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1. PODSTAWA OPRACOWANIA   
 

1.1. Zlecenie inwestora, 

1.2.   Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne Inwestora, 

1.3.   Wytyczne funkcjonalno – przestrzenne użytkowników (Politechnika) 

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.55.7331/27/09 

1.7. Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej, c.o., wody i odbioru ścieków, 

1.8. Obowiązujące przepisy i normy. 

 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

2.1. Budynek laboratorium badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej   

2.2.    Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: drogi, parkingi, 

ciągi piesze, 

2.3.    Zieleń i mała architektura 

2.4.    Dojazd od drogi publicznej – drogami wewnętrznymi powiązanymi z drogami 

publicznymi – ul. Poznańską oraz ul. Emilii Plater 

2.5.    Oświetlenie terenu 

2.6.    Przebudowa sieci kolidujących z inwestycją 

2.7.    Sieci i przyłącza: 

· kanalizacji sanitarnej 

· kanalizacji deszczowej  

· wody 

· energii elektrycznej 

· teletechniczny 

· c.o. 

    

 

 

3. PROJEKT ZABUDOWY 

 

3.1. Przeznaczenie obiektu: 

 

 Obiekt użyteczności publicznej, który ma za zadanie spełniać funkcję uczelnianego 

laboratorium badawczego złożonego z trzech jednostek: 

 

· Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla potrzeb lotnictwa: 

· Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce. 

· Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych. 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Program funkcjonalny 

 

Układ funkcjonalny obiektu:  

 

- Budynek realizowany jako dobudowa do istniejącego „Preinkubatora 

Przedsiębiorczości”, obiekt jednobryłowy stanowiący kontynuację linii zabudowy w części 

północno - zachodniej i zamykający formalnie plac przed budynkiem Preinkubatora w części 

południowo – wschodniej (tutaj, w północno wschodnim narożniku budynku, znajduje się główne 

wejście do budynku będące niejako przedłużeniem osi placu). W ścianie południowo – zachodniej 

zlokalizowano bramę wjazdowa do hal laboratoryjnych oraz wejście do wymiennikowi. Wejście 

główne zaprojektowano jako ogólnodostępne, natomiast brama transportowa i wejście do 

wymiennikowi udostępnione wyłącznie obsłudze i pracownikom obiektu.  

Obiekt dwukondygnacyjny. Na parterze mieszczący zespół laboratoriów wraz z zapleczem 

technicznym – szatnią, umywalnią oraz portiernię (dostępne z holu), natomiast na piętrze 

pomieszczenia biurowe, pracownie badawcze oraz pomieszczenia obsługi technicznej (dostępne z 

holu i korytarza). 

 

Schemat technologiczny parteru: 

· Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych: 

- Pracownia Auksetyków, próby nowych materiałów polimerowych       

     otrzymywanych metodą wytłaczania w wytłaczarce dwuślimakowej. 

- Pracownia Materiałów Polimerowych, próby wytrzymałościowe i porowatości nowych materiałów 

- Pracownia Materiałów Kompozytowych, ocena odporności tworzyw  polimerowych na 

temperaturę i płomień. 

· Pracownia Badań Silników: 

- Pracownia Badań Symulacyjnych Silników Turbinowych,     

wyposażona w symulator turbinowego silnika dwuwirnikowego oraz w symulator 

dwustopniowej sprężarki osiowej. 

- Pracownia Badań Silników Tłokowych, wyposażona w stanowisko do badania silnika 

spalinowego wraz z hamulcem pomiarowym. 

 

Schemat technologiczny piętra: 

· Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce: 

- Pracownia Informatyki Medycznej, prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie 

zarządzania pracami biurowymi w tym elektronicznym obiegiem dokumentów. 

- Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Urządzeń, badanie materiałów kompozytowych oraz 

konstrukcji systemem termowizyjnym z zastosowaniem kamer oraz specjalistycznego 

oprogramowania. 

· Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych: 

- Pracownia Badań i Projektowania Płatowców i Silników Lotniczych oraz Pracownia 

Systemów Awioniki, wyposażone w 15 stanowisk komputerowych do projektowania w 

systemie CAD z nowoczesnym oprogramowaniem. 

· Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych: 

           -  Pokój Pomiarowy badanie właściwości elektrycznych oraz przewodnictwa   cieplnego                      

               kompozytów polimerowych.  

 

  

Ilość zatrudnionego personelu naukowego oraz obsługi budynku: 

· Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych – 5 osób 

· Laboratorium Systemów Informatycznych w Diagnostyce: 



 

 

- Pracownia Informatyki Medycznej – 4 osoby 

- Pracownia Diagnostyki Konstrukcji – 5 osób 

 

· Laboratorium Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych: 

- Pracownia Badań Płatowców i Silników oraz Awioniki – 15 osób 

- Pracownia Badań Silników Turbinowych i Tłokowych – 3 osoby 

· Portier – 1 osoba 

      RAZEM – 33 osoby, w tym ok. 30% kobiet 

Zakłada się pracę w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym 

   

 Poziom + 0,00  

Hol wejściowy, portiernia, klatka schodowa, pomieszczenia labolatoryjne, pomieszczenia 

higieniczno – sanitarne, zespół pomieszczeń technicznych (wymiennikownia, rozdzielnia 

elektryczna, pomieszczenie z wodomierzem) 

 

 Poziom +4,20 

Pomieszczenia biurowe, pracownie badawczo - naukowe, pomieszczenia higieniczno – sanitarne, 

serwerownia, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie techniczne, komunikacja, pomieszczenie 

socjalne. 

 

3.3. Dane techniczne obiektu: 

  

Dane metryczne: 

BUDYNEK  

POW. UŻYTKOWA (NETTO) PARTER 458,94 m
2 

POW. UŻYTKOWA (NETTO) I PIĘTRO   446,89 m
2 

SUMA POW. UŻYTKOWEJ NETTO 905,83 m
2 

POW. KOMUNIKACJI 158,91 m
2
 

POW. ZABUDOWY 531,50 m
2 

POW. CAŁKOWITA 1061,0 m
2 

KUBATURA 5049,25 m
3 

 

4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE 

 

 4.1.  Stan istniejący: 
 

 Teren inwestycji obejmuje częściowo zabudowane działki o numerach ewidencyjnych 

1775/57 i 1775/41 obr. 207, przy ul. Poznańskiej w Rzeszowie. 

 Sąsiednia zabudowa w przeważającej części powiązana jest z Politechniką Rzeszowską 

(obiekty dydaktyczne, laboratoria, domy studenckie), jedynie od strony południowej występuje 

zabudowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się „Preinkubator 

Przedsiębiorczości” z przynależną infrastrukturą (place, drogi, miejsca postojowe). Projektowany 

budynek realizowany jest jako dobudowa do w/w obiektu (od strony południowej) i rozbudowa 

istniejącej infrastruktury. Od południowo-wschodniej strony teren posiada dostęp do drogi 

publicznej, drogami wewnętrznymi powiązanymi z drogami publicznymi – ul. Poznańską oraz ul. 

Emilii Plater. 

Ukształtowanie terenu: 

-   średnie wysokości bezwzględne na terenie wynoszą 211 m npm. 

-  bardzo lekki spadek terenu z obszaru projektowanego budynku w stronę północno-zachodnią. 

-  max różnice wysokości na przedmiotowym terenie obejmującym budynek oraz pozostałą 



 

 

infrastrukturę wynosi ok. 120cm. 

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. 110 mm 

2. sieć kanalizacji sanitarnej, śr.150 mm  

3. sieć kanalizacji deszczowej śr.200 mm 

4. sieć teletechniczna 

 

 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: 

 

Dojazd na teren inwestycji będzie realizowany z ulicy Emilii Plater, usytuowanej 

równolegle do południowo-zachodniej ściany budynku ,,L’’ należącego do kompleksu obiektów 

dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej, obsługując poprzez drogi wewnętrzne oraz ciągi piesze 

strefę głównego wejścia do budynku, parkingi, dojazd do bramy technicznej, oraz węzła cieplnego 

(wymiennikowi). 

Zespół miejsc postojowych będzie realizowany jako rozbudowa istniejącego parkingu przy 

budynku ,,preinkubatora’’, równolegle do północno-wschodniej ściany istniejącego budynku ,,L’’. 

Na działce zaprojektowano obiekt dwukondygnacyjny jednobryłowy kontynuujący linię zabudowy  

istniejącego budynku ,,Preinkubatora’’ w części północno-zachodniej (dobudowa - wspólna ściana  

północno–wschodnia z w/w budynkiem). Wysunięcie lica budynku przed ścianę „Preinkubatora” w 

części wschodniej powoduje swoiste zamknięcie placu przed budynkami. Główne wejście do 

obiektu jest przedłużeniem osi wspomnianego placu. W południowo-zachodniej ścianie 

zlokalizowano bramę technologiczną oraz drzwi do węzła cieplnego (wymiennikowni), w 

północno-zachodniej zaś wnękę na szafy z gazami technologicznymi.  

Centralną częścią wnętrza jest obszerny hol z portiernią, z którego dostępne są poszczególne 

pracownie, pomieszczenia socjalne i techniczne, sanitariaty oraz schody na piętro. I piętro to 

również pracownie laboratoryjne obsługiwane komunikacyjnie przez hol i korytarz z węzłem 

socjalnym i sanitarnym. Na piętrze zlokalizowano także serwerownię z pomieszczeniem 

technicznym.  

Projektowane laboratorium badawcze to budynek o wysokości 9.5 m, niepodpiwniczony z 

poziomym, pasmowym układem okien i fasadą aluminiowo-szklaną podkreślającą strefę 

wejściową.  

   

 

 

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  

 

- posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych wg proj. konstrukcji i      

rysunków architektury. 

- fundamenty budynku w postaci ław fundamentowych żelbetowych wylewanych na budowie 

- niezależny fundament pod urządzeniem w Pracowni Auksetyków (wg projektu konstrukcji) 

 

Przejścia przewodów instalacji opisane w projektach konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji 

elektrycznych.  

 

 5.2.  ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 

 

5.2.1. Słupy 

 

- układ żelbetowych słupów konstrukcyjnych, wylewanych z betonu B30,  

(wg projektu konstrukcji) 

 

5.2.2. Ściany konstrukcyjne 

- ściany gr. 25 cm murowane z ceramicznych pustaków szczelinowych na zaprawie cementowo- 

wapiennej 

- ściany żelbetowe gr. 25 cm, belki żelbetowe gr. 25 cm i 40 cm, słupy i wieńce żelbetowe  

szer. 40 cm i 25 cm wylewane z betonu B30 (wg projektu konstrukcji) 

- 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 skrzynkę teletechniczną oraz elektryczną w ścianie zewnętrznej (wymiary i lokalizacja 

wg. rysunków architektury i projektów branżowych)   

- wnęka na szszafy z gazami technicznymi w ścianie zewnętrznej (wymiary według projektu 

architektury oraz rysunków technologii) 

- wnęki na skrzynki hydrantowe (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 trzonów wentylacyjnych z cegły dziurawki, gr. 12 cm i 6,5 cm 

 

 5.4.  STROPY 

 

- płyty żelbetowe wylewane na mokro w technologii tradycyjnej z betonu B25, gr.25 cm 

(zbrojenie wg projektu konstrukcji),  

- spocznik między piętrowy – płyta żelbetowa gr. 15 cm (zbrojenie wg projektu konstrukcji) 



 

 

 

l posadzki na gruncie: 

- płyta betonowa, (zbrojona wg. projektu konstrukcji) gr.15cm 

 

             5.5.  STROPODACH 

 

- płyta żelbetowa, gr. 25 cm z betonu B25, (zbrojenie wg projektu konstrukcji), 

 

5.6. KLATKA  SCHODOWA 

 

- schody klatki schodowej komunikacji ogólnej żelbetowe, wylewane na mokro,            
wykończenie – płytki gresowe, balustrada - stalowa 

 

5.7.  PIONY WENTYLACYJNE I KOMINY  

       

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja pomieszczeń laboratoryjnych, technicznych i 

ogólnodostępnych (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 pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, wymiennikowni oraz 

rozdzielni elektrycznej - ceramiczne pustaki kominowe typ K 19x19x24 cm. Kominy – nad ostatnią 
kondygnacją - obmurowane cegłą dziurawką, gr. 12 cm i docieplone styropianem, gr. 5 cm. Wyloty 
kominów zakończone kratkami wentylacyjnymi.  
 

 

5.8. 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 

 

 

 

 

  5.8.1.  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: 
 

- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQUAFIN IC (1,5 KG/M2) 

- DOCIEPLENIE: STYROPIAN WODOODPORNY - PŁYTY POLISTYRENU XPS, GR. 12 CM NA 

ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH, NA KLEJU COMBIDIC-2K,  

  5.8.2.  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 ZAPRAWIE AQUAFIN 2K (4,5KG/M2)  

 

 

 

  5.8.3.  WARSTWY PODŁÓG, DACHU I STROPODACHÓW: 
 

P1 

POSADZKA (LABOLATORIUM – PARTER)  

-  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=95 

 

P1a 

POSADZKA (POM. TECHNICZNE – PARTER)  

-  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=95 

 

P2 

POSADZKA (HOL/KOMUNIKACJA – PARTER) 

-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 

-  płyta betonowa 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=95 

 

P2a 

POSADZKA (SZATNIA/WC-PARTER) 

-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 

-  płyta betonowa 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=95 

 



 

 

P3 

POSADZKA (SALE KOMPUTEROWE – PIĘTRO) 

- wykładzina dywanowa 

- wylewka cementowa zbrojona siatka, lub włóknem rozproszonym gr.5cm 

- styropian akustyczny grubości 4 cm 

- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 

- płyta żelbetowa 

P3a 

POSADZKA (LABOLATORIA PIĘTRO) 

- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 

- wylewka cementowa zbrojona siatka, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 

- styropian akustyczny grubości 4 cm 

- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 

- płyta żelbetowa 

 

P4 

POSADZKA (HOL/KOMUNIKACJA – PIĘTRO) 

- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 

- wylewka cementowa zbrojona siatka, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 

- styropian akustyczny grubości 4 cm 

- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 

- płyta żelbetowa 

- sufit podwieszany 

 

P4a 

POSADZKA (POM. SOCJALNE/WC – PIĘTRO) 

- płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 

- płynna folia uszczelniająca  

- wylewka cementowa zbrojona siatka, lub włóknem rozproszonym gr.4,5cm 

- styropian akustyczny grubości 4 cm 

- mata akustyczna ethafoam 222-E, pod instalacjami 

- płyta żelbetowa 

- sufit podwieszany 

 

SD1 

STROPODACH PEŁNY 

- papa nawierzchniowa klasy EUROFLEX PYE PV 205S5 

- papa podkładowa klasy G200S4 

- styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem 3% (min. grubość 20cm) 

- paraizolacja klasy VEDATECT AL.+V60S4 

- preparat gruntujący 

- płyta żelbetowa 

- sufit podwieszany 

 

  5.8.4.  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, 



 

 

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

elewacyjnymi i szkłem,  

· styropian jednostronnie laminowany papą z wyprofilowanym spadkiem 3%                    

(min. grubość 20cm) – stropodachy, 

· styropian EPS 70, gr. 6 cm – wnęka 110x60x25  

· styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm – posadzka parteru 

· styropian gr. 5 cm – kominy, 

· styropian wodoodporny, lub płyty polistyrenu XPS gr. 12 i 18 cm – zewnętrzne ściany 

fundamentowe, 

· izolacje akustyczne: 

· styropian akustyczny gr. 4 cm – strop międzypiętrowy, 

· mata akustyczna ETHAFOAM pod przewodami układanymi na posadzkach – strop 

międzykondygnacyjny, 

· piony kanalizacyjne tłumione wełną min. gr. 3cm, 

 

uwaga! 

podłogi wykonać jako pływające 

 

 5.9.  WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 

 

5.9.1. 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 
 

5.9.2. 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  

· obróbki ścian w sąsiedztwie aluminiowych paneli elewacyjnych – blacha aluminiowa wg 

rozwiązań systemowych  

· obróbka ścian pomiędzy elewacyjnymi profilami aluminiowymi a tynkiem mineralnym wg 

rozwiązań systemowych  



 

 

 

 5.10.  WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

 

5.10.1. ŚCIANY  
Wykończenie ścian wewnętrznych  

5.11.1.1. Pracownie - ściany murowane, tynk gipsowy, malowane farbami zmywalnymi. 

5.11.1.2. Ściany Pracowni Badań Silników Tłokowych murowane, wyłożyć materiałem 
dźwiękochłonnym, do wysokości parapetu płytki gresowe, zmywalne.  

5.11.1.3. Szatnie - ściany wykończone płytkami gresowymi do wysokości 2m 

5.11.1.4. Ściany działowe murowane z cegły dziurawki metodą tradycyjną, tynki gipsowe,  

malowane farbami zmywalnymi strukturalnymi i gładkimi 
5.11.1.5. Ściany pomieszczeń sanitarnych, porządkowych i socjalnych - płytki gres do 

wysokości 2 m                       

                      

5.10.2. SUFITY  

5.11.2.1. sufity w laboratoriach na parterze – tynk gipsowy 

5.11.2.2. hol, komunikacja, i laboratoria na piętrze – sufity podwieszane 

 

5.10.3. POSADZKI   

5.11.3.1. pokoje biurowe, pracownia informatyki medycznej – wykładzina dywanowa 

5.11.3.2. korytarze, pom. sanitarne, szatnie, wiatrołap, portiernia, klatka schodowa 

(komunikacja), pom. techniczne, gospodarcze, szatnia, pracownie i labolatoria  – 

płytki gresowe 

- Pracownie zlokalizowane na parterze – przystosowane do obciążenie masą 
równomiernie rozłożoną 500 kg/m2

, 

- Pracownia Badań Silników Tłokowych - posadzka pod stanowiskiem badawczym wzmocniona. 

- Pracownie zlokalizowane na I piętrze - przystosowane do obciążenie masą 
równomiernie rozłożoną 200 kg/m2 

 

- Serwerownia oraz pom. techniczne serwerowni - przystosowane do obciążenie masą 
równomiernie rozłożoną 800 kg/m

2 
 

Rodzaj posadzek i wykończenie ścian poszczególnych pracowni podano w tabelach na rysunkach 

architektury i technologii 

 

5.11. 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. 
 

5.11.1. 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. 

 

5.11.2. Drzwi 

 

· Drzwi zewnętrzne: 

a) Wejście główne: - ślusarka aluminiowa. 

b) Drzwi wymiennikowi: - drzwi pożarowe EI 30  

c) Brama segmentowa – brama wjazdowa do Pracowni Auksetyków, szerokość 3 m, wysokość 

3,2 m, brama rolowana do góry. Wykonana na zamówienie z zabezpieczeniem 

antywłamaniowym, otwierana za pomocą automatu do bram.   

· Drzwi wewnętrzne - 

ślusarka otworowa wewnętrzna z profili jednokomorowych o głębokości zabudowy dla 

ramy, słupka i rygla 50mm: 

a) drzwi pełne z kodem dostępu w Pracowni Badań Płatowców i Silników oraz Awioniki, oraz 

Pokoju Pomiarowym 

b) drzwi do serwerowni i pomieszczeń technicznych – drzwi pożarowe EI 30 

    Pozostałe drzwi wewnętrzne typowe wg. projektu 

 

5.12.  PROJEKTOWANE INSTALACJE 

 

Budynek wyposażono w instalacje jak niżej: 

·   wentylacja mechaniczna i klimatyzacja: 
- Pracownia Materiałów Kompozytowych, wentylacja ogólna dwubiegowa, oraz wentylacja 

miejscowa od urządzeń oraz wentylacja awaryjna uruchamiana czujnikiem alarmowym 

nadmiernego stężenia gazu propan butan (wg rysunków technologii i projektów branżowych) 

- Pracownia Materiałów Polimerowych, wentylacja ogólna dwubiegowa, oraz wentylacja 

miejscowa od urządzeń (wg rysunków technologii i projektów branżowych) 

- Komora maszyny wytrzymałościowej - klimatyzacja (wg rysunków technologii i projektów 

branżowych) 

- Pracownia Auksetyków, wentylacja ogólna dwubiegowa, oraz wentylacja miejscowa od 

urządzeń (wg rysunków technologii i projektów branżowych) 

- Pracownia Badań Silników Tłokowych, wentylacja ogólna, oraz wentylacja awaryjna 

uruchamiana czujnikiem alarmowym nadmiernego stężenia oparów benzyny (np. rozlanie przy 

nalewaniu do zbiornika), ponadto odciąg spalin z rury wydechowej badanego silnika               

(wg rysunków technologii i projektów branżowych). 

- Pracownia Badań Symulacyjnych Silników Turbinowych, wentylacja ogólna (wg rysunków 

technologii i projektów branżowych) 

- Pracownia Informatyki Medycznej – klimatyzacja bez dodatkowych wymagań (wg rysunków 

technologii i projektów branżowych). 

- Serwerownia, klimatyzacja (wg rysunków technologii i projektów branżowych). 

- Hol, korytarz i klatka schodowa, wentylacja ogólna (wg projektów branżowych). 

- Kurtyna powietrzna do bramy wjazdowej Pracownii Auksetyków (wg rysunków technologii i 

projektów branżowych). 



 

 

· elektryczną:  

- Zasilanie 400V z gniazd, (ilość i rozmieszczenie gniazd wg rysunków branżowych), 

- Zasilanie 230V z gniazd, (ilość i rozmieszczenie gniazd wg rysunków branżowych), 

- Oświetlenie ogólne pomieszczeń, 

- Instalacja komputerowa (zasilanie i sieć komputerowa wg rysunków branżowych), 

- Telefony w pomieszczeniach biurowych, pracowniach, na portierni, 

- Instalacja monitoringu z kamerami zewnętrznymi i odbiorem na portierni, 

- Pracownie z kodem dostępu (wg oznaczeń na rysunkach branżowych), 

- Instalację SAP , 

- Instalacja przeciwwłamaniowa SAWIN w pomieszczeniach: holl, Pracownia 

Auksetyków, Pracownia Materiałów Polimerowych, Pracownia Badań Symulacyjnych 

Silników Turbinowych, Pracownia Badań i Projektowania Płatowców i  

Silników Lotniczych. 

- Instalacja uruchamiająca wentylację awaryjną czujnikiem alarmowym nadmiernego 

stężenia oparów benzyny (np. rozlanie przy nalewaniu do zbiornika) w Pracowni Badań 

Silników Tłokowych, 

- Instalacja  uruchamiająca wentylację awaryjną czujnikiem alarmowym czujnikiem 

nadmiernego stężenia gazu LPG i odcinająca zaworem elektromagnetycznym 

niekontrolowany wypływ gazu w przypadku zgaśnięcie płomienia w trakcie badań, 

· wodno - kanalizacyjną 

- Hydranty zgodnie z wymogami ochrony P. Poż. 

- Instalacja wody zimnej i ciepłej 

- Instalacja zimnej wody chłodzącej z odpływem do urządzeń w pracowniach  

(wg rysunków technologii i projektów branżowych), 

· c.o., 

· sprężone powietrze 

· instalacje gazów technicznych (O2, N, LPG) 

Propan-butan z butli min.10 l (Instalację wyposażyć w odcinający zawór 

elektromagnetyczny oraz w alarmowy czujnik sygnalizujący niekontrolowany wypływ gazu 

w trakcie badań w przypadku zgaśnięcia płomienia) 

Tlen z butli 40 l  

Azot z butli 40 l  

Szafy na butle z gazami technicznymi zlokalizowane przy zewnętrznej ścianie Pracowni 

Materiałów Kompozytowych jak na rysunkach architektury  

Szafa na 4 butle 40 l (po 1 pełnej butli azot i tlen oraz 2 opróżnione) 

Szafa na 2 butle min.10 l propan-butan (w 2 poziomach pełna i opróżniona), EI 120  

z wentylacją awaryjną 

· teletechniczna 

· odgromowa 

Niezbędną charakterystykę techniczną  zawarto w opracowaniach branżowych. 

 

5.13. 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,  

 



 

 

5.14. RÓŻNE 

 

- balustrady wewnętrzne klatki schodowej – projektowane indywidualnie wg rysunków 

szczegółowych, 

- wycieraczka w strefie wejściowej do budynku  

- drabina wyłazowa na dach: konstrukcja stalowa, 

-  wyłaz dachowy rozwierany firmy „REWA”, wypełnienie skrzydła – płyta poliwęglanowa, 
barwa – kryształ bezbarwny  

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

 

6.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

 

W wyniku działalności laboratorium przewiduje się powstawanie następujących odpadów: 
Odpady niebezpieczne; 

· 13 01 10* - przepracowany olej hydrauliczny – ok.10 l/rok 

· 13 01 10* - przepracowany olej silnikowy – ok.10 l/rok 

· 15 02 02* - zaolejone czyściwo i szmaty – ok. 20 kg/rok 

· 16 02 13* - zużyte świetlówki – ok. 30 szt./rok 

 

Odpady inne niż niebezpieczne; 
· odpady komunalne 

· 15 01 01  - makulatura – ok. 100 kg/rok 

· 07 02 13  - opakowania z folii miękkiej – ok. 20 kg/rok 

· 07 02 13  - ponadto powstałe w trakcie prób i badań odpady z tworzyw nie nadające się do 
recyklingu ok. 25 kg/rok 

- 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; 

· Powstałe w trakcie wytłaczania włókien auksetycznych oraz granulacji 

· Spaliny z układu wydechowego w trakcie badań silnika 2,2 kW 

· Z układów wentylacji pomieszczeń 

 

Emisja hałasu – główne źródła; 

· Stanowisko badawcze silników tłokowych, moc do 2,2 kW 

· 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 tlenu i azotu z butlami w szafach metalowych na zewnątrz. 
· Instalacja propan-butan (LPG) z alarmowym czujnikiem gazu sygnalizującym i 



 

 

odcinającym zaworem elektromagnetycznym niekontrolowany wypływ gazu w przypadku 

zgaśnięcie płomienia w trakcie badań. 

· Instalacja uruchamiająca wentylację awaryjną czujnikiem alarmowym nadmiernego stężenia 

gazu propan-butan w Pracowni Materiałów Kompozytowych. 

· Instalacja uruchamiająca wentylację awaryjną czujnikiem alarmowym nadmiernego stężenia 

oparów benzyny (np. rozlanie przy nalewaniu do zbiornika) w Pracowni Badań Silników 

Tłokowych. 

 

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 

     

Charakterystykę energetyczną budynku opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego oraz pkt „9” oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 listopada 2008r zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 329.  

 

 
Założenia: 
Projektowany budynek to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wyposażony w instalację grzewczą 

zasilaną z miejskiej sieci cieplnej poprzez węzeł cieplny jednofunkcyjny. 

Przygotowanie ciepłej wody w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych. Obiekt wyposażony  

w instalację grzewczą, wentylację mechaniczną oraz instalację chłodniczą  

- strefa klimatyczna – III 

- parametry instalacji grzewczej  80/60°C 

- temperatura zewnętrzna -20
o
C 

- temperatura wewnętrzna pom. +20
o
C 

- temperatura wewnętrzna klatki schodowej  +16
o
C 

-ogrzewanie budynku w sposób ciągły z osłabieniem w nocy 

Wentylacja mechaniczna działająca  

 

1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących 

jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do 

celów technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu. 

 

1.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych: 

· oświetlenie – 16,7 kW, 

· elektryczne podgrzewacze c.w.u. – 8,0 kW 

· gniazda- 172,0kW, 

· wentylacja - 2,75 kW, 

· klimatyzacja - 44,7 kW, 

· urządzenia elektryczne w węźle co - 2,5 kW, 

· sieć zasilająca komputery (+ serwerownia i gaszenie serwerowni) - 27,5 kW, 

· urządzenia technologiczne z zasilaniem elektrycznym - 135,5 kW, 

Razem – 409,7 kW (współczynnik jednoczesności k =0,396, więc 409,7 kWx0,396 = 162,2 

kW). 

 

 



 

 

1.2. Bilans mocy innych urządzeń: 

-  źródło ciepła – jednofunkcyjny węzeł cieplny - nominalna moc grzewcza - 180 k W (całkowite 
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła 167 kW) w tym: 

-    wentylacja mechaniczna - moc nominalna 114 kW  

-   grzejniki do ogrzewania pomieszczeń - moc nominalna 53.0 kW  

 

2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi a także 
przegród przezroczystych i innych - dla budynku wyposażonego w instalacje grzewcze  

wentylacyjne i chłodnicze. 
 

2.1. Ściany zewnętrzne. 
Ściany zewnętrzne wykonane jako warstwowe: 
 

SZ1- ściany z pustaków szczelinowych 

-   ceramiczne pustaki szczelinowe grubości 25 na zaprawie cementowo-wapiennej, 

-   styropian l 4 cm, 

-   tynk mineralny cienkowarstwowy, 

o współczynniku przenikania ciepła U1=0,247 W/m K.  

 

 

SZ1- ściany żelbetowe 

-   ściany żelbetowe gr. 25 cm,  
-   styropian l 4 cm, 

-   tynk mineralny cienkowarstwowy, 

o współczynniku przenikania ciepła U2=0,273 W/m K.  

 

2.2. Dach. 

- papa  

- styropian jednostronnie laminowany papą (min. grubość 20cm) 
- paraizolacja  

- płyta żelbetowa gr 18 

o współczynniku przenikania ciepła U=0,195 W/m2K. 

 

2.3. Podłoga na gruncie. 
Podłoga na gruncie wykonana z: 
-  płytki gresowe na kleju, gr. 1,5 cm 

-  płyta betnowa zbrojona siatkami min.gr.15cm 

-  styropian EPS 200, lub płyty polistyrenu XPS gr. 8cm 

-  izolacja przeciwwodna  

-  chudy beton 

-  podsypka z pospółki zagęszczonej do Is=95 

o współczynniku przenikania ciepła U=0,293 W/m2K. 

 

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa. 

Okna:  

- ślusarka aluminiowa, szyby zespolone, 

Współczynnik przenikania ciepła dla ramy i skrzydła okna U=1,60W/(m2K) 

Drzwi zewnętrzne: 
- ślusarka aluminiowa. U=2,60W/(m2K) 

 



 

 

3. Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających 
wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych. 

 

3.1 Sprawność urządzeń i instalacji grzewczej: 
-   węzeł cieplny z wymiennikiem IC35x40H/1P - sprawność 93 %, 

-   instalacje grzewcza izolowana cieplnie (parametry pracy 80/60°C) -    

     sprawność 87 %,  

Sprawność innych urządzeń: 
-   nagrzewnice wentylacyjne – sprawność 97 %. 

-   sprawność instalacji chłodniczej – 66% 

 

 

4. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 

budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 

przepisach techniczno-budowlanych. 

 

- Porównanie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych 
 

Lp Rodzaj przegrody U ( projektowane)   W/m2xK U(max) Dopuszczalne wg 

zał. 2, poz201 i 1238 
DZ.U z 06.11.2009r. 

1. Ściany zewnętrzne stykające się z powietrzem 
zewnętrznym ti>16

o
C 

U1-0,274 

U2- 0,247 
0.30 

2. Stropodachy t>16
o
C 0,195 0.25 

3. Posadzki na gruncie  0.293 0.45 

4. Okna ( grupa materiałowa 1.0 – DIN 4108) 1.60 1.80 

5. Drzwi zewnętrzne wejściowe  2.60 2.60 

 

Powyższe porównanie wykonano na podstawie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06 listopad 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – załącznik nr 2 - przyjęto 
wartości U jak dla budynków użyteczności publicznej. 
 
Wymagane parametry izolacji termicznych przewodów co i c.t. 

Izolacja termiczna przewodów grzewczych otulinami z pianki polietylenowej: 

dla rur do ø25   -     gr 20 mm  

dla rur  ø 25 - ø40  -     gr 30 mm  

dla rur  ø 40– ø100     gr = średnicy wewnętrznej rury  
 

 

 

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 

 



 

 

 

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

9.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ , LICZBA KONDYGNACJI, KWALIFIKACJA                    
            WYSOKOŚCIOWA 

a) powierzchnia całkowita : 1061 m2 

b) wysokość : 9,50m 

c) liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, 

d) kwalifikacja wysokościowa; budynek niski. 

 

 

9.2. WARUNKI USYTUOWANIA 

Budynek przybudowany do istniejącego budynku preinkubatora przedsiębiorczości, lecz 

oddzielony od niego ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie co najmniej REI 120 

odporności ogniowej. Budynek dydaktyczny „L” usytuowany w odległości 36,7 m. 
 

9.3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

Palne wyposażenie pomieszczeń; meble, wykładziny, dywany, zasłony itp.  
o temperaturze zapalenia 260 ÷ 310°C. 
Ponadto zakłada się stosowanie : 
- benzyny i olejów w Pracowni Badań Silników Tłokowych, 
- gazu propan-butan w Pracowni Materiałów Kompozytowych. 

1) Benzyna 

- temperatura zapłonu : - 45°C 

- temperatura samozapłonu :  +310°C 

- granica wybuchowości :       0,8 ÷ 7,8 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T3 

- grupa wybuchowości :  IIA. 
 

2)  Propan-butan 

- temperatura zapłonu : - 90°C 

- temperatura samozapłonu :  +470°C 

- granica wybuchowości :       2,1 ÷ 9,5 % 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; 
- parter ;    ZL III, 

 - I piętro ;  ZL III. 
     Cały budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
W budynku przebywać będzie maksymalnie 33 osoby. 
 

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 propan-butan. 

 

9.7. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU 

Budynek zaprojektowano w klasie „B” odporności pożarowej. 

 

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) oraz REI 

120 dla ściany oddzielenia przeciwpożarowego, 

- 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. 

 

9.9. PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA                    

      PRZECIWPOŻAROWE 

Budynek podzielono na dwie strefy pożarowe; 

- strefa I ;     wymiennikownia, 

- strefa II ;    serwerownia, 

- strefa III ;   rozdzielnia elektryczna, 

- strefa IV ; pozostała część budynku. 

 

     Oddzielenia przeciwpożarowe stanowić będą: 

  - dla stref I, II, i III ; ściany i strop o klasie co najmniej REI 60 oraz  drzwi  o klasie EI 30 

odporności ogniowej, 

                                                                                                

9.10. WARUNKI EWAKUACYJNE 

a) przejścia ewakuacyjne 

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wyniesie 28,0 m. 

b) dojścia ewakuacyjne 

Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wyniesie 29,0 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 do 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 

Instalacji elektrycznych; przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

Instalacji teletechnicznych;  instalacja odgromowa. 

Instalacji wentylacyjnych ; klapy odcinające na przejściach przez stropy oraz ściany oddzieleń 

przeciwpożarowych w klasie EI 60 odporności ogniowej , 

przepustów instalacyjnych; szpachle, kity, opaski, pierścienie itp. w klasie min. EI 60 (według 

ustaleń jak w pkt. c, przy czym dot. przepustów o średnicy powyżej 4 cm). 

Instalacji badawczej w Pracowni Materiałów Kompozytowych ; wentylacja awaryjna o 10-

krotnej wymianie powietrza na godzinę, uruchamiana automatycznie i ręcznie. Dodatkowo 

elektromagnetyczny zawór odcinający i sygnalizator optyczno-akustyczny przekroczenia 

25% dolnej granicy wybuchowości propanu-butanu. Szafa zewnętrzna na butle z obudową 

w klasie EI 120 odporności ogniowej. 

Instalacji badawczej w Pracowni Badań Silników Tłokowych ; wentylacja awaryjna o 10-

krotnej wymianie powietrza na godzinę, uruchamiana automatycznie i ręcznie. Dodatkowo 

sygnalizator optyczno-akustyczny przekroczenia 25% dolnej granicy wybuchowości 

benzyny. 

 

9.12. WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 

Projektuje się wyposażenie każdej kondygnacji budynku w gaśnice proszkowe typ GP-6z,  w 

ilości 2 szt. na każdej kondygnacji, 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 około17 minut. 

     Temperatura strefy podsufitowej osiągnie wówczas wartość około 4300C. 

     Główne zagrożenie powodować będą dymy i gazy pożarowe, których rozprzestrzenianie się 

nie będzie ograniczone w  układzie pionowym. 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 budynku.  

b)   drzwi przeciwpożarowe ; o klasie EI 30 odporności ogniowej. 
 

 
9.14. DROGI POŻAROWE 
 

Do przedmiotowego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej. 

 
 

9.15. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW  PRZECIWPOŻAROWYCH 
 

Istniejąca sieć wodociągowa DN 200 z hydrantami podziemnymi DN 80 wzdłuż ulicy zapewnia 

wodę w ilości co najmniej 20 l/s. Najbliższy hydrant usytuowany jest w odległości 27,5 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, 

- instalacji oświetlenia kierunkowego, 

 należy uzgodnić z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          OPRACOWAŁ 

                                                                                         arch. Krzysztof Zawadzki 
























