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1. PODSTAWA OPRACOWANIA   
 

1.1. Zlecenie inwestora, 
1.2.   Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne Inwestora, 
1.3.   Wytyczne funkcjonalno – przestrzenne użytkowników (Uniwersytet Rzeszowski) 
1.4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  
1.5. Dokumentacja geotechniczna podłoża,  
1.6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AR.I.64.7331/41/09 
1.7. Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i odbioru ścieków, 
1.8. Obowiązujące przepisy i normy. 

 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

2.1. Budynek laboratorium badawczego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego   
2.2.    Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: drogi, parkingi, 

ciągi piesze, 
2.3.    Zieleń i mała architektura 
2.4.    Zjazdy na działkę z drogi publicznej -  ul. M. Ćwiklińskiej 
2.5.    Oświetlenie terenu 
2.6.    Przebudowa/zmiana lokalizacji hydroforni oraz sieci kolidujących z inwestycją 
2.7.    Rozbiórka budynku kotłowni kolidującej z inwestycją 
2.8.    Sieci i przyłącza: 

 kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacji deszczowej  
 wody 
 gazu 
 energii elektrycznej 

 
 

3. PROJEKT ZABUDOWY 
 

3.1. Przeznaczenie obiektu: 
 

 Obiekt użyteczności publicznej, jednostka do prac naukowo – badawczych (budynek nie 
będzie przeznaczony do celów dydaktycznych), mieszcząca cztery powiązane funkcjonalnie 
pracownie: 
 

 Pracownia roślinnych kultur IN VITRO (piwnice / parter) 

 Pracownia mikrobiologii (parter / II piętro - szklarnia) 

 Pracownia chromatograficzna (parter) 

 Pracownia markerów molekularnych (I piętro) 

 

3.2. Program funkcjonalny 
 
Układ funkcjonalny obiektu:  
 
Zaprojektowano obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z pomieszczeniami 
laboratoryjnymi i biurowymi w układzie korytarzowym z obszernym holem wejściowym, 



łączącym poszczególne zespoły funkcjonalne, oraz szklarnią/wiatą wegetacyjną na ostatniej 
kondygnacji. 
Przyjęto zasadę bardzo prostego układu funkcjonalno-przestrzennego z czytelnym oddzieleniem 
stref laboratoryjnych poprzez śluzy.  
Zewnętrzne części trzytraktowego budynku stanowią pomieszczenia laboratoryjne, biurowe, 
pomocnicze i techniczne. Trakt środkowy to korytarze komunikacyjne wychodzące z 
jednoprzestrzennego holu, w którym zlokalizowana została winda oraz ,,otwarta” klatka schodowa. 

 
Ilość zatrudnionego personelu naukowego oraz obsługi budynku: 
 
W obiekcie planuje się zatrudnienie do 20 osób na jedną zmianę. 
Przewiduje się zlokalizowanie stałych miejsc pracy na parterze i I piętrze – na obu tych piętrach 
przewiduje się po cztery osoby, jako pracowników stałych i po sześć osób na pobyt czasowy 
(doktoranci, stażyści, magistranci). 
W piwnicy i na II piętrze nie przewiduje się pracowników etatowych – stałych, lecz jedynie osoby 
pracujące dorywczo (do 2 godzin/zmianę) 
Dla pracowników zaprojektowano pomieszczenia socjalne w części administracyjno – socjalnej 
budynku. 
 

 Poziom -3,85  (Piwnica) 
pracownia roślinnych kultur in vitro, śluza, kotłownia, komunikacja 
 
 Poziom ± 0,00 (Parter) 
hol wejściowy, portiernia, rozdzielnia elektryczna, zespół socjalny, sanitariaty, śluza, pracownia 
roślinnych kultur in vitro, pracownia mikrobiologii, pracownia chromatograficzna 
 
            Poziom + 3,85 ( I Piętro) 
hol, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, śluza, pracownia markerów 
molekularnych 
 
            Poziom + 7,70 ( II Piętro) 
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne, pracownia mikrobiologii (szklarnia/wiata 
wegetacyjna) 
 
 

3.3. Dane techniczne obiektu: 
  
 
Dane metryczne: 

BUDYNEK  
POW. UŻYTKOWA (NETTO) PIWNICA 120,14 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) PARTER 377,16 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) I PIĘTRO 341,22 m2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) II PIĘTRO 136,76 m2 
SUMA POW. UŻYTKOWEJ NETTO 975,28 m2 

POW. KOMUNIKACJI 177,02 m2 
POW. ZABUDOWY 448 m2 

POW. CAŁKOWITA 1085,00 m2 

KUBATURA 4841,05 m3 

 
 
 



 
4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE 

 
 4.1.  Stan istniejący: 

 
 Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych  2608/1, 2610/1; obr. 209 

przy ul. M. Ćwiklińskiej w Rzeszowie. 
 Sąsiednia zabudowa w przeważającej części powiązana jest z Uniwersytetem Rzeszowskim 
(obiekty dydaktyczne, domy studenckie), od strony południowo-wschodniej i  północnej występuje 
zabudowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się dom studencki z przynależną 
infrastrukturą. Projektowany budynek realizowany jest jako rozbudowa zaplecza naukowo-
badawczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od północno-zachodniej strony teren posiada dostęp do 
drogi publicznej – ul. M. Ćwiklińskiej 
 

Ukształtowanie terenu: 
-   średnie wysokości bezwzględne na terenie wynoszą 227 m npm. 
-  lekki lecz wyraźnie widoczny spadek terenu z południowej części działki w kierunku obszaru 
projektowanego budynku w stronę północną. 
-  max różnice wysokości na przedmiotowym terenie obejmującym budynek oraz pozostałą 
infrastrukturę w tym parkingi wynosi ok. 2,5 m. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zorganizowanymi formami ochrony przyrody, poza 
krajową siecią ekologiczną. Teren lokalizacji położony jest również poza granicami terenów 
podlegających szczególnej ochronie, a w szczególności poza granicami stref ekologicznych, 
terenów zabytkowych ogrodów i parków, terenów rezerwatów przyrody. 

Warunki geotechniczne - szczegółowy opis zawarty w dokumentacji geotechnicznej. 

Działka od strony południowej i wschodniej jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną. 

Istniejące uzbrojenie terenu: 
1. sieć wodociągowa, śr. 160 mm 
2. sieć kanalizacji deszczowej śr. 300 mm 
3. sieć teletechniczna 
4. sieć elektroenergetyczna 

 
 Likwidacji lub przełożeniu podlegać będą instalacje które kolidują z projektowanym obiektem 
oraz nowo projektowanymi sieciami. Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków. 

Teren nie posiada opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

4.2. Forma architektoniczna i funkcja: 
 
 Obiekt zaprojektowany na planie prostokąta, dwubryłowy, w zasadniczej części 
dwukondygnacyjny. W zachodniej strefie dwukondygnacyjny (bez stropu pośredniego) hol 
wejściowy z „otwartą” komunikacją pionową zwieńczony dodatkową, trzecią kondygnacją 
mieszczącą szklarnię wegetacyjną oraz pomieszczenia techniczne.  
Jest to swoiste nałożenie dwóch sześciennych brył, z których wyższa stanowi, swą północną ścianą, 
kontynuację linii zabudowy pierzei ul. M. Ćwiklińskiej. 
            Główne wejście do obiektu, zlokalizowane od strony ul. M. Ćwiklińskiej prowadzi do 
obszernego holu z portiernią, schodami oraz windą. Z holu dostępne są również pomieszczenia 
socjale, higieniczno-sanitarne, a także biurowe na piętrze. Wejście do poszczególnych laboratoriów 
ograniczają śluzy zlokalizowane na każdej kondygnacji.  

Dojazd do budynku i urządzeń realizowany jest z ulicy M. Ćwiklińskiej, główne wejście 
obsługiwane poprzez ciągi piesze. Pierwszy zjazd usytuowany jest po zachodniej stronie budynku i 
obsługuje zespół miejsc postojowych wzdłuż sąsiadującego akademika oraz miejsce gromadzenia 



odpadków. Zjazd od strony wschodniej służy jako dojazd techniczny do zespołu hydroforni oraz 
szaf z gazami technologicznymi.  

Budynek z  poziomym, pasmowym układem okien podkreślonym poprzez wprowadzenie, dla 
ujednolicenia podziałów elewacji, aluminiowych paneli elewacyjnych. 
 W celu formalnego otwarcia holu oraz przestrzeni hodowlanej na ostatnim piętrze wprowadzono 
elewacyjny system ścian osłonowych jako szkleń strukturalnych. 
Kolorystyka obiektu – biel ścian bez otworów okiennych, szarość ślusarki aluminiowej ścian 
fasadowych. 

 
 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 

konstrukcja – tradycyjna. Stropy żelbetowe wylewane monolityczne oparte na słupach 
żelbetowych i ścianach nośnych. 
 
UWAGA!  
 PROJEKT KONSTRUKCJI  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY. 
 
 5.1.  FUNDAMENTY  

 
 ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B 30 , zbrojone stalą A-III ( 34GS ) i 

A-O ( StOS ) . Pod fundamentami wykonać chudy beton B 10 gr 10 cm.  
 w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nasypowych należy je wybrać aż 

do gruntów rodzimych i zastąpić podsypką z pospółki zagęszczoną dynamicznie.  
 wykopy fundamentowe oraz wymianę gruntu wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa. 
 układ żelbetowych słupów konstrukcyjnych wylewanych z betonu B30, zbrojonych stalą         

A- III ( 34GS ) i A-O ( StOS ), (wg projektu konstrukcji) 
 Podciągi, belki wylewane z betonu B 30 , zbrojone stalą  A- III ( 34GS ) i A-O ( StOS ). 
 fundamenty wykonać wg proj. konstrukcji i rysunków architektury. 

 
Przejścia przewodów instalacji opisane w projektach konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji 
elektrycznych.  
 
 
 5.2.  ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 
 
5.2.1. Słupy 
 Słupy 35x35cm, rdzenie  wylewane z betonu B 30,  zbrojone stalą  
       A- III ( 34GS ) i A- O ( StOS ). 
 
5.2.2. Ściany konstrukcyjne 
 ściany gr. 25cm murowane z ceramicznych pustaków szczelinowych klasy 15 na zaprawie 

cementowo- wapiennej marki M10 
 ściany żelbetowe gr. 25 cm, (wg projektu konstrukcji) 
 Podciągi, belki wylewane z betonu B 30 , zbrojone stalą  

A- III ( 34GS ) i A- O ( StOS ). 
 przejścia przewodów wentylacji i instalacji wg projektu konstrukcji, instalacji sanitarnych i 

instalacji elektrycznej i architektury, 
 nadproża żelbetowe wylewane lub prefabrykowane – wg projektu konstrukcji, 
 wnęki na skrzynki złączowe (wymiary i lokalizacja wg. rysunków architektury i projektów 

branżowych) 



 wnęki na skrzynki gazowe (wymiary i lokalizacja wg. rysunków architektury i projektów 
branżowych) 

 
 5.3.  ŚCIANY DZIAŁOWE 
 
 ściany murowane z cegły dziurawki, gr. 12 cm 
 ściany murowane z cegły dziurawki, gr. 6,5 cm   
 obudowa kanałów instalacyjnych z cegły dziurawki, gr. 12 cm i 6,5 cm 
 
 5.4.  STROPY 
 
 płyty żelbetowe wylewane na mokro w technologii tradycyjnej z betonu B30, gr.18 cm 

pomiędzy piwnicą a parterem, płyta stropowa nad ostatnim piętrem grubości 15 cm, pozostałe 
płyty stropowe grubości 25 cm (zbrojenie wg projektu konstrukcji),  

 spocznik między piętrowy – płyta żelbetowa gr. 12 cm (zbrojenie wg projektu konstrukcji) 
 

 posadzki na gruncie: 
 płyta betonowa, (zbrojona wg. projektu konstrukcji) gr.15cm plus warstwy podkładowe i 

wykończeniowe  
 
             5.5.  STROPODACHY 
 
 płyta żelbetowa z betonu B30, (zbrojenie wg projektu konstrukcji), plus warstwy 

wykończeniowe 
 

5.6. KLATKA  SCHODOWA 
 
 schody klatki schodowej komunikacji ogólnej żelbetowe, wylewane z betonu B30,            

wykończenie – płytki gresowe, balustrada – stalowa 
 

5.7. SZYB WINDOWY 
 
 szyb windowy żelbetowy wylewany z betonu B 30 (zbrojenie wg projektu konstrukcji), 
 

5.8. KONSTRUKCJA SZKLARNI 
 

 elewacyjny system ścian osłonowych na profilach aluminiowych (szklenie strukturalne) 
na podkonstrukcji stalowej (stal St3S). 

 
5.9.  PIONY WENTYLACYJNE I KOMINY  

       
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja pomieszczeń (wg rysunków technologii i projektów 
branżowych); połączenia, przejścia, uszczelnienia oraz izolacje akustyczne urządzeń i przewodów 
wg rozwiązań zawartych w zeszytach technicznych zastosowanego systemu. Wyjścia ponad dach 
zabezpieczone przy użyciu systemowych kołnierzy uszczelniających. 
 

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu kotłowni – systemowy bloczek wentylacyjny z 
kanałem powietrzno-spalinowym. Komin – nad ostatnią kondygnacją - obmurowany cegłą 
dziurawką, gr. 12 cm i docieplony styropianem, gr. 5 cm. Wylot went. komina zakończony kratką 
wentylacyjną, wylot kanału powietrzno-spalinowego – nakrywa systemowa. Nawiew kotłowni – 
kanał zetowy 20x20cm spawany z blachy stalowej; nawiew maszynowni windy – kanały zetowe -
rury PVC fi 150 (wloty zabezpieczone kratkami went. oraz siatkami przeciw insektom).  



 
 

5.10.IZOLACJE 
 

IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE ŁAW, STÓP, ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH, POSADZEK NA GRUNCIE, ŚCIAN PODZIEMIA I INNE 
ELEMENTY BUDYNKU PODDANE DZIAŁANIU WILGOCI Z GRUNTU I WODY 
GRUNTOWEJ ORAZ ELEMENTÓW BUDYNKU PODDANYCH DZIAŁANIU WODY 
OPADOWEJ WYKONANE Z MATERIAŁÓW I WG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
FIRMY SCHOMBURG 
 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU (WC) 
WYKONANE Z MATERIAŁÓW I ZGODNIE Z ROZWIĄZANIAMI TECHNICZNYMI 
FIRMY SCHOMBURG 
 
  5.10.1.  IZOLACJE PIONOWE PRZECIWILGOCIOWE: 
 
IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŁAW FUNDAMENTOWYCH I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 
 
-  MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQUAFIN IC (1,5 KG/M2) 
-  STYKI IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ USZCZELNIONE PRZY UŻYCIU TAŚM  
ASO-DICHTBAND 2000 NA ZAPRAWIE AQUAFIN 2K (4,5KG/M2)  
 
 
IZOLACJA PIONOWA ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 
 
- BITUMICZNA POWŁOKA GRUBOWARSTWOWA COMBIFLEX C2 (4 L/M2) 
- DOCIEPLENIE: STYROPIAN WODOODPORNY / PŁYTY POLISTYRENU XPS, NA KLEJU 

COMBIDIC-2K,  
 
 
  5.10.2.  IZOLACJE POZIOME PRZECIWILGOCIOWE: 
 
POSADZKA PARTERU: 
- IZOLACJA PRZECIWODNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (KLASY G200 S4) 
-  STYKI IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ USZCZELNIONE PRZY UŻYCIU TAŚM  
ASO-DICHTBAND 2000 NA ZAPRAWE AQUAFIN 2K (4,5KG/M2)  
 
 
 
  5.10.3.  WARSTWY PODŁÓG, DACHU I STROPODACHÓW: 
PIWNICA 
 
P1a 
LABOLATORIA  (na gruncie )  
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
-  płyta betnowa zbrojona siatkami dołem i górą (ø8 co 20cm) min.gr.15cm 
-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 
-  izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna (klasy G200 S4)  
-  chudy beton 
-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=0,95 
 
 
 



 
P2a 
HOL/KOMUNIKACJA  (na gruncie)  
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
-  płyta betnowa zbrojona siatkami dołem i górą (ø8 co 20cm) min.gr.15cm 
-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 
-  izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna (klasy G200 S4)  
-  chudy beton 
-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=0,95 
 
PARTER 
 
P1a 
LABOLATORIA ( na gruncie)  
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
-  płyta betnowa zbrojona siatkami dołem i górą (ø8 co 20cm) min.gr.15cm 
-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 
-  izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna (klasy G200 S4)  
-  chudy beton 
-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=0,95 
 
P2a 
HOL/KOMUNIKACJA (na gruncie)  
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
-  płyta betnowa zbrojona siatkami dołem i górą (ø8 co 20cm) min.gr.15cm 
-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 
-  izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna (klasy G200 S4)  
-  chudy beton 
-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=0,95 
 
P2  
HOL/KOMUNIKACJA  
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
-sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
P5  
POM. HIGIENICZNO- SANTARNE  
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- plynna folia uszczelniająca 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
-sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
 
 
 



I PIĘTRO 
 
P2  
HOL/KOMUNIKACJA   
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
-sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
P3  
LABOLATORIA   
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
-sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
P4  
POKOJE BIUROWE 
- wykładzina dywanowa 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.5cm 
- styropian akustyczny grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
-sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
 
 
II PIĘTRO 
 
SD3 
WIATA WEGETACYJNA (stropodach pełny) 
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN 2K (4,5kg/m2) 
-warstwa spadkowa nachylenie 2% wylewka cementowa gr. 4 cm na płytach XPS łączna gr. od  
 19 cm do 26 cm z warstwą rozdzielającą z folii budowlanej 
- paraizolacja 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
P2  
KOMUNIKACJA  
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
-sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 



P3  
LABOLATORIA  
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
-sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
P5  
POSADZKA (POM. HIGIENICZNO- SANTARNE  (nad I piętrem) 
- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 
- plynna folia uszczelniająca 
- wylewka cementowa zbrojona siatką, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 
- styropian grubości 4 cm 
- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 
- płyta żelbetowa 
-sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
 
STROPODACHY 
 
SD1 
STROPODACH PEŁNY (nad I piętrem) 
- płyty tarasowe 40x40x4cm ze spadkiem 2% (około 40% powierzchni stropodachu) 
- żwir płukany(gr. od 5 do 11cm) 
- geowłóknina 140 g/m2 

- płyty poliestru XPS gr. 15 cm 
- papa termozgrzewalna 
  VEDATECT PYE PV 200 S5 – I warstwa 
  VEDAFLOR WS-X – II warstwa 
- warstwa spadkowa 3% (wylewka na styropianie) łączna grubość od 4 do 24 cm 
- paraizolacja 
- preparat gruntujący 
- płyta żelbetowa 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
SD2 
STROPODACH PEŁNY (nad II piętrem) 
- papa nawierzchniowa klasy EUROFLEX PYE PV 205S5 
- papa podkładowa klasy G200S4 
- styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem 3% (min. gr. 20 cm) 

- paraizolacja klasy VEDATECT AL. +V60S4 
- preparat gruntujący 
- płyta żelbetowa 15 cm 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 
 
 
   
 
 



5.10.4.  INNE: 
 
 odprowadzenie wód opadowych z dachów: 

- odwodnienie  wewnętrzne – rury spustowe PCV, śr. 160 mm  
(lokalizacja rur spustowych na rysunkach rzutów projektu budowlanego)  

 izolacje termiczne: 
 styropian EPS 70, gr. 18 cm - ściany zewnętrzne tynkowane, 
 styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem 3%                    

(min. grubość 20cm) – stropodachy, 
 styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm – posadzka parteru i piwnicy (na 

gruncie) 
 wełna mineralna, gr. 12 cm (λ<0,04) -  wypełnienia ścian osłonowych, pod panelami 

elewacyjnymi,  
 styropian gr. 2 cm – wewnętrzna strona attyki, 
 styropian wodoodporny gr. 18 cm - zewnętrzne ściany fundamentowe, 

 
 
 izolacje akustyczne: 

 styropian akustyczny gr. 4 cm – strop między piętrowy, 
 mata akustyczna ETHAFOAM 222-E pod przewodami układanymi na posadzkach – strop 

między kondygnacyjny, 
 piony kanalizacyjne tłumione wełną min. gr. 3cm, 

 
uwaga! 
podłogi wykonać jako pływające 
 
 

5.11.  WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 

5.11.1. Ściany zewnętrzne  
 

 tynk silikonowo-żywiczny STO, faktura: „Baranek”, gr. kruszywa do 1,5mm 
 fasada szklano – aluminiowa w strefie wejściowej budynku; 

ściana osłonowa o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej z kształtowników 
aluminiowych systemowych. Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów 
mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku oraz rygli przymocowanych do 
słupów. Słupy i rygle mają stałą szerokość widokową wewnętrzną 50mm, zlicowane 
(dopuszczalna odchyłka 1mm). Po stronie zewnętrznej w poziomie i pionie profil 
maskujący. Przenikalność cieplna dla rygla i słupa fasady Uf<1,1 W/(m2*K) na podstawie 
PN EN ISO 10077-2 zapewniona przez elastyczną wielowargową poduszkę izolacyjną, dla 
szkła Ug=1,1 W/m2*K 

 na fragmentach – pasy międzyokienne – okładzina systemowa z paneli aluminiowych;  
            panele elewacyjne wykonane z kasetonów aluminiowych o wymiarach dostosowanych do                  
            projektu architektonicznego elewacji. Kasetony oraz elementy uzupełniające (wieszak i  
            konsola) wykonywane są z blachy aluminiowej 2 lub 3mm ze stopu aluminium  
            EN AW 1050A według PN-EN 573-3:2005. Kształtowniki tłoczone wykonywane z                
            aluminium EN AW-6060 według PN-EN 573-3:2005, stan T66 według PN-EN 515:1996,   
            łączniki mechaniczne ze stali odpornej na korozję. 

 ściany tynkowane do wysokości 40cm nad terenem – hydrofobizacja środkiem ASOLIN S – 
SYSTEM SCHOMBURG 

 szklarnia/wiata wegetacyjna - elewacyjny system ścian osłonowych na profilach 
aluminiowych (szklenie strukturalne) na podkonstrukcji stalowej 



5.11.2. Obróbki blacharskie: 
 

 czapki kominów – blacha powlekana, kolor wg projektu kolorystyki, 
 attyki stropodachów - blacha powlekana, kolor  wg projektu kolorystyki, 
 obróbki ścian w sąsiedztwie ślusarki aluminiowej – blacha aluminiowa wg rozwiązań 

systemowych 
 
 5.12.  WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
 

5.12.1. ŚCIANY  
Wykończenie ścian wewnętrznych  

 Piwnica - ściany żelbetowe, tynk gipsowy, malowane farbami zmywalnymi. 
 Ściany laboratoriów murowane tynk gipsowy, malowane farbami zmywalnymi, wykończone 

płytkami gresowymi do wysokości 1m 
 Szatnie - ściany wykończone płytkami gresowymi do wysokości 2m 
 Umywalnie - ściany wykończone płytkami gresowymi do wysokości 2m 
 Ściany działowe murowane z cegły dziurawki metodą tradycyjną, tynki gipsowe,  malowane 

farbami zmywalnymi strukturalnymi i gładkimi (wykończone płytkami gresowymi do 
wysokości 1m – w laboratoriach) 

 Ściany pomieszczeń sanitarnych, porządkowych i socjalnych - płytki gres do wysokości 2 m        
 Ściany działowe w szklarni – słupowo-ryglowe, alum., szklone                

                      
5.12.2. SUFITY  

 sufity podwieszane 
 sufity kotłowni i pom. techn. – tynk gipsowy 

 
5.12.3. POSADZKI   

 pokoje biurowe - wykładzina dywanowa 
 korytarze, pom. sanitarne, szatnie, wiatrołap, portiernia, klatka schodowa (komunikacja), 

pom. techniczne, gospodarcze, szatnia, pracownie i labolatoria  – płytki gresowe 
Rodzaj posadzek i wykończenie ścian poszczególnych pracowni podano w tabelach na rysunkach 
architektury i technologii 
 

5.13 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
 W projektowanym obiekcie zaleca się stosowanie okien i drzwi, które mają potwierdzoną 
certyfikatem lub świadectwem kwalifikacyjnym dopuszczenie do obrotu na rynku Polskim oraz 
spełniają wymagania względem Polskich norm. 
Własności mechaniczne aluminium dla fasad, okien, drzwi: stop EN AW 6060 wg PN EN 573 – 
3:2004 zgodny z PN EN 573-3/4, własności mechaniczne zgodne z normą PN EN 755-2 stan T66, 
tolerancje wymiarowe według PN EN 12020-2. Dla uzyskania najwyższej trwałości oraz efektu 
estetycznego wykończenie powierzchni w technologii zgodnej ze standardami Qualicoat/Qoatex. 
Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
 

5.13.1. Okna 
 

 ślusarka aluminiowa, kolorystyka w części rysunkowej dokumentacji; 
     konstrukcje ślusarki otworowej należy wykonać z profili aluminiowych wielokomorowych.    
     Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77mm, głębokość zabudowy dla skrzydła  
     wynosi 85mm. Współczynnik przenikania ciepła dla ramy i skrzydła okna Uf<1,60W/(m2K) na  
     podstawie PN EN ISO10077-2, dla szkła Ug=1,1 W/m2*K. Profil skrzydła okiennego ukryty za  
     ościeżnicą. Wariant HD bez profili okapnikowych.  



 szyby zespolone: 
a) dla ślusarki otworowej i witryn parteru w zespoleniu: 

 - szyba zewnętrzna – szkło bezpieczne   
b) dla ślusarki otworowej piętra:  

- szyba zewnętrzna – szkło bezpieczne 
 Sposób osadzania szyb ochronnych budowlanych powinien być dostosowany do klasy szyby 
i uniemożliwiać jej wyjęcie z ramą. Głębokość osadzenia powinna zapobiegać wyjęciu lub  
wypchnięciu szyby z zewnątrz. 
 

5.13.2. Drzwi 
 

 Drzwi zewnętrzne: 
a) Wejście główne: - ślusarka aluminiowa. 
b) Drzwi hydroforni: - ślusarka aluminiowa (wypełnienie – wkład ocieplający) 
 Drzwi wewnętrzne: 

- ślusarka otworowa wewnętrzna z profili jednokomorowych o głębokości zabudowy dla       
   ramy, słupka i rygla 50mm 
- drzwi do kotłowni oraz rozdz. elektrycznej – pożarowe EI30 
- drzwi do pom. socjalnych, higieniczno sanitarnych, biurowych – typowe 
 

     5.14   PROJEKTOWANE INSTALACJE 
 
Budynek wyposażono w instalacje jak niżej: 

   wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
   wentylacji mechanicznej awaryjnej (w Pracowni Chromatograficznej oraz w         

magazynie szkła i odczynników)  
   elektryczną silnoprądową 
   elektryczne słaboprądowe 
   gazową 
   gazów technicznych 
   wodno – kanalizacyjną 
   solarną -  do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
   c.o., 
   teletechniczną 
   odgromową 

Niezbędną charakterystykę techniczną zawarto w opracowaniach branżowych. 
 

5.15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU -  wg projektu zagospodarowania terenu, 
projektu drogowego  

 
 nawierzchnie chodników, kostka betonowa,  
 nawierzchnie dróg i dojazdów – asfaltowe, 
 nawierzchnie parkingów – kostka betonowa,  
 odboje przy budynku w formie opasek szerokości 50 cm – kostka betonowa na podsypce 

piaskowej stabilizowanej cementem,  
 

5.16 RÓŻNE 
 
 balustrady wewnętrzne klatki schodowej – projektowane indywidualnie wg rysunków 

szczegółowych, 
 wycieraczka w strefie wejściowej do budynku  



 dylatacje w przejściach przewodów rurowych przez ściany – wypełnienie wg odpowiedniego 
projektu branżowego;  

 
 
 
6.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

 
W wyniku działalności laboratorium będą używane następujące materiały niebezpieczne dla 
środowiska: 

 
6.1. Pracownia Chromatografii 

 metanol, etanol, acetonitryl i aceton 
 

6.2. Pracownia Markerów Molekularnych 
 akrylamid  
 bromek etydyny  

 
6.3. Pracownia Kultur In Vitro 

 IBA (3-Indolebutyric acid, kwas 3-indolilomasłowy) 
 NaFeEDTA  
 

6.4. Pracownia Mikrobiologii 
 Środki ochrony roślin 

 
Niezbędną charakterystykę oraz wielkości zużycia zawarto w opracowaniu technologii 
obiektu. 
 

Odpady inne niż niebezpieczne; 
 odpady komunalne 
 makulatura  
 opakowania z folii miękkiej  
 ponadto powstałe w trakcie badań odpady nie nadające się do recyklingu  

                                     składowane w kontenerach umieszczonych w śmietniku; 
 
Zasady postępowania z odpadami określa ustawa o odpadach z 27-04-01r. zawarta w  
Dz.Ust. Nr 62/01 poz.628  
Klasyfikacja odpadów wg katalogu Dz. Ust. 112/01, poz.1206 z późniejszymi zmianami.  
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami należy określić w wewnętrznej instrukcji. 
Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć umowę ze specjalistyczną firmą unieszkodliwiającą 
odpady. 

 
Emisja zanieczyszczeń; 
 Z układów wentylacji pomieszczeń 
 Z kotłowni 

 
Emisja hałasu – główne źródła; 
 Wentylatory 

 
Woda i ścieki; 
Ścieki zawierające śladowe ilości substancji chemicznych (dopuszczalne stężenia i sposób 
postępowania są określone w kartach charakterystyki) odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 
 



Szczególne zagrożenia i zabezpieczenia BHP i P.POŻ; 
 Instalacja wentylacji awaryjnej w wykonaniu przeciwwybuchowym o 10-krotnej wymianie 

powietrza na godzinę, uruchamiana ręcznie z pomieszczenia i z poza pomieszczenia. – w 
pracowni chromatograficznej oraz w magazynie szkła i odczynników 

 
Wszystkie substancje szkodliwe będą przywożone do laboratorium w opakowaniach handlowych o 
niedużej pojemności (do ok. 1 l lub kg) i będą przechowywane na regałach bądź w szafach 
pancernych w magazynie szkła i odczynników. Substancje będą wydawane do konkretnych 
pracowni i tam opakowania handlowe będą otwierane pod digestoriami. Otwarte opakowanie 
substancji szkodliwej będzie przechowywane pod digestorium aż do całkowitego opróżnienia. 
Puste opakowania będą zbierane w szczelnych pojemnikach i odbierane przez firmę utylizacyjną. 
Żele po analizie będą pakowane do szczelnych woreczków i oddawane do firmy utylizacyjnej.  
Na aparatach do elektroforezy i próbówkach zostaną więc ułamki procenta wyjściowych ilości 
substancji. Będą one myte w wyznaczonych do tego celu zlewach wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe, których zawartość odbierana będzie przez firmę utylizacyjną. 

 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczają negatywny 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 
 
 
7.   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
     

ZESTAWIENIE WYNIKÓW CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU LABORATORIUM 

1 Kubatura zewnętrzna Ve [m3] 4841,1 
2 Powierzchnia przegród zewnętrznych Ae [m2] 1469,0 
3 Współczynnik kształtu Ae/Ve [m-1] 0,30 
4 Powierzchnia użytkowa Af [m2] 1085,0 

5 Ciepło użytkowe do ogrzewania QH, nd 
[kWh/rok] 101728,6 

6 Chłodzenie QC, nd 
[kWh/rok] 987,3 

7 Ciepło użytkowe do c.w. QW, nd 
[kWh/rok] 2618,8 

8 Energia końcowa do ogrzewania QK, H [kWh/rok] 132640,8 

9 Energia końcowa do c.w. QK, W 
[kWh/rok] 4833,4 

10 Energia końcowa do chłodzenia QK, C [kWh/rok] 343,2 
11 Energia końcowa na oświetlenie EK, L [kWh/rok] 30380,0 
12 Łącznie energia końcowa QK [kWh/rok] 168197,5 

13 Energia pomocnicza do ogrzewania Eel, pom, H 
[kWh/rok] 868,0 

14 Energia pomocnicza do c.w. Eel, pom, W 
[kWh/rok] 52,1 

15 Energia pomocnicza do chłodzenia Eel, pom, C 
[kWh/rok] 13020,0 

16 Energia pomocnicza do oświetlenia Eel, pom, L 
[kWh/rok] 21,7 

17 Energia pomocnicza łącznie Eel, pom 
[kWh/rok] 13961,8 



18 Współczynnik nakładu energii nieodnawialnej c.o. i c.w. wH, W 1,10 

19 Współczynnik nakładu energii nieodnawialnej en. 
pomocniczej wH, pom 3,00 

20 Energia pierwotna do ogrzewania  QP, H [kWh/rok] 148508,9 
21 Energia pierwotna do c.w. QP, W [kWh/rok] 5473,0 
22 Energia pierwotna do chłodzenia QP, C [kWh/rok] 40089,7 
23 Energia pierwotna do oświetlenia QP, L [kWh/rok] 91205,1 

24 Energia pierwotna pomocnicza EP, el, pom 
[kWh/rok] 41885,3 

25 Łącznie energia pierwotna QP [kWh/rok] 285276,7 

23 Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK 
[kWh/m2rok] 155,0 

26 Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP 
[kWh/m2rok] 262,9 

27 Maksymalny wskaźnik według WT EPmax 
[kWh/m2rok] 293,5 

28 Wymagania WT SĄ SPEŁNIONE 
 
 
Zestawienie przegród  
SZ – ściana zewnętrza Uo=0,25 [W/(m2

K)] 
SW – ściana wewnętrzna Uo=3,0 [W/(m2

K)] 
SD – stropodach Uo=0,27 [W/(m2

K)] 
PG – podłoga na gruncie Uo=0,26  [W/(m2

K)] 
DW – drzwi wewnętrzne Uo=2,0 [W/(m2

K)] 
DZ – drzwi zewnętrzne Uo=2,6 [W/(m2

K)] 
OZ – okno zewnętrzne Uo=1,8 [W/(m2

K)] 
 
 
 
8.      DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
              

Ze względu na ściśle określony personel oraz charakter technologiczny obiektu użytkownik 
nie przewiduje obecności w budynku osób niepełnosprawnych niemniej jednak w związku z 
obsługą sąsiedniej zabudowy przez przyległą infrastrukturę zaprojektowano: 

 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na terenie w postaci wydzielonych i 
oznaczonych stanowisk  

 przewidziano dostęp niepełnosprawnych do budynku po ciągu pieszym prowadzącym do holu 
głównego oraz windą osobową - na wszystkie kondygnacje budynku 
 

 
 
9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
9.1      POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ , LICZBA KONDYGNACJI, KWALIFIKACJA                

     WYSOKOŚCIOWA 
 

a) powierzchnia całkowita : 1085 m2 
b) wysokość : 11,08 m 
c) liczba kondygnacji : 4 w tym 3 kondygnacje nadziemne, 
d) kwalifikacja wysokościowa ; budynek niski. 



 

9.2     WARUNKI USYTUOWANIA 
Budynek wolnostojący. Najbliższe budynki usytuowane są w odległości: 
- 17 m, budynek ZL na działce inwestora, 
- 14 m, budynek ZL na sąsiedniej działce.  

9.3    PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 
Palne wyposażenie pomieszczeń ; meble, wykładziny, dywany, zasłony itp.  
o temperaturze zapalenia 260 ÷ 310°C. 
Ponadto w Pracowni Chromatograficznej zakłada się stosowanie niewielkich ilości wodoru, 
metanolu, etanolu, acetonu. 
Przewiduje się także przechowywanie w opakowaniach jednostkowych 1 l lub 1 kg, w tym 
szklanych w/w oraz innych odczynników chemicznych w pomieszczeniu PRK 4 na poziomie 
piwnic. 
 

1)  Wodór 
- gęstość względem powietrza :  0,07 
- temperatura samozapłonu :  +560°C 
- granica wybuchowości :       4,0 ÷ 75,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIC. 

 

2) Aceton 
- gęstość względem powietrza :  1,3 
- temperatura zapłonu :  - 17°C 
- temperatura samozapłonu :  +540°C 
- granica wybuchowości :       2,6 ÷ 12,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

3) Acetonitryl  
- gęstość względem powietrza :  1,42 
- temperatura zapłonu :  + 5°C 
- temperatura samozapłonu :  +525°C 
- granica wybuchowości :       3,0 ÷ 16,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

4) Etanol 
- gęstość względem powietrza :  1,4 
- temperatura zapłonu :  + 17°C 
- temperatura samozapłonu :  +425°C 
- granica wybuchowości :       3,5 ÷ 15,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T2 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

 



5) Metanol 
- gęstość względem powietrza :  1,4 
- temperatura zapłonu :  + 11°C 
- temperatura samozapłonu :  +470°C 
- granica wybuchowości :       5,5 ÷ 36,5 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

 

9.4      PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
W żadnym pomieszczeniu gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. 

9.5      KATEGORIA ZAGROŻENIE LUDZI 
Poszczególne kondygnacje budynku zostały zakwalifikowane do kategorii; 
-  piwnice:  ZL III oraz PM 
-  parter:     ZL III, 

          -  I piętro:   ZL III 
-  II piętro:  ZL III. 
     Cały budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
W budynku przebywać będzie maksymalnie 20 osób. Pomieszczenia piwnicy i II piętra nie        

przeznaczone na pobyt ludzi. 

9.6     OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 
Żadne z pomieszczeń lub strefa wewnętrzna w budynku nie zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone wybuchem. Strefa „2” zagrożenia wybuchem na zewnątrz budynku w całej 
przestrzeni szafy na butle z wodorem. 

9.7     KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU 
Budynek zaprojektowano w klasie „B” odporności pożarowej –wymagana klasa „B”. 

9.8 PROJEKTOWANE KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ     
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

- konstrukcja nośna:   R 120 
- stropy między kondygnacyjne:    REI 120, 
- ściany osłonowe:    EI 120 (dla pasa między kondygnacyjnego o szerokości 80 cm), 
- ściany podziału wewnętrznego:    EI 30 ( w tym obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych), 
- konstrukcja i przekrycie dachu:    REI 60. 
Wszystkie elementy sklasyfikowane zostały jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  
Sufity podwieszone z materiałów niepalnych na niepalnym ruszcie, klasa A1. 

9.9 PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA   
PRZECIWPOŻAROWE 

Budynek podzielono na sześć stref pożarowych; 

      - strefa I :     kotłownia, 
      - strefa II :    magazyn odczynników, 

 - strefa III :    maszynownia, 
 - strefa IV :   hydrofornia, 
 - strefa V :   rozdzielnia elektryczna, 
 - strefa VI :    pozostała część budynku. 



 
     Oddzielenia przeciwpożarowe stanowić będą: 
   - dla strefy I ; ściany i strop o klasie co najmniej REI 60 oraz  drzwi  o klasie EI 30 odporności 
ogniowej,   
   - dla strefy II, III, i V ; ściany i strop o klasie co najmniej REI 120 oraz  drzwi  o klasie EI 60 
odporności ogniowej , 
   - dla strefy IV ; ściany o klasie co najmniej REI 120 oraz stropodach o klasie co najmniej REI 60 
odporności ogniowej.                                                                                         

9.10 WARUNKI EWAKUACYJNE 

a) przejścia ewakuacyjne 

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego: 23,0 m. 

 

b) dojścia ewakuacyjne 

Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego: 30,0 m dla 1-go dojścia. 

c) korytarze ewakuacyjne 

Obudowa korytarzy ewakuacyjnych:   ściany  EI 30. 
d) klatka ewakuacyjna 

Biegi i spoczniki klatki schodowej:   w klasie REI 60 odporności ogniowej.  

e) wyjścia ewakuacyjne 
Minimalna szerokość w świetle: 

- drzwi z pomieszczeń;  90 cm, 
- drzwi zewnętrznych; 180 cm. 

f) oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe 
Wszystkie elementy poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych budynku oznakowane 
będą podświetlanymi piktogramami oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego. 

9.11 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI                                                                                   
UŻYTKOWYCH 

a) Instalacji elektrycznych: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
b) Instalacji teletechnicznych:  instalacja odgromowa. 
c) Instalacji gazowej: główny kurek gazowy, 
d) Instalacji wentylacyjnych: klapy odcinające na przejściach przez stropy i ściany oddzieleń 

przeciwpożarowych stref II, III, IV i V w klasie EI 120 oraz przejściach przez ściany i strop 
strefy I a także pozostałe stropy międzykondygnacyjne w klasie EI 60 odporności ogniowej, 

e) przepustów instalacyjnych wszystkich pozostałych instalacji: szpachle, kity, opaski, 
pierścienie itp. w klasie odpowiednio EI 120 lub EI 60 (według ustaleń jak w pkt. d, przy 
czym dot. przepustów o średnicy powyżej 4 cm). 

f) w Pracowni Chromatograficznej oraz Magazynie Odczynników: wentylacja awaryjna w 
wykonaniu przeciwwybuchowym o 10-krotnej wymianie powietrza na godzinę, 
uruchamiana ręcznie z pomieszczenia i z poza pomieszczenia.  

g) Szafa zewnętrzna na butle z wodorem z obudową w klasie EI 120    odporności ogniowej. 

9.12 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 
Projektuje się wyposażenie każdej kondygnacji budynku w gaśnice proszkowe typ GP-6z w 
ilości, po 2 szt. na parterze i I piętrze oraz po 1 szt. w piwnicy i na II piętrze, z maksymalnym 
dojściem do 30 m. 



9.13 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 
 

A. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. 
 
     W przypadku powstania pożaru jego I faza rozwoju trwać będzie około 17 minut. 
     Temperatura strefy podsufitowej osiągnie wówczas wartość około 4300C. 
     Główne zagrożenie powodować będą dymy i gazy pożarowe, których  
     rozprzestrzenianie się będzie ograniczone w  układzie pionowym na poziomie piwnic poprzez 

zastosowanie drzwi przeciwpożarowych oraz na poziomie parteru i I piętra poprzez 
zastosowanie okna oddymiającego w elewacji zachodniej budynku. W przypadku zaistnienia 
pożaru ewakuacja powinna być całkowita i niezwłoczna oraz prowadzona klatką schodową  z  
wyjściem bezpośrednim na zewnątrz budynku. 

 
B. Urządzenia przeciwpożarowe 

 
a) hydranty wewnętrzne: hydranty 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m i maksymalnym 

zasięgu 33 m, po 1 szt. na każdej kondygnacji nadziemnej budynku. Hydranty instalować na 
wyodrębnionej instalacji. 

 
b) drzwi przeciwpożarowe: o klasie odpowiednio EI 120 lub EI 30 odporności ogniowej. 

 
c) okno oddymiające: w elewacji zachodniej budynku usytuowane pod stropem I piętra, 

uchylne górą o powierzchni geometrycznej 1,42 m2 Okno uruchamiane 1 czujką dymu na 
stropie I piętra oraz 2 przyciskami ręcznymi usytuowanymi na parterze i I piętrze w 
przestrzeni holu. Dopływ powietrza zewnętrznego z chwilą zadziałania okna oddymiającego 
przez drzwi wejściowe do budynku. 

 

9.14 DROGI POŻAROWE 
 

Drogę pożarowa stanowi ul. Ćwiklińskiej przebiegająca wzdłuż dłuższego boku w odległości 
15,7 m  - 10,8 m, z dojściem o długości 15 m i szerokości powyżej 1,5 m do głównego wejścia 
budynku. 

 

9.15 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW  PRZECIWPOŻAROWYCH 

Sieć wodociągowa o wydajności co najmniej 20 l/s. Najbliższy hydrant nadziemny usytuowany 
jest w odległości 5,7 m od przedmiotowego budynku. 
 

9.16 INNE WYMAGANIA   
Elementy wykończenia wnętrz zgodnie z wymaganiami § 258-264 warunków technicznych. 
Projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych takich jak; 
- hydrantów wewnętrznych, 
- okna oddymiającego, 
- instalacji oświetlenia kierunkowego, 
 należy uzgodnić z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
 
 

                                                                                          OPRACOWAŁ 
                                                                                         arch. Krzysztof Zawadzki 































 

 

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 

BUDYNEK LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII  

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO  

 
 
 

I. Podstawa opracowania: 
 

1. Projekt Architektoniczny 

2. Dokumentacja Geotechniczna 

3. Projekty Branżowe 

      
II. Dane ogólne. 
 
     Przedmiotem opracowania jest budynek laboratorium, trzykondygnacyjny 

częściowo podpiwniczony, w technologii żelbetowej wylewanej.  

Stropy płytowe częściowo bezbelkowe oparte w środku na słupach a na 

krawędziach zewnętrznych belkach i ścianach. Stateczność budynku 

zapewniona jest poprzez słupy sztywno zamocowane  

w fundamentach oraz ściany i stropy stanowiące tarcze..  

 

III. Obciążenia przyjęte w projekcie: 
 
     - obciążenie śniegiem                                               1.2 KN/m² 

     - obciążenie wiatrem                                                0.25 KN/m² 

     - obciążenie użytkowe stropów                                3.5 KN/m² 

 

IV. Warunki gruntowe. 
 
       Zostały określone w Dokumentacji Geotechnicznej opracowanej przez 

inż. Małgorzatę Jaracz w maju 2009 roku. 



 

 

Warunki gruntowe nadają się do bezpośredniego posadowienia budynku. 

Posadowienie budynku będzie na warstwie I tj. pyły i pyły próchnicze a 

także gliny pylaste małowilgotne twardoplastyczne o wartościach 

parametrów geotechnicznych. 
 

r = 2,10 T/m3 
IL = 0,10 
Fu = 16 o 
M0 = 37 000 kPa 
 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 1998 r w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych i analizy założeń projektowych projektowany obiekt zaliczono 

do drugiej kategorii geotechnicznej. 

  

 
V. Dane konstrukcyjno – materiałowe. 
 
 

1. Fundamenty 
 

Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B 30 , 

zbrojone stalą A-III ( 34GS ) i A-O ( StOS ) . Pod fundamentami 

wykonać chudy beton B 10 gr 10 cm.  

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów 

nasypowych należy je wybrać aż do gruntów rodzimych i zastąpić 

podsypką z pospółki zagęszczoną dynamicznie. 

Wykopy fundamentowe wykonywać w okresie bezdeszczowym. 

Jest to ważne, gdyż woda opadowa może spowodować szybkie 

uplastycznienie się pyłów a tym samym pogorszyć warunki nośności 

gruntu. 



 

 

Wykopy fundamentowe oraz wymianę gruntu wykonać pod 

nadzorem uprawnionego geologa. 

 

2. Podciągi, belki wylewane z betonu B 30 , zbrojone stalą  

A- III ( 34GS ) i A- O ( StOS ). 

 

3. Słupy, rdzenie  wylewane z betonu B 30,  zbrojone stalą  

A- III ( 34GS ) i A- O ( StOS ). 

 

4. Stropy płytowe bezbelkowe wylewane z betonu B 30 , zbrojone 

stalą A- III ( 34GS ) i A- O ( StOS ). 

 

5. Ściany 

  

· żelbetowe  wylewane z betonu B 30 

 

· murowane z pustaków ceramicznych szczelinowych klasy 15 na 

zaprawie cementowo-wapiennej marki M 10 

 

6. Klatka schodowa żelbetowa wylewana z betonu B 30. 

 

7. Szyb windowy żelbetowy wylewany z betonu B 30. 

 

8. Konstrukcja pod szklarnię na II piętrze  stalowa St3S z rur 

prostokątnych. 

        Opracował: 
 
          mgr inż. Jacek Stach 
      Upr. PDK/0054/POOK/07 

 


















































































































































































































