgodnie z proj. technologii sportowej gr. cak. 5,7cm

- plyta betonowa B-15 wg proj. konstr,
-foIiaPEO,2mm
- styropian EPS 200 gr, 12cm A=0.04W!mK,
-folia PE 0,2 mm

- emulsja bitumiczna izolujaca przed agresywnymi
wodami oraz substancjami wystpujacymi w
obszarze gruntu

- plyta z betonu wodoszczelnego W8 wg proj. konstr.
- piasek ubity zagçszczony warstwami 30cm - Is = 0,98

Pg 3 (podloga sala treningowa)
- posadzka sportowa na legarach drewnianych
zgodnie z proj. technologii sportowej gr. cak. 9,7cm

- plyta betonowa B-is wg proj. konstr,
-foIiaPEO,2mm
- styropian EPS 200 gr. 12cm A=0.04W/mK,
-foIiaPEO,2mm
- piLyta z betonu wodoszczelnego W8 wg proj. konstr,
-foIiaPEO,2mm
- 2 warstwa: mineralna masa uszczeIniajaca
- 1 warstwa: mineralna masa uszczelniajqça + tkanina
zbrojca
- grunt: preparat krzemionkujcy
- podposadzkowy podktad betonowy (chudziak)
- piasek ubity zagçszczony warstwami 30cm - Is 0,98

Pg 3’ (podloga porn. silowni i sali rozgrzewkowej)
- systemowa wyktadzina sportowa PCV 0,7cm
- wylewka betonowa 8 cm
-szalunek tracony z piLyty cementowo - wiLOknowej 10mm

- piLyty z weiLny poliestrowej
- podkladki wibroizolacyjne gr.3Omm

w piLytach o wymiarachlooxloomm
- styropian eps 200 gr.l5cm
- folia budowlana (gr. 0,15mm)
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- ptyta z betonu wodoszczelnego W8 wg proj. konstr.
- piasek ubity zagçszczony warstwami 30cm - Is = 0,98

Pg 3” (podloga porn. squash)
- posadzka sprotowa na legarach drewnianych
zgodnie z proj technologli sportowej gr cak 7,0cm rUVJ ‘

- FOLIA BUDOWLANA (gr. 0,15mm) jii&cu
- plyta betonowa gr 8cm B-15 wg proj. konstr.
-foIiaPE0,2mm
- styropian EPS 200 gr. 12cm A=0.04W/mK,
-foIiaPE0,2mm

- emulsja bitumiczna izolujaca przed agresywnymi
wodami oraz substancjami wystpujacymi w
obszarze gruntu

- pyta z betonu wodoszczelnego W8 wg proj. konstr.
- piasek ubity zagszczony warstwami 30cm - Is = 0,98

Pg 4 (podloga basenów)
- dno basenu ze stall nierdzewnej
- drobny kllniec 2 - 6 mm,
zagszczony warstwowo - 5 cm

- geowtoknina dzieIca warstwy kliñca
- gruby kliniec 8 - 32 mm,
zagszczony warstwowo - 25 cm

- emulsja bitumiczna izolujaca przed agresywnymi
wodami oraz substancjami wystçpujacymi w
obszarze gruntu

- plyta z betonu wodoszczelnego W8 wg proj. konstr.
- piasek ubity zagçszczony warstwami 30cm - Is = 0,98

Pg 4’ (podoga basenôw)
- dno basenu ze stall nierdzewnej
- drobny kllniec 2 - 6 mm,
zagçszczony warstwowo - 5 cm

- geowoknina dziela1ca warstwy kliñca
- gruby kllniec 8 - 32 mm,
zagszczony warstwowo - 15 cm

- emulsja bitumiczna izolujaca przed agresywnymi
wodami oraz substancjami wystçpujacymi w
obszarze gruntu

- piLyta z betonu wodoszczelnego W8 wg proj. konstr.
- piasek ubity zagçszczony warstwami 30cm - Is 0,98

Pg 5 (podloga gara±u)
- piLyta z betonu wodoszczelnego zaimpregnowanego
W8 wg proj. konstr.

-2 warstwa: mineralna masa uszczeIniajaca
• -1 warstwa: mineralna masa uszczelniajca

+ tkanina zbrojca
- grunt: preparat krzemionkujcy
- podposadzkowy pod kiLad betonowy (chudziak) 10 cm

- piasek ubity zagçszczony warstwami 30cm - Is = 0,98
Pg 6 (podloga na gruncie)

- 2ywica epoksydowa 0,3 cm

2S
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- warstwa betonu zatarta na gadko 9 cm
w porn, wilgotnych zabezpieczenie nawierzchni
masq, uszczeIniajc

- folia PE 0,2 mm
styropian elastyczny EPS200 3cm

- plyta 2elbetowa wg proj. konstrukcji
-styropian 10cm
- foia PE 0,2 mm
- 2 warstwa: mineralna masa uszczeIniajca
- 1 warstwa: mineralna masa uszczelniajqca + tkanina zbrojca
- grunt: preparat krzemionkujcy
- podposadzkowy podkad betonowy (chudziak)
- piasek ubity zagçszczony warstwami 30cm - Is = 0,98

DACHY
Sd I (dach plaski - baseny, sala treningowa)

- Membrana dachowa wielowarstwowa, syntet. na bazie (POW),
z podbitk, poliestrow4, wzmocniona wtóknin szkIana,. Memb.
wzmocniona wtOknin, szklanq, zapewniajqça stabiInoO wymiarOw. Powierzchnia: mat.,
warstwa wierzchnia:Iakierowana, jasnoszara, warstwa spodnia:ciemnoszara; gr.: efektywna 1,50
(-5/+10%) mm; gramat.: 2,2 (-5/+10%) kg/rn2;

- klej kontaktowy do membran dachowych
- pyty termoizolacyjne z rdzeniem z poliizocyjanuratu

PIR 12 cm w okadzinie mineralnej (szklanej)
- warstwa spadkowa PIR 0-18.5 cm
- paroizlacja samoprzylepna
- rodek gruntujcy na bazie syntetycznej gumy ywicy
- podoe konstrukcyjne - blacha trapezowa 60 mm
- kratownica wg proj. konstrukcji malowana RAL9O1O
- systemowy sufit podwieszany

Sd 2 (dach kolebkowy)
- Membrana dachowa wielowarstwowa, syntet. na bazie
(POW), z podbitkq,poIiestrowa wzmocnionwtóknin
szkIan. Memb. wzmocniona wtOknin szkIan
zapewniajc stabiInoO wymiarow. Powierzchnia: mat.,
warstwa wierzchnia: jasno szaralakierowana, warstwa spodnia: ciemno szara;
gr.: efektywna 1,50 (-5/ +10%) mm; gramat.: 2,2 (-51+10%) kg/rn2;

- mocowanie mechaniczne w zakladzie
- izolacja termiczna - wetna mineralna 20 cm
- paroizolacja do mocowania mechanicznego
- podto2e konstrukcyjne - blacha trapezowa 94 mm
- ptyty akustyczne z wehy szklanej
- kratownica wg proj. konstrukcji malowana RAL9O1O

Sd 3 (dach plaski)
-Membrana dachowa wielowarstwowa, syntet. na bazie (POW), z podbitk,poIiestrowa,,
wzmocnionft wókninq szkIan. Memb. wzmocniona wt6knin szkIan,zapewniajc stabiInoC
wymiarOw. Powierzchnia: mat., warstwa wierzchnia: jasno szara lakierowana, warstwa spodnia:
ciemnoszara; gr.: efektywna 1,50 (-5 1+10%) mm; gramat.: 2,2 (-5/+10%) kg/rn2;
- klej kontaktowy do membran dachowych

- warstwa spadkowa PIR 0-18.5 cm,
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- pyty termoizolacyjne z rdzeniem
z poliizocyjanuratu PIR 12 cm

- paroizolacja samoprzylepna
- blacha trapezowa 60mm + belki dwuteowe
- systemowy sufit podwieszany

Sd 4 (dach plaski - wejcia)
- Membrana dachowa wielowarstwowa, syntet. na bazie (POW), z podbitk poIiestrow,
wzmocnion wtOknin szkIana. Memb. wzmocniona wiLóknin szklanq zapewniajc stabilnoO
wymiarów.Powierzchnia: mat., warstwa wierzchnia: jasno szara lakierowana, warstwa
spodnia: ciemno szara; gr.: efektywna 1,50 (-5 / +10%) mm; gramat.: 2,2 (-5 / +10 %) kg/rn2;

- klej kontaktowy do membran dachowych
- warstwa spadkowa wetna mineralna 10-15cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- podoe konstrukcyjne - blacha trapezowa 60 mm
- kratownica wg proj. konstrukcji malowana RAL9O1O
- folia paroszczelna
- wetna mineralna 12 cm
- wiatroizolacja
- pustka powietrzna + podkonstrukcja pod oktadzinç
- oktadzina z ptyt HPL w kolorze drewna D,AB

Sd 5 (dach plaski - nad parkingami)
-kostka betonowa bezfazowa - 8cm
-podsypka piaskowo - cementowa - 5cm
-kruszywo tamane (0-63,0mm) stab.mech. do ls=1 ,0
-2 warstwa: mineralna masa uszczeIniajaca
-1 warstwa: mineralna masa uszczeIniajaca +tkanina zbrojaca
- grunt: preparat krzemionkujcy
- ptyta z betonu wodoszczelnego zaimpregnowanego
W8 wg proj. konstr.

Sd 6 (dach plaski - klatka schodowa na dach)
- ptyta warstwowa na konstrukcji stalowej

Posadzki.
W pomieszczeniach biurowych I konferencyjnych - wyktadzina dywanowa. Warstwa wyrOwnawcza,
wykonana z zaprawy cementowej o wytrzymatoci 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoa
miekiem wapienno-cementowym, uoeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem wypetnieniem rnasasfaltowqszczelin dylatacyjnych.
Posadzki komunikacji, szatni, pomieszczeñ technicznych I pomieszczen towarzyszcych — ywica
epoksydowa..
Podtoga hail gtownej oraz pozostatych sal sportowych sitowni wykonana bdzie jako rozwizanie
powierzchniowo elastyczne oparte na systemowyrn ruszcie drewnianym podwójnie legarowanym
wykonczonym specjaIistycznq podtoga sportowa, zgodnie ze specyfikacjq pomieszczenia. System
montau zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
Posadzk czci mokrych ptywalni zaprojektowano z plytek ceramicznych.
Jako posadzkç sanitariatów, prysznicow i szatni zaprojektowano ±ywice epoksydowe oraz ptytki
ceramiczne.

Sufity podwieszane.



Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowej z czeci basenow wraz z niezbQdnymi

urzdzeniami budowlanymi. Mielec, ul Solskiego 1.

Przewiduje si zastosowanie 5 rodzajów wykoñczenia sufitu:
— Sufit betonowy malowany
— Sufit akustyczny podwieszony z pyt z prasowanej w&ny drzewnej V’

— Sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych
— Sufit podwieszony akustyczny systemowy o podwyszonej wytrzymatoci na czynniki

mechaniczne, na konstrukcji ukrytej
— Sufit podwieszony aurowy Iistwowy metalowy/d rewniany

Tynki i okladziny

Projektowane wykoñczenie cian tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym oraz pytkami
ceramicznymi i innymi powierzchniami atwo zmywalnymi zgodnie ze specyfikpomieszczeñ.

Powloki ochronne antykorozyjne

Elementy stalowe znajdujce si na zewnatrz budynku wykonane w ocynku. Elementy stalowe oraz
aczniki stalowe n ieocyn kowane - zabezpieczyO antykorozyjnie poprzez oczyszczen ie I I-go stopn a
czystoci powierzchni, a nastçpnie pomalowanie natryskowo w wytwórni 2-krotnie emaIi epoksydow
podktadow 2-krotnie emaIi epoksydowq chemoodpornq,

Stolarka okienna i drzwiowa

Slusarka zewnçtrzna, ciepta, izolowana, w konstrukcji aluminiowej, malowanej proszkowo. Od
zewntrz skrzydto zlicowane z ram, od wewnqtrz brak ramki przyszybowej. IzoIacyjnoO ciepina: co
najmniej Uf=0,9 1-5 W/m2K PN-EN Iso 10077-2:2005.
IzoIacyjno6 akustyczna minimum 35 dB PN-B-02151-3:1999.
Szklenie — szkto przezroczyste, zoptymalizowane pod katem orientacji wobec stron wiata. Szkto

bezpieczne. Zestawy trzyszybowe.
Parapety drewniane, kolor identyczny z ramami okiennymi. KrawQdzie fazowane,
Konieczne: moIiwoO uchylenia Iub rozwarcia okna do wietrzenia przy braku wentylacji mechanicznej.
Konieczne: otwieranie okna w celu umycia. Musi byO zabezpieczone przed takim otwarciem przez

osoby nieupowa±nione,
Drzwi zewnçtrzne dodatkowo wyposaone w samozamykacze.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA RODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLDEM

Przyjte w opracowaniu projektowym rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we

wszystkich projektach branowych nie wptywajq negatywnie na rodowisko przyrodnicze, zdrowie Iudzi i

inne obiekty budowlane.

Zapotrzebowanie iIo6 i jakoO wody Zapotrzebowanie na wod oraz iIoO cieków zostata
okreIona w opracowaniu bran±owym i jest zgodna z
warunkami technicznymi odbioru cieków i dostarczenia
wody

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym Nie przewiduje sic aby obiekt w trakcie uytkowania

zapachów, pytowych i ptynnych z podaniem ich emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny,

rodzaju, iIoci i zasigu rozprzestrzeniania sic
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Miejscem powstawania odjWbfyhkti4$f
zaplecze gastronomiczne. Odpadyted b1 r±ne to
zuyte opakowania zbiorcze nie podiegajce zwrotowi
(folie, tworzywa sztuczne, tektura, papier, drewno), oraz
przeterminowane i zepsute artykuty spo2ywcze, Odpady
te bd usuwane na bieco z zachowaniem ich
seg regacji.
Sktadowanie odpadów z opakowañ przewidziano w
kontenerach z zamykanym otworem wrzutowym, które
bçdsi znajdoway w pomieszczeniu mietnika. Do
gromadzenia odpadów organicznych stuy szczeinie
zamykana chodnia na odpadki znajdujaca sic w strefie
zaplecza kuchni. odpady organiczne usuwane sna
bieqpo przez u prawn ion firme zewnctrzn.

Emisja hatasu oraz wibracji, a take Budynek w trakcie eksploatacji nie bçdzie emitowat
promieniowania, w szczegóInoci jonizujcego, hatasu lub drgan i innych ucia,2liwych zaktOceñ.
poia elektromagnetycznego i innych zakóceñ, z
podan em od powied n ich parametrow tych
czynników i zasigu ich rozprzestrzeniania sic
Wptyw obiektu na istniejcy drzewostan, Obiekty nie wptywaja,negatywnie na istniejcy
powierzchni ziemi, w tym giebç, wody drzewostan i inne eiementy rodowiska naturainego.
powierzchniowe i podziemne

1. Dane wyjciowe.
Powierzchnia u2ytkowa:
Strefa plywalni
Strefa hail treningowej
Strefa zaplecza sportowego
Strefa hali gtownej
Strefa garau
Razem powierzchnia uytkowa budynku
WysokoO:
Strefa ptywalni 1145 m (obiekt niski)
Strefa hail treningowej - 15,05 m (obiekt redniowysoki)
Strefa hail gtownej (wraz z zapleczem sportowym) - 19,30 m (obiekt redniowysoki)
Strefa garau - 3,48 m (obiekt niski)
Liczba kondygnacji:
Strefa ptywaini - 2 nadziemne I 1 podziemna (powiqzana

z kondygnacjami nadziemnymi)
- 2 nadziemne I jedna podziemna

zapleczem sportowym) - 2 nadziemne I
poarowa)
- 1 podziemna

tren ingowej przestrzen ie!pomieszczen Ia
nie stanowice kondygnacji.

Rodzaj wytwarzanych odpadów

-4874,79m2
-2931,51 m2
- 2619,77 m2
-6748,76m2

- 703,50 m2
- 17878,33 m2

Strefa hail treningowej
Strefa hail gtownej (wraz z

Strefa gara±u
Nad strefami ptywalni i hail

funkcjonainie

1 podziemna ako odrçbna strefa

wentylatorni wydzieione poarowo
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w MGU
2. Charakterystyka zagroenia poarowego, w tym parametry po±arowe materialôw

niebezpiecznych po±arowo, zagro±enia wynikajce z procesôw technologicznych oraz w
zaIe±noci od potrzeb charakterystyka poarOw przyjQtych do celôw projektowych;

W obiekcie wystpowaO bçda,typowe materiaty stanowice wyposa±enie pokol biurowych, pomieszczen
sportowych, szatni. Nie przewiduje si przechowywania substancji i materiatOw niebezpiecznych
poarowo,

3. Informacja o kategorii zagroenia Iudzi oraz przewidywanej Iiczbie osOb na kadej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraô si na
zewntrz pomieszczen;

Strefa pywaini — ZL (Iiczba widzOw — ok, 458)
Strefa hail treningowej — ZL I (Iiczba osób mog,cych przebywaO jednoczenie — ok. 250)
Strefa zaplecza sportowego - ZL iii (nie wystçpuj pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powy2ej 50 osOb)
Strefa hail gtOwnej — ZL I (Iiczba widzów: wydarzenia sportowe — 3546 osób)
Kondygnacja podziemna przeznaczona na gara oraz pomieszczenia techniczne kwalifikowane do PM.

4. Przewidywana gçstosc obciaL±enia ogniowego.
Strefa gara2u oraz pomieszczenia techniczne o gçstoci obciaenia ogniowego do
500 MJ/m2.

5. Ocena zagr&enia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnQtrznych.
Przestrzeni I pomieszczenia zagro±one wybuchem nie wystçpuja.

6. Klasa odpornoci poarowej dia obiektu oraz odpornosô ogniowa i stopieñ
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Obiekt powinien spelniaO wymagania kiasy odpornoci poarowej w poszczegolnych czciach:

Strefa ptywaini - C
Strefa hail treningowej - B
Strefa zapiecza sportowego - B
Strefa hail gównej - C
Strefa gara2u - C
dia ktOrych naiey speinlO nastçpujce wymagania:

Kiasa odpornoci ogniowej elementOw budynku5)*)

Kiasa
odpornoci gtOwna
poarowej kon- konstrukcja ciana ciana

przekrycie
budynku strukcja dachu strop1) zewntrz- wewn

- dachu3)
na1)2) trzna1).

nona

1 2 3 4 5 6 7

8” R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o+-i) E I 30k) R E 30

c” R 60 R 15 R E I 60 E I 30 (o-÷i) E I 15) R E 15
*) Z zastrze2eniem § 219 ust. 11

Oznaczenia w tabeli:
R - nonoO ogniowa (w mInutach), okreIona zgodnie z PoIsk Nomi dotyczcft zasad ustalania kias odpomoci ogniowej etementOw budynku,
E - szczelnoô ogniowa (w minutach), okrelona jw.,

1 §219.1. Przekrycie dachu o powierzchni wiçkszej ni± 1000 m2, powinno byó nierozprzestrzeniajce ognia, a palna izolacja ciepina przekrycia powinna byô
oddzielona od wnçtrza budynku przegrodo klasie odpomoci ogniowej nie niszej ni RE15.
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- izoIacyjnoo ogniowa (w minutach), okreIona jw.
(—) — nie stawia si wymagan.

JeeIi przegroda jest czçcia, glownej konstrukcji nonej, powinna spelniaô take kryteria nonoci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 3 dla dane) kiasy odpornoci poarowej budynku.

2) Klasa odpomoci ogniowej dotyczy pasa miQdzykondygnacyjnego wraz z potqçzeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza, nawietIi dachowych, wietIików, lukarn i okien potaciowych (z zastrze2eniem § 218), jeH otwory w potaci dachowej nie

zajmujwiçcej ni2 20% jej powierzchni; nie dotycztak2e budynku, w którym nad najwy2sz kondygnacj znajduje sic strop albo inna przegroda,
spetniajça kryteria okreIone w kol. 4.

4) DIa cian komórzsypu wymaga sic kiasy E I 60, a dia drzwi komôr zsypu klasy E I 30. ,,.,

5) Klasa odpomtwci ogniowej dotyczy elementOw wraz z uszczelnieniami ztczy I dylatacjami.

w

Elementy budynku powinny byO nierozprzestrzeniajce ognia.
Przekrycie dachu, powinno byO nierozprzestrzeniajace ognia, a palna Ge2eIi taka zostanie
zastosowana) izolacja ciepina przekrycia powinna byO oddzielona od wnçtrza budynku przegrod o
kiasie odpornoci ogniowej nie ni2szej n12 RE 15.
W cianach zewnQtrznych powinny byO pasy miçdzykondygnacyjne o wysokoci co najmniej 0,8 m. Za
rOwnorzdne rozwizania uznaje sic oddzielenia poziome w formie daszkOw, gzymsOw i balkonOw o
wysigu Co najmniej 0,5 m lub te inne oddzielenia poziome I pionowe o sumie wysigu I wymiaru
pionowego Co najmniej 0,8 m. Elementy poziome, powinny mieO kiase odpornoCi ogniowej wymaganq
w stosunku do cian zewnctrznych budynku i byO wykonane z materialów niepalnyCh.
OdIegoO w pionie midzy wrotami gara2u (wjazdem otwartym do garau) a oknami budynku powinna
wynoslc Co najmniej 1,5 m. OdIegoO ta mote wynoslO 1,1 m, jeeIi zastosujemy nad wjazdem do
gara±u daszek z materialOw niepalnych o wysiçgu Co najmniej 0,6 m od liCa ciany, wysuniçty
obustronnie 0,8 m poza boCzne krawçdzie wrót gara±u, lub je±eli wrota gara2u bcdaLcofnicte o 0,8 m od
lica ciany. OdIegoO wrót gara2u od najbli2szej krawçdzi okien pomieszCzeñ przeznaczonyCh na pobyt
Iudzi nie mote byO mniejsza ni2 1,5mw rzucie poziomym.
Elementy okadzin elewaCyjnyCh powinny byC mocowane do konstrukCji budynku w sposOb
UfliemO±IiWiajaCy iCh odpadanie w przypadku poaru w Czasie krOtszym ni2 60 minut w strefie hail
treningowej zapleCza sportowego i 30 minut w strefie hail gtOwnej i plywalni,

Oktadziny sufitów oraz sufity podwieszone naiey wykonywaO z materiaOw niepalnych lub
niezapainych, niekapicych I nieodpadajq,cych pod wplywem ognia, nie wydzieIajcych toksycznych
produktOw spalania oraz nie intensywnie dymicych.

Do wykonczenia wnçtrz naIey stosowaO materiay co najmniej trudno zapalne, ktOrych produkty
rozktadu termicznego nie sq, bardzo toksyczne oraz nie dymice intensywnie.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie atwo
zapainych przeg rod, statych eiementów wyposaenia I wystroju wnçtrz oraz wykadzin podogowych jest
zabron lone.

7. Podzial obiektu na strefy po±arowe oraz strefy dymowe.

Budynek podzieiony zostanie na pi6 stref po2arowych:
Strefa pywaini - 4874,79 m2 (dopuszczaina 8000 m2 — zastosowano wyjcie ewakuacyjne z
kondygnacji podziemnej bezporednio na zewnatrz budynku)
Strefa hail treningowej - 2931,51 m2 (dopuszczaina 5000 m2 — zastosowano wyjcie ewakuacyjne z
kondygnacji podziemnej bezporednio na zewntrz budynku)
Strefa zaplecza sportowego - 2619,77 m2 (dopuszczalna 5000 m2)
Strefa hail gtOwnej 6748,76 m2 (dopuszczalna 5000 m2

—
powiçkszenie strefy poarowej

do 10000 m2 poprzez zastosowanie samoczynnych urzdzeñ oddymiajcych uruchamianych za
pomoca systemu wykrywania dymu — na podstawie ,,Raport z komputerowej symuiacji ewakuacji iudzi.
Hala Sportowa w Mielcu Soiskiego 1, 39-300 Mielec”; Opracowanie: mgr ink. AIicja Berner; Warszawa,
grudzien 2016 r. I ,,Analiza grawitacyjnego systemu oddymiania HALA SPORTOWA W MIELCU” wraz z
,,KARTIOBLICZEt’.1 wg BS 7346-4:2003 Edition - System oddymiania grawitacyjnego”; Opracowa: mgr

C7
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in±. Bartosz Bieniasz; Warszawa, grudzien 2016 r. ) — opracowania te
opisu.

M&cu
Strefa garazu - 703,50 m2 (dopuszczalna 5000 m2)
Wymagana kiasa odpornoci ogniowej dia cian oddzielenia poarowego oddzieIajcych poszczegOlne
strefy poarowe REI12O, a znajdujce si w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne,
kablowe tp.) powinny posiadaO klasç odpornoci ogniowej co najmniej E1120 (dia przepustów
wentylacyjnych EIS12O). Strop nad garaem w kiasie odpornoci ogniowej REI12O a znajdujace sic w
nim wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) powinny posiadaO kiase
odpornoci ogniowej co najmniej E1120 (dia przepustOw wentylacyjnych EIS12O). Poczenie garau z
pozosta cZçsci budynku przedsionkami przeciwpo2arowym o kiasie odpornoci ogniowej E160
zamknitymi drzwiami o kiasie odpornoci ogniowe] E130; przedsionki wentylowane mechanicznie;
osony lub obudowy przewodOw kabli eiektrycznych z wyjtkiem wykorzystywanych w przedsionku o
kiasie odpornoci ogniowej Co najmniej Ei60 wykonane z materialOw niepalnych.

Strop nad kondygnacj pomdzy strefa zapieCza sportowego a stref hail gtOwnej w kiasie odpornoci
ogniowej RE16O a znajdujace sic w nim wszeikiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kabiowe itp.)
powinny posiadaO kiase odpornoci ogniowej co najmniej E160 (dia przepustOw wentyiacyjnych EIS6O).
Poaczenie strefy zapiecza sportowego z pozostal czçci budynku poprzez kiatki schodowe
zamkniçte drzwiami o kiasie odpornoci ogniowej E130 (za wyjatkiem drzwi w cianach oddzielenia
poarowego, dia ktarych wymagane jest F 160).
Przepusty instaiacyjne o rednicy wiçkszej ni 0,04 m w przegrodach o wymaganej kiasie REI6O lub
Ei60 nie bçdcych elementami oddzieleñ przeciwpoarowych (za wyjqtkiem pojedynczych rur instaiacji
wodnych, kanaiizacyjnych I ogrzewczych, wprowadzanych przez stropy do pomieszczeñ higieniczno
sanitarnych) powinny mieO kiasç odpornoci ogniowej E160 (dia przewodów wentylacyjnych FIS6O),
Przejcia instalacji przez zewnçtrzne ciany budynku, znajdujace sic poni±ej poziomu terenu, powinny
byO zabezpieczone przed moIiwoci przenikania gazu do wnçtrza budynku.
Na caej wysokoci ciany zewnçtrznej, na styku ciany oddzieienia przeciwpoarowego, pomicdzy
strefami sail treningowej i pywaini zastosowaO pionowe pasy z materiau niepalnego o szerokoci co
najmniej 2 m I kiasie odpornoci ogniowej E160 oraz drzwi do korytarza E160.
Sciany zewnçtrzne hail gtownej prostopadte do cian zewnçtrznych sail treningowej I plywalni, a
dugoci 4 m od cian sail treningowej I plywalni powinny posiadaO kiasç odpornoci ogniowej REi12O a
znajdujce sic w nich drzwi klasç Ei60.

cianç oddzielenia przeciwpo2arowego naie2y wznosiO na wtasnym fundamencie iub na stropie,
opartym na konstrukcji nonej o kiasie odpornoci ogniowej nie niszej od odpornoci ogniowej tej
ciany.

W cianie oddzielenia przeciwpoarowego taczna powierzchnia otworów obudowanych przedsionkami
przeCiwpozarowymi iub zamykanych za pomoca drzwi przeciwpo2arowych bd± innego zamkniçcia
przeCiwpozarowego, nie powinna przekraczaO 15% powierzchni ciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpoarowego - 0,5% powierzchni stropu.
W cianie oddzielenia przeciwpo±arowego dopuszcza 1c wyp&nienie otworów materiaem
przepuszczajcym wiatto, takim jak iuksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jeeIi powierzchnia
wypetnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni Ciany, przy czym kiasa odpornoci ogniowe]
wypetnieñ nie powinna byO nisza n12:
- przy wymaganej kiasie odpornoci ogniowej ciany oddzielenia przeciwpoarowego RF112O — E160
- przy wymaganej kiasie odpornoci ogniowej Ciany oddzielenia przeciwpoarowego RF16O — Fi30

Przestrzenie!pomieszczenia wentyiatorni na poziomie +2 nad strefami ptywaini I hail treningowej
wydzieione od pozostatej czçci budynku cianami I stropami oddzieienia po2arowego o kiasie
odpornoci ogniowej REi12O (konstrukcja budynku na ktOrej oparty bcdzie strop o kiasie R120), a
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znajdujce si w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.)ppir)Qy€
posiadaO klasç odpornoci ogniowej Co najmniej E1120 (dia przepustów wentylacyjnych EIS12O).

W daChu, w ktOrym znajduj si wietliki ub kiapy dymowe, ciany oddzielenia przeciwpo2arowego
usytuowane od nich w odIegoCi poziomej mniejszej ni2 5 m, naiey wyprowadziO ponad górn ich
krawd± na wysokoO Co najmniej 0,3 m, przy zym wymaganie to nie dotyCzy wietIików
nieotwieranyCh o kiasie odpornoCi ogniowej co najmniej E 30.
Pomieszczenia teChniCzne (archiwum, staCja trafo, rozdzielnia elektryczna, wçz& ciepiny,
pomieszczenia teleteChniczne — w wszystkie w poziomie -1 pomieszCzenie mietnika w poziomie 0)
powinny zostaO wydzieione cianami i stropami o kiasie odpornoci ogniowej RE112O I zamkniçte
drzwiami o kiasie E160 a znajdujce si w niCh wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne,
kabiowe itp.) powinny posiadaC kiasç odpornoci ogniowej Co najmniej E1120 (dia przepustów
wentyiacyjnych EISI 20).
Pionowe szachty wentylacyjne przebiegajace w ssiedztwie cian kiatek sChodowych w hall gOwnej
wydzielone cianami o kiasie odpornoci ogniowej REI12O a znajdujce sic w niCh wszelkiego rodzaju
otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) powinny posiadaO klasç odpornoci ogniowej Co najmniej
El 120 (dia przepustów wentyiacyjnyCh E iS 120).
Podszybie d±wigu w pomieszczeniu wçzla Ciepinego na poziomie -1 oraz szyb tego d±wigu w
przestrzeni wentylatorni na poziomie +2 wydzielone cianami I stropem o klasie odpornoci ogniowej
REI12O a znajdujce sic w nich wszeikiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kabiowe itp.)
powinny posiadaO klasç odpornoci ogniowej co najmniej E1120 (dla przepustOw wentylacyjnych
EIS12O).
Zadaszenie nad strefami plywaini oraz sail treningowej w odlegloci 8 m od ciany w osi I hail gownej o
konstrukcji w kiasie R30 I przekryciem RE3O
Pomieszczenie obstugi urzftdzeñ przeciwpo2arowych na poziomie 00 oraz monitoringu na poziomie +1
(iota policji/ochrony) wydzielone cianami I stropem o klasie odpornoci ogniowej REI6O I zamkniçte
drzwiami o kiasie Ei30, a znajdujce si w nich wszeikiego rodzaju otwory (przepusty instaiacyjne,
kabiowe itp.) powinny posiadaO klase odpornoci ogniowej co najmniej Ei60 (dia przepustów
wentylacyjnych EiS6O).

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeñstwo poarowe, w tym odIegloã od obiektôw
ssiadujcych;

W odlegoci 8 m od obiektu nie wystçpujq inne obiekty budowiane.

9. Warunki ewakuacji.

W zakresie ewakuacji spelnione musz byO nastcpujce warunki:

aI wyjcia z pomieszczeñ na drogi ewakuacyjne powinny byO zamykane drzwiami,
bi drzwi ewakuacyjne z budynku otwieraO sic powinny na zewnqjrz,
ci drzwi rozsuwane mogastanowió wyjcia na drogi ewakuacyjne, a take byO stosowane na drogach

ewakuacyjnych, je2eIi s przeznaczone nie tyiko do ceiOw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia
otwieranie automatyczne I rçczne bez mo±liwoci ich biokowania oraz samoczynne ich rozsuniçcie
I pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania po2aru przez system wykrywania dymu
w budynku, a tak2e w przypadku awarli drzwi.

di dugoO przej6 ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie mo2e przekroczyO 40 m (dtugoO ta mote
byO mierzona max. przez 3 pomieszczenia); w strefie hail gównej dugo6 ta nie mote przekroczyO
w hail gOwnej 70 m, a w pozostaych pomieszczeniach tej strefy 60 m; w strefie pywaini dtugoO ta
nie moe przekroczyO w poziomie hail basenowej 50 m, a w pozostatych pomieszczeniach tel strefy
40m,
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e! szerokoO przejcia ewakuacyjnego powinna WynoSlO Co najmniej 0,6 m na

mniej n12 0,9 m, a w przypadku przejCia suacego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej ni 0,8 m,
fi pomieszczenia zawierajaCe widownie (sala gtowna, plywalnia) w ktOrych miejsca do siedzenia sa

ustawione w rzQdaCh, powinny mieO:
- siedzenia trudno zapalne oraz niewydzieIajce produktów rozktadu spalania, okreIonych jako
bardzo toksyczne, zgodnie z PoIsk Norm dotyczçq badañ wydzielania produktOw toksycznych;
okreIenie trudno zapalny przypisuje si fotelom I innym siedzeniom, które nie uegaj
postçpujacemu tleniu I spalanlu piLomieniowemu w warunkach okreIonych PoIsk Norm
dotyczp badania zapalnoci mebli tapicerowanych,
- szerokoO przejO pomiçdzy rzçdami siedzeñ nie mniejsz n 0,45 m, przy czym odIegiLoO tç
naIey ustalaO, biorqc pod uwagç odstçp miçdzy statymi elementami siedzeñ,
- iczbç siedzeñ w rzdzie nie wiçkszni 16 pomidzy prze$ciami oraz 8w rzçdzie przyciennym,
przy czym dopuszcza sic zwiçkszenie Iiczby miejsc w rzcdach odpowiednio do 40 I 20 pod
warunkiem zwikszenia odstçpu midzy rzçdami siedzeñ o 1 cm na ka2de dodatkowe siedzenie
odpowiednio powyej 16 lub 8,
- szeroko6 przejO komunikacyjnych nie mniejsz n12 1,2 m przy Iiczbie osób do 150, a przy
wikszej ich liczbie szerokoO tç nale2y zwkszyO proporcjonalnie
00,6 m na 100 osób,
- rzçdy siedzeñ trwale umocowane do podiLogi aibo siedzenia sztywno iLaczone ze sob w rzçdy
oraz miçdzy rzcdami.

gi pomieszczenia (przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób ub o
powierzchni przekraczajacej 300 m2) powinny mieO Co najmniej dwa wyjcia ewakuacyjne oddalone
od siebie 0 Co najmniej 5 m,

h/ szerokoO drzwi w wietle, stanowi4cych wyjcia ewakuacyjne z pomieszczenia, powinna wynosiá
co najmniej 0,6 m szerokoci na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokoO drzwi w wietIe
ocie2nicy powinna wynoslO 0,9 m, a w przypadku drzwi siLucych do ewakuacji do 3 osOb - 0,8 m.
drzwi stanowice wyjcie ewakuacyjne powinny otwieraO sic na zewnqtrz pomieszczeñ
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osOb,

ji szerokoO drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzcych na zewntrz budynku
nie jest mniejsza ni szerokoO uytkowa biegu klatki schodowej I wynosi 2,34 m w wietIe,

k/ szerokoO drzwi stanowicych wyjècie ewakuacyjne z budynku, nie jest mniejsza ni2 1,80 I 2,30 m
w wietIe w strefie hail giLównej, 1,60 m I 1,70 m w strefie piLywalni oraz
1,88 m w strefie sail treningowej

if szerokoO drzwi w wietie na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyej, naIey obliczaO
proporcjonainie do iiczby osób, do ktOrych ewakuacji sq one przeznaczone, przyjmujc co najmniej
0,6 m szerokoci na 100 osOb, przy czym najmniejsza szerokoO drzwi powinna wynoslO 0,9 m w
wietie ocienicy,

m/ wysokoO wyjO ewakuacyjnych mm. 2 m w wietie ocie2nicy,
n/ drzwi wieioskrzydlowe, stanowice wyjcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze

ewakuacyjnej, bçd mieO Co najmniej jedno, niebiokowane skrzydiLo drzwiowe o szerokoci w
wietle nie mniejszej ni 0,9 m,

of drzwi I inne zamkniçcia otworów o wymaganej kiasie odpornoci ogniowej iub dymoszczeInoci
powinny byO zaopatrzone w urzdzenia, zapewniajqpe samoczynne zamykanie otworu w razie
po±aru. Naiey te zapewniO mo±iiwoO rcznego otwierania drzwi siLuqçych do ewakuacji. Jeeii
bçdqw trakcie uytkowania stale otwarte naIey wyposa2yO je w eiektrotrzymacze zwalniane przez
system sygnaiizacji po2aru,

p1 obudowa poziomych drOg ewakuacyjnych powinna mieO kiase odpornoci ogniowej E130 w strefach
hail treningowej I zapiecza sportowego oraz E115 w pozostatych strefach,

q/ szerokoO poziomych drog ewakuacyjnych nale2y obiiczaO proporcjonalnie do iiczby osób
mogacych przebywaO jednoczenie na danej kondygnacji budynku, przyjmujqp co najmniej 0,6 m
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na 100 osób, Iecz nie mniej n12 1,4 m, lub 1,2 m w przypadkach gdy pozioma drOgaëWakuacyjna
bdzie przeznaczona do ewakuacji nie wicej n12 20 osób — skrzyda drzwi prowadzcych na drogi
ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe) nie moga p0 ch cakowitym otwarciu, zmniejszaO
wymaganej szerokoci tych drag,

ri wysokoO drogi ewakuacyjnej powinna WYnOS1O Co najmniej 2,2 m, natomiast wysokoO lokalnego
obnienia 2 m, przy zym dtugo6 obnionego odcinka drogi nie mo2e byO wiçksza n12 1,5 m,

sI korytarze stanowCe drogç ewakuaCyjn w strefaCh poarowych ZL powinny byO podzielone na
odcinki nie dusze ni 50 m przy zastosowanlu przegrOd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzqdzeñ technicznych, zapobiegaj4cych rozprzestrzenianiu si dymu (wymaganie to nie dotyczy
korytarzy w strefie hail gównej) na ktOrych zastosowano rozwizania techniczno-budowlane
zabezpieczajape przed zadymieniem. Przegrody te nad sufitami podwieszonymi pod podiLogami
podniesionymi powyej poziomu stropu lub podiLoa, powinny byO wykonane z materiaiLów
niepainych.

t! obudowa kiatek schodowych (ciany I stropy) - minimalna kiasa odpornoci ogniowej RE16O nie
rozprzestrzeniajqça ognia.

UI biegi spoczniki schodOw - minimaina kiasa odpornoci ogniowej R60 nie paine.
vi wy$cie z klatki schodowej w strefie sail treningowej bçdzie prowadziO do ssiedniej strefy

po±arowej — strefa ptywaini (klatka ta nie jest pionowq drog ewakuacji a jedynie wewntrzn
komunikacjaL pomiçdzy kondygnacjami)

WI wyjcia z kiatek schodowych w pozostaiLych strefach bçd prowadziO bezporednio na zewnqtrz
budynku

xi przed kiatkq schodow w strefie hail gtownej w poziomie -1 zastosowano przedsionek
przeciwpo2arowy, ktOrego obudowa bçdzie posiadaO klasç odpornoci ogniowej REi6O, a drzwi do
przedsionka E130; przedsionek wentylowany CO najmniej grawitacyjnie; osiLony lub obudowy
przewodOw I kabli elektrycznych z wyjtkiem wykorzystywanych w przedsionku o kiasie odpornoci
ogniowej CO najmniej E160 wykonane z materiaiLOw niepainych

yl klatki sChodowe musza byO zamykane drzwiami o kiasie odpornoci ogniowej
Ei 30 oraz wyposaone w urzqdzenia siLuce do usuwania dymu w postaci kiap dymowych,
których wymagana powierzchnia czynna oddymiania powinna wynoslO CO najmniej 5% powierzchni
rzutu poziomego podiLogi kiatki schodowej przy czym powierzchnia otworu pod kiapç dymow nie
mo±e byO mniejsza n12 1 m2; szyb d±wigu musi byO wyposa2ony w urzdzenia siLu2a,pe do
usuwania dymu w postaci kiapy dymowej, ktOrej wymagana powierzchnia czynna oddymiania
powinna WyflOsic co najmniej 2,5% powierzchni rzutu poziomego podtogi szybu przy czym
powierzchnia otworu pod kiap dymow nie mo±e byO mniejsza ni 0,5 m2 — zastosowano otwory
transferowe z szybów windowych do kiatek schodowych z uwzglçdnieniem w powierzchni czynnej
oddymiania kiatek schodowych powierzchni szybOw; napowietrzanie kiatek schodowych w strefie
hail treningowej oraz kiatek w strefie hail giLOwnej ziokalizowanych od strony basenu I hail
treningowej wspomagane poprzez wentyiatory napowietrzajce w cianach zewntrznych budynku
I kanaiLy (obudowane do kiasy odpornoci ogniowej EiS6O) prowadzqçe do kondygnacji 00 (iioO
wymian powietrza co najmniej 10, nadcinienie w kiatkach nie wiçksze n12 50 Pa); napowietrzanie
pozostaiLych kiatek schodowych grawitacyjnie poprzez otwarcie automatyczne drzwi zewnçtrznych;
d±wig w chwiii wykrycia dymu w kiatce schodowej bd± szybie powinien zjechaO na poziom 00
I pozostaO z otwartymi drzwiami; thwig wyposaony w uktad op&niajcy wyiLaczenie zasliania
poprzez system wykrywania dymu - zaslianie windy zostanie wytaçzone p0 jej zjechaniu
na poziom 0;

z/ tczn szerokoO uytkowa biegow oraz iLczn szerokoO uytkow spoczników
w kiatkach schodowych, stanowicych drog ewakuacyjn, naiey przyjqO proporcjonainie do
iiczby osób mogcych przebywaO równoczenie na kondygnacji, na której przewiduje si obecnoO
najwiQkszej ich iiczby, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokoci na 100 osOb, iecz nie mniej ni 1,2
m dia biegOw I 1,5 m dia spoczników. SzerokoO uytkow schodOw stalych mierzy si midzy
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wewnçtrznymi krawçdziami porczy, a w przypadku balustrady jednostronnej rnizy wykonczon,
powierzchniq, ciany a wewnçtrzn, krawçdzift porçczy tej baIustr ici trq, byO
ograniczane przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku. ..

aal iiczba stopni w jednym biegu schodów statych powinna wynoslO nie wicej ni
17 stopni,

bbl max, dtugoO dojO ewakuacyjnych nie mo2e przekroczyO:
- przyjednym dojciu 10 m,
- przy wielu dojciach 40 m,
Dtugoci dojO ewakuacyjnych w strefle hali glownej, mog byO powiçkszone:
- przyjednym dojciu do 15 m,
- przy wielu dojciach do 60 m,
dziki ochronie drag ewakuacyjnych samoczynnymi urzdzeniami oddymiaja1cymi uruchamianymi
za pomocasystemu wykrywania dymu,
Dugoci dojèO ewakuacyjnych w strefie zaplecza sportowego, nie mogq, przekroczyO:
- przy jednym dojciu 30 m (w tym nie wicej ni 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej),
- przy wielu dojciach 60 m.

cc! drzwi stanowice wyjcie ewakuacyjne z pomieszczenia sail gôwnej I widowni pywaIni oraz drzwi
ewakuacyjne z budynku I drzwi na drogach ewakuacyjnych z sail gtownej I widowni plywaini
powinny byO wyposaone w urza,dzenia przeciwpaniczne.

ddl oznakowanie wyjO i drog ewakuacyjnych powinno byO zgodne z PN,
eel na drogach komunikacji ogolnej, stucych celom ewakuacji, zabronione jest, stosowanie

materiatOw I wyrobOw budowlanych tatwo zapainych.

10. Sposôb zabezpieczenia przeciwpoarowego instalacji u±ytkowych.

obiekt wyposa±ony w instalacjç odgromowa
>> podogi podniesione o wiçcej ni 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podto2a powinny mieO:

- niepain konstrukcjç nonq oraz Co najmniej niezapaine pyty podlogi od strony przestrzeni
podpodogowej, majCe kias odpornoci ogniowej Co najmniej REi3O,
- przestrzeñ podpodogow podzieion na sektory o powierzChni nie wiçkszej n12 1000 m2
przegrodami o kiasie odpornoci ogniowej Co najmniej E130,
- przewody i kable eiektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatOw painych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podogi podniesionej I w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, Wy
korzystywanej do wentyiacji iub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieO os{onç iub obudowç o
kiasie odpornoci ogniowej Co najmniej Ei30,

>> przewody wentyiaCyjne powinny byO wykonane z materialów niepainych, a paine izoiacje ciepine I
akustyCzne oraz inne paine okadziny przewodOw wentylaCyjnych mog, byO stosowane tylko na
zewntrznej ich powierzChni w sposób zapewniajqçy nierozprzestrzenianie ognia. OdIegoO
nieizolowanych przewodów wentyiacyjnych od wyktadzin I powierzchni painych powinna wynoslO
co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanaach I przewodach wentyiacyjnych
powinny byO wykonane z materiatOw niepainych. ElastyCzne eiementy czace, suce do
poIczenia sztywnych przewodów wentyiacyjnych z elementami instalacji iub urzdzeniami, z
wyjtkiem wentyiatorow, powinny byO wykonane z materiatOw co najmniej trudno zapainych,
posiadaO dugoO nie wiksza, ni 4 m, przy czym nie powinny byC prowadzone przez elementy
oddzieienia przeciwpo±arowego. Eiastyczne eiementy czq,ce wentylatory z przewodami
wentyiacyjnymi powinny byO wykonane z materiatOw co najmniej trudno zapainych, przy czym ich
dugoO nie powinna przekraczaO 0,25 m.

>> izoiacje ciepine I akustyczne zastosowane w instalacjaCh: wodociagowej, kanaiizacyjnej I
ogrzeWCZej powinny byO wykonane w sposOb zapewniajq,cy nierozprzestrzenianie ognia,
instalacja wentylacji mechanicznej I kiimatyzacji powinna spelniaO flaStçpuja,Ce wymagania:
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przewody wentylacyine powinny byc wykonane I prowadzone w taki spaôb, âb’y w
po±aru nie oddziaywaly si wiksz ni 1 kN na elementy budowIane;-tze by
przechodzity przez przegrody w sposOb umoliwiajftcy kompensacje wydu2eñ przewodu,

- zamocowania przewodOw do elementOw budowlanych powinny byO wykonane z materiaów
niepalnych, zapewniajacych przejcie sily powstajcej w przypadku poaru w czasie nie
krOtszym ni wymagany dia kiasy odpornoci ogniowej przewodu lub kiapy odcinajcej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nale±y prowadziO innych instalacji,
- flftry I ttumiki powinny byC zabezpieczone przed przeniesieniem sic do ich wnctrza paIcych sic

czstek,
- dopuszcza sic zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow

I urzqdzeñ do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o kiasie
odpornoci ogniowej E160,

- przewody wentylacyjne I klimatyzacyjne prowadzone przez strefe poarowq, której nie
obsuguj, powinny byO obudowane elementami o kiasie odpornoci ogniowej (El), wymaganej
dia elementów oddzielenia przeciwpoarowego tych stref po2arowych, baLd te± byO
wyposaone w przeciwpoarowe kiapy odcinajce.

maszynownia wentylacji I klimatyzacji znajdujca sic wewntrz budynku, powinna byO wydzielona
cianami I stropem I kiasie odpornoci ogniowej co najmniej E160 I zamykana drzwiami o kiasie
odpornoci ogniowej CO najmniej E130 - nie dotyczy to obudowy urzqdzeñ instalowanych ponad
dachem budynku. Przejcia przewodOw wentylacyjnych bd klimatyzacyjnych przez te ciany iub
strop musza byO wyposa2one w przeciwpoarowe kiapy odcinajace o kiasie odpornoci ogniowej
Ei60,

>> przeciwpoarowe kiapy odcinajqpe powinny byO uruchamiane przez instaiacjç sygnalizacyjno
aiarmow, n iezaien le od zastosowanego wyzwaiacza termicznego,

>> detekcja dwutienku wgIa w gara±u.

11. Dobôr urzdzeñ przeciwpo±arowych w obiekcie.
>> instalacja elektroenergetyczna wyposa2ona w przeciwpo2arowy wytcznik prdu umieszczony w

pobli±u gownego wejcia do obiektu oraz w pomieszczeniu obstugi urzdzeñ przeciwpo±arowych;
wytcznik ten powinien odcinaO prd do wszystkich obwodOw z wyjqkiem obwodów zasilajcych
urzdzenia I instaiacje ppo,, ktOre musza funkcjonowaO w czasie po±aru, zasilanie w energiç
eiektrycznq z dwôch niezaie2nych, samoczynnie przelaczajqçych sic ±ródet energil elektrycznej.
Przewody instaiacji elektrycznej poprowadzone beda. zgodnie z wymaganiami postanowieñ § 186
ust. 2 warunków technicznych — zasadami wtaciwej PN. Przewody I kabie wraz z zamocowaniami
zastosowane w systemach zasiiania I sterowania urza.dzeniami stuaçymi ochronie
przeciwpo2arowej zapewnia ciagtoO dostawy energii eiektrycznej iub przekazu sygnatu w
warunkach po±aru przez wymagany czas dziatania urza.dzenia przeciwpoarowego, jednak nie
mniejszy ni 60 mm.

> drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia w ktorych sail gtownej, ptywaini sail treningowej, sail
konferencyjnej naie±y wyposayO w owietienie awaryjne ewakuacyjne, wykonane zgodnie z PN
dotyczcaowietienia ewakuacyjnego; natcenie co najmniej 1 lux w kadym miejscy podtogi oraz
5 lux nad urza.dzeniami ppo,, ganicami I miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co
najmniej 1 godz.; czas zatqczenie max 2 s — instaiacja monitorowana, z centrala. usytuowan w
pomieszczen lu obstug I u rza.dzeñ przeciwpoarowych,

>> pomieszczenia u2ytkowe owietiane wytcznie wiattem sztucznym wyposaone
w owietlenie awaryjne zapasowe stanowia.ce 10 % owietienie podstawowego,
I dziatajce w czasie nie krótszym ni 1 h,

>> obiekt wyposayO w hydranty wewnçtrzne 25 z wçem potsztywnym na wszystkich kondygnacjach
(poza garaem); hydranty powmnny byO umieszczane przy drogach komunikacji ogoinej przy
wejciach do budynku i kiatek schodowych na kadej kondygnacji budynku; zasiQg hydrantów w
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poziomie obejmuje cala powierzchniç chronionego budynku,
wydajnosc poboru wody mierzona na wylocie prdownicy powinna wynosi f,O drrjs, ierje na
zaworze odcinajcym hydrantu powinno zapewniaC wy2ej okreIon wydajnoO z uwzglçdnieniem
zastosowanej rednicy dyszy prdownicy, i byO nie mniejsze ni 0,2 MPa; instalacja wodociagowa
przeciwpo±arowa powinna zapewniaO mo2NwoO jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie po±arowej z dwOch ssiednich hydrantów przez Co
najmniej 1 godz.; przewody instalacji, z której pobiera sic wode do gaszenia poaru, wykonane z
materiaów niepalnych; moiwoO poboru wody do celów przeciwpo±arowych o wymaganych
parametrach cinienia i wydajnoci w budynku musi byO zapewniona niezaIenie od stanu pracy
innych systemów bd± urzdzeñ, np. poprzez zastosowanie zaworów pierwszeñstwa;

>> gara2 wyposa2yO w hydranty wewnçtrzne 33 z w2em pôtsztywnym; hydranty powinny byO
umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej przy wejsciach do budynku i przedsionkow; zasiçg
hydrantOw w poziomie obejmuje caa powierzchniç garau; minimalna wydajno6 poboru wody
mierzona na wylocie prdownicy powinna wynosiC 1,5 dm3!s; cinienie na zaworze odcinajcym
hydrantu powinno zapewniaO wyej okreIonawydajnoO z uwzglçdnieniem zastosowanej rednicy
dyszy prqdownicy, i byO nie mniejsze ni 0,2 MPa; pozostate wymagania j!w,

>> system sygnalizacji poaru w caym budynku — ochrona pelna; system podapzony w sposób
automatyczny, do systemu monitoringu poarowego z Komend Powiatowq PSP w Mielcu.
Centrala sygnalizacji po2aru usytuowana w pomieszczeniu teletechniki na poziomie -1 z
,,mikrofonem stra2aka”, z panelem wyniesionym do pomieszczenia obsiugi urzdzeñ
przeciwpo2arowych (pomieszczen le na poziomie 00),

>> d±wikowy system ostrzegawczy caym obiekcie z zapewnieniem jego dziaania przez co najmniej
0,5 h, pomieszczenie w którym znajdowaO sic bdq urzdzenia tego systemu wraz z ,,mikrofonem
stra2aka” (pomieszczenie teletechniki na poziomie -1) bcdzie wydzielone poarowo cianami I
stropem o kiasie co najmniej REI12O i zamkniçte drzwiami E160; dodatkowy ,,mikrofon straaka”
doprowadzony do pomieszczenia obsugi urzadzeñ przeciwpo2arowych na poziomie 00,

> instalacja automatycznego oddymiania strefy hail gownej wg opracowan stanowiacych zacznik
do niniejszego operatu — urza,dzenia sterujce systemem oddymiania usytuowane w
pomieszczeniu obsug i urzqdzeñ przeciwpoarowych,

>> klatki schodowe wyposa2one w urzdzenia stu±ce do usuwania dymu w postaci kiap dymowych,
których wymagana powierzchnia czynna oddymiania powinna wynoslO co najmniej 5% powierzchni
rzutu poziomego podlogi kiatki schodowej przy czym powierzchnia otworu pod kiape dymowq nie
mote byO mniejsza ni 1 m2; szyb d±wigu musi byO wyposa2ony w urzdzenia su2ace do
usuwania dymu w postaci kiapy dymowej, ktOrej wymagana powierzchnia czynna oddymiania
powinna wynosiO co najmniej 2,5% powierzchni rzutu poziomego podtogi szybu przy czym
powierzchnia otworu pod kiape dymowa nie mote byO mniejsza ni2 0,5 m2;pozostae wymagania
jak wy2ej;

> przeciwpoarowe kiapy odcinajace na przewodach wentyiacyjnych, uruchamiane przez system
sygnaiizacji po±aru, niezaienie od zastosowanego wyzwaiacza termicznego,

>> detekcja gazu propan-butan w garau
>> zasiiacze urzdzeñ przeciwpoarowych ziokalizowane w wydzieionym poarowo pomieszczen iu

teletechniki na poziomie -1 (pomieszczenie w ktorym znajdowaO sic bcdzie centrala sygnalizacji
poaru i urzftdzenia thwikowego systemu ostrzegawczego)

Dia zastosowanych urzdzeñ przeciwpoarowych naIey opracowaO projekty wykonawcze branowe,
które musz zostaO uzgodnione przez rzeczoznawcc ds. zabezpieczeñ ppo. niezaienie od projektu
budowianego. Nadto naie±y opracowaO na tym etapie szczegoowy scenariusz zdarzeñ w czasie poaru
okreiaja,py wspodziaanie wszystkich urzadzeñ I systemOw przeciwpo2arowych oraz pozostaych
systemów bezpieczeñstwa.

12. Wyposa±enie w ganice.
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Projekt budowlany zamienny budowy hail sportowej z czci basenow wraz z niezbdnymi
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Jedna jednostka masy rodka ganiczego mm. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w ganicach, prypaáU
bçdzie na ka2de 100 m2 powierzchni.

Wyposa2enie obiektu w ganice dostosowane go gaszenia po2arOw grup ABC, w pomieszczeniach
kuchennych zaplecz gastronomicznych AF.

13, Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatañ ratowniczo-ganiczych, a w
szczegOInoci informacje o drogach poarowych, zaopatrzeniu w wod do zewnçtrznego gaszenia
po2aru oraz o sprzcie slu±aLcym do tych dziatañ;

WydajnoO wody do zewnçtrznego gaszenia poaru powinna wynosiO mm. 20 dm3ls. Wydajno6 ta
zapewniona powinna byC z Co najmniej 2 hydrantów naziemnych o rednicy DN 80 kady,
usytuowanych w odIegtoci: do 75 m od budynku a drugi w odlegtoecm do 150 m. OdIegtoc5 pomdzy
hydrantem a budynkiem nie mniejsza ni± 5 m. Dia sie wodocia,gowej przeciwpoarowej nale2y
opracowaC projekt wykonawczy uzgodniony przez rzeczoznawcç ds. zabezpieczeñ ppo.

Do budynku wymagana jest droga poarowa. Dia drogi po2arowej musza byO spetnione nastQpuja,ce:

> droga po±arowa powinna przebiegaO wzdlu2 dtu±szego boku budynku w odIegtoci od 5 do 15 m
od ciany budynku
droga poarowa powinna zapewniaO mo2Iiwo6 przejazdu bez zawracania bd± powinna byO
zakoñczona placem manewrowym 0 wymiarach 20 x 20 m lub innym rozwi,zaniem
u mo2liwiajçym nawrócen ie pojazd u
najmniejszy promieñ zewntrznych tukOw drogi wynosiO powinien co
najmniej 11 m,

> mm. szerokoO drogi po2arowej, na catej dtugoci obiektu oraz na odcinku 10 m przed i za
obiektem, musi wynosiO 4 m, a jej nachylenie podtune nie powinno przekraczaO 5%,

> pomiçdzy obiektem, a drog, poarow nie mogq, wystçpowaO state elementy zagospodarowania
terenu oraz drzewa i krzewy o wysokocm przekraczajcej
3 m, uniemoIiwiajce dostp do elewacji budynku za pomoc podnonikôw
i drabin mechanicznych.
wyjcia z obiektu, powinny mieO potczenie z drog, po2arowa,, dojciem
o szerokoci minimalnej 1,5 m m dtugoci nie wiçkszej ni 50 m, w sposOb zapewniajacy dotarcme
bezporednio lub drogami ewakuacyjnymi do kadej strefy po2arowej w tym obiekcie.

Droga poarowa przebiegaO bçdzie wzdtu ciany budynku pomiçdzy projektowana halq, a stadionem z
wjazdem z ul. Soiskiego m wyjazdem na ul. Kusocmnskiego oraz wzdtu2 ciany projektowanej hali od
strony ul. Kusocmnskiego z wyjazdem na t ulicç.
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Pro]ekt budowlany zamienny budowy hail sportowe] z czeáci basenow wraz z niezbdnymi
urzdzeniami budowlanymi. Mielec, ul Soiskiego 1.

14 CZSC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA - SPIS RYSUNKOW

NRRYS. NAZWARYSUNKU SKALA
AOl Rzut poziomu -1 — rysunek pierwotny 1 :200
A02 Rzut poziomu 0 — rysunek pierwotny 1 :200
A03 Rzut poziomu +1 — rysunek pierwotny 1:200
A04 Rzut poziomu +2 — rysunek pierwotny 1:200
A06 ELEWACJE — rysunek pierwotny 1:200

AO1A Rzut poziomu -1 czçO A — rysunek zamienny do AOl 1:100
AO1B Rzut poziomu -1 czO B — rysunek zamienny do AOl 1:100
AO2A Rzut poziomu 0 czO A — rysunek zamienny do A02 1:100
AO2B Rzut poziomu 0 czO B — rysunek zamienny do A02 1:100
AO3A Rzutpoziomu +1 czOA—rysunekzamienny doAO3 1:100
AO3B Rzut poziomu +1 czO B — rysunek zamienny do A03 1:100
AO4A Rzut poziomu +2 CZçO A — rysunek zamienny do A04 1:100
AO4B Rzut poziomu +2 czO B — rysunek zamienny do A04 1:100
A05 PRZEKROJ E-E - uzupethienie rysunku A07 1:100
A06 PRZEKROJ F-F - uzup&nienie rysunku A07 1:100
A07 ELEWACJE rysunekzamienny doAO6 1:100
A08 ELEWACJE rysunek zamienny do A06 1:100
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1. Przedmiotopracowania
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NINIEJSZY PROJEKT JEST UZUPELNIENIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO OBJTEGO DECYZJA
POZWOLENIA NA BUDOW NR 10812017 WYDANP, PRZEZ STAROST POWIATU MIELECKIEGO

ZAKRES ZMIAN

LP OPIS ZMIAN

INSTALACJE SANITARNE

1
Zrniana sposobu odprowadzania ácieków do kanaHzacji zewnçtrzne z uktadu grawtacyjnego, systernern
ttocznyrn. Zaprojektowane zostaty 4 przepompownie ciek6w pod klatkami schodowyrni na poziornie -1

2 Doszty 2 studzienki z zasuwarni burzowymi na kanalizacji podposadzkowej z czci basenowej

3 Na kanalizacji podposadzkowej doszty odcinki przelewowe.

Zrniana prowadzenia insta!acji kanalizacji pod posadzkowej i podstropowej w zwizku ze zrnianaranacji
pornieszczeñ.

Doszty dodatkowe podejcia kanaHzacji deszczowej w garau podziernnyrn w zwizku z wprowadzonyrni
dodatkowymi odwodnieniarni liniowyrni.

6 Usunito studzienkç schtadzajacz pornieszczenia wçzta ciepta.

7 Doszy rewizje w posadzce na kanalizacji sanitarnej podposadzkowej.

8 Zmiana sposobu ogrzewania w wybranych pornieszczeniach z grzejnikowego na ogrzewanie podogowe,

Rezygnacja z ogrzewania podtogowego w sali treningowej oraz w glOwnyrn boisku. Odeszta instalacja OP. o
pararn. 60/32°C.

Rozdzielono obiegi instalacji OP. na 2 odrbne rnajce swoje r6dto w porn. wçzta ciepta:
10 - obieg zasilajacy porn. basenowe;

- obieg zasilajacy poziorn -1 i tazienki przy boisku gtOwnyrn na poziornie 0.

11 Zrniana trasy prowadzenia instalacji podstropowych w zwizku z koordynacja rnidzybranow.

12
Wprowadzono dodatkowe korytka odwadniajce wokót basenów.

13
w zwizku ze zrnianaranacji niektórych pornieszczeñ sanitarnych - zrnieniono sposób prowadzenia instalacji
podposadzkowej.
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14 W niektOrych pornieszczeniach zmana typu grzejnika - dostosowanie do aranacji wnçtrz.

15 Dodatkowe odwodnienia liniowe w pornieszczeniach technicznych.

16 Dodatkowe wpusty odwodnienia dachu - instalacji kanalizacji deszczowej podcinieniowej.

17
cieki z pornieszczeñ gastronomicznych odprowadzono odrbnym ciiem - do planowanego w póniejszym
etapie separatora tuszczu.

18 Doszty grzejniki w dodatkowo wydzielonych pomieszczeniach.

19
Doszfa instalacja C.T. wysokopararnetrowa prowadzona przez pornieszczenie wçzta ciepta do podbasenia na
poziornie -1 oraz doszedl wez& basenowy przeniesiony z istniej4cego obiektu,

20
Doszly 2 cigi instalacji wody zimnej prowadzonej z porn. wodornierza poprzez podbasenie - na zewntrz -

su2ca do nawadniania i zasilania hydrantOw zewnçtrznych.

21 Doszedl zestaw hydroforowy w porn. wodornierzowyrn.

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

1 Zrniany tras prowadzenia kanatOw instalacji wentylacji w danych obszarach.

2 Zrniany wydajnoci central wentylacyjnych NW7÷NW20.

Dodatkowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW21-BU dia pornieszczeñ bufetu ziokalizowana w
porn. wentylatorni poz.÷2 (na etapie PB nawiew/wyciag z ukadu NW1 -HG-B).

Dodatkowa centrala wentylacyjna nawiewna N22-BU-T dla obszaru technologii kuchni ziokalizowana w porn.
wentylatorni poz.+2 (na etapie PB nawiew z ukadu NW1 -HG-B).

Zrniana typu centrali wentylacyjnej NW12-Pt.-OFF; projektowana centrala wentylacyjna podwieszana, na etapie
PB centrala wentylacyjna stojca z wyrniennikiern obrotowyrn; zrniana wydajnoci urzdzenia.

6 Zrniany dotyczce przyporzdkowania pornieszczeñ dia danych uktadów wyciqgowych EF.

7 Dodatkowy wentylator nawiewny EF T dla porn. TRAFO, czerpnia powietrza cienna.
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Dodatkowe ukady wentylacyjne nawiewne, wyciaowe EF GP dia pornieszczeñ przedsionków ppo.
ziokalizowanych na poz. -1; czerpnie/ wyrzutnie powietrza cienne, dachowe).

Dodatkowe ukady wentylacyjne EF UP- uzup&nianie powietrza w porn. kiatek schodowych z uwagi na poar;
dodatkowe czerpnie powietrza dia danych ukiadów (cienna, dachowa).

10
Dodatkowe ukady wentylacyjne NT dia pornieszczeñ rnagazynów na poz. -1; dodatkowe ukady wyci,gowe EF
T, wyrzutnie powietrza dachowe.

11 Dodatkowy uktad wyciaowy EF G dia porn, rnietnika na poz.0, wyrzutnia dachowa.

12 Dodatkowy ukad wyciowy EF T dia porn. rnagazynu sali treningowej na poz.-1, wyrzutnia dachowa.

13
Dodatkowy ukad wyciagowy EF T dia porn. elektrycznego, wydzielonego na etapie PW na poz.-1, wyrzutnia
dachowa.

INSTALACJE ZEWNTRZNE

1 Korekty w trasach prowadzenia instalacji zewnçtrznych.

2 Nowa instalacja ciepta technologicznego zasilajapa istniejce szatnie basenów zewntrznych.

3
UszczegOhwienie i zrniany odnonie nawizania sic projektowanych instalacji zewntrznych do instalacji
zewntrznych istniejcych, tj wody zirnnej, sieci solarnej.

Korekty przy ukadzie retencji, przyporzdkowanie kanatu retencyjnego w PB obstugujcego rniejsksie6
deszczowdo (w PW) kanau zapewniajcego retencjç dia instalacji zewntrznej deszczowej hali.

5 Dodatkowa instalacja zewnctrzna wodociagowa do podlewania terenu.
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2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastpujce dane:

• Podklady architektoniczno-budowlane
• Wytyczne technologii czci basenowej
• Warunki ochrony poarowej obiektu
• Normy, wytyczne projektowe
• DTR urzdzeñ

3. Opis obiektu
Kompleks nowoprojektowanej krytej ptywalni oraz hail sportowej-areny, hail treningowej z zapieczami powstaje
w miejscu istniejcej hail. Istniejcy obiekt podlega rozbiórce.
W ramach inwestycji projektowana jest hala basenowa z widowni na 506 osôb, hala widowiskowosportowa z widowni
na 3500 osób z zapieczem/ pokojami dia sçdziôw I trenerów, sala treningowa, sitownia, squash, zespofy szatni I
natryskOw dia hail basenowej, sportowej I treningowej oraz czç6 administracyjno-socjaina z foyer i sai’ konferencyjn.
W przyziemiu I podbaseniu ziokaiizowano niezbçdne pomieszczenia techniczne, magazynowe.
Obiekt zasliany bdzie w media, tj ciepo, wodç, oraz odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej I deszczowej z
prowadzonej w pobIiu istniejcej infrastruktury na podstawie warunków przyczenia odpowiednich dysponentôw sled,
Zrôdtem ciepla bdzie projektowany wQzet wymiennikowy zasilany z sled MPEC produkujcy ciepto na potrzeby
instalacji centrainego ogrzewania grzejnikowego, podogowego, ciepta dia wymiennikOw basenowych oraz nagrzewnic
wentyiacyjnych. Zasilanie w wod, rozdziat I gtOwny pomiar wody odbywaO si bdzie w wydzielonym wewnçtrznym
pomieszczeniu wodomierza. Woda przeznaczona bçdzie na potrzeby bytowo-socjalne, basenowe oraz na potrzeby
p.po obiektu. Odprowadzenie cieków sanitarnych, bytowych I technoiogicznych poprzez standardowy system
kanaiizacji wewnçtrznej. Odwodnienie dachôw poprzez system podcinieniowy.
Komfort uytkowania, zapewnia projektowana instaiacja wentyiacyjna, obiekt podzielony bdzie w zaIenoci od funkcji
pomieszczeñ w odpowiednie ukady wentyiacyjne.

4. Zewntrzne przylcza sanitarne

4.1. Przylcz i instalacja zewnçtrzna wody zimnej
Przytcz wody zimnej zostanie wykonany zgodnie z WT nr TWK 201/WAR/180/2016 z dnia 20.12.2016 r. wydanymi
przez Miejskie Przedsiçbiorstwo Gospodarki Komunainej Spôtka Z 0.0.

Miejscem wtczenia projektowanego przycza wody zimnej bçdzie wodocig DN300 (wodoci z rur eiiwnych) w uiicy
Biernackiego. Wtftczenie przytqpza do istniejftcej sled wodociaowej naIey wykonaO poprzez monta na sled trójnika z
odejdiem DN200.
Przewody wododiqgowe prowadzió w grundie posiadajcym odpowiedni nonoC iub z uwzgIdnieniem wymiany
gruntu. Przytcz wykonaó z rur PEHD PE100 RC. Na przytczu oraz w miejscu wtczenia przytcza naiey zamontowaO
zasuwç oddinajc bezdawicow miçkkouszczeiniona epoksydowan od wewntrz I zewnatrz. Zasuwç wyposa±yO
w obudow teieskopow oraz skrzynk uIiczn do zasuw. DtugoO obudowy dopasowaá do wysokoci posadowienia
wodociu. Przewody wodociaowe naiey prowadziO w zagbieniu uwzgidnIajçym gtbokoO przemarzania gruntu.
W przypadku zmniejszenia przykrydia przytcza, naiey stosowaO ociepienie.
Zgodnie z WT dinienie w sled wododiowej w miejsdu wtpzenia wynosi okoto 0,45 — 0,5 MPa.
Dia potrzeb obiektu projektuje sic instaiacjç wody zimnej uytkowej zasilanej z sled wododiowej. Wejcie przytcza
wodociaowego znajduje sic na poziomie -1 w pomieszczeniu wodomierza, Przejdie przez dianc wykonaO jako
szdzeine, za pomocq. tañcucha uszczeIniajcego. Przytcz zakoñdzyO w pomieszczeniu wodomIerza zasuw DN200,
Na projektowanym przyçzu oraz w miejscu wtczenia zastosowano zasuwç oddinaj4d kotnierzow wraz
z potczeniami konierzowymi zabezpieczonymi przed przesuwaniem, odpowied nb:

— W miejscu wtczenia: zasuwç kotnierzow4 DN300 wraz z polqpzeniem kotnierzowym DN300
z zabezpieczeniem przed przesuniçdiem przeznaczone do rur wykonanydh z eiiwa;

- Na przytczu: zasuwç kotnierzow DN200 wraz z pot4czeniem kotnierzowym DN200 z zabezpieczeniem przed
przesunicdiem przeznaczone do rur wykonanych z FE.

Materiaty uyte do budowy przytczy wodociaowych musza posiadaO aktuaine atesty PZH dopuszdzajftde je do
kontaktu z wodpitnoraz zapewniaO szczeinoO I wytrzymatoO mechaniczn.
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Zewn?trzna instalacja wody zimnej
Z projektowanego rozdzielacza wody zimnej, znajdujqpego sic w pomieszczeniu wodomierzowym, bçdzie zasilana
istniejca zewnçtrzna instalacja wody zimnej. W pomieszczeniu wodomierzowym naIey wykonaO przejcie
kotnierzoweDNl00 na PE DN11O. Przejcie przez cianç budynku wykonaO jako szczelne, za pomoc añcucha
uszczeIniajcego. Na projektowanych odcinkach zastosowano zasuwe odcinajc, konierzow wraz z poczeniami
kolnierzowymi zabezpieczonymi przed przesuwaniem: w miejscu wtczenia projektowanego zasilania instalacji do
istniejcej instalacji: zasuwa kotnierzowa DN 100.

Zewntrzna instalacia hydrantowa
Z projektowanego rozdzielacza wody zimnej, znajdujacego sic w pomieszczeniu wodomierzowym projektowanego
obiektu, bçd zasilane hydranty zewnctrzne, Zasilanie hydrantOw zewntrznych, bcdzie prowadzone na poziomie -1
projektowanego budynku.
Na projektowanych odcin kach zastosowano, odpowiednio:

- Zasuwy odcinajce, kotnierzowe DN8O, montowane wraz z hydrantami zewnçtrznymi
- Hydranty zewnctrzne, nadziemne DN8O.
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Schemat ideowy instalacji wody zimnej dia projektowanego obiektu
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Zewntrzna instalacja nawadniania
Z projektowanej instalacji zewnçtrznej wody zimnej oraz hydrantOw zewnçtrznych, zostao zaprojektowane zasilanie
hydrantów ogrodowych. Zastosowanie hydrantów ogrodowych umoIiwia wykorzystanie wody wodocigowej do
podlewania roIinnoci na terenie projektowanego obiektu.
Na projektowanych odcinkach instalacji nawadniania, zastosowano:

- W miejscu wtczeñ projektowanych zasilañ z projektowanej instalacji hydrantowej: zasuwy kotnierzowe
DN50wraz z potczeniami kotnierzowymi zabezpieczonymi przed przesuwaniem oraz zasuwa kotnierzowa
DN40

- Hydranty ogrodowe dia przewodu zasiIajcego dz32 mm

Materialy
Elementy zewnçtrznej instalacji wodociagowej, które mog s stykaá bezporednio z wod pitn powinny byO
wykonane z materialOw nie wptywajcych ujemnie na jakoO wody i mieO wiadectwo dopuszczenia do stosowania
wydane przez jednostk upowanion ministerstwa zdrowia.

Przycz oraz przewody instalacji zewntrznej wodociaowej nale±y, wykonaO z rur PEHD PE100 RC trójwarstwowych,
w kiasie cinieñ mm. PN1O.

- rednice przewod6wwodociowych: dz—200, 125, 110,63,32
- zgodnoO wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4, potwierdzona przez niezaIeny mnstytut
- ksztattki naIey wykonaO z PEHD 100 do zgrzewania doczotowego.

Ksztattki eIiwne kotnierzowe wykonane z eIiwna sferoidalnego EN-GJS 500-7w klasie cinieñ mm. PN1O.
- z zewn4trz I wewnfttrz epoksydowane
- wykonanie wg PN-EN 545:2010
- uszczelnienia potczeñ elastomerowe EPDM
- nakretki oraz ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej

W zakresie warunkOw technicznych wykonania I odbioru przytczy wodociagowych naIey stosowaO si do wymagañ:
- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt nr 3 — COBRTI INSTAL — 2003 r;
- PN-B-10736 — Wykopy otwarte dia przewodów wodociowych I kanalizacyjnych, Warunki techniczne

wykonania;
- PN-B-1 0725— Wodociagi, przewody zewntrzne. Wymagania i badania.

Prôby hyd rauliczne, ptukanie przewodOw wodociggowych
Sprawdzenie szczeInoci potczeñ przewodów wykonaO przed zasypaniem ich ziemi zgodnie z wymaganiami PN-EN
805:2002. Cinienie prObne przy badaniach przewodu na szczeInoO wynosi 1 ,5x w stosunku do cinienia roboczego.
Rurocii poddaO próbie na cinienie 1,0 MPa. Rurocii z PE przed oddaniem do eksploatacji podIegajdokadnemu
przeptukaniu czyst woda przy szybkoci przeptywu dostatecznej dia wyptukania wszystkich zanieczyszczeñ
mechanicznych. NaIey wykonaO dezynfekcj przewodów. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociag naIey ponownie
dobrze przeplukaO czyst wod I wykonaO analizç bakterioIogiczna Po stwierdzeniu dobrej jakoci wody wykonany
przewód mote byO oddany do eksploatacji.

4.2. Przylqcz i instalacje zewnçtrzne kanalizacji sanitarnej
Projektowany budynek podzielony zostat funkcjonalnie na instalacje z bezporednim odprowadzeniem ciekôw z czci
technologicznej basenu, cieków pozbawionych fekaliOw oraz na instalacje odprowadzajce cieki z hail zawierajce
cieki fekaine.
cieki z basenu odprowadzane bdtrzema przytczami bezporednio do studni lokalizowanych na projektowanej sled
KS. Odprowadzanie ciek6w z basenu odbywaO sic bcdzie grawitacyjnie, wewnrz hail instalacje prowadzone pod ptyt
fundamentow4, na zewntrz przytcza prowadzone na gtçbokodi -5 poni±ej poziomu 0 budynku. Przewody
odprowadzenia grawitacyjnego zabezpieczone zostan przed moIiw cofk ciekOw w przypadku spitrzenia poprzez
monta na instaiacji wewnçtrznej w budynku automatycznych zaworOw zwrotnych.
Hala natomiast podzieiona zostata na cztery obszary odprowadzenia ciek6w wewntrznych, kady obszar
odprowadzania wyposaony w przepompownie ciekOw, ziokaiizowanych pod kiatkami schodowymi budynku
odprowadzajcych cieki w sposôb dinieniowy, zgodnie z czçdi4 rysunkow do zewnçtrznej instaiacji kanaiizacji
sanitarnej I daiej do projektowanego kanatu sanitarnego.
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Instalacje wewnçtrzne podzielone zostay dodatkowo na instalacje zbierajce cieki z pomieszczeñ pozomu -1, oraz
cieki z poziomOw wy±szych, cieki z poziomu -1 zabezpieczone s przed cofkzaworem zwrotnym.
Cay uktad potczony zostat w przewody przelewowe umoIiwiajce wzajemne rezerwowanie si przepompowni,

OST\JVJ Q\J1iAW1M
Cu

Istniejc sieO kanalizacji sanitarnej koliduj4cej z projektowanym budynkiem naIey przetoyO, (wykonaó nowy odcinek).
Przy wykonywaniu sieci naIey stosowaá sic do warunkOw technicznych wydanych przez Miejskie Przedsicbiorstwo
Gospodarki Komunalnej SpOtka z 0.0

Projektowana jest sieO o rednicy DN 500 I dtugoci — 147 m. SieO wykonaO z rur kamionkowych oraz studni
betonowych

Bilans cieków z rjrojektowaneqo obiektu
Technologia basenowa

Zgodnie z wytycznymi podanymi w technoogii basenowej zrzut jednorazowy, tj. spust wszystkich basenOw do
kanalizacji przewidywany jest raz na rok w iIoci ok. 1 650m3.

Schemat ideowy projektowanej kanalizacji
I. S0LSKEG
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Maksymalny wydatek zrzutu poptuczyn z filtrów wynosi Qmax = 157 m3/h. Filtry ptukane s w godzinach nocnych.
Doktadny czas I czçstotIiwo6 plukania filtrôw zostanie ustalony w czasie rozruchu technologicznego. j. Kady filtr
ptukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu.
IIoci poptuczyn z filtrów:
Obieg 1(4 x filtr 01800) —4 x 17 m3 x 2(157 m3Ih, zrzut w ciagu 8 minut)=136 m3
Obieg 2 (2 x filtr 01800)— 2 x 17 m3 x 2 (157 m3/h, zrzut w ciu 8 minut)=68 m3
Obieg 3 (3 x filtr 01800) —3 x 17 m3 x 2 (157 m3/h, zrzut w cis,gu 8 minut)=102 m3 W

Obieg 4 (1 x filtr 01000)— 1 x 5.5 m3 x 2 (37 m3/h, zrzut w ciu 8 minut)=1 1 m3
Obieg 5 (2 x filtr 01000) —2 x 5.5 m3 x 2 (37 m3Ih, zrzut w c,gu 8 minut)=22 m3

t.cznie 339 m3/tydz.

• Zrzut ciek6w z hail — cieki socjalno-bytowe
Zgodnie z podziatem na strefy projektowane s4cztery przepompowni ciekOw
Strefa 1 — Suma DU = 165,5 dm3/s >QsO = 12,86 dm3/s 46,31 m3/h, przeplyw obiiczeniowy wody Qw = 2,36 I/s
Strefa 2— Suma DU = 27,5 dm3/s >QsO 5,24 dm3/s 18,9 m3/h, przeptyw obliczeniowy wody Qw 1,14 I/s
Strefa 3 — Suma DU 195,2 dm3/s =>QO 1 3,97dm3/s 50,3 m3Ih, przepfyw obliczeniowy wody Qw = 2,96 I/s
Strefa 4 — Suma DU = 52 dm3/s =>QsO = 7,21 dm3/s = 25,96 m3/h, przeptyw obiiczeniowy wody Qw = 1,97 I/s

Przytpcza kanalizacji sanitarnel wraz z instalacjp zewntrzn
Dia zachowania jednoIitoci materiatu przytqçz kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami wykonaO z rur kamionkowych
studni betonowych. Zgodnie ze schematem I opisem j.w projektowanych jest piçO przytczy kanalizacji sanitarnej.
Trzy przytcza odprowadzajce cieki z basenOw oraz dwa potczone z instaIacj, zewntrzna odprowadzaj cieki z
hail gównej. Przytcza odprowadzajce cieki technologiczne z podbasenia oraz cieki z posadzki wokOi basenów
odprowadzone bçd grawitacyjnie do studni zamontowanych na sled KS. Prowadzenie przewodów na poziomie -5 m
poniej poziomu 0 wykonywaá w wykopie otwartym zabezpieczonym poprzez obudowy szalunkowe.
Pozostate dwa przylcza odprowadzaj cieki zarówno z hail gtOwnej, czci socjalnych hail, basenu oraz innych
zawierajcych fekalia. Zgodnie ze schematem nastapit podziat hail na instaIacj I przytcz prowadzony od strony ul.
Soiskiego oraz przytcz I instaiacja zewntrzna od strony ul. Kusociñskiego.
Odprowadzenie cieków przylczami oraz zewntrzna instaiacjw systemie grawitacyjnym.
Bezporednie podejcia z budynku, przynaIene do danych uktadów instalacyjnych, prowadzone do studni
zewntrznych wykonane bcdaL jako cinieniowe, rozprçenie cieków nastapi bezporednio przed studni poprzez
poszerzenie rurocia,gu ttocznego.

Roboty montaowe
W zakresie warunków technicznych wykonania I odbioru sled przytczy kanalizacji sanitarnych stosowaO si do:

• WT wydanych przez MPGK w
• Warunki TechnIczne Wykonania I Odbioru Sled Kanahzacyjnych , zeszyt nr 9— COBRTI INSTAL — 2003
• PN-EN 1610 ,,Budowa I badania przewodôw kanahzacyjnych”;
• PN-EN 752 ,,Zewnçtrzne systemy kanalizacyjne”;
• PN-B-1 0736 ,,Wykopy otwarte dia przewodOw kanahzacyjnych I wodocia,gowych”.
• PN-EN 476 ,,Wymagania ogóine dotyczce elementôw stosowanych w systemach kanaiizacji deszczowej I

sanitarnej”;
• Wymagañ montau rur podanych przez przyjçtego do reaiizacji dostawcy kompietnego systemu

kanalizacyjnego.

Próby I badania
• Prôba na eksfiitracjç:

PrOb przeprowadziO odcinkami o dtugoci rôwnej odiegtoci midzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sic zakrycie
obsypk cafych ruroci6w przed wykonaniem prOby szczeinoci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byO
doktadnie zaIepione przy pomocy balonu gumowego, korka iub tarczy odpowiednio uszczeinionych oraz
zamocowanych w sposôb zabezpieczajcy ztapza podczas prOby. Podczas próby poziom zwierciadta wody gruntowej
naiey obniyO mm. 0,5m poniej dna wykopu. Poziom zw. wody w studzience powyej powinien mieC rzcdnni±szo
mm. 0,5m w stosunku do rzdnej terenu przy dolnej studzience, 0 napetnienlu przewodu wod I osiniçdiu poziomu
w studzience gOrnej poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad górn krawçd± otworu wyiotowego, naIey przerwaO
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dopyw wody w ten sposób catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawiO przez godzinQ w celu naIeytego
odpowietrzenia ustabilizowania sic poziomu wody w studzience. Czas trwania prOby: 30 mm. —odcinek do 50 m 60 mm,
— odcinek powyej 50m. Po tym czasie podczas trwania prOby szczeInoci nie powinno byO ubytku wody w studzience
gOrnej.

PrObe na mnfiftracjc
Probe przeprowadziO odcinkami o dtugoci rOwnej odIegfoci midzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcziçkcie
obsypk calych rurociqgOw przed wykonaniem prOby szczeInoci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byO
dokiadnie zaIepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy, odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposOb zabezpieczajcy z,cza podczas prOby. Podczas prOby poziom zwierciada wody gruntowej
naIey podnieO mm. 0,5m powyej dna wykopu. Zlcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o
specjalnej konstrukcji posiadaj dziatanie dwustronne o jednakowej jakoci, tj. zabezpieczaj, szczeIno6 w obu
kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).
W zakresie prOb obowizuje norma PN-EN161O:2002 “Budowa I badania przewodOw kanalizacyjnych”.
CatoO robOt wykonaá zgodnie z projektem wykonawczym, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9 - COPRTI INSTAL - 2003r.
PN-B-1 0736 — ,,Wykopy otwarte dia przewodOw wodocia,gowych I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

4.3. Przytcz i instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie ciek6w deszczowych I roztopowych naIey wykonaO zgodnie z WT nr DZE-DM.7021.1.61.2016 z dnia
1 8.11.2016 wydanymi przez Gmmnc Miejsk Mielec.

Zakres prac:
o Przebudowa istniejcej sieci koIidujcej z budynkiem wraz z zwiçkszeniem jej rednicy do Dz1000mm. Zgodnie

opisem wtczenie do istniejcych sled ( przyjçto sieci Dz800 betonowe) poprzez potczenia kielichowe
z obetonowaniem zczy.

• Przy nawizaniu sic do wylotu z uwagi na bIiskoO niecki basenowej naIey odpowiednio zabezpieczyO nieckç I
wykop. Dodatkowo w rejonie wtqpzenia funkcjonuj istniejce instalacje obstugujce baseny zewnetrzne, zasilanie
w wode natryski, odprowadzenie wody z basenu, wpusty cieek przy basenie. Scie±ki wykonane z kostki
brukowej. NaIey przewidzieO demonta z ponownym odtworzenie istniejcych instalacji, cieek zapewniaj
dotychczasowe funkcjonowanie instalacji.

• Wykonanie demontay, istniejcych sanitarnych instalacji zewnçtrznych, sled, przyczy koliduj4cych
z projektowanymi sieciami, przytczami I mnstalacjami w obrebie terenu objçtego zakresem opracowania, do
obszaru wyznaczonego przez Imniç 2m odsuniçtq od zewnçtrznego obrysu fundamentOw. Przez demonta
rozumie sic catkowite usuniccie instalacji podziemnych, z utylizacja,, wywiezieniem poza obszar budowy,
wykonaniem zabezpieczeñ, zaIepieñ na stykach instalacji istniejcych czynnych z instalacjami demontowanymi.

• Przycza kanalizacji deszczowej wraz z zewnctrznmnstaIacj. Zgodnie z projektem projektowane sdwa systemy
odprowadzenia wOd deszczowych, jeden od strony ul. Soiskiego z wtczeniem do projektowanej I
przebudowywanej sled KD. Drugi system analogiczny , ziokalizowany od strony ul. Kusociñskiego z przytczem
przechodzçym przez ulice Kusocmnskiego. Przytcza naIey wykonaO metod przewiertu kontrolowanego zgodnie
z decyzj DZE-DM.7230.1 .7.2017.

o Instalacje dodatkowe. W zakresie zewnctrznych instalacji deszczowych wchodz dodatkowo cztery
przepompownie wOd deszczowych, dwie ziokalizowane w garau podziemnym z wyprowadzeniem kolektorem
ttocznym do projektowanych instalacji zewnctrznych.

• Dostosowanie istniejcych wtazOw na studniach istniejcych w terenie projektowanym do nowych nawierzchni I
uksztattowania terenu.

Obszar objçty opracowaniem podzielono na dwie ziewnie.
Ziewnia nr 1 dla obszaru znajduj4cego sic od strony ulicy Soiskiego do potowy obszaru projektowanego obiektu —

odprowadzenie wOd opadowych I roztopowych do sled kanalizacji deszczowej od strony ulicy Soiskiego.
Ziewnia nr 2 od potowy obszaru projektowanego obiektu w kierunku ulicy Kusocinskiego — odprowadzenie wOd
opadowych I roztopowych do sled kanalizacji deszczowej od strony ulicy Kusocmnskiego.
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Rodzaj nawierzchni F F i.p Fzred p n
m2 ha- ha - -

DachyobiektOwkubaturowych 6216 0,62 0,80 0,50 - -

Drogi, parkingi 2471 0,25 0,85 0,21 - -

Chodniki (kostka brukowa) 2377 0,24 0,75 0,18 - -

Powierzchnie biologicznie czynne 981 0,10 0,15 0,01 - -

Powierzchnia z ekokraty 337 0,03 0,20 0,00 - -

Razem 12832 1,24 0,73 0,91 0,97 6
Powierzchnia catkowita — 1,24 ha, redni wspOfczynnik splywu ip =0,73, wspólczynnik opOnienia cp0,97, powierzchnia
zredukowana wynosi Fzred 0,91 ha, Sptyw deszczu nawalnego,dla q = 150 dm3/s ha,
Qdmax q F qip 131,3 [dm3ls]
(p=20%, raz na piçO at, w czasie trwania deszczu rOwnego 15 mm dia opadu do 800 mm)
Splyw deszczu obliczeniowego da q=1 5 I/s ha,
Qobi q F qJp= 13,1 [dm3ls].
Zgodnie z WT wydanymi przez Gminç Miejsk w Mielcu wtczenie projektowanej kanalizacji deszczowej naIey
wykonaO poprzez studni rewizyjn, a rednica ruroci,gu ,,wtczeniowego” nie mote byC wiksza ni DN200. Dia
rednicy DN200 przyjçto przepustowo6 25dm3/s. Dia odwadnianego obszaru zaprojektowano retencjç kanatow
nadmiaru wód deszczowych.
Wymagany przeptyw do retencjonowania: Qret Qdmax — Qdmaxdop. = 131,3 — 25 = 106,3 dm3/s 6,38 m3/min.
Wymagana objçto6 do zretencjonowania wOd opadowych dia czasu 15mm wynosi 95,7m3.
Funkcj retencyjn petniO bçdzie caty system przewodOw oraz studzienek kanalizacyjnych.
Projektowana objtoáã retencji wynosi ok. 120m3.

Ziewnia nr 2
Rodzaj nawierzchni F F Fzred L_ “

m2 ha - ha - -

Dachy obiektów kubaturowych 6002 -

Drogi, parkingi 3007 -

Chodniki (kostka brukowa) 944 -

Powierzchnie biologicznie czynne 550 -

Powierzchnia z ekokraty 475 -

Razem 10978 1,1 0,75 0,82 0,98 6

Powierzchnia catkowita — 1,10 ha, redni wspOtczynnik sptywu qi =0,75, wspOlczynnik opónienia q0,98, powierzchnia
zredukowana wynosi Fzred = 0,82 ha. Sptyw deszczu nawalnego,dla q = 150 dm3/s ha,
Qdmax =q F qiq 121,7 [dm3Isl
(p=2O%, raz na piçO lat, w czasie trwania deszczu rownego 15 mm dia opadu do 800 mm)
Sptyw deszczu obliczeniowego dia q=15 I/s ha,
Qobi =q F qiq 12,2 [dm3ls].
Zgodnie z WT wydanymi przez Gmin Miejskq w Mielcu wt,czenie projektowanej kanalizacji deszczowej naIey
wykonaO poprzez studni rewizyjna a rednica ruroci,gu ,,wczeniowego” nie mote byO wiksza ni DN200. Dia
rednicy DN200 przyjçto przepustowoO 25dm3/s.
Dia odwadnianego obszaru zaprojektowano retencje kanatow nadmiaru wód deszczowych.
Wymagany przeptyw do retencjonowania: Qret = Qdmax — Qdmaxdop. = 121,7 — 25 = 96,7 dm3/s = 5,80 m3/min.
Wymagana objçtoO do zretencjonowania wOd opadowych dia czasu 1 5mm wynosi 87,03m3.
Funkcj? retencyjnpetniO bçdzie caty system przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych.
Projektowana objçtoô retencji wynosi ok. 98m3.
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Schemat ideowy projektowanej kanalizacji deszczowej

Za]oenia do doboru przepomowni wOd deszczowych qarau
Powierzchnie ziewni wjazdu do garau od strony ul. Soiskiego oraz ul. Kusocinskiego maj zbIi±on powierzchni
wynoszcq135 m2,

Obliczeniowa iIoO wôd deszczowych z powierzchni odprowadzanej do sieci kanalizacji deszczowej wynosi:

Ziewnia wzjadu:

____________________ _______

Rodzaj nawierzchni F F qi Fzred qi n
m2 ha- ha - -

Drogi, parkingi 135 0,01 0,85 0,01 -
- I

Razem 135 0,01 0,85 0,01 2,05 6
Powierzcnnia catkowita — 0,01 ha, redni wspótczynnik sptywu qi 0,85, wspótczynnik opó±nienia cp=2,O5, powierzchnia
zredukowana wynosi Fzred 0,01 ha. Sptyw deszczu nawalnego, dia q = 150 dm3/s ha,

ILSOLSKIEGO
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Qdmax q F qip 3,5 [dm3ls]
(p=20%, raz na piçO lat, w czasietrwania deszczu równego 15 mm dia opadu do 800 mm)
Spyw deszczu obliczeniowego dia q=15 I/s ha,
Qobi q F qq 0,4 [dm3ls].

Kady wjazd bçdzie posiadaf wasn przepompownie wOd deszczowych pKD1 oraz pKD2. Przepompownie wyposaone
w dwie pompy — w tym jedna jako rezerwowa.

SieO kanalizacji deszczowej
Z uwagi na kolizjç istniej4cej sieci kanalizacji deszczowej z projektowan inwestycja naIey przebudowaO kanat
deszczowy DN800. Przebudowywany kanat deszczowy wykonaO z systemu rur, ksztattek studni PEHD o rednicy
DN1000, zwiekszajc tym samym retencjç kanatow sieci. Wtczenia do istniejcych kanatów sieci deszczowej, naIey
wykonaO, na wlocie poprzez prefabrykowan studnie PEHD DN1600 z wyjciami D=l000mm, oraz na wylocie
polqpzenie kolanem poprzedzonym studni ekscentryczn PEHD DN100. Dia istniejcych rur kanalizacji deszczowej
betonowej, naIey wykonaO poczenie kielichowe z obetonowaniem zcza. Jako studnie rewizyjne projektuje sic
prefabrykowane studnie ekscentryczne PEHD DN 1000.

Przewody i ksztattki
Rury i ksztattki kanalizacji deszczowej w zakresie rednic nommnalnych do DN l600projektuje sic w ukadzie
grawitacyjnym z rur PE HD (polietylenu wysokiej gçstoci) dwuciennych, o spiralnej budowie, obustronnie gtadkich i o
sztywnoci obwodowej wynoszcej co najmniej SN8 Iub 4 KN/m2wg PN-EN ISO 9969,rury musz byO zgodne z PN-EN
13476-2 lub PN-EN 12666-1.
SztywnoO obwodowa rury badana zgodnie z PN-EN Iso 9969 nie moe byO mniejsza od wartoci sztywnoci
nominalnej. Do kadej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN EN-
10204:2006) zawierajapego wyniki badañ kontroli odbiorczej poniszych wtaciwoci.
Czas indukcji utleniania dia wyrobu gotowego (np. rury, ksztaitki) oznaczony w temp. 200’ C zgodnie z PN-EN 728 lub
ISO 11357-6 nie mote byO mniejszy ni 20 mm.
W trakcie oznaczania elastycznosci obwodowej zgodnie z PN-EN ISO 13968 nie mote dojO do spadku s[ty, pçkniçO
lub delaminacji scianki rury.
Rzeczywisty stopieñ odpornoci na uderzenie zewnctrzne (udarnoci TIR) badany wg PN-EN 744 nie mote byO wiçkszy
ni 10% (TIR 10%).
Scianka wewnctrzna rury musi byO w kolorze jasnym, utatwiajqpym inspekcjç na etapie eksploatacji sieci.
DIa kanatOw o rednicach DNl600mm potpzenia rur i ksztattek zaprojektowane s wytçznie w technologii spawania
ekstruzyjnego (spaw dwustronny Iub jednostronny spetniaja1cy wymagania dotyczce wytrzymatoci na rozciaganie
spoin ekstruzyjnych (maszynowych i rçcznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979 nie mote byO mniejsza ni 1800N),
gwarantujçego jego nieroztqpznoO oraz moIiwoO przenoszenia osiowych sit wzdtunych.

PrOby i badania
PrOba na eksfiltracjç:

Probe przeprowadziO odcinkami o dtugoci rOwnej odIeg]oci midzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sic zakrycie
obsypk catych rurociOw przed wykonaniem prOby szczeInoci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byO
dokiadnie zaIepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych orazzamocowanych
w sposOb zabezpieczajcy zta.cza podczas prOby. Podczas prOby poziom zwierciadta wody gruntowej naIey obniy6
mi 0,5m poniej dna wykopu. Poziom zw. wody w studzience powyej powinien mieO rzçdn nisz o mi 0,5m w
stosunku do rzçdnej terenu przy dolnej studzience, p0 napenieniu przewodu wod i osiniçciu poziomu w studzience
gOrnej poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad gOrn krawçd otworu wylotowego, naIey przerwaO doptyw wody i w ten
sposOb catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawiO przez godzmnç w celu naIeytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sic poziomu wody w studzience. Czas trwania prOby: 30 mi —odcinek do 50 m 60 mi — odcinek
powyej 50m. Po tym czasie podczas trwania prOby szczeInoci nie powinno byO ubytku wody w studzience gOrnej.

PrOba na infiItracj
Probe przeprowadziO odcinkami o dtugoci rOwnej odIegtoci midzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sic zakrycie
obsypk catych rurociqgOw przed wykonaniem prOby szczeInoci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byO
doktadnie zaIepione przy pomocy balonu gumowego, korka Iub tarczy, odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposOb zabezpieczajcy z]cza podczas prOby. Podczas prOby poziom zwierciadta wody gruntowej
naIey podnieO mi 0,5m powyej dna wykopu. Ztcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o
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specjalnej konstrukcji posadaj4 dziatanie dwustronne o jednakowej jakoci, tj. zabezpieczaj szczeInoO w obu
kierunkach (infiltracji i eksfiltracji), W zakresie prOb obowi4zuje norma PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”,

4.4. Przylcz I instalacje zewnQtrzne sieci cieplnej
Przytcz sieci cieplnej naIey wykonaO zgodnie z WT nr 10/349/2016 z dnia 7.11.2016 wydanymi przez Miejskie
Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z 0.0.

Zakres prac:
• Wykonanie demontay, istniejftcych sanitarnych instalacji zewnçtrznych, sieci, przyczy koIidujcych z

projektowanymi sieciami, przytczami i instalacjami w obrbie terenu objtego zakresem opracowania, do
obszaru wyznaczonego przez Iini 2m odsuniçtod zewnçtrznego obrysu fundamentOw.

• Wykonanie przyfcza z komory Ki do pomieszczenia wza ciepinego w projektowanym budynku wraz
z przebudow istniejcego rozdzielacza w komorze.

• Wykonanie zewnçtrznej instalacji cieplnej z budynku - z nawizaniem si do istniej4cej sieci 2xDN100
zasiIajcej w cieplo baseny zewnetrzne.

• Wykonanie zewnçtrznej instalacji cieplnej, 2xDN8O, z nawiftzaniem sic do istniejcej instalacji cieplnej solarnej z
uwagi na kolizjç z projektowanym budynkiem.

• Wykonanie zewnctrznej instaacji cieplnej, 2xDN5O, na trasie od projektowanego budynku, wyjcie istniejqçego
wçzla ciepinego w pomieszczeniu szatni. Instalacja wysokich parametrów. KoniecznoO wykonania nowej z
uwagi na kolizjç z projektowanym budynkiem oraz zty stan techniczny.

Zgodnie z warunkami przyczeniowymi zaprojektowano przycze ciep{ownicze do budynku z istniejcej komory K-i.
Przytcze o rednicy 168.3/250mm, oraz pozostate instalacje zewnctrzne cieptownicze wymienione w zakresie robót
wykonaO w technologil rur preizolowanych z rura’ przewodow staIow bez szwu ze stali P235 GH wg PN-EN 10216-2.
Rury preizolowane z instaIacj aIarmow impuIsow,
ródtem ciepla dia obiektu bçdzie projektowany wezet wymiennikowy zasilany z sieci MPEC produkujcy cieplo na
potrzeby instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, podlogowego, ciepta dia wymienników basenowych oraz
nagrzewnic wentylacyjnych.

Parametry techniczne:
• temperatura czynnika grzewczego w sezonie grzewczym - 120/60 C
• obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dia projektowanych budynków - 3460 kW
• rednica przycza 168.3mm, v=0,8m/s

• Przytcz cieptowniczy odcinek komora Ki — budynek wçzta: - rednica Dzi 68,3 /250
• Instalacja DN 100 — nawizanie sic do istn. instalacji basenowej - Dzi 14,3 / 200
• nstalacja DN8O — nawizanie sic do istniejcej instalacji solarnej, - Dz88,9 /160
• Instalacja DN5O — wymiana istniejcej instalacji wysokich parametrów zasiIajcych szatnie — Dz60,3 / 125
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Przebudowa istniejcej komorv K1
Przyjto catkowity demonta istniejcego rozdzielacza wraz z armatur.
Projektuje sic monta rozdzielacza DN150 z wyjciami 2xDN15O na halç MOSIR wykonanymi w tradycji z izoIacj
we{n grlO cm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Odciccie poprzez zawory preizolowane 2xDN15O poza
komor4. Dodatkowo z wyjciem nawizaniem sic do przyicza ciepinego dia Hotelu Polskiego, 2xDN5O, zawory
odcinaj,ce w tradycji montowane w komorze. Na instalacji naley zamontowaá spinkç oraz spusty.

Materiaty
Preizolowane rury I ksztattki stanowikonstrukcjç zespolon sktadajc sic ze stalowej rury przewodowej, umieszczonej
centrycznie w rurze ostonowej i izolacji cieplnej typu standard lub plus. Przyjçto rurç w izolacji typu standard, Rura
stalowa stosowana do produkcji rur preizolowanych musi byO atestowanrurstalowze stali gatunku P235GH(wg PN
EN 1021 6-2) bez szwu. Rury preizolowane proste o dt. fabrycznej 6,0 i 12 m wykonane s nieizolowanymi koñcami
stalowymi. Gotowe rury preizolowane winny spetniaO wymagania normy PN-EN 253, wszystkie w zakresie tolerancji
rednicy zewntrznej, odchylenia od wspótosiowoci, wytrzymatoci na cinanie w kierunkuosiowym i stycznym,
wartoci wspOtczynnika przewodzenia ciepta.
Producent rur preizolowanych winien posiadaO badania przeprowadzone zgodnie z obowizuj4c norm
wykazuj,ce, e wymogi okreone w wiw normie sspetnione.
lzolacja termiczna - pianka izolacyjna uyta do produkcji rur preizolowanych musi byO sztywn piank poliuretanowa
równomiernie wypelniajca1przestrzeñ miçdzy rurami na catej dtugoci, spetniajacft wymagania obowiazujcych norm,
wspOtczynnik przewodzenia ciepta max 0,029 W/mK, gçstoO pianki nie powinna byO mniejsza ni 60 kglm3. Ptaszcz
ostonowy stosowany w procesie produkcji rur I elementôw preizolowanych musi byO wykonany z polietylenu wysokiej
gstoci I musi spetniaO aktualne wymagania obowizujcych norm.
Rurocia,gi preizolowane przytcza cieptowniczego zostan wprowadzone do pomieszczenia wçzta ciepinego, gdzie
koñce rur zostan zabezpieczone koñcówkami termokurczliwymi.
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Schemat ideowy projektowanej instalacji grzewczej
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Przejcia rur preizolowanych przez cian zostan wykonane w gumowych piercieniach uszczelniajqpych oraz przy
zastosowaniu uszczelnieñ typu WGC.
Projektuje si przycz cieptowniczy w ukladzie samokompensacji. Wyduenia ciepine kompensowane bdft na
naturanych zalamaniach trasy typu ,,L” i ,,Z” i “U”. W strefach kompensacji stosowaO poduszki kompensacyjne
polietylenowe.
Projektowane s rury preizolowane wyposaone I dostarczone wraz z systemem alarmowym impulsowym.
Monta rur zespotu ZtCZy nale±y wykonywaO zgodnie z wytycznymi przyjçtego przez Wykonawcç systemu fur
preizolowanych.

Próby rurociciôw ptukanie
Odbiór potczeñ spawanych stanowi zwyke odbiOr czçciowy sled, do odbioru przedstawia sic potczenia spawane
niemalowane I nieizolowane, Po zakoñczeniu robOt spawalniczych wszystkie potczenia spawane naIey poddaO
badaniom. o wykonanlu prac spawalniczych I badaniu nieniszczcym spoin naey wykonaO wodnft prObç szczeInoci,
wartoO cinienia prObnego przyjmowaO 1,5 cinienia roboczego.
Kad4 mufç przed wypetnieniem piank naIey poddaO prObie szczeInoci z uydiem sprçonego powietrza
o nadcinieniu 0,2bar.Rurociagi preizolowane naIey dokadnie przepukaO co najmniej dwukrotnie P0 15-20 minut za
kadym razem przy zachowaniu maksymalnej prçdkoci wody w warunkach eksploatacyjnych.

5. Instalacje kanalizacji

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowany budynek podzielony zostat funkcjonalnie na instalacje z bezporednim odprowadzeniem ciekOw z czci
technologicznej basenu, ciekOw pozbawionych fekaliOw oraz na instalacje odprowadzajpe scieki z hali zawierajçe
cieki fekalne, Scieki z basenu odprowadzane bçd trzema przytqpzami bezporednio do studni lokalizowanych na
projektowanej sled KS, Odprowadzanie ciekOw z basenu odbywaO sic bçdzie grawitacyjnie, wewntrz hail instalacje
prowadzone pod ptyt fundamentow na zewnatrz przytcza prowadzone na gtçbokoci -. -5 poniej poziomu 0
budynku. Przewody odprowadzenia grawitacyjnego zabezpieczone zostan przed mo±iiw cofk ciekOw w przypadku
spictrzenia poprzez monta na instalacji wewnctrznej w budynku automatycznych zaworOw zwrotnych.
Hala natomiast podzielona zostata na cztery obszary odprowadzenia ciekOw wewnçtrznych, kady obszar
odprowadzania wyposaony w przepompownie ciek6w, ziokalizowanych pod klatkami schodowymi budynku
odprowadzaj,cych ècieki w sposOb cinieniowy, zgodnie z dzcdi rysunkow do zewnctrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej I daIej do projektowanego kanatu sanitarnego.
Instaiacje wewnctrzne podzielone zostaly dodatkowo na instaiacje zbierajce cieki z pomieszczeñ poziomu -1, oraz
cieki z poziomOw wyszych, cieki z poziomu -1 zabezpieczone sprzed cofkqzaworem zwrotnym.
Caty uktad potczony zostat w przewody przelewowe umoIiwiajçe wzajemne rezerwowanie sic przepompowni.
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Kanalizacja sanitarna bvtowa
cieki sanitarne odprowadzane bd do 4 przepompowni ciekOw, na rurocigu zaprojektowano zawOr zwrotny
zabezpieczajcy przed cofk ciek6w. Scieki bytowe z wyszych kondygnacji bçd bezporednio odprowadzone do
przepompowni ciekOw. 7 przepompowni cieki odprowadzane bd4 rurociiem ffocznym do projektowanych
studzienek rewizyjnych. W odIegoci l,0m od wczenia do studzienki przewidziano zwiçkszenie rednicy rurociagu.
Do instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzone bçd rôwnie skropliny z klimatyzatorów. Poziomy kanalizacyjne
prowadzone bd pod p{yt fundamentow, miedzy ptytami fundamentowymi, - mog byô obetonowane — prowadzone
w plycie fundamentowej, stropowej, oraz prowadzone p0 wierzchu cian stropOw.
Instalacja zaprojektowana zostata z systemu rur eIiwnych bezkielichowych, odpowiadajcych normie PN-EN 877:
2004/Al :2007/AC:2009 “Rury ksztattki z eIiwa, ztcza i elementy wyposaenia instalacji do odprowadzenia wôd
z budynków. Wymagania, metody badañ I zapewnienie jakoci”.

Kanalizacia sanitarna basenowa
cieki sanitarne z czci basenowej (spust ze zbiorników, cieki popluczne z filtrów, odwodnienia liniowe basenowe)
odprowadzane bçd3 ciagami na zewntrz do studzienek kanalizacyjnych. Scieki z 2 ciOw odprowadzajcych cieki
z poziomu -l przed wyprowadzeniem na zewnatrz zostan wyposaone w zawór zwrotny zamontowany w studni
rewizyjnej. Kanalizacja prowadzona bçdzie pod ptyt fundamentow. Ciag kanalizacji odprowadzajftcy cieki z
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odwodnieñ liniowych basenu prowadzone bd pod stropem podbasenia, a nastçpnie wprowadzone do najbIiszego
pionu kanalizacji basenowej.
Scieki agresywne z pomieszczenia korektora PH odprowadzane bçddo studni bezodptywowej.
Instalacja zaprojektowana zostaia z systemu rur eIiwnych bezkielichowych, odpowiadajcych normie PN-EN 877:
2004/Al :2007/AC:2009 “Rury i ksztattki z eIiwa, zcza i elementy wyposaenia instalacji do odprowadzenia wód
z budynków. Wymagania, metody badañ I zapewnienie jakoci”.

5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
Zatoenia:
Obliczenia instalacji odwadn iajcej system u kanalizacji deszczowej podcinieniowej wykonane zostaty w oparciu
o nastçpujce zatoenia:
Dia wustOw standardowych:
• miarodajne natenie deszczu 300 I/s*ha
• rednice przewodów 056mm — 0160mm,
• wspótczynnik sptywu — 0,80
Dia wpustOw I przelewOw awaryjnych — przeplyw z zaIenoci:
• miarodajne natenie deszczu 600 I/s*ha
• rednice przewodáw 056mm — 0160mm,
• wspótczynnik sptywu — 1,0

Qd WPA = [(600 I/s*ha x 1,0 x powierzchnia ha) — (300 I/s*ha * 0,8 x powierzchnia ha )] /10 000

Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane bdw systemie kanalizacji podcinieniowej, System
podcinieniowy sktadaO sic bcdzie z podgrzewanych wpustów dachowych oraz rurociów HDPE wraz z kszta{tkami
tqpzonymi poprzez zgrzewanie doczotowe, Wody opadowe z projektowanego budynku bçd w iIoci obliczeniowej ok.
Qd 160dm31s. Wody opadowe bcd odprowadzane za pomoc projektowanych kolektorów wtczonych zgodnie z
czçci rysunkow do ciagOw i studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie inwestycji. Przewiduje si wpusty
dachowe podgrzewane kablem elektrycznym. Na dachu przewidziano zastosowanie wpustów awaryjnych. Woda z
wpustów awaryjnych równie bçdzie odprowadzona systemem kana!izacji podcinieniowej — rury spustowe bcd
wyprowadzone przez cianç zewnçtrznftna przylegty teren.

5.3. Bilans cieków
5.3.1. Zrzut cieków z czØci basenowej
Zrzut jednorazowy czyli spust wszystkich basenów do kanalizacji 1 raz na rok w iIoci ok. 1 650m3,
Maksymalny wydatek zrzutu poptuczyn z filtrów wynosi Qmax 157 m3/h, Filtry ptukane sa, w godzinach nocnych.
Doktadny czas I czcstotIiwoO ptukania filtrów zostanie ustalony w czasie rozruchu technologicznego. Poptuczyny z
filtrôw zrzucane sa do kanalizacji sanitarnej. Kady filtr ptukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Pukanie nie moe
zostaO przerwane.
Iloci poptuczyn z filtrów:
Obieg 1 (4 x filtr 01800) —4 x 17 m3 x 2 (157 m3/h, zrzut w cigu 8 minut)=1 36 m3
Obieg 2 (2 x filtr 01800) —2 x 17 m3 x 2 (157 m3/h, zrzut w ciagu 8 minut)=68 m3
Obieg 3 (3 x filtr 01800) —3 x 17 m3 x 2 (157 m3/h, zrzut w ciagu 8 minut)=102 m3
Obieg 4 (1 x filtr 01000)— 1 x 5.5 m3 x 2 (37 m3/h, zrzut w ciagu 8 minut)=1 1 m3
Obieg 5 (2 x filtr 01000) —2 x 5.5 m3 x 2 (37 m3/h, zrzut w ciu 8 minut)=22 m3
t.a,cznie 339 m3ltydz

5.3.2. Zrzut ciekOw z hali
Zgodnie z podziatem na strefy projektowane sa,cztery przepompowni ciekOw
pKS1 — Suma DU = 27,5 dm3/s => QO = 5,24 dm3/s = 18,9 m3/h, przeptyw obliczeniowy wody Qw = 1,14 I/s
pKS2 — Suma DU = 165,5 dm3/s => QO = 12,86 dm3/s = 46,31 m3/h, przeptyw oblicz. wody Qw = 2,36 I/s
pKS3 — Suma DU = 52 dm3/s => QO = 7,21dm3/s = 25,96 m3/h, przeptyw obliczeniowy wody Qw = 1,97 I/s
pKS4 — Suma DU = 195,2 dm3/s > Q6 = 13,97dm3/s = 50,3 m3/h, przeplyw obliczeniowy wody Qw = 2,96 I/s
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6. Instalacjewody
Instalacja wodociowa na cele bytowe, technologiczne cele ppo bçdzie zasilana z zewntrznego wodociagu.
Miejscem wtczenia projektowanego przytcza wody zimnej bçdzie istniejcy wodociag DN300 z rur eIiwnych
przebiegajcy w ulicy Biernackiego.
Woda zimna zostanie doprowadzona do przedmiotowego budynku do pomieszczenia wodomierzowego projektowanym
przylczem o rednicy 0200mm z rur PEHD PE100 RC trOjwarstwowych PN10. Po wejciu przycza wodociagowego
do pomieszczenia wodomierza na poziomie -1 naIey wykonaO gtówny ukfad pomiarowy wody zimnej.

6.1. Instalacja wody hydrantowej
InstaIacj hydrantow wykonaO zgodnie z zatoeniami:
• Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewnçtrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpoarowej budynkOw, innych obiektOw budowlanych i terenOw (DzU. 2010.109.719)
• Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewnçtrznych i Administracji z dnia 24 Iipca 2009 r. w sprawie

przeciwpoarowego zaopatrzenia w wodç oraz drOg po±arowych (Dz,U. Nr 124 poz. 1030)
• oraz obostrzeniami wynikajcymi z wymagañ Inwestora i wytycznych p.po.

• Hydranty 52 — w podziemiu, w magazynach o powierzchni powyej 200 m2, oraz w pomieszczeniach wentylatorni
na poziomie +2,

• Hydranty 33— w garau,
• Hydranty 25 — w pozostatej czçci budynku.

Instalacja hydrantowa wewntrzna nawodniona, obejmowaO bçdzie swoj ochron ca powierzchni obiektu oraz
gara. Hydranty ziokalizowane bçd gOwnie w cigach komunikacyjnych, przy wyjciach ewakuacyjnych oraz
w miejscach zapewniajcych swym dziataniem pokrycie catej przestrzeni chronionego budynku.
Przyjçto jednoczesne dziatanie dwóch hydrantów 52 co najmniej przez 1 godzinç.
Instalacja hydrantowa wewnçtrzna swôj poczqtek ma w pomieszczeniu wodomierza na poziomie -1. Przewidziano
monta osobnego rozdzielacza DN15O wraz z armaturdIa instalacji hydrantowej. Zaprojektowano zestaw hydroforowy
dwupompowy (pompa gtówna oraz pompa rezerwowa) o parametrach: wydajnoO ok. 5 I/s oraz wysokoO podnoszenia
20 m. Zgodnie z § 25 pkt. 6 Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewnçtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.
U. Nr 109 poz. 719 z 201 Or.) na poziomie przyziemia zaprojektowano instalacjç w ukadzie obwodowym z odejciem do
poszczególnych pionów hydrantowych.
Zastosowano hydranty szafkowe (bçbnowe z wem gumowym pótsztywnym 25 i 33) z miejscem na ganicç o zasigu
ok. 30+3 m. oraz hydranty szafkowe (z wçem plasko skiadanym 52), równie z miejscem na ganicç, o zasiçgu 20+10
m — dia obszaru wentylatorni naIey wyposayO skrzynki hydrantowe w dodatkowe we,
LokalizacjQ hydrantOw oznakowaO zgodnie z PN. NaIey zastosowaO urzdzenia posiadajce aktualne certyfikaty
ONBOP.
InstaIacj wody do celOw ppo. projektuje si z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o
potczeniach gwintowanych/kothierzowych. Poziome odcinki przewodOw prowadzone bçd pod stropem
poszczegOlnych kondygnacji na typowej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu. Przewody prowadzone
w przestrzeni stropu podwieszonego (z wyqpzeniem przestrzeni technicznej). InstaIacj zaprojektowano jako
obwodowa, Przewidziano piony hydrantowe doprowadzajqpe wodç do hydrantów wewntrznych na wszystkich
poziomach. Gtôwne rurociagi wykonane bçd z rur o rednicy DN8O, podejcia do hydrantów 33 z rur mm. DN5O,
podejcia do hydrantu 25 z rur mm. DN25.
Skrzynki hydrantowe mocowane do konstrukcji cian Iekkich, niemogcych przenosiC ciçaru hydrantu
przeciwpoarowego, naIey mocowaO z wykorzystaniem odpowiednich podpOr mocowanych bezporednio do podtoa
Zawory hydrantowe montowaO na wysokoci 1,35±0,1 m od poziomu podhgi.
Celem zapewnienia odpowiedniego cinienia i wydajnoci instalacji hydrantów wewnçtrznych, zaprojektowano zestaw
hydroforowy.
Zestaw skiada sic z dwOch pomp pol4czonych rOwnolegle, zamontowanych na wspólnej ramie podstawy. Po stronie
ssawnej pomp znajduje si kolektor ssawny ze stali nierdzewnej, zawory odcinajce oraz cznik cinienia jako
zabezpieczenie przed suchobiegiem. Po stronie ttocznej znajduj sic: zawory zwrotne, zawory odcinajce, zbiornik
cinienia, przetwornik cinienia, manometr oraz kolektor ttoczny ze stali nierdzewnej. Pompa glOwna oraz pompa
rezerwowa z napçdem elektrycznym z szafzasiIajco-sterowniczo parametrach:

• Wydajno6 ok. 5 L/s,
• WysokoO pod noszenia ok. 20 m,
• Moc pompy gównej ok. 4 kW
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Zestaw hydroforowy bçdzie zamontowany w pomieszczeniu TO-i .07 Przytcze wody. JVUV”

vi VheCU

6.2. Instalacja wody zimnej, cieptej I cyrkulacji
Instalacja wody zimnej swOj poczatek ma w pomieszczeniu wodomierzowym. Gtówne przewody rozprowadzajce wodç
zimn prowadzone bçd4 nad stropem podwieszanym poszczegOlnych kondygnacji, gtówne piony w szachtach.
Rurociagi doprowadzajce wod do poszczegOlnych urzdzeñ rozprowadzone zostan w posadzce oraz bruzdach
ciennych. Na wszystkich odgatçzieniach, grupach stref naey zamontowaO zawory odcinajce oraz spustowe z
dostçpem eksploatacyjnym, szafkach, wnçkach przestrzeniach stropów podwieszanych.

Instalacja wody ciepiej cyrkulacji:
W projektowanym budynku przewiduje sic dwa rodzaje ciepej wody: 55°C + cyrkulacja oraz wodç ciepto temperaturze
38°C + cyrkulacja. Oba typy wody uytkowej przygotowywane bcd na odrbnych wcztach ciepta w pomieszczeniu
wçzta ciepta.
Woda 38°C bçdzie zasilaO baterie sanitarne funkcjonujqpe czasowo lub na fotokomorkc. Natomiast woda 55°C bcdzie
zasilaO pozostate punkty poboru cieptej wody.
Regulacja instalacji cyrkulacyjnej realizowana bcdzie za pomoc termostatycznych zaworOw cyrkulacyjnych. Instatacje
wody cieptej i cyrkulacji rozprowadzane bçd4 nad stropem poziomu -i i poziomu 0, a nastçpnie pionami w bruzdach
ciennych, bd z posadzki, doprowadzana bcdzie do poszczegOlnych przyborOw.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji naIey wykonaO z rur ze stali nierdzewnej gat. 31 6L, tczonych w systemie
zaprasowania wttaczanego. Przewody w systemie zaprasowania tczy6 za pomoc ksztattek z piercieniami
uszczeIniajcymi. Do zastosowania przyjO rozwizanie systemowe, bçdce w dostawie danego producenta.
Bezporednie podejcia do przyborOw prowadzone w bruzdach ciennych lub w posadzce - wykonaO z rur tienowo
sieciowanego potietylenu (PE-Xa) PN1O zgodnie z norm PN-EN ISO i5875-2 Systemy przewodOw rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej I cieptej, Usieciowany polietylen (PEX)”.

Instalacjc wody zimnej naIey zaizolowaO matami kauczukowymi. Instalacjç wody cieplej i cyrkulacji naIey zaizolowaO
otulinami z welny mineralnej w plaszczu aluminiowym. Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach ciennych naIey
izolowaO otulinami z pianek na bazie FE pokrytymi foliaochronn4- odpornymi na dziatanie zapraw murarskich.

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji naIey zaizolowaO zgodnie z ponisztabeI:

Tabela 1. Izolacja rurociac,ów
Lp. Rodzaj przewodu tub komponentu Minimalna gruboO izolacji cieplnej

1 rednicawewnçtrznado22mm 20mm
2 rednica wewnçtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 rednica wewnçtrzna od 35 do 100 mm rOwna rednicy wewnçtrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzce przez ciany lub stropy, 1,72 wymagañ z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Frzewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utoone w komponentach
1/2 wymagañ z poz. 1-4

budowlanych

6 Frzewody wg poz. 6 utoone w podtodze 6 mm

FrOba cinieniowa, ptukanie i dezynfekcja
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale±y przeprowadziO probe cinieniow wykonaO na cinienie 1,5 cinienia
roboczego - 0,9 MFa. Po przeprowadzeniu prOby cinieniowej, instalacjc naIey przeptukaO w celu usuniçcia
zanieczyszczeñ montaowych i zdezynfekowaO. Plukanie natey przeprowadziO przy pehiym cinieniu dyspozycyjnym,
calkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunictych korkach zaIepiajcych. Fo ptukaniu instalacjç
naIey napetniO wodflItrowantak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.
Do dezynfekcji uy6 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej w iIoci 200 mg/I.
Fo nap&nieniu przycza roztworem podchlorynu naIey go zatrzymaá w instalacji na 48 godz. Fo uptywie tego czasu
instalacjç przeptukaO czystwodtak diugo, a zacznie wyptywaO woda pozbawiona chloru. Nastçpnie wtadze sanitarne
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winny pobraé pr6bk wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wyników instalacjç mona
przekazaO do eksploatacji.

6.3. Bilans wody
• Do napetnienia basenôw I instalacji uzdatniania wody potrzeba ok, 1650 m3 wody wodociagowej. Wymagana

wydajnoO to ok. 18 m3Ih, przy napetnianiu basenu ptywackiego przez 72 godz.
• Obliczeniowe przepyw wody zimnej na cele bytowe (na podstawie iloci przyborow) — 12 m3/h
• Obliczeniowy przeptyw wody cieptej (55° I 38°C) (na podstawie iloci przyborów) — 10,8m31h
• Zapotrzebowanie wody do celów wew.j instalacji hydrantowej Q2 xl ,5 dm3/s 3,0 dm3/sr 10,8 m3Ih
• Zapotrzebowanie wody do celów ppo — zasilanie hydrantów zewnçtrznych Q= 72m31h.

Przeptyw maksymalny obliczeniowy przyjto sum z zalenoci:
Qw 0,15 Qgosp + Qp.po±

Qw = 0,15 x (18+12m31h) + 72 = 76,5 m3Ih > 22 us

7. Instalacja ogrzewania grzejnikowego, podlogowego oraz ciepta technologicznego i wody Iodowej
7.1. Zródtociepta
ZrOdtem ciepta dia projektowanych instalacji grzewczych bdzie projektowany wçzet ciepiny zasilany z miejskiej sled
cieplnej. Woda lodowa wytwarzana bçdzie przez 2 agregaty wody lodowej.
Wçzet ziokalizowany zostat na poziomie przyziemia w pomieszczeniu wzta diepla

7.2. Media i czynniki energetyczne
Instalacje w obiekcie:

• centralne ogrzewanie — grzejnikowe — T/T= 70/50°C,
• ogrzewanie podtogowe basenu — T/T= 38/33°C,
• ogrzewanie podtogowe pom. poziomu -1 I tazienek przy hali sportowej na poziomie 0 — T/T= 37/29°C,
• ogrzewanie podtogowe pom. w czçci basenowej na poziomie 0 I ÷1

— T/T= 35/27°C,
• ciepto technologiczne na potrzeby central wentylacyjnych — T/T 80/60°C,
• ciepto technologiczne na potrzeby wymiennikOw ciepta basenowych — T/T= 80/60°C.

7.3. Instalacja c.o. grzejnikowa
Opis przyjtych rozwipzañ dia instalacli centralnego oorzewania
lnstalacja co. grzejnikowego dia catego obiektu stanowi jednsekcjç, która obstuguje nastçpujape grupy pomieszczeñ —

pomieszczenia techniczne, klatki schodowe I hail, tazienki I czçci biurowo — socjalne, Obieg instaiacji co. projektowany
jest na moc Q = 100 kW.
lnstaiacja centralnego ogrzewania ma swáj poczatek na poziomie przyziemia -1 w pomieszczeniu wçzta ciepta pom. —

TC-1 .02. System ogrzewania zaprojektowano jako wodny, pompowy, dwururowy w uktadzie zamkniçtym. Parametry
czynnika 70/50CC,
Gtówne przewody rozprowadzajce instaiacji co. prowadzone bd pod stropem poziomu -1 I poziomu 0.
W obszarach, w ktOrych ziokalizowano grzejniki naley wykonaO piony sprowadzajc przewody do posadzki. Nastçpnie
naIey je rozprowadziO w uktadzie trOjnikowym do poszczegOlnych grzejników. Wiçksze grupy grzejnikôw zasilane sz
rozdzielaczy c.o. znajdujcych si w szafkach — wyposaonych w zawory odcinajce oraz zawOr rownowacy.

Rurociggi
Piony oraz gtówne przewody rozprowadzajce czynnik grzewczy zaprojektowano wg systemu rur stalowych
wQglowych o potczeniach zaprasowania wttaczanego lub z rur stalowych czarnych o potczeniach spawanych.
Przewody prowadzone w posadzce I w bruzdach ciennych naley wykonaO w systemie rur tworzywowych z rur
wielowarstwowych typu PE—XJAI/PE tczone na zaciskowe ksztattki z mosl4dzu odpornych na przenikanie tienu, z
warstw antydyfuzyjn.
Rurociai naiey prowadziO w posadzce w uktadzie trôjnikowym oraz izolowaO termicznie otulinami odpornymi na
dziatanie zapraw budowlanych. Rury prowadzone w bruzdach ciennych izolowane bçd otulin termoizoIacyjn
odporn4 na dziatanie zaprawy cementowo-wapiennej. Przewody do poszczegOlnych grzejnikOw naley prowadziO 0
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moIiwie najkrOtszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umoIiwienia prawidtowej pracy rurociagu ze wzglQdu na
rozszerzalnoO liniow.
Przejcia gtownych przewodOw przez przegrody o podwyszonej odpornoci ogniowej naIey prowadziO z uyciem
przepustów instalacyjnych 0 odpornoci ogniowej rOwnej odpornoci ogniowej ciany w stalowych tulejach ochronnych
o dwie dymensje wikszych od rury przewodowej. Piony prowadziO w sposOb zakryty, w bruzdach, szachtach lub
obudowach zgodnie z wymaganiami architektonicznymi. Przewody uktadaO na systemowych podporach przesuwnych i
statych, zawiesiach mocowanych do cian stropów z zachowaniem zasad kompensacji. Przewody naley prowadziO
ze spadkiem 3% w kierunku pomieszczenia wçzta ciepta.

Armatura
W projektowanej instalacji naley zastosowaO nastçpujc armaturç:
o reguIacyjn- regulacja instalacji odbywaO si bdzie poprzez regulatory cinienia rónicowego,
• odcinajc— w szafkach rozdzielaczowych projektuje sic mosine zawory kulowe, gwintowane,
• odpowietrzajc i spustowq - piony instalacji co. naley wyposayO w samoczynne zawory odpowietrzajce
dnl5 z zaworami stopowymi zaworami kulowymi 1/2”. W najwyszych punktach instalacji oraz w miejscach, ktOre
wynikaj z prowadzenia przewodów, a gdzie mog tworzyC sic poduszki powietrzne np. miejscu obejcia przeszkody,
naIey zamontowaá samoczynne zawory odpowietrzajce z zaworami kulowymi 1/2”. Ponadto instalacja
odpowietrzana bcdzie na grzejnikach poprzez odpowietrzniki rcczne. Armature spustow4 i odpowietrzaj4c naley
montowaO w miejscach dostçpnych do obstugi.

Zabezpieczenia po przejO instalacyjnych
Wymagania ochrony ppo. zostaty zawarte w oddzielnym opracowaniu.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si ognia i dymu w budynku projektuje sic zabezpieczenie przepustów
instalacyjnych. Przejcia przewodOw palnych przez przegrody oddzieleñ przeciwpoarowych (ciany, stropy) o
odpornoci ogniowej El 60 lub wyszej naley zabezpieczyO przy zastosowaniu systemowych rozwi4zañ posiadajçych
aprobaty techniczne. Dla przewodOw z tworzyw sztucznych do rednic projektuje si uszczelnienie przejO przez stropy i
ciany oddzieleñ poarowych za pomoc kotnierzy ognioochronnych. Kotnierze ogniochronne mog byO montowane na
zewntrz przegrody lub zabetonowane w niej.

Próby cinieniowe, ptukanie instalacii
Po zakoñczeniu montau rurociaOw, przed wykonaniem reg ulacji hyd raulicznej instalacj naIey dwukrotnie
skutecznie przepiukaO wod wodociow, Czynno6 te naley wykonywaO przy dodatniej temperaturze zewntrznej.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny byO catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejciowe cakowicie zamknicte.
Po zmontowaniu instalacji co. zawory odcinajce i wszystkie zawory przygrzejnikowe naley ustawiO w potoeniu
maksymalnego przeptywu, a nastcpnie instalacjç przeptukaO. Na 24 godziny przed rozpoczçciem badania szczelnoci
instalacja powinna byO wypetniona wod zimn i dokadnie odpowietrzona. W tym okresie naley dokonaO starannego
przegldu wszystkich elementOw instalacji oraz skontrolowaO szczeIno6 potczeñ przy cinieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowoci ztadu do podjçcia badania szczelnoci naley podnieO cinienie w
instalacji do co najmniej 1,5 x krotn warto6 cinienia roboczego tj. pprOb1 ,5 prOb, Iecz nie mniej ni 1 MPa przy
zamkniçtych zaworach odcinajcych przy wcle ciepta i przy zamknictych zespotach podtczeniowych do grzejnikOw.
CatoO gtOwnej prOby cinienia na instalacji, naIey przeprowadziO zgodnie z protokotem ,,Badanie odbiorcze
szczelnoci przewodOw przy uyciu zimnej wody w instalacji wewnçtrznej wykonanej z tworzywa sztucznego”. Probe
cinienia rOwnie mona wykonaO spronym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego.

7.4. Instalacja ogrzewania podtogowego
Instalacja ogrzewania podtogowego ma swOj pocztek w pomieszczeniu wczta ciepta na poziomie -1. lnstalacja
ogrzewania podtogowego zostata podzielona na 3 odrçbne obiegi:

• Obieg ,,OP1” ogrzewania podtogowego basenu, parametry - 38/33°C, Q=13,5kW.
• Obieg ,,0P2” ogrzewania podtogowego ogrzewajcego pomieszczenia na poziomie -1 oraz pomieszczenia

tazienek przy hali sportowej na poziomie 0, parametry - 37/29°C, Q=23,4kW.
• Obieg ,,0P3” ogrzewania podtogowego ogrzewajcego pomieszczenia przybasenowe na poziomie 0 oraz +1,

parametry - 35/27°C, Q=l9kW.
System instalacji ogrzewania podtogowego wodny, pompowy w systemie dwururowym.
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Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego utrzymywana bçdzie automatycznie. Maksymalna
temperatura wody ogrzewania podlogowego nie mote byO wysza ni + 45,000.

Zgodnie z PN-EN 1264 maksymalne temperatury podtogi grzejnej powinny wynoslO:
• strefa statego przebywania Iudzi 8F,max 29°C,
• strefa brzegowa 8F,max 35°C,
• tazienki (81=24°C) GF,max 33°C.

W opracowaniu wystpuj pomieszczenia, w ktOrych temperatura wewnçtrzna 28°C (s to mm. hala basenowa).
Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniu bdzie pokryte niezaIenie od formy utoenia obwodOw grzewczych. Forma
utoenia rur ma wptyw na rozdziat temperatury przy powierzchni podlogi I w pomieszczeniu.

Materiat rur, wykonanie
Przewody gtówne rozprowadzajce czynnik grzewczy do szafek rozdzielaczowych dia obiegu ,,0P2” I ,,0P3”
zaprojektowano z rur wg systemu rur stalowych wçglowych o pofczeniach zaprasowania wttaczanego lub z rur
stalowych czarnych o potczeniach spawanych. Ruroci,gi prowadzone bdft w bruzdach I przestrzeni sufitu
podwieszanego. Natomiast przewody gtOwne rozprowadzajce dia obiegu ,,OP1” (dla czci basenowej) zaprojektowano
z rur tworzywowych PE-Xa z bariertIenowwykonanz alkoholu etylowinylowego (EVOH) w celu zapobiegania korozji
elementOw instalacji I produkowane zgodnie z normPN-EN-ISO 15875,
Przy przejciach pionu przez strop naIey stosowaO tuleje ochronne z PE. Przestrzeñ miçdzy przewodem, atuIej
naIey wypetniO materiatem elastycznym zapewniajcym swobodny przesuw przewodu.
PtIe ogrzewania podlogowego zaprojektowano z rur tienowo sieciowanego polietylenu ( PE-Xa) zgodnie z normq PN
EN ISO 15875 “Systemy przewodôw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej I cieptej, usieciowany
polietylen (PEX)”, posiadaj4cych barierç tIenow wykonanz EVOH zgodnie z norma DIN 4726 zabezpieczonprzed
uszkodzeniami dodatkow zewntrznq powtok z PE. Instalacja ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur 17 x
2,0mm mocowane do podtoa przy pomocy systemowych spinek.

Rozdzielacze
W projektowanym obiekcie zastosowano rozdzielacze ze stall nierdzewnej 1” z przeptywomierzami (0 — 4 1/mm)
obstugujce ptle ogrzewania podlogowego. Rozdzielacze wyposaone s w zawór odpowietrzajacy, oraz obrotow
koñcOwkç do napetniania / opróniania z gwintem %“ z odciçciem doptywu. Podtczenie ptIi grzewczych: gwint 3/4” GZ
eurokonus. DIa poszczególnych pçtli na rozdzielaczu powrotnym zamontowaO naIey sitowniki. Rozdzielacze nale±y
montowaO w szafkach podtynkowych lub natynkowych — zgodnie z czçci rysunkow4. Wykonane s one z blachy
stalowej ocynkowanej, posiadaja, moIiwoO regulacji wysokoci I gtbokoci. Rozdzielacze umieszcza sic na poziomie
podtogi w zamkniçtych szafkach. Rozdzielacz zasilaja,cy umieszczony jest nad rozdzielaczem powrotnym.
Podstawowym zadaniem rozdzielaczy jest odpowiedni rozdziat strumieni wody do poszczegOlnych obiegOw instalacji
(wownic). W zaIenoci od Iiczby obiegôw stosuje sic rozdzielacze o odpowiedniej Iiczbie przyta,czy (zasilaja,cych
I powrotnych).
W czçci basenowej zostanie wykorzystany system Tichelmanna z dwoma rozdzielaczami przemystowymi
zamontowanymi pod stropem podbasenia.

Monta petli orzewania podtoQoweclo
Przy uktadaniu pçtli ogrzewania naIey zwrOciO uwagç na zastosowanie szczelin dylatacyjnych w jastrychu —

oddzielaja,ce go catkowicie od mnnych materiatáw a do warstwy izolacyjnej. Szczeliny dylatacyjne naIey zastosowaO wg
nastpuja,cych zasad:
• gdy powierzchnia jastrychu > 40m2 lub
• w przypadku dtugoci boków> 8m lub
• przy stosunkôw boków a/b > 1/2

• nad szczelinami dylatacyjnymi budynku
• w przypadku wielu uskokôw ptyty grzejnej
• w ramach drzwiowych I przepustach.
Odpowietrzanie pçtli ogrzewania odbywa sic przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. OprOnianie I
napetnianie pçtli woda, umoIiwia zawOr spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sic uktad Iimakowy pçtli, gdy daje on
najbardziej rôwnomierny rozktad temperatury podtogi.
Pçtle ogrzewania naIey mocowaá klipsami do izolacji rolowanej gr. 3cm o oporze R = 0,75 [m2’K/W].
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Uwaqi dotyczpce rozruchu
Uruchamianie systemu ogrzewania ptaszczyznowego obejmuje nastpujce czynnoci:
• przepfukanie, nap&nianie i odpowietrzanie,
• wykonanie próby cinieniowej,
• nagrzewanie,
• w razie potrzeby nagrzewanie wspomagajce dojrzewanie jastrychu.

Armatura, requlacja
Dia poszczególnych pomieszczeñ czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocq wownic podtçzonych do
rozdzielaczy. Na rozdzielaczu zasiajcym wbudowane 54 zawory do regulacji przepfywu z nastaw4 wstpn4,
umoIiwiaj4ce doktadn4 reguIacj hydrauliczn4 instalacji. Na belce powrotnej rozdzielacza znajduj4 sic zawory dia
siownikOw automatyki pokojowej. System ogrzewania podtogowego wyposaony bçdzie w uktad przewodowej
automatyki pokojowej umoIiwiaj4cym indywidualna regulacjç temperatury w kadym pomieszczeniu z mozIiwoci4
podpiçcia do BMS.
W szafce rozdzielacza zaprojektowano na przewodzie powrotnym zawór do zrównowaenia instalacji. Natomiast na
przewodzie zasilaj4cym zawOr kulowy odcinaj4cy.

Sterowanie ogrzewaniem podogowym
Automatyka steruj4ca ogrzewaniem podtogowym sktada sic z nastpuj4cych eementów:
• Skrzynka po{4czeniowa montowana nad rozdzielaczem,
• Przewodowy czujnik temperatury pomieszczenia — mierzy odczuwaln4 temperaturç i przesyta do

przewodowego sterownika — wymaga 4-ytowej szyny zbiorczej.
• Modut przejciowy do BMS;
• Modut steruj4cy.

Próba szczeInoci i plukanie instalacji ogrzewania podtoqowego
Probe szczeInoci nale±y przeprowadziO wykonuj4c nastçpuj4ce czynnoci:
• podtczenie zaworu kulowego do rozdzielacza,
• napetnienie obwodOw grzewczych pojedynczo jeden p0 drugim i przeptukanie,
• odpowietrzenie instalacji,
• wytworzenie cinienia kontrolnego na poziomie dwukrotnoci cinienia roboczego, jednak przynajmniej 6 barOw
(wg PN-EN 1264 czç6 4),
• P0 2 godzinach ponownie wytworzenie cinienia - moIiwy jest spadek cinienia w wyniku rozszerzaInoci rur,
• czas kontroli 12 godzin,
• prOba szczeInoci koñczy si powodzeniem, jeeIi w adnym punkcie instalacji nie wydostanie si woda, a
cinienie kontrolne nie obniy sic o wicej ni 0,1 bara na godzinç,
Uwaga: Podczas naktadania jastrychu musi byO wytworzone maksymalne cinienie robocze, aby mona byto
natychmiast rozpoznaO nieszczeInoci, NaIey pamiçtaO o zabezpieczeniu instalacji przed zamarzniçciem podczas
prOby szczeInoci przeprowadzanej zim.

NaQrzewanie
Jastrych cementowy oraz plynne jastrychy na bazie siarczanu wapnia naIey zgodnie z PN EN 1264, cz6 4
podgrzewaO przed utoeniem oktadzin podtogowych celem uzyskania jednakowej wiIgotnoci. Miçdzy potoeniem
jastrychu a pierwszym podgrzaniem konieczny jest nastepuj4cy mi odstcp czasowy:
• przyjastrychach cementowych 21 dni,
• przy jastrychach ptynnych na bazie siarczanu wapnia 7 dni,
• lub zgodnie z wytycznymi producenta.
Podczas wyt4czania ogrzewania podtogowego p0 fazie nagrzewania jastrych naIey chroniO przed przecigami i zbyt
szybkim schtodzeniem. W przypadku uywania mas szpachlowych (w pot4czeniu z systemem do renowacji) naIey
przestrzegaC wytycznych podanych przez producenta danej masy.
Podczas montau pçtli ogrzewania podlogowego i urz4dzeñ nale±y przestrzegaO obowi4zuj4cych krajowych i
midzynarodowych przepisOw dotycz4cych prowadzenia instalacji, montau oraz bezpieczeñstwa i higieny, a tak±e
wskazOwek zawartych w informacji technicznej ogrzewania ptaszczyznowego producenta rur.
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7.5. Instalacja ciepta technologicznego — wymienniki basenowe
Instalacja ciepa technologicznego zasiIajca wymienniki ciepta - basenowe ma swôj poczatek na poziomie przyziemia w
pomieszczeniu wzta ciepta. Instalacja pracuje na parametrach 80/6000 w okresie zimowym i 65/45°C — w okresie
letnim.
Zaprojektowano instaIacj wodna dwururowa pompow z indywidualnymi odpowietrznikami w najwyszych punktach
instalacji i odwodnieniami w najniszych punktach instaacji.

Tabela I Zapotrzebowanie cieola dia wymiennikOw basenowych
Oznaczenie Maksymalna moc ciepina Moc ciepina Czas napelniania

wymiennika ciepta (przy napetnianiu woda eksploatacyjna basenu [h]
wodociqgowaj [kW] (maksymalna) [kW]

WOl 475 140 72
W02 205 60 36
WC3 160 65 36
W04 62 12 3
W05 62 24 3

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie eksploatacyjne na cieplo technologiczne dia wymiennikOw basenowych
wynosi Qz 301 kW, natomiast maksymalna moc ciepina wynosi 964kW. Do obliczeñ przyjto jednoczesne maksymalne
zapotrzebowanie na cieplo rOwne Q 700 kW co stanowi ok. 70% maksymalnej mocy cieplnej.

Materiat rur, wykonanie
Instalacjç wykonaO naIey z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74244 tpzonych poprzez spawanie.
Instalacja prowadzona bdzie wzdtu cian, pod stropem poziomu -1. Przed zaizolowaniem rurocigi naIey przeptukaO i
poddaO prObie cinienia. Na instalacji przewidziano kompensacj wydtueñ termicznych poprzez naturalne zatamania
przewodbw a take poprzez kompensatory U-ksztattne. Na odgatçzieniach do poszczegOlnych wymienników naIey
zamontowaO zawory odcinajce.
Instalacjç nale±y zaizolowaO otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym,

Armatura, regulacja
Armatura odcinajca dia rednicy do DN5O - zawory kulowe o potçzeniach gwintowanych.
Armatura odcinajca dia rednicy od DN65 - zawory kotnierzowe lub przepustnice.
Armatura regulacyjna - zawory rôwnowaco-reguIacyjne z sitownikiem.
Odpowietrzenie - odpowietrzniki automatyczne 015. Przed kadym odpowietrznikiem zamontowaO zaworki stopowe I
zawory kulowe 015.

Ptukanie i rOby szczeInoci
P0 zakoñczeniu montau rurocigów i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje
naIey dwukrotnie skutecznie przeptukaO wod wodocia,gow. CzynnoO t naIey wykonywaó przy dodatniej
temperaturze zewntrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny byO
catkowicie otwarte. Po zakoñczeniu montau rurociaOw, instalacjç naIey dwukrotnie skutecznie przeptukaO wod
wodocia,gow przez 15-20 minut za kadym razem, przy zachowaniu prçdkoci wody ptuczcej 1 m/s.
CatoO instalacji grzewczych P0 wykonaniu ptukania, naley poddaó prôbie cinieniowej. WartoO cinienia prObnego
powinna byO o 50 % wysza od cinienia roboczego. W czasie prOby na polczeniach oraz na przewodach i armaturze
nie mogq, wysta,piá nieszczeInoci. Wynik próby naley uznaO za dodatni, jeeIi przy utrzymaniu cinienia stwierdzono
szczelnoO catej instalacji. Po pozytywnym przeprowadzeniu prOby szczelnoci przeprowadziO rozruch prObny poczony
z reguIacj.
Prôby i odbiory techniczne naIey wykonaO zgodnie z:
,,Warunkami technicznymi wykonania I odbioru robot budowlano-montaowych”.
,,Warunkami technicznymi wykonania I odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12.
Wymaganiami montaowymi producentOw zastosowanych systemOw I urzdzeñ PN-77/M-34031

7.6. Instalacja ciepta technologicznego — centrale wentylacyjne
lnstalacja ciepta technologicznego pracuj4ca na potrzeby central wentylacyjnych ma swOj pocztek na poziomie
przyziemia -1 w pomieszczeniu wzta ciepta. lnstalacja pracuje na parametrach 80/60°C. Zaprojektowano instalacj

26

U4



pracujc na glikolu etylenowym 35%, dwururow, pompow z indywidualnymi odpowietrznikami w najwyszych
punktach instalacji i odwodnieniami w najniszych punktach instalacji.
Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepfo technologiczne zasilajce nagrzewnice central wentylacyjnych wynosi: Q =

2060 kW.

Materia’ rur, wykonanie
lnstaIacj wykonaC naIey z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74244 tczonych poprzez spawanie.
lnstalacja prowadzona bçdzie pod stropem poziomu -1 — tu zasilone zostan nagrzewnice central wentylacyjnych
znajdujcych si w pomieszczeniu wentylatorowni, nastpnie szachem instalacja zostanie doprowadzona na najwysz
kondygnacjç +2 — gdzie prowadzona bdzie pod stropem i zasilaO bdzie nagrzewnice central znajdujcych sic na tej
kondygnacji i wystçpujcych na dachu.
Przed zaizolowaniem rurocigi naley przeptukaO poddaO prObie cinienia.
Na instalacji przewidziano kompensacj wydtueñ termicznych poprzez naturalne zatamania przewodOw a take
poprzez kompensatory U-ksztattne. Punkty state zamontowaá zgodnie z czci rysunkow opracowania.
Na odgatzieniach do poszczegôlnych wymienników nale±y zamontowaó zawory odcinajce.
Instalacjç naley zaizolowaO otulinami z wetny mineralnej w paszczu aluminiowym,

Armatura, reQulacja
Przy kadej z nagrzewnic znajdowaO sic bçdzie ukad hydrauliczny równowaco — regulacyjny. W jego sktad wchodz:

• zawOr równowa4co-regulacyjny niezaleny od cinienia z s[townikiem,
• pompa obiegowa,
• zawôr rOwnowacy,
• zawory odcinajce,
• zawOr odwadniaj4cy i odpowietrzajcy,
• filtr siatkowy.

Armatura odcinajca dla rednicy do DN5O - zawory kulowe o potczeniach gwintowanych.
Armatura odcinajqça dla rednicy od DN65 - zawory kotnierzowe lub przepustnice.
Zawory r6wnowaco-regulacyjne niezalene od cinienia z sitownikiem.
Odpowietrzenie - odpowietrzniki automatyczne 015. Przed kadym odpowietrznikiem zamontowaO zaworki stopowe i
zawory kulowe 015.

Plukanie i próby szczeInoci
Po zakoñczeniu monta±u rurocia,gOw i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje
nale±y dwukrotnie skutecznie przepukaO wod wodocia,gow, CzynnoO tç naley wykonywaO przy dodatniej
temperaturze zewnçtrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny byO
catkowicie otwarte. Po zakoñczeniu montau rurociqgów, instalacj naley dwukrotnie skutecznie przeptukaé wod
wodocia,gow przez 15-20 minut za kadym razem, przy zachowaniu prçdkoci wody ptuczcej 1 mIs.
Cao6 instalacji grzewczych p0 wykonaniu ptukania, naley poddaO prôbie cinieniowej. WartoO cinienia prôbnego
powinna byO o 50 % wysza od cinienia roboczego. W czasie próby na potczeniach oraz na przewodach i armaturze
nie mog wystpiO nieszczeInoci. Wynik prOby naley uznaO za dodatni, jeeIi przy utrzymaniu cinienia stwierdzono
szczelno6 catej instalacji. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby szczeInoci przeprowadziO rozruch prObny potqpzony
z regulacj
Prôby i odbiory tech niczne naley wykonaO zgodnie z:
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowIano-montaowych”.
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12.
Wymaganiami montaowymi producentOw zastosowanych systemOw i urzdzeñ PN-77/M-34031.

7.7. Instalacja wody Iodowej
Instalacja wody lodowej pracowaO bçdzie na potrzeby chiodnic central wentylacyjnych. Czynnikiem chtodz,cym jest
medium mieszanina glikolu etylenowego o stceniu 35% o parametrach 6/12°C. ZrOdtem chiodu s 2 agregaty
chtodnicze wyposaone w moduty hydrauliczne pompowe, urzdzenie kompletne zamontowane na wspOlnej ramie,
zlokalizowane na dachu projektowanego budynku. Sumaryczne zapotrzebowanie na chtOd wynosi Qch=l600kW.
W najwyszych punktach instalacji naley zamontowaO odpowietrzniki automatyczne 1/2. W najniszych punktach
instalacji zamontowaC odwodnienie — zawory kulowe. Spust glikolu w sposOb kontrolowany do pojemnikOw.
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Woda lodowa zostanie doprowadzona do poszczególnych chiodnic central wentylacyjnych z przestrzeni pod stropem
poziomu +2 i -1. wykonaO naley z rur stalowych czarnych, bez szwu typu B, ze stali R35, zgodnie z norm PN-80/H-
74219.
Instalacjç naley zaizolowaO matami kauczukowymi.

Armatura, reQulacia
W sktad ukladu hydraulicznego przy kadej chtodnicy wchodz4:

• zawór 3-drogowy z siownikiem, cu
• zawory r6wnowace,
• zawory odcinajce,
• zawór odwadniajcy,
• filtr siatkowy.

Armatura odcinajca dia rednicy do DN5O - zawory kulowe o potczeniach gwintowanych.
Armatura odcinajca dla rednicy od DN65 -zawory kolnierzowe lub przepustnice.
Regulacja obiegu wody Iodowej przez ch{odnic w centrali wentylacyjnej odbywa sic przy pomocy przelotowego
(trOjdrogowego) zaworu regulacyjnego z sitownikiem. Zawór ten realizuje reguIacj ilociowa: stata temperatura i
zmienny przeptyw wody w zalenoci od temperatury powietrza nawiewnego na wylocie z zespotu wentylacyjnego.
R6wnowaenie instalacji odbywaO siQ bcdzie poprzez zawory rOwnowace umieszczone na powrocie instalacji wody
Iodowej przy kadej z central wentylacyjnych.

Ptukanie I próby szczelnoci
Po wykonaniu instalacji naley j poddaO prObie szczelnoci oraz dwukrotnie wyptukaO. Probç przeprowadziO na
cinienie 0,6MPa. Po przeprowadzeniu próby szczelnoci z pozytywnym wynikiem, rurociai naley oczyciO z rdzy i
zanieczyszczeñ do Ill stopnia czystoci i zabezpieczyO antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farb antykorozyjn4.
Rurociagi p0 zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolowaO termicznie. Po wykonanych prObach i ptukaniu ukiad naley
napetniO 35% mieszank wodno-glikolow.

7.8. Izolacja rurociqgów
Gruboci izolacji dia przewodów zgodnie z: ,,ROZPQRZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada
2008 r.”:

Minimalna gruboã izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material 0,035

WI(mK)1)

Centralne ogrzewanie, cieplo technologiczne, ciepla woda uytkowa, ogrzewanie podlogowe

1 rednica wewnctrzna do 22 mm 20 mm

2 rednica wewnctrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 rednica wewnctrzna od 35 do 100 mm rOwna rednicy wewnctrznej rury

4 rednica wewnctrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz, 1-4 przechodzqpe przez ciany
50% wymagañ z poz. 1-4

lub stropy, skrzy±owania przewodów

6 Przewody ogrzewañ centralnych wg poz. 1-4, utoone w
komponentach budowlanych miçdzy ogrzewanymi 50 % wymagañ z poz. 1-4
pomieszczeniami ró±nych uytkowników

7 Przewody wg poz. 6 uloone w podtodze 6 mm

Woda lodowa

8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewntrz
50 % wymagañ z poz. 1-4

budynku2)

9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
100 % wymagañ z poz. 1 -4

budynku)
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8. Wentylacja mechaniczna

8.1. Podstawowe zato±enia projektowe
Parametry powietrza zewnetrzneqo:

- okres Ietni — strefa II te+30°C
- okres zimowy — strefa III te=-20°C cp=1 00%

Zaloenia do bilansu powietrza:
— mm. iIoO powietrza wieego na osob - 30m3/h;
— sala rozgrzewkowa — min.3w/h;
— pomieszczenia biurowe — mm. 2w/h;
— sala konferencyjna — mm. 3w/h;
— sala bufetu — mm. 3w/h;
— sitownia - 5w/h;
— squash - 5w/h;
— hol wejciowy basen, arena— mm. 2w/h;
— szatnie basenowe 5w/h;
— szatnie/umywalnie 5w/h;
—umywalnie basen 8w/h;
— WC - 50m3/h/oczko;
— WC basen - 100m3/h/oczko;
— pisuary - 25m3/h/oczko;
— natryski - 1 00m3/h/oczko;
— komunikacja 1w/h;
— magazyn — 1w/h;
— archiwum — 1w/h;
— wentylatornia — mm. 0,5w/h;
— przestrzeñ podbasenia — min.2w/h;
— magazyn podchlorynu sodu — 10w/h;
— magazyn korektora — 10w/h;
— magazyn koagulanta — 10w/h;
— pralnia — 5w/h;
—sauny— 10w/h;
— pomieszczenia fizjoterapii — 4w/h;
— pomieszczenia odnowy biologicznej — 4w/h;
— pomieszczenia teletechniczne — 2w/h;
— pomieszczenia rozdzielni elektrycznej — 3w/h;
— pomieszczenia przytcza wody — 2w/h;
— pomieszczenia wçzta ciepta — 3-6w/h;
— mietnik — 6w/h.

Temperatury w obwodach grzewczych/ chtodzpcych:
Instalacja wentylacji

— czynnik grzewczy - woda grzewcza glikol etylenowy 35 %, parametry 80/60°C;
— czynnik chiodzcy - woda lodowa gikoI etyenowy 35%, parametry 6/12°C.

I nstalacja chtodnicza - klimatyzatory
— czynnik chtodzcy - freon

8.2. Projektowane ukiady wentylacyjne
W catym nowoprojektowanym obiekcie projektuje si instaIacj wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
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Zaprojektowano systerny wentyiacyjne obsfugujce nastçpujce pomieszczenia:

Ukiad Oznaczenie Obsiugiwane pomieszczenia

NW1 NW1 -HG-B
ukad nawiewno-wywiewny
hala gtówna-arena-boisko

NW2 NW2-HG-B ukiad nawiewno-wywiewny
hala gtOwna-arena-boisko

NW3 NW3-HG-TR
uktad nawiewno-wywiewny
hala g6wna-arena-trybuny, hol, io±e

NW4 NW4-HG-TR ukiad nawiewno-wywiewny
hala glówna-arena-trybuny, hol, loe

NW5 NW5-HG-TR
uktad nawiewno-wywiewny
haia g6wna-arena-trybuny, Ioe

NW6 NW6-HG-TR
uktad nawiewno-wywiewny
hala gtowna-arena-trybuny, Ioe

NW7 NW7-PL
ukiad nawiewno-wywiewny
basen

NW8A NW8A-Pt.
uktad nawiewno-wywiewny
basen

NW8B NW8B-PL
uktad nawiewno-wywiewny
basen

NW9 NW9-PL
ukiad nawiewno-wywiewny
basen

NW1 0 NW1 0-PL-PB
uktad nawiewno-wywiewny
przestrzeñ podbasenia poz.-1

NW1 1 NW1
ukiad nawiewno-wywiewny
basen-szatnie i natryski poz.O

NW1 2 NW1 2-PL-OFF
ukiad nawiewno-wywiewny
basen-czO socjaino-biurowa

NW1 3 NW1 3-HT
ukiad nawiewno-wywiewny
sala treningowa, widownia sail

NW1 4 NW1 4-HT
ukiad nawiewno-wywiewny
sflownia, squash

NW1 5 NW1 5-HT-SZ
uktad nawiewno-wywiewny
szatnie/urnywainie poz.-1

NW1 6 NW1 6-HR-SZ
ukiad nawiewno-wywiewny
sala rozgrzewkowa, szatnie/urnywainie poz.-1

NW1 7 NW1 7-OFF-0 1
ukiad nawiewno-wywiewny
biura, czO socjaina poz.0, poz.+1

NW1 8 NW1 8-OFF-02
uktad nawiewno-wywiewny
sala konferencyjna poz,+1

NW1 9 NW1 9-HG-SOC
ukiad nawiewno-wywiewny
pokoje sQdziôw, porn. socjaine poz.-1

NW20 NW20-HG-R
uktad nawiewno-wywiewny
porn. fizjoterapii, odnowy bioiogicznej poz,-1

NW21 NW21 -BU
ukiad nawiewno-wywiewny
bufet poz.+1

N22 N22-BU-T
uktad nawiewny
technoiogia gastronornii poz.+1

Ukiad NWI, NW2, NW3, NW4, NW5, NW6 - hala sportowa-arena, hol
Dia hail sportowej z widownia1projektuje sic 6 systernów wentyiacyjnych, Systerny NW3, NW4 dziataj w sposób ciIy
naprzerniennie z centralarni systernu NW5 I NW6, z ostabieniern w nocy, zapewniajc dostarczenie wyrnaganej iIoci
powietrza zewntrznego dia zawodnikOw na boisku oraz wentyiuja1ccat saic I hoi. Systerny NW1, NW2 wla1czane s
w czasie rozgrywek przy czynnej widowni.
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Instalacja wentylacji mechanicznej spetnia dodatkowo rolç ogrzewania powietrza w zimie oraz chtodzenia w okresie lata.
W okresie zimy przy parametrach powietrza zewnçtrznego -2OstC pracujwszystkie centrale.
Ilo6 powietrza okreIono na podstawie iIoci powietrza przypadajcej na jedn osob, zatoono obsadç zespoOw na
boisku 50 osOb oraz 100m3/h/osob, dia widowni przyjto 3500 osOb oraz 30m3/h/osob dia petnej widowni,
Dodatkowo uktad NW3 zapewnia wentylacjç w obszarze holu basenu (poz.0, poz.+1). IIoO powietrza okreIona na
podstawie iIoci osôb jednoczenie przebywajcych na danym poziomie holu. Zatoono 100 osób/ 25m3/h/osobç.
Instalacja wentylacji spetnia rolç dochtadzania powietrza w okresie lata. Pozostale zyski ciepta - instalacja klimatyzacji.
Centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW3, NW4 ziokalizowane w pomieszczeniach technicznych/ wentylatorniach
ziokalizowanych na poz.+2; centrale wentylacyjne NW5, NW6 ziokalizowane na dachu budynku. Projektuje sic centrale
wentylacyjne z odzyskiem ciepta. Czerpnia, wyrzutnia powietrza dachowa,

Centrale wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym - NW1, NW2, NW3, NW4.
Projektowane centrale wyposaone zostan w nastpujce sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nagrzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— chtodnica powietrza, czynnik chtodniczy glikol etylenowy 35%, parametry 6/1 200;
— wentylatorowe.

Centrale wentylacyjne ziokalizowane na dachu budynku - NW5, NW6.
Projektowane centrale wyposa±one zostan w nastçpujqpe sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nag rzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— chtodnica powietrza, czynnik chtodniczy glikol etylenowy 35%, parametry 6/12°C;
— wentylatorowe.
Centrale w wykonaniu zewntrznym.

Dobrano centrale wentylacylne o nastpujacych parametrach:
Uktad Oznaczenie - IIoO powietrza IIo6 powietrza TN zima TN lato

LN m3/h LW m3/h C

NW1 NW1-HG-B 25000 25000 22 16
NW2 NW2-HG-8 25000 25000 22 16
NW3 NW3-HG-TR 25000 25000 22 16
NW4 NW4-HG-TR 25000 25000 22 16
NW5 NW5-HG-TR 25000 25000 22 16
NW6 NW6-HG-TR 25000 25000 22 16

Uzbrojenie, kanaty:
Po stronie ssawnej i ttocznej projektuje sic ttumiki hatasu. W miejscu przej6 przez przegrody oddzielenia poarowego
projektuje sic elementy ppo. W miejscach przechodzenia kanatów wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowice
oddzielenie poarowe zabudowywaO kiapy przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej rOwnej co najmniej odpornoci
ogniowej ciany, w ktOrej bçd zabudowane. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefç poarowa której nie
obstuguj, powinny byO obudowane elementami o kiasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej dia elementôw
oddzielenia przeciwpo±arowego tych stref poarowych.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni konstrukcji (boisko gtOwne-arena) oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego (hal - poziom +1, poziom 0;, Ioe, szatnie). Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej prostoktne oraz okrte systemy SPIRO.
Nawiew powietrza/ boisko gtOwne-arena widownia hali pro]ektuje sic nawiewnikami wirowymi z kanatOw prowadzonych
w przestrzeni konstrukcji oraz nad sufitem podwieszanym. Wyci powietrza realizowany za pomoc krat wycia,gowych
ziokalizowanych w cianach (hal na poziomie 0) oraz w przestrzeni konstrukcji hali gtOwnej.
Nawiew powietrza/ hal na paziamie 0, projektuje sie nawiewnikami wirawymi, dyszami dalekiego zasiçgu. Nawiew/
wywiew Ioe projektuje sic zawory wentylacyjne nawiewne/ wywiewne montowane na wysokoci sufitu podwieszanego
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w danym pomieszczeniu. Nawiew! szatnie poz.0 -projektuje sic nawiewniki wirowe ze skrzynkrozprç±ni przepustnica
wywiew - projektuje sie kratki wentylacyjne wycia,gowe ziokalizowane w suficie podwieszanym.
Nawiew do pomieszczeñ holu basenu (poziom 0 i poziom +1)-projektuje sie nawiewniki wirowe ze skrzynk rozprçna
przepustnic, wycia,g - projektuje sic kratki wentylacyjne wycia,gowe ziokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Chtodzenie powietrza w danym obszarze zapewnia ukad klimatyzacji.
Dodatkowo uktady NW3, NW4 zapewniaj nawiew powietrza do pomieszczeñ komunikacji na poziomie -1. Nawiew za
pomoc krat wentylacyjnych nawiewnych.

Ukiad NW7, NW8A, NW8B, NW9- basen, widownia hail basenowej
Projektowane ukiady nawiewno-wywiewne obsfuguj hale basenowq Dia basenu i widowni (506 osób) projektuje si
niezalene systemy wentylacyjne. lIoO powietrza dla basenu wynika z potrzeby jego osuszania i okrelona zostaa na
podstawie iIoci odparowania wody z powierzchni basenôw. Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
w hali basenu jest przejçcie i odprowadzenie tworzcej sic na powierzchni basenu pary wodnej oraz zapobieganie
wykraplaniu sic pary wodnej na zimnych powierzchniach okien.
Temperatura powietrza nawiewanego regulowana jest automatycznie w zaIenoci od temperatury zewntrznej
i aktualnie panujcych warunków w hail basenowej. Wentylacja mechaniczna ma za zadanie zapewnienie odpowiednich
warunków kiimatycznych w hali basenowej tj. utrzymanie wymaganej wiIgotnoci powietrza w hali oraz zapewnienie
komfortowej temperatury powietrza w hali. Wentylacja pehii równie funkcj dogrzewania hali basenowej.

Parametry pracy central klimatyzacyjnych:
- parametry powietrza dia zimy — tz=-20°C /100%, tw=30°C / 53%;
- parametry powietrza dia lata — tz=+30°C /45%, tw30°C / 53%,

Dla danego obszaru projektuje sic centrale wentyiacyjne w wykonaniu basenowym wyposaone we wtasnautomatykç.
Centrale wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni zlokaiizowanym na poz.+2. Projektuje
sic centrale wentyiacyjne z odzyskiem ciepta. Czerpnia, wyrzutnia powietrza dachowa.
Projektowane centrale wyposaone zostanie w nastçpujce sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepta - wymiennik krzyowy;
— rewersyjna pompa ciepta;
— nagrzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— wentylatorowe.

W centralach wentylacyjnych dla basenu projektuje sic maksymalny odzysk ciepta poprzez recyrkulacjç (mm. iIoO
powietrza wieego 30%), wymiennik krzyowy oraz pompç ciepta. Pompa ciepta dziata jednoczenie jako chiodnica
dla osuszania powietrza.

Dobrano centrale wentvlacyne o nastpujacych parametrach:
Uktad Oznaczenie IIoO powietrza lloO powietrza Temp. nawiewu zima

LN m3/h LW m3/h TN 00

NW7 NW7-Pt. 16000 16000 40
NW8A NW8A-Pt. 19000 19000 40
NW8B NW8B-Pt. 19000 19000 40
NW9 NW9-Pt. 16000 16000 40

Uzbrojenie, kanaty:
Po stronie ssawnej i ttocznej projektuje sic ttumiki hatasu. W miejscu przejO przez przegrody oddzielenia poarowego
projektuje sic elementy ppo. W miejscach przechodzenia kanatów wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowi4ce
oddzielenie poarowe zabudowywaO klapy przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej równej co najmniej odpornoci
ogniowej ciany, w której bçd zabudowane. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe poarow ktOrej nie
obstuguja powinny byO obudowane eiementami o kiasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementôw
oddzielenia przeciwpoarowego tych stref po±arowych.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni konstrukcji, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w przestrzeni
podbasenia. Nawiew powietrza do hak basenowej zapewniajszczeiinowe szyny nawiewne rozmieszczone w posadzce
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wzdu okien hail, oraz nawiewniki wirowe, dysze dalekiego zasigu, Zaprojektowano nawiewne szyny z potr6jn
szczelin - 3 szczeliny 8mm. Kana wentyiacyjny nawiewny doprowadzaj4cy powietrze do nawiewników szczelinowych
prowadzony w przestrzeni podbasenia. Projektuje sic nawiew w przestrzeñ wietiik6w za pomoc dysz wentylacyjnych.
Wywiew powietrza - kanaty wentyiacyjne wyciowe z przepustnicami regulacyjnymi pod stropem hail basenowej.
Dodatkowo uktad NW7 zapewnia wymianç powietrza w strefie odnowy bioiogicznej na poziomie +1. Nawiew realizowany
za pomocdysz wentylacyjnych. Wyci za pomoc krat wentylacyjnych wyciagowych.

Ukiad NWIO - przestrzeñ podbasenia
Projektowany uktad przewidziano dia pomieszczeñ podbasenia. Z uktadem wsp6tpracujuktady wywiewne
z pomieszczeñ technicznych/magazynOw chemicznych. IioO powietrza wentylacyjnego przyjta na podstawie krotnoáci
wymian powietrza w ciagu godziny dia danego pomieszczenia.

Centrale wentyiacyjne ziokalizowane w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.-1 Projektuje
sic centralç wentyIacyjnz odzyskiem ciepta,
Projektowana centrala wyposaona zostanie w nastçpuj4ce sekcje:
—filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nag rzewnica powietrza czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centrale wentylacyjne o nastpujcych parametrach:
Uktad Oznaczenie iioO powietrza IoO powietrza Temp. nawiewu zima

LN m3/h LW m3/h TN °C
NW10 NW10-PL-PB 11700 9700 24

Centrala wentylacyjna zapewnia nawiew powietrza do pomieszczeñ technicznych/ magazynOw chemicznych
ziokalizowanych w przestrzeni podbasenia. Dia pomieszczeñ podchlorynu sodu, koagulanta, korektora przyjçto 10-
krotn4 wymianç powietrza w cia,gu godziny. Wywiew z zastosowaniem wentyiatora w wykonaniu chemoodpornym,
przeciwwybuchowym.

Uzbrojenie, kanaty
Dia uktadu NW10 p0 stronie ssawnej I ttocznej projektuje sic ttumiki hatasu, W miejscu przej6 przez przegrody
oddzieienia poarowego projektuje sic elementy ppo. W miejscach przechodzenia kanatOw wentylacyjnych przez
ciany, stropy stanowia1ceoddzieienie poarowe zabudowywaO kiapy przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej równej co
najmniej odpornoci ogniowej ciany, w ktôrej bcd zabudowane. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefç
poarow4, ktOrej nie obstuguj, powinny byO obudowane elementami o kiasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej dia
elementôw oddzieienia przeciwpoarowego tyCh stref poarowych.
Nawiew/ wywiew powietrza za pomoc krat wentylacyjnych nawiewnych! wyciowych z przepustnic reguIacyjn.
Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza cienna, wspóina dia uktadów NW1O, NW19, NW2O.

Ukiad NWII - szatnie I natrvski basenu
Projektowany uktad obejmuje pomieszczenia szatni I natrysków basenu oraz pomieszczeñ przeznaczonych dia
ratowników, instruktorOw. Wentyiacja w tym obszarze zapewnia wymian powietrza w iiociach higienicznych
doprowadzajc 100 % powietrza wieego. Do obliczeñ iioci powietrza w szatniach, pomieszczeniach socjalnych
przyjçto krotnoO wymian w pomieszczeniu wg zatoeñ oraz: w natryskach/umywalniach I 00m3/h/natrysk (mm 8w/h),
WC 100m3/h/ oczko. Przyjçto temperature powietrza nawiewanego do pomieszczeñ TN28°C dia komfortu osób
wychodzcych z basenu.
Centrala wentyiacyjna ziokaiizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.+2. Projektuje
sic centralç wentyIacyjnz odzyskiem ciepta.
Projektowana centraia wyposaona zostanie w nastçpuj4ce sekcje:
— fiitr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nagrzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etyienowy 35%, parametry 80/60°C;
— wentyiatorowe.
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Dobrano centrale wentylacyjne o nastçpujcych parametrach:
Ukiad Oznaczenie IIoO powietrza IIoO powietrza Temp. nawiewu zima

LN m3/h LW m3/h TN °C
NW11 NW11-PL-SZ 12150 10950 28

Uzbrojenie, kanaly
Pa stronie ssawnej i ttocznej projektuje sic tumiki hatasu, Kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscu przej6 przez przegrody oddzielenia poarowego projektuje sic elementy ppo. W miejscach
przechodzenia kanaOw wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowice oddzielenie poarowe zabudowywaO kiapy
przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej rOwnej co najmniej odpornoci ogniowej ciany, w której bçd zabudowane.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefç poarowa, ktOrej nie obsuguj, powinny byO obudowane elementami
o klasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej dia elementOw oddzielenia przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Nawiew/ wywiew powietrza za pomoc elementów nawiewnych! wyciagowych zlokalizowanych w suficie podwieszanym
w danym pomieszczeniu. Nawiew/ wyci za pomoc nawiewnikôw wirowych ze skrzynk rozprn z przepustnic
I zaworOw wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych oraz krat wentylacyjnych nawiewnych/ wywiewnych.

Ukiad NWI2 - basen, czeã socjalno-biurowa
Projektowany ukad obejmuje pomieszczenia socjalno-biurowe, skiepik w czçci hali basenowej na poz.0, poz.+1.
Wentylacja w tym obszarze zapewnia wymianç powietrza w iIociach higienicznych doprowadzajc 100 % powietrza
wieego, IIoO powietrza okreIono na podstawie krotnoci wymian w pomieszczeniu w ciagu jednej godziny
I iIoci powietrza przypadajcej na jednosobç, min.3om3lhlosobç,

Centrala wentylacyjna ziokalizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.+2, Projektuje
sic centralç wentyIacyjnz odzyskiem ciepa,
Projektowana centrala wyposaona zostanie w nastçpujqçe sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— odzysk ciepta - wymiennik przeciwprqdowy;
— nag rzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— chiodnica powietrza, czynnik chtodniczy glikol etylenowy 35%, parametry 6/12°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centrale wentylacyjne a nastpujcych parametrach:
Ukad Oznaczenie llo6 powietrza lIoO powietrza TN zima TN lato

LN m3/h LW m3/h °C 00

NW12 NW1 2-Pt-OFF 1650 1350 22 26

Uzbrojenie, kanaly
Pa stronie ssawnej i Uocznej projektuje sic tiumiki hatasu. Kanaty wentylacyjne prowadzone
w przestrzeni sufitu podwieszanego. W miejscu przejO przez przegrody oddzielenia poarowego projektuje sic
elementy ppo. W miejscach przechodzenia kanatów wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowice oddzielenie
poarowe zabudowywaO kiapy przeciwpoarowe a odpornoci ogniowej równej co najmniej odpornoci ogniowej ciany,
w której bcd4 zabudowane. Przewody wentylacyjne prowadzone przez stref poarow, ktOrej nie obstuguj, powinny
byO obudowane elementami a kiasie odpornoci ogniowej (ElS), wymaganej dia elementów oddzielenia
przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej prostoktne oraz okra,gte systemy SPIRO. Nawiew/ wywiew powietrza za pomoc elementôw
nawiewnych/ wyciaowych ziokalizowanych w suficie podwieszanym w danym pomieszczeniu (nawiewniki wirowe,
zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne). Przeplyw powietrza w pomieszczeniach w systemie gára-góra.

Ukiad NWI3 - saia treninqowa, widownia sail
Dia sail treningowej z widowni projektuje sic system wentylacyjny dziatajpy w sposôb cigty, z ostabieniem w nocy.
lnstaiacja wentylacji mechanicznej spetnia dodatkowo role ogrzewania powietrza w zimie oraz chtodzenia w okresie lata.
iIoO powietrza dia sail treningowej okreIona na podstawie zyskOw ciepta zapewniajc mm, krotno6 wymian powietrza
w ciu godzmny w pomieszczeniu.
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Centraia wentyiacyjna ziokalizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.+2. Projektuje
si centraI wentyiacyjnz odzyskiem ciepta. Czerpnia, wyrzutnia powietrza dachowa.
Projektowana centrala wyposaona zostanie w nastpujce sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy:
— nagrzewnica powietrza , czynnik grzewczy giikoi etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— chtodnica powietrza, czynnik chlodniczy giikol etylenowy 35%, parametry 6/12°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centrale wentylacyjne o nastçpujcych parametrach:
Uktad Oznaczenie IIoá powietrza IIoO powietrza TN zima TN lato

LN m3/h LW m3/h
NW13 NW13-HT 25000 24600 25 18

Dodatkowo projektuje sie ukiad wyciaowy T14 dia magazynu sail treningowej HT.-1 .03. IIoO powietrza okreiona na
podstawie krotnoci wymian powietrza - zatoono 1-krotn wymian powietrza w ciu godziny. Nawiew do
pomieszczenia - krata wentyiacyjna ziokalizowana w cianie pomieszczenia magazynu. Nawiew powietrza
z pomieszczenia sail treningowej.

Uzbrojenie, kanaty
Po stronie ssawnej I ttocznej projektuje si ttumiki hatasu. W miejscu przejO przez przegrody oddzielenia poarowego
projektuje si eiementy ppo. W miejscach przechodzenia kanatôw wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowice
oddzielenie poarowe zabudowywaO kiapy przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej rOwnej co najmniej odpornoci
ogniowej ciany, w ktôrej bçd zabudowane. Przewody wentyiacyjne prowadzone przez stref poarowa ktOrej nie
obstuguj powinny byO obudowane eiementami o kiasie odpornoci ogniowej (EiS), wymaganej dia eiementôw
oddzielenia przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni konstrukcji, nad sufitem podwieszanym. Kanaty wentyiacyjne, kanaty
wykonane z biachy staiowej ocynkowanej prostoktne oraz okrate systemy SPIRO. Nawiew/ wywiew powietrza
projektuje sic w systemie gOra-gOra. Nawiew za pomoc nawiewnikOw wirowych daiekiego zasigu, Wywiew za pomoc
krat wentylacyjnych wyciowych zlokalizowanych w suficie podwieszanym.

Ukiad NWI4 - silownia, squash
Dia danego obszaru projektuje sic system wentylacyjny dziatajcy w sposób city, z ostabieniem w nocy.
iIoO powietrza dia pomieszczenia sitowni, pomieszczenia trenera, squasha okreiona na podstawie krotnoci wymian
w pomieszczeniu (wg zatoeñ), oraz przy zatoeniu iIoci powietrza przypadajcej na jednq osobç, zatoono
1 00m3/h/osobç.instaiacja wentylacji mechanicznej spetnia dodatkowo role ogrzewania powietrza w zimie oraz
chtodzenia w okresie lata.

Centrala wentylacyjna zlokaFzowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokaiizowanym na poz.+2. Projektuje
sic centraic wentyiacyjnz odzyskiem ciepta. Czerpnia, wyrzutnia powietrza dachowa.
Projektowana centraia wyposaona zostanie w nastçpujce sekcje:
— fiitr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nagrzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— chtodnica powietrza, czynnik chtodniczy glikol etylenowy 35%, parametry 6/1 2°C;
— wentyiatorowe.

Dobrano centralç wentyIacyjn o nastpujaçych parametrach:
Uktad Oznaczenie iIoO powietrza iioO powietrza TN zima TN lato

LN m3/h LW m3/h °C °C
NW14 NW14-HT 7900 7700 20 16
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Uzbrojenie, kanaly
Po stronie ssawnej I ttocznej projektuje si tiumiki hatasu, W miejscu przejá przez przegrody oddzielenia poarowego
projektuje si elementy ppo. W miejscach przechodzenia kana6w wentyiacyjnych przez ciany, stropy stanowice
oddzieienie poarowe zabudowywaá kiapy przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej równej Co najmniej odpornoci
ogniowej ciany, w której bçd4 zabudowane. Przewody wentyiacyjne prowadzone przez stref poarow, której nie
obstuguja powinny byO obudowane elementami o kiasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej dia eiementôw
oddzielenia przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu. Kanaty wentyiacyjne, kanaty wykonane z biachy staiowej
ocynkowanej prostoktne oraz okre systemy SPIRO. Nawiew do pomieszczeñ za pomoc nawiewników wirowych ze
skrzynk rozprn4, przepustnica zaworOw wentyiacyjnych nawiewnych, krat wentyiacyjnych nawiewnych. Wywiew
powietrza za pomoc krat wentyiacyjnych wyciowych, zaworOw wentyiacyjnych wyciowych.
Nawiew do pomieszczenia squash za pomoc nawiewników wirowych.

Ukad NWI5 - szatnie, umvwalnie dia pomieszczeñ silowni, squasha, sali treninqowel
Projektowany uklad obejmuje pomieszczenia szatni natryskOw przeznaczonych dia korzystaja1cych z sitowni, squash,
sail treningowej. Wentyiacja w tym obszarze zapewnia wymian powietrza w iiociach higienicznych doprowadzajç 100
% powietrza wieego. Do obliczeñ ioci powietrza w szatniach przyjçto krotnoO wymian w pomieszczeniu wg zatoeñ
oraz w natryskach 1 00m3/h/natrysk.

Centraia wentyiacyjna ziokalizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentyiatorni ziokalizowanym na poz,+2. Projektuje
sic centrale wentyIacyjn z odzyskiem ciepta.
Projektowana centraia wyposaona zostanie w nastpujce sekcje:
—fiitr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nagrzewnica powietrza, czynnik grzewczy gilkol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— chtodnica powietrza, czynnik chtodniczy giikoi etyienowy 35%, parametry 6/12°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centraie wentyiacyjne o nastpujçych parametrach:
Uktad Oznaczenie iio6 powietrza HoO powietrza Temp. zima Temp. lato

LN m3/h LW m3/h TN °C TN °C
NW15 NW15-HT-SZ 3500 2800 22 26

Uzbrojenie, kanaty
Po stronie ssawnej I ttocznej projektuje sic ttumiki hatasu. Kanaty wentyiacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscu przejO przez przegrody oddzielenia poarowego projektuje sic elementy ppo. W miejscach
przechodzenia kanatôw wentyiacyjnych przez ciany, stropy stanowice oddzieienie poarowe zabudowywaO kiapy
przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej równej co najmniej odpornoci ogniowej ciany, w ktOrej bçd zabudowane.
Przewody wentyiacyjne prowadzone przez strefç poarowa której nie obsluguja powinny byO obudowane elementami
o klasie odpornoci ogniowej (EiS), wymaganej dia eiementów oddzieienia przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Nawiew/ wywiew powietrza za pomoc nawiewnikôw/ wywiewnikôw wirowych ze skrzynk rozprçn4, przepustnic oraz
za pomoczawor6w wentyiacyjnych/ wywiewnych ziokaiizowanych w suficie podwieszanym w danym pomieszczeniu.

Ukiad NWI6 -sala rozgrzewkowa, szatnie, umvwalnie
Projektowany uktad obejmuje pomieszczenia sail rozgrzewkowej, szatni I natrysków przeznaczonych dia korzystajacych
z glOwnej hali sportowej, Wentyiacja w tym obszarze zapewnia wymian powietrza w iiociach higienicznych
doprowadzajc 100 % powietrza wieego. Do obliczeñ iIoci powietrza w sail treningowej, szatniach przyjçto krotnoO
wymian w pomieszczeniu wg zaloeñ oraz w natryskach 100m3/h/natrysk.

Centraia wentyiacyjna zlokaiizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni zlokaiizowanym na poz,+2. Projektuje
sic centraic wentyIacyjnz odzyskiem ciepta.
Projektowana centraia wyposaona zostanie w nastpujqçe sekcje:
—fiitr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nagrzewnica powietrza, czynnik grzewczy ghkoi etyienowy 35%, parametry 80/60°C;
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— chodnica powietrza, czynnik ch]odniczy glikol etylenowy 35%, parametry 6/12°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centrale wentylacyjne o nastpujcych parametrach:
Uktad Oznaczenie IIoO powietrza IIoO powietrza Temp. zima Temp. lato

LN m3/h LW m3/h TN °C TN 00

NW16 NW16-HR-SZ 7450 7050 22 26

Uzbrojenie, kanaly
P0 stronie ssawnej i Uocznej projektuje sic ttumiki haasu. Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscu przejO przez przegrody oddzielenia poarowego projektuje sic elementy ppo, W miejscach
przechodzenia kana6w wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowice oddzielenie poarowe zabudowywaO kiapy
przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej równej co najmniej odpornoci ogniowej ciany, w której bçd zabudowane.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez stref poarow której nie obsuguj4, powinny byO obudowane elementami o
kiasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej dia elementOw oddzielenia przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Nawiew powietrza do pomieszczeñ za pomoc nawiewników wirowych ze skrzynk rozprçn, przepustnica krat
wentylacyjnych nawiewnych, zaworów wentylacyjnych nawiewnych. Wywiew powietrza za pomoc krat wentylacyjnych
wyciagowych, zaworów wentylacyjnych wyciowych. Elementy wentylacyjne ziokalizowane w suficie podwieszanym,
obudowie sufitu podwieszanego w danym pomieszczeniu.

Ukiad NWI7 = pomieszczenia socjalno-biurowe
Projektowany ukad obejmuje pomieszczenia socjalno-biurowe ziokalizowane na poz.0 oraz poz,+1 budynku.
Wentylacja w tym obszarze zapewnia wymianç powietrza w iIociach higienicznych doprowadzajc 100 % powietrza
wieego. IIoO powietrza okreIono na podstawie krotnoci wymian w pomieszczeniu w ciu jednej godziny i iIoci
powietrza przypadajcej na jedn osobe.

Centrala wentylacyjna ziokalizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.+2, Projektuje
sic centraic wentyIacyjnz odzyskiem ciepta.
Projektowana centrala wyposaona zostanie w nastcpujce sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nagrzewnica powietrza, czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— chtodnica powietrza, czynnik chhdniczy glikol etyenowy 35%, parametry 6/1 2°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centrale wentyIacyjno nastçpujçych parametrach:
Uktad Oznaczenie IIo6 powietrza IIoO powietrza TN zima TN lato

LN m3/h LW m3/h 00 °C
NW17 NW17-OFF-01 5175 4550 22 26

Uzbrojenie, kanaty
Po stronie ssawnej i ttocznej projektuje sic ttumiki hatasu, Kanaty wentyacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscu przejO przez przegrody oddzielenia poarowego projektuje sic elementy ppo. W miejscach
przechodzenia kanalOw wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowice oddzielenie poarowe zabudowywaO kiapy
przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej rOwnej co najmniej odpornoci ogniowej ciany, w której bcd zabudowane.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefç poarowa której nie obstuguja powinny byO obudowane elementami o
kiasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej dia elementOw oddzielenia przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Nawiew powietrza za pomoc nawiewnikOw wirowych ze skrzynka rozprn przepustnic zaworOw wentylacyjnych
nawiewnych, nawiewnikOw szczelinowych ziokalizowanych w suficie podwieszanym w danym pomieszczeniu. Wywiew z
pomieszczeñ za pomoc wywiewnik6w wirowych ze skrzynka rozprcna,, zaworôw wentylacyjnych wycia,gowych
ziokalizowanych w suficie podwieszanym w danym pomieszczeniu. Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systemie
gOra-gôra. W pomieszczeniach generujcych catoroczne zyski ciepta — monta± urzdzeñ klimatyzacyjnych.
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Ukiad NWI8 - sala konferencyjna
Dia pomieszczenia sali konferencyjnej czci socjalno-biurowej budynku projektuje sic niezaIeny system instaacji
wentylacji dziatajqpy w sposôb ciagty, z ostabieniem w nocy. Wentylacja w tym obszarze zapewnia wymianç powietrza
w iIociach higienicznych doprowadzajc 100 % powietrza wieego. IIo6 powietrza okreIono na podstawie iIoci
powietrza przypadajqpej na jedn osobç, przyjto 30m3/h/osobç.

Centrala wentylacyjna ziokalizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.+2. Projektuje
sic centralç wentyIacyjn z odzyskiem ciepa.
Projektowana centrala wyposaona zostanie w nastçpujqpe sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nagrzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/6000;
— chtodnica powietrza, czynnik chtodniczy glikol etylenowy 35%, parametry 6/1 2°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centrale wentylacyjne o nastpujcych parametrach:
Uktad Oznaczenie IIoO powietrza IIo6 powietrza TN zima TN lato

LN m3/h LW m3/h 00 00

NW18 NW18-OFF-02 3250 3250 22 26

Uzbrojenie, kanaly
Po stronie ssawnej i ttocznej projektuje sic ttumiki hafasu, Kanafy wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscu przejO przez przegrody oddzielenia poarowego projektuje sic elementy ppo. W miejscach
przechodzenia kanatOw wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowice oddzielenie poarowe zabudowywaO kiapy
przeciwpoarowe 0 odpornoci ogniowej rOwnej co najmniej odpornoci ogniowej ciany, w której bçd zabudowane.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefç poarow której nie obstuguj powinny byO obudowane elementami o
kiasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej dia elementôw oddzielenia przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Nawiew powietrza do sali konferencyjnej za pomoc nawiewników szczelinowych ze skrzynk rozprcna, przepustnic
ziokalizowanych w suficie podwieszanym. Nawiew powietrza do pomieszczeñ magazynów za pomoc zaworów
wentylacyjnych nawiewnych. Wywiew powietrza za pomoc krat wentylacyjnych wyciagowych ziokalizowanych w suficie
podwieszanym pomieszczenia. Wywiew z pomieszczeñ magazynOw za pomoczawor6w wentylacyjnych wyciaowych.
W celu pokrycia zyskOw ciepla w pomieszczeniu sali konferencyjnej projektuje sie uktad klimatyzacji.

Ukiad NWI9 - pokoje sedziów, trenerówwraz z pomieszczeniami socjalnymi
Projektowany ukfad obejmuje pokoje scdziow, pierwszej pomocy, kontroli dopingu wraz z pozostafymi pomieszczeniami
stanowiqçymi zaplecze hali gtOwnej ziokalizowanych na poz.-1. Wentylacja w tym obszarze zapewnia wymianc
powietrza w iIociach higienicznych doprowadzajc 100 % powietrza wieego. IIo6 powietrza okreIono na podstawie
krotnoci wymian w pomieszczeniu w ciu jednej godziny i iIoci powietrza przypadajcej na jedn osobe,
min,30m3/h/osobc.

Centrala wentylacyjna ziokalizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.-1. Projektuje
sic centralç wentyIacyjnz odzyskiem ciepta.
Projektowana centrala wyposaona zostanie w nastcpujce sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepfa - wymiennik obrotowy;
— nagrzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— chfodnica powietrza, czynnik chtodniczy glikol etylenowy 35%, parametry 6/1 200;

— wentylatorowe.

Dobrano centrale wentylacyjne o nastçpujcych parametrach:
Uktad Oznaczenie IIoO powietrza IIoO powietrza TN zima TN lato

LN m3/h LW m3/h 00 00

NW19 NW19-HG-SOC 2450 1400 22 26
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vJUzbrojenie, kanaly
Po stronie ssawnej i ttocznej projektuje sic ilumiki hatasu. Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscu przej6 przez przegrody oddzielenia poarowego projektuje s elementy ppo. W miejscach
przechodzenia kanatOw wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowice oddzielenie poarowe zabudowywaO kiapy
przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej rOwnej Co najmniej odpornoci ogniowej ciany, w ktOrej bcd zabudowane.
Przewody wentylaCyjne prowadzone przez strefç poarow, ktOrej nie obstuguja, powinny byO obudowane elementami
o klasie odpornoCi ogniowej (EIS), wymaganej dia elementów oddzielenia przeCiwpoarowego tych stref poarowych.
Nawiew za pomoc nawiewników wirowych ze skrzynka rozprna, przepustnica, za pomoc zaworów wentylacyjnych
nawiewnych ziokalizowanych w suficie podwieszanym w danym pomieszczeniu. Wywiew za pomoc wywiewnikow
wirowych ze skrzynka rozprn, przepustnica za pomoc zaworów wentylacyjnych wywiewnych ziokalizowanych
w suficie podwieszanym w danym pomieszczeniu. Przeplyw powietrza w pomieszczeniach w systemie gOra-gOra, W
pomieszczeniach generujcych catoroczne zyski ciepta — monta urzdzeñ klimatyzacyjnych.

Ukiad NW2O - pomieszczenia fizjoterapii, odnowv biologicznej
Projektowany uktad obejmuje pomieszczenia fizjoterapii, odnowy biologicznej ziokalizowanych na poz.-1. Wentylacja
w tym obszarze zapewnia wymian powietrza w iIociach higienicznych doprowadzajc 100 % powietrza wieego. IIoO
powietrza okreIono na podstawie krotnoci wymian w pomieszczeniu w ciagu jednej godziny iIoci powietrza
przypadajacej na jedn osobe, min,30m3/h/osobc,

Centrala wentylacyjna ziokalizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.-1. Projektuje
sic centraic wentyIacyjnz odzyskiem ciepta,

Projektowana centrala wyposaona zostanie w nastçpujçe sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nag rzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— chtodnica powietrza, czynnik chtodniczy glikol etylenowy 35% , parametry 6/1 2°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centrale wentylacyjne o nastçpuj4cych parametrach:
Uktad Oznaczenie IIoC powietrza IIoO powietrza TN zima TN lato

LN m3/h LW m3/h °C 00

NW2O NW2O-HG-R 2500 2450 22 26

Uzbrojenie, kanaty
Po stronie ssawnej i ttocznej projektuje sic ttumiki hatasu. Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscu przej6 przez przegrody oddzielenia poarowego projektuje sic elementy ppo±, W miejscach
przechodzenia kanatów wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowice oddzielenie poarowe zabudowywaO kiapy
przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej równej co najmniej odpornoci ogniowej ciany, w której bcd zabudowane.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefç poarow4, której nie obstuguj powinny byO obudowane elementami
o klasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej ala elementOw oddzielenia przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Nawiew/ wywiew do pomieszczeñ realizowany za pomoc nawiewnikôw/ wywiewników wirowych ze skrzynk rozprçn
przepustnica za pomoc zaworOw wentylacyjnych nawiewnych/wyciagowych. Monta2 elementOw wentylacyjnych
w suficie podwieszanym danego pomieszczenia.

Ukiad NW2I - bufet
Projektowany uktad obejmuje pomieszczenia bufetu ziokalizowane na poziomie + 1 projektowanego budynku. IIoO
powietrza wentylacyjnego dia danego obszaru okreIono na podstawie krotnoci wymian w pomieszczeniu w ciagu
jednej godziny i iIoci powietrza przypadajcej na jedn osobç, min,30m3/h/osobç. Projektowany uktad zapewnia
chlodzenie danego obszaru. Projektowany uktad obejmuje pomieszczenie bufetu BU.+1.02 oraz bufetu
ziokalizowanego przy pomieszczeniach saun i odnowy biologicznej BU.+1.11.
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Centrala wentylacyjna ziokalizowana w pomieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.+2. Projektuje
sic centralç wentyIacyjnz odzyskiem ciepta,
Projektowana centrala wyposaona zostanie w nastçpujce sekcje:
— filtr: nawiew EU5, wywiew EU5;
— komora mieszania;
— odzysk ciepta - wymiennik obrotowy;
— nagrzewnica powietrza, czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/6000;
— chtodnica powietrza, czynnik chlodniczy glikol etylenowy 35%, parametry 6/12°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centrale wentylacyjne o nastpujcych parametrach:
Uktad Oznaczenie IIoO powietrza NoO powietrza TN zima TN lato

LN m3/h LW m3/h 00 00
NW21 NW21-BU 6250 6200 22 16

Uzbrojenie, kanaty
Po stronie ssawnej ttocznej projektuje sic ttumiki hatasu. Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscu przej6 przez przegrody oddzielenia poarowego projektuje sic elementy ppo. W miejscach
przechodzenia kanatów wentylacyjnych przez ciany, stropy stanowi4ce oddzielenie poarowe zabudowywaC kiapy
przeciwpoarowe 0 odpornoci ogniowej rOwnej Co najmniej odpornoci ogniowej ciany, w ktOrej bçd zabudowane.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefç poarow ktôrej nie obstuguj powinny byO obudowane elementami
o klasie odpornoci ogniowej (EIS), wymaganej dia elementOw oddzielenia przeciwpoarowego tych stref poarowych.
Nawiew do pomieszczenia bufetu BU.+1.02 realizowany za pomoc nawiewnikôw wirowych ze skrzynk rozprna
przepustnic oraz za pomoc nawiewników szczelinowych ze skrzynka rozprn przepustnica, Nawiew do
pomieszczeñ socjalnych ziokalizowanych przy danym bufecie za pomoc zaworOw wentylacyjnych nawiewnych.
Wywiew z sali bufetu za pomoc wywiewników wirowych ze skrzynk4 rozprn, przepustnic oraz krat wentylacyjnych
wycia,gowych. Wywiew z pozostatych pornieszczeñ za pomoczaworow wentylacyjnych wycia,gowych.
Nawiew do pornieszczenia bufetu BU.+1 .11 za pomoc nawiewników szczelinowych, wywiew za pomoc wywiewników
wirowych. Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systernie gOra-gôra.

Uktad NW22 - bufet, technoloqia qastronomii
Projektowany uktad obejmuje pornieszczenie technologii gastronomii. IIoO powietrza dia danego obszaru okreIona
zostata na podstawie krotnoci wyrnian w pornieszczeniu - przyjto 1 5-krotn wyrnianc powietrza w ciu godziny. Dia
danego obszaru projektuje sic centraic wentylacyjnq nawiewn4 LN=3800m3/h. Centrala wentylacyjna ziokalizowana
w pornieszczeniu technicznym/ wentylatorni ziokalizowanym na poz.+2.

Projektowana centrala wyposaona zostanie w nastcpujce sekcje:
—filtr: nawiew EU5;
— nag rzewnica powietrza , czynnik grzewczy glikol etylenowy 35%, parametry 80/60°C;
— wentylatorowe.

Dobrano centraic wentyIacyjn o nastçpujcych parametrach:
Ukiad Oznaczenie IIo6 powietrza TN zirna TN lato

LN rn3/h 00 00

N22 N22-BU-T 3800 22 wynikowa

Uzbrojenie, kanaty
Na kanale wentylacyjnym nawiewnyrn projektuje sic tturnik hatasu. W rniejscu przejO przez przegrody oddzielenia
poarowego projektuje sic elernenty ppo. W rniejscach przechodzenia kanatOw wentylacyjnych przez ciany, stropy
stanowice oddzielenie poarowe zabudowywaO kiapy przeciwpoarowe o odpornoci ogniowej równej co najrnnie]
odpornoci ogniowej ciany, w której bcd zabudowane. Kanaty wentylacyjne nawiewne projektowane od centrali
wentylacyjnej do porn. technologii, daej wg projektu technologii gastronornii. Dia danego obszaru przewidziano
w projekcie wyprowadzenie wyciagu ponad dach. Kanat wentylacyjny wycia,gowy w wykonaniu olejoszczelnyrn. Polega
ono na uszczelnieniu wszystkich tczonych blach oraz rarnek uszczelniaczern olejoodpornyrn.
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Ukiady wentylacji wvcipqowej EF
EF S - projektowane indywidualne ukady wyciowe obejmujce pornieszczenia sanitarne ziokalizowane na
poszczegôlnych pitrach budynku. IIoO powietrza dia danego pornieszczenia okreIona na podstawie urzdzeñ
sanitarnych (iIoO powietrza wg ogólnych zatoeñ). Nawiew do pornieszczeñ — poprzez nawiewniki lub otwory
w drzwiach i kratki transferowe. Dia wszystkich pomieszczeñ WC projektuje sic wydzielone systerny wentylacji
rnechanicznej wyciaowej dziaajftcy w sposOb cily. Powietrze usuwane bcdzie za pornoc zaworów wentylacyjnych
wyciowych montowanych na wysokoci sufitu podwieszanego danego pornieszczenia. Wywiew powietrza
realizowany bçdzie za pomocwentyIatorOw kanatowych, wyrzutnie powietrza dachowe.
Wszystkie uktady wentylacyjne pornieszczeñ sanitarnych regulowaO za pornoc regulatorOw statego przeptywu typu
CAy.

EF T projektowane uktady wyciagowe obejrnuj pornieszczenia pralni, suszarni, rnagazynów bielizny na poz.-1,
pornieszczenia saun, pornieszczenia techniczne, teletechniczne, elektryczne, magazyny oraz pornieszczenie technologii
gastronornii. Dia pomieszczenia tego na poz.+1. przewidziano indywidualny wyciag (okap kuchenny) wspOtpracuj4cy
z uktadern nawiewnyrn (przewidziano jedynie rniejsce dia kanatu wyciaowego),

Projektowane ukiady EFT:
Projektowany Nazwa pornieszczenia Wydajnoô Zalo±enia Wentylator
ukiad m3/h rodzaj
EF T1* Podchloryn sodu/ koagulant/ 2000 KR - 10w/h kanalowy chernoodporny,

korektor PH/ poziom-1 przeciwwybuchowy
EF T2 Wçzet cieplny/ przylcz wodyl 1500/2350 TC.-1.02/ wçzet ciepiny - KR3/6w/h; kanatowy 2-biegowy

wentylatornia/ poziorn-i TC,-1 .07/ przylcz wody - KR2w/h;
TC.-i.06/ wentylatornia - KR1w/h

EF T3 Porn. teletechniczne/ poziorn- 350 TC.-i.04/ porn.teletech. - KR=2w/h; kanalowy
1 TO-i .05/ porn.teletech. - KR=2w/h;

EF T4 Porn. elektryczne/ poziorn -1 200 TC.-1 .03/ porn.elektr. - KR=3w/h; kanalowy
EF T5 TRAFO/ poziorn -1 5000 TO-i .01/ TRAFO - na podstawie kanatowy

zyskôw ciepla w pornieszczeniu;
EF T6 Magazyny/ poziorn -1 1200 HG-i .48/ rnagazyn - KR=lw/h; kanatowy

HG-i .49/ rnagazyn - KR=lw/h;
EF T7 Porn. pralni, suszarni/ 500 HG-i .25A1 rnag.brudnej bielizny - kanatowy

poziorn -i KR=3w/h;
HG.-i .25B/ rnag.czystej bielizny -

KR=3w/h;
HG-i .250/ pralnia - KR=6wIh;
HG-i .25D/ suszarnia - KR=5w/h;

EF T8 Wentylatornia/ poziorn +2 500 WE.÷2.Oi/ wentylatornia - KR=0,5w/h; kanalowy
EF T9 Wentylatornia/ poziorn +2 1250 WE.+2.03/ wentylatornia - KR=0,5w/h; kanalowy
EFT1O** Technologiagastronornii 3800 BU.+i.03/tech.gastr. - KRi5w/h; kanalowy
EF Ti 1 Magazyny/ poziorn -1 450 Magazyny dy±urne, rnagazyny hali - kanatowy

KR=iw/h;
EF Ti 2 Magazyny/ poziorn -1 450 Magazyny dy±urne, rnagazyny hali - kanalowy

KR=iw/h;
EF Ti 3 Porn. elektryczne/ poziorn -i 50 HG-i .25E/ porn.elektr. - KR3w/h; kanatowy
EF Ti4 Magazyn sali treningowej/ 400 HT.-i.03 - KR=lw/h kanatowy

poziorn -i

EF G - projektowane uktady wyciowe obejrnujce pornieszczenia garau, rnietnika
Dia pornieszczenia garau wielostanowiskowego projektuje sic uktad wentylacji rnechanicznej pracujcej w oparciu
o wentylator wyciowy kanatowy EFG. Gara przewidziany jest na parkowanie 24 sarnochodôw. Przyjçto uktad
zapewniajcy 2-krotn wymianç powietrza w ciagu godziny, Dia wytturnienia hatasu zastosowano tturnik hatasu.
Odprowadzenie powietrza odbywaO sic bcdzie w uktadzie kanatowyrn poprzez kratki wentylacyjne. Kratki wentylacyjne
ziokalizowane w systernie góra(60%) - dOt(40%). Systern wentylacji rnechanicznej sterowany sygnatern od czujek
detektorOw tienku wçgla rozrnieszczonych równorniernie w catej przestrzeni garaowej. Praca rnechanicznego systernu
wentylacyjnego sterowana jest czujkarni stcenia tienku wçgla, ktOre urucharniaj instalacjc P0 przekroczeniu wartoci
granicznej.
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Projektowany Nazwa pornieszczenia WydajnoO Wentylator
uktad rn3/h rodzaj
EF Gi Gara±J poziom-1 2400 kanalowy
EF G2 GaraI poziom-1 2400 kanalowy

Dia pornieszczeñ mietnika ziokalizowanych na poziomie 0 przyjto iIoO powietrza przy zatoeniu 6-krotnej wyrniany
powietrza w cigu godziny. Wentylator wycigowy kanatowy, czerpnia powietrza ziokalizowana w drzwiach
pomieszczenia.

Projektowany Nazwa pornieszczenia WydajnoO Wentylator
ukiad rn3/h rodzaj
EF G3 rnietnik/ poziorn 0 200 kanatowy
EF G4 rnietnik/ poziorn 0 200 kanalowy

EF G - projektowane uktady nawiewne, wyciowe obejmujce pomieszczenia przedsionków ppo
Dia pornieszczeñ przedsionkOw ppo zlokaHzowanych na poziornie -1 zaprojektowano wentylacj reaIizowanq za
pornoc wentylatorOw kanalowych.

Projektowany Nazwa pornieszczenia Wydajnoô Wentylator
ukiad rn3/h rodzaj
EF GP1 Przedsionek ppo HG-i .46a 100 kanalowy
EFGP2 Przedsionekppo±TC.-i.09/HG.-i.76 100 kanalowy
EFGP3 Przedsionekppo±TC.-1.09/HG.-1.76 100 kanalowy
EF GP4 Przedsionek ppo HG-i .03 100 kanalowy
EF GP5 Przedsionek ppo± HG-i .03 100 kanalowy

Wentylatory EF GP1, EF GP2, EF GP4 pracujce na wyciagu - praca wentylatora ciagta, równie w czasie poaru.
Wentylatory EF GP3, EF GP5 pracujce na nawiewie wczane podczas poaru, zapewnienie nawiewu do pomieszczeñ
przedsionkOw oodczas ooaru.
Przedsionek ppo HG-i .46a Wentylacja bytowa - nawiew kratka Wycia.g realizowany za pomoc

transferowa zlokalizowana w drzwiach wentylatora kanalowego EF GP1.
porn. Nawiew w czasie po±aru - ukiad Wyrzutnia powietrza cienna. Praca
UP3, na kanale nawiewnyrn wentylatora ci.gla, rôwnie± podczas
zarnontowany regulator typu CAy. po±aru.
Element nawiewny - zawôr ppo.

Przedsionek ppo± TC.-1 .09 Wentylacja bytowa - nawiew kratka Wyci reahzowany za pomoc
transferowa ziokalizowana w drzwiach wentylatora kanalowego EF GP2.
porn. Nawiew w czasie po±aru - Wyrzutnia powietrza cienna. Praca
wentylator kanalowy ukiad EF GP3, wentylatora ci.gla, równie± podczas
czerpnia powietrza cienna. Ukiad po±aru. Ukiad wyrzutowy wspôlny dla
czerpny wspólny dla porn. przedsionkôw porn. przedsionkôw ppoz. TC.-i .09/ HG.
ppoz. TC.-i.09/ HG.-i.76. Element 1.76.
nawiewny - zawôr ppo±.

Przedsionek ppo± HG.-i .76 Wentylacja bytowa - nawiew kratka Wycig realizowany za pornoc
transferowa ziokalizowana w drzwiach wentylatora kanalowego EF GP2.
porn. Nawiew w czasie po±aru - Wyrzutnia powietrza cienna. Praca
wentylator kanalowy uktad EF GP3, wentylatora ciagta, rôwnie podczas
czerpnia powietrza cienna. Ukiad po±aru. Ukiad wyrzutowy wspôlny dia
czerpny wspolny dla porn. przedsionków porn. przedsionkôw ppoz. TC,-i.09/ HG.
ppoz. TC.-i.09/ HG-i .76. Element 1.76.
nawiewny - zawór ppo±.

Przedsionek ppo HG-i .03 Wentylacja bytowa - nawiew kratka Wyciag realizowany za pomoc
transferowa zlokalizowana w drzwiach wentylatora kanalowego EF GP4.
porn. Nawiew w czasie po±aru - Wyrzutnia powietrza cienna. Praca
wentylator kanalowy ukiad EF GP5, wentylatora ciagla, rôwnie± podczas
czerpnia powietrza cienna. Element po±aru.
nawiewny - zawór ppo.
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Izolacja kanalów
IzalawaO termiczne paraszczelne matami z wetny mineralnej na zbrajanej falii aluminiawej kanaly wentylacyjne oraz
elementy instaacji wentylacji paza uktadami wentylacji basenawej:
• kanaty wentylacyjne nawiewne - izalacja a grubaci 40 mm, grubo6 izalacji w zaIenoci ad wspótczynnika

przewadzenia ciepfa zgadnie z narmami;
• kanaty wentylacyjne wyciawe - uktady NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, NW6, NW13, NW14, NW21 izalacja

a grubaci 40 mm, grubaO izalacji w zaIenoci ad wspOczynnika przewodzenia ciepla zgadnie z narmami;
pozastate uktady - brak izolacji

• kanaly czerpne prawadzone wewntrz budynku - izalacja gr 50mm, izalacje na bazie kauczuku.
• wszystkie kanaty wentylacyjne prawadzane na zewntrz budynku matami a gruboci 80 mm (grubo6 izalacji

w zaIenoci ad wspótczynnika przewodzenia ciepta zgodnie z normami) dadatkowo ostaniçte bIachaIuminiaw.

Instalacjç wentylacji basenawej izalawaO nastçpujca:
• kanaty wyciagawe:

- widoczne w hail basenawej malawane ad zewnatrz wewnajrz;
- niewidaczne malawanie ad wewntrz.

• kanaly nawiewne:
izalacja gr 50mm, izalacje na bazie kauczuku.

Minimalna grubaO izalacji cieplnej pawinna spetniaO minimaine wymagania Warunków Technicznych dia przewadôw
instalacji chtadu agrzewania pawietrznega. Przy zastasawanlu materiatu izalacyjnega a innym wspôtczynniku
przenikania ciepta ni padana w tabeli naIey adpawiednia skarygawaá gruba6 warstwy izalacyjnej.
lzaiacja uktadana na zewntrz budynku wymaga zastasawania ptaszcza zewntrznega chrani4cega przed
uszkadzeniem mechanicznym araz warunkami atmasferycznymi. Naley stasawaO ptaszcz z blachy aluminiawej.

Oddymianie kiatek schodowych
Kiatki schadawe addymiane bdgrawitacyjnie, w trzech klatkach zgadnie z czçcirysunkawprajektawane bdzie
mechaniczne uzupetnianie powietrza.
Pawietrze dastarczane bçdzie przy pamacy wentylatorOw kanatawych, bezparedni wylat pawietrza w dalncz6 kiatki
schadawej. IIaO pawietrza akrelana przy zataeniu krotnaci wymian pawietrza KR=iOw/h.

Projektowany Nazwa pomieszczenia WydajnoO Wentylator Lokalizacja wentylatara
uktad m3/h rodzaj
EF UP1 Klatka schodowa KL 3000 kanalowy PL.-i.Oi
EF UP2 Klatka schodowa KL 7300 kanatowy HG-i .26a
EF UP3 Klatka schodowa KL 7400 kanalowy HG-i .46b

UP- mechaniczne uzupetnianie pawietrza

8.3. Wytyczne bran±owe
• naley zapewniC tatwy dostp do urzdzeñ i elementOw wentyiacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany;
• nale±y wykonaO kanstrukcje wsparcze dia urzdzeñ prajektowanych na dachu budynku;
• wszystkie kanaty I urzdzenia wewntrz obiektu nale±y podwieszaO w sposób trwaty I pewny oraz eIiminujcy

maHwa6 przenoszenia drgañ z instaiacji do konstrukcji;
• przejcia kanalOw przez dach wykonaó wykorzystujc padstawy dachowe aparte na cokotach stalowych. Cokoty

z biachy staiawej powinny byO wykonane z biachy a gruboci ca najmniej 2mm zabezpieczone antykarozyjnie oraz
termicznie.

• wykanaO przebicia zgadnie z dokumentacj, przejcia przewodów przez przegrody budynku naIey wykonaO
w atworach, których wymiary sad 50 do 100 mm wiçksze ad wymiarów zewntrznych kanatów;

• drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczeñ parzdkawych wyposayO w kratki kontaktowe;
• doprawadziO zaslianie elektryczne do szaf central wentyiacyjnych;
• daprawadziO zasilanie elektryczne do wentyiatarów;
• doprawadziO czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentyiacyjnych;
• doprawadziO czynnik chtodniczy do chtodnic central wentylacyjnych;
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9. Klimatyzacja
Dia zapewniania komfortu uytkowana oraz wymagañ u±ytkowych I technicznych czçci pomieszczeñ przewiduje sic w
nich monta urz4dzeñ klimatyzacyjnych, freonowych, systemu VRF oraz SPLIT.
Jako jednostki wewnctrzne stosowane bcdft urzdzenia cienne, kasetonowe oraz kanatowe. Jednostki zewnctrzne
okalizowane bcd na dachu w miejscach zapewniajcych bezpieczne ich uytkowanie.

Opis sprawdzi!:
mgr ink. 9iegorz Rechtoñ

c1 /L
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