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8.

Podniebienie okapów - podbitka PCV;
Os ona dachu - blacha perforowana aluminiowa gr. 3,0
mm, RAL 3013. Otwory okr g!e - uk!ad 60o RV 6-9.
Prze"wit wzgl#dny P = 40,4 %, np. Perfopol.
Blacha zamocowana do konstrukcji z rur prostok tnych
60x40x3 mm oraz 60x60x3 mm (wspornik). Rury – stal
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo RAL 7038 .
Rozstaw osiowy wsporników - patrz rysunki, wys.100 cm,
wygi#ta o prom. zew.90 cm. Os!ona 1 – d!. 928cm, os!ona 2 –
d!. 1186cm, os!ona 3 - d!.923cm, os!ona 4 – d!. 1061cm, os!ona
5 – d!. 3115cm, os!ona 6 RAL 3013 – d!. 1278 cm.
Wy az dachowy o wym. 90x90 cm w magazynie sali
gimnastycznej, pom. archiwum biblioteki oraz na zapleczu sali
komputerowej, wyj"cie na dach za pomoc klamer stalowych,
Daszki nad wej!ciami – nad wej"ciem g!ównym $elbetowy,
nadwieszony, kryty pap termozgrzewaln , nad wej"ciem na
zaplecze kuchni systemowy daszek o min. wymiarach d!. 2,05
m i g!. 1,42, konstrukcja ze stali nierdzewnej kotwiona do muru,
przekrycie ze szk!a akrylowego np. Robelit LIGHTLINE XL .
Klamry – stalowe, umo$liwiaj ce przej"cie mi#dzy dachami.

WYKO"CZENIE WEWN#TRZNE
-

-

-

Dylatacje w miejscach przebi% (komunikacja – korytarze, okna
podawcze – kuchnia i jadalnia) pomi#dzy istniej cymi
budynkami a nowo-wznoszonym obiektem wyko&czy%
profilowanymi, aluminiowymi listwami dylatacyjnymi; min.
szeroko"% szczeliny dylatacyjnej – 20mm, wype!nienie
materia!em plastycznym..
Tynki wewn#trzne (korytarze) - wapienno-cementowe, rodz. III
gipsowane na elementach murowanych; do wys. górnej
kraw#dzi drzwi nad posadzk powierzchnie zmywalne – tynk
mozaikowy, drobnoziarnisty, np. Roccolit Sto.
$ciany
- w sanitariatach, natryskach, azienkach, w kuchni, jej
zapleczu i magazynach, w pom. porz!dkowych, technicznych i
przy !czy wody, oraz we wszystkich pomieszczeniach w strefie
przy umywalce i miejscu zawieszenia bojlerów : pokryte
p!ytkami ceramicznymi do pe!nej wysoko"ci pomieszcze&, np.
Carofrance Createch 20X20 cm.
- "ciana pomi#dzy jadalni! oraz sal! konferencyjn! a hallem
g ównym : ob!o$ona cieniowan ceg! elewacyjn gr. 6cm np.
Kosmo wg Terca.
- Fragmenty $cian w sali gimnastycznej : ob!o$one cieniowan
ceg! elewacyjn gr. 12cm np. Kosmo wg Terca.
- "ciany reszty pomieszcze% : malowane farb emulsyjn .
9

-

-

-

- "ciany a&urowe we foyer na parterze i pi#trze : zamkni#tych
120mm x 60mm, gr. "cianki profilu 4mm, montowanych do
pod!o$a i stropu.
- "cianki plexi pod$wietlane : obudowa rur spustowych w hallu
g!ównym i foyer (parter i pi#tro), przezroczyste plexi gr. 4mm
koloru czerwonego – pod"wietlane "wietlówk .
Drzwi wewn%trzne Drewniane: w o"cie$nicy metalowej gr. 1,5 mm np. PORTA
wyk!adane na "cian#, w pom. higieniczno-sanitarnych oraz w
pom. porz dkowych drzwi drewniane z otworami nawiewnymi
u do!u drzwi;
PCV: drzwi do kabin ust#powych ze szczelin 10 cm mi#dzy
spodem drzwi a posadzk , drzwi z przebieralni do pom.
natrysków ze szczelin 10 cm – kolor RAL 3013;
Stalowe: do kot!owni (pom. nr 2 - pompownia i rozdzielnia)
drzwi pe!ne EI30 – kolor RAL 3013;
Aluminiowe: drzwi–profilowe pe!ne i przeszklone np. Sapa
System kolor RAL 3013, cz#"% drzwi posiada dodatkowe
na"wietla boczne lub górne, cz#"% wyposa$ona w zamkni#cia
antypaniczne, drzwi oddzielenia p.po$ z samozamykaczem
elektromagnetycznym, w klasie odporno"ci po$arowej - patrz
rzuty i „Zestawienie Stolarki”;
Na!wietla mi#dzy pomieszczeniami wewn trz budynku oraz
okna podawcze w jadalni – stolarka aluminiowa kolor RAL
3013, podwójna szyba zespolona, w strefie sufitu
podwieszanego panele pe!ne.
Posadzki i pod ogi
w sali gimnastycznej : pod!oga powierzchniowoelastyczna zgodna z norm DIN 18032-2, np. systemowa
pod!oga sportowa „ARIM SPORT/Double 4.0” z
nawierzchni sportow „DD Linodur Sport” gr. 4,0 mm,
producent
pod!ogi
oferuje
system
wentylacji
mechanicznej do wentylowania pod!óg sportowych,
którego mechanik# mo$na umie"ci% w kanale pod
pod!og korytarza (pom.36).
hall g ówny, antresola, korytarze, foyer, kuchnia, jadalnia,
sala
konferencyjna,
szatnia,
toalety,
natryski,
przebieralnie, magazyny, zaplecza, pom. porz!dkowe i
techniczne : p!ytki
gresowe
antypo"lizgowe o
ulepszonej strukturze (klasa Mohs’a min 6 ÷ 7 sanitariaty, natryski - p!ytki gresowe antypo"lizgowe
R9 – R11), np. Nova Gala Quarzite QZ-01; w
rozbudowywanym
budynku
Gimnazjum
zmieni%
kolorystyk# p!ytek np. Nova Gala Quarzite QZ-12 w
piwnicach i QZ-03 parter i pi#tro;

10

schody wewn#trzne : p!ytki gresowe, np. Nova Gala
Quarzite QZ-01; podstopnice w kontrastowym kolorze
np. Nova Gala Quarzite QZ-06 poler;
sale lekcyjne, biblioteka, czytelnia, korytarz przy sali
gimnastycznej – wyk!adzina pod!ogowa PCV gr. 2 mm,
"cieralno"% </= 0,15 mm Grupa P, np. Primo Plus wg
Tarkett;
sale komputerowe – przewodz ca wyk!adzina PCV
homogeniczna posiadaj ca zabezpieczenie w postaci
przewodz cego poliuretanu gr. 2 mm. Opór przewodz cy
104 ÷106 Ohma, np. Toro El wg Tarkett,
pokoje trenerów – panele pod!ogowe HDF, klejone;
Sufity podwieszone sala gimnastyczna : sufit akustyczny odporny na
uderzenia o stela$u uniemo$liwiaj cym wbicie p!yty do
wewn trz np. Armstrong Ultima Planks K2C2,
hall g!ówny : p!yty gips-karton na stela$u stalowym –
patrz rzuty i przekroje A-A, B-B;
reszta pomieszcze% : mineralne
na
konstrukcji
aluminiowej 600x1200mm, akustyczne, p.po$arowe,
np. Armstrong lub Rockfon, alternatywnie p!yty gipskarton na stela$u stalowym, zmienna wysoko"% stela$u
dla ró$nych pomieszcze&, zale$na od nadpro$y
okiennych – patrz przekroje;
Parapety - typowe gr. 4 ÷ 5 cm, z tworzywa laminat.
Balustrada oraz por%cze przy !cianach – stal nierdzewna,
np. wg systemu Alko,
konstrukcja: pochwyt – rura Ø 48, s!upki – rura Ø 42, ! czone
ze sob za pomoc pr#ta dystansowego Ø 12 poprzez
spawanie
wype!nienie: blacha perforowana aluminiowa grub. 3,0 mm,
otwory okr g!e – uk!ad w/g detalu Tom II/1a, kolor RAL 3013
mocowanie do pod!o$a w/g detali TomII/1a.
Wysoko"%
balustrady 1,1 m, przy pochylni dla niepe!nosprawnych por#cze
na wys. 0,75 m oraz 0,90 m.
Klamry – stalowe prowadz ce do wy!azu na dach w magazynie
sali gimnastycznej, pom. archiwum biblioteki oraz na zapleczu
sali komputerowej.
Szeroko"% klamer powinna wynosi% co najmniej 0,5 m, a
odst#p mi#dzy szczeblami nie mo$e by% wi#kszy ni$ 0,3m.
Odleg!o"% klamry od "ciany b d' innej konstrukcji, do której s
umocowane, nie mo$e by% mniejsza ni$ 0,15 m.
-

-

-

-
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9.

WYPOSA&ENIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hall g ówny i antresola : !awki d!. 1,80m szer.48cm wys.70cm (z
oparciem) np. Kemi 01216 – Komserwis, automaty telefoniczne
po 1 na ka$dej kondygnacji; w hallu g!ównym podno"nik dla
niepe!nosprawnych np. V64 w/g Vimec, szer. 970mm;
Wyposa&enie szatni w hallu g ównym i foyer jadalni : lady
podawcze wys. 110cm z drugim ni$szym blatem (na wys.
75cm) po wewn#trznej stronie oraz pó!ki i szafki podblatowe,
haki do wieszania ubra&, opuszczane rolety aluminiowe
zamykane na klucz, dodatkowo w szatni z portierni aparat
telefoniczny i szafka na"cienna na klucze;
Sklepik we foyer jadalni : lada podawcza wys. 110cm z drugim
ni$szym blatem (na wys. 85cm) po wewn#trznej stronie oraz
pó!ki i szafki przy"cienne, opuszczana roleta aluminiowa
zamykana na klucz;
Jadalnia : stoliki i krzes!a, umywalki, podajnik na myd!o i
r#czniki papierowe lub suszark# do r k; nawiew automatami
ZLA 160 – 4szt.;
Kuchnia i zaplecze wraz z magazynami : wyposa$enie w/g
technologii kuchni rys.22; wyci g dwoma okapami wyci gowymi
z wentylatorami, nawiew konwektorem Neolux III z nagrzewnic
i automatami ZLA 160 – 3szt.;
Wyposa&enie pom. socjalnego dla pracowników kuchni :
typowe szafki ubraniowe na odzie$ czysta i brudn , stó!,
krzes!a, szafki wisz ce, zlewozmywak oraz umywalka;
Sale lekcyjne i komputerowe : !awki, krzes!a, tablice, sprz#t
komputerowy itp.;
Sala konferencyjna : !awki i krzes!a o wysokim standardzie,
sprz#t audio-wideo itp.: nawiew automatami ZLA 160 – 6szt.
Biblioteka, magazyn, archiwum i czytelnia : rega!y ksi $kowe,
szafki archiwalne, !awki, krzes!a sprz#t komputerowy;
dodatkowo w bibliotece aneks socjalny wyposa$ony w zlew,
umywalk#, szafki wisz ce, podajnik na myd!o i r#czniki
papierowe.
Pomieszczenia porz!dkowe : wyposa$one w umywalk#
zamontowan na wys. 45 cm, krany ze z! czka do w#$a oraz
pó!ko-rega!y.
Sala gimnastyczna : trybuny 5 rz#dowe sk!adane do "ciany,
obs!ugiwane silnikiem elektrycznym i instalacj hydrauliczn
(g!#boko"% po roz!o$eniu - 3190 mm, g!#boko"% po z!o$eniu355 mm, wysoko"% po z!o$eniu - 3235 mm, d!.18,56m oraz
21,78m); przewidziano stref# dla widzów niepe!nosprawnych;
dwie kotary grodz ce z siatki, do wys. 3m nieprze'roczyste z
atestowanego materia!u niepalnego, wys. 8,5 m d!. oko!o 22 m
(2 szt.); drewniane drabinki gimnastyczne wys. 3,0m na
d!ugo"ci 37,30m; podwieszany kosz do koszykówki, wersja
12
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10.

sk!adana w przód z nap#dem elektrycznym, tablica
profesjonalna 105 cm x 180 cm, p!yta akrylowa gr. 10mm,
wysoko"% obr#czy 305 cm (2szt.); kosze na konstrukcji uchylnej
do koszykówki z tablic 90 cm x 120 cm, p!yta akrylowa gr.
10mm, wysoko"% obr#czy 260cm (3szt.) oraz z mechanizmem
regulacji wysoko"ci 305 cm-260 cm (3szt.); tablica wyników
sportowych320 cm x 125 cm x 10 cm, sterowana
bezprzewodowo, z dwoma zegarami np. DTS 160 JUNIOR
Pesmenpol; wyposa$enie
ruchome sk!adowane w
magazynach: 3 siatki ze s!upkami siatkówki, 1 do tenisa, 3 sto!u
do badmintona, bramki do hokeja, pi!ki r#cznej i no$nej itp.;
sprz#t nag!a"niaj cy; wentylacja mechaniczna nawiewno –
wyci gowa; o"cie$a drzwi zamontowanych wg!#bnie nale$y
zabezpieczy% ochronnymi nak!adkami,
Trybuny sta e : siedziska na trybunach sta!ych z oparciem,
wykonane z odlewu polipropylenowego z kolorowym
utwardzaczem, kolor czerwony, (219szt.); w korytarzu bocznym
(pom.73) mo$na ustawi% urz dzenia do %wicze& kondycyjnych
oraz automaty gastronomiczne
Sanitariaty, zaplecza sal lekcyjnych, pokoje trenerów (jeden z
pokoi z zestawem pierwszej pomocy) : wyposa$one w
urz dzenia i armatur# ogólnodost#pn w sieci handlowej
np. Ko!o, w sanitariatach dost#pnych z foyer podajnik na myd!o
i suszark# do r k.;
Sanitariaty dla niepe nosprawnych : wyposa$one w armatur# i
urz dzenia
oraz
uchwyty
dostosowane
do
potrzeb
niepe!nosprawnych, np. Ko!o lub Mako.
Natryski przy sali gimnastycznej : wyposa$one w urz dzenia i
armatur# ogólnodost#pn
w sieci handlowej, w p!ytkie
brodziki natryskowe (g!. 3cm) ze stali nierdzewnej oraz wanny
do mycia nóg, np. Ko!o.;wyci g wzmocniony wentylatorami
dachowymi DAS-160;
Przebieralnie przy sali gimnastycznej : metalowe szafki
ubraniowe zamykane na k!ódki szyfrowe, nawiew konwektorem
Neolux III z nagrzewnic , .

TEREN WOKÓ' BUDYNKU
Nale$y splantowa% go po wykonaniu stanu surowego tak, aby
woda sp!ywa!a w kierunku od budynku, ale na teren dzia!ki.
Wokó! budynku opaska szer. 0,5 m z kostki betonowej. Dojazdy, i
doj"cia piesze b#d wykonane z kostki betonowej kolorowej.
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11.

PROGRAM U&YTKOWY OBIEKTÓW

11.1. PIWNICA – BUDYNEK GIMNAZJUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Strefa wej"ciowa do pom. techn.
Pompownia i rozdzielnia
Magazyn
Przy! cze wody
Przy! cze wody
Korytarz
Magazyn
Magazyn
Pomieszczenie konserwatora
Magazyn
Szatnia
Magazyn

11.2. PARTER
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Wiatro!ap
Hall g!ówny
Szatnia z portierni
Sala gimnastyczna
Korytarz
Przebieralnia m#ska
Natryski
Przebieralnia m#ska
WC
WC dla niepe!nosprawnych
Pokój trenera
Korytarz
Pokój trenera z zestawem pierwszej pomocy
(azienka trenerów
Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie porz dkowe
Magazyn
Magazyn
Przebieralnia damska
Natryski
Przebieralnia damska
WC dla niepe!nosprawnych
WC
Korytarz
Korytarz
Sala zaj#% pozalekcyjnych
Jadalnia

294,54 m2
28,04
65,87
14,12
6,55
12,57
27,95
28,44
20,36
22,40
13,46
40,45
14,33

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2260,62 m2
9,68 m2
267,51 m2
24,79 m2
821,54 m2
105,94 m2
23,36 m2
26,08 m2
25,54 m2
2,19 m2
4,33 m2
11,67 m2
11,38 m2
17,29 m2
5,62 m2
10,99 m2
5,84 m2
18,77 m2
40,06 m2
25,93 m2
26,28 m2
23,79 m2
4,33 m2
2,19 m2
95,76 m2
22,57 m2
53,43 m2
108,70 m2

14

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Foyer
WC damski
Pomieszczenie porz dkowe
WC dla niepe!nosprawnych
WC m#ski
Korytarz
Sala do zaj#% wyrównawczych
Pomieszczenie porz dkowe
WC damski
WC m#ski
Klatka schodowa
Korytarz
Szatnia odzie$y domowej z jadalni
(azienka
Szatnia odzie$y roboczej
Odpadki
Wiatro!ap - przyj#cie towaru
Pomieszczenie porz dkowe
Magazyn
Obieralnia
Magazyn i dezynfekcja jaj
Wybijanie jaj
Kuchnia
Zmywalnia
Magazyn produktów sch!adzanych
Magazyn produktów suchych

129,89 m2
31,66 m2
2,70 m2
4,39 m2
25,56 m2
64,36 m2
28,08 m2
5,00 m2
5,00 m2
8,06 m2
9,46 m2
16,95 m2
10,84 m2
7,30 m2
6,32 m2
2,21 m2
11,13 m2
3,40 m2
4,71 m2
5,90 m2
3,34 m2
3,40 m2
45,52 m2
9,92 m2
10,01 m2
9,95 m2

11.3. PI#TRO

1073,71 m2

66.
67.

Antresola
Foyer

134,55 m2
131,41 m2

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Sala konferencyjna
WC damski
Pomieszczenie porz dkowe
WC m#ski
Trybuny
Korytarz
Korytarz
Sala komputerowa
Zaplecze
Korytarz
Sala do nauki cichej
Magazyn
Pomieszczenie porz dkowe

160,25
22,72
2,32
22,12
203,00
83,40
32,71
58,43
17,74
63,27
33,00
16,59
5,47

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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81.
82.
83.
84.

WC damski
WC m#ski
Sala komputerowa
Czytelnia

RAZEM POWIERZCHNIA U&YTKOWA
12.

4,28
7,86
25,61
49,16

m2
m2
m2
m2

3 628,87 m2

OCHRONA CIEPLNA OBIEKTU.
Przewidywane rozwi zania przegród zewn#trznych "cian i przekrycia
dachowego przy zastosowaniu izolacji termicznej, spe!niaj warunki w
zakresie normy cieplnej PN-97/132.878.
Izolacj# "cian os!onowych stanowi styropian 10,0 cm PS-E FS M-15
(dla "cian sali gimnastycznej PS-E FS M-20), a dla "cian oddzielenia
ppo$ we!na mineralna 10,0 cm, np. Superrock wg Rockwool. Izolacj#
dachu stanowi we!na mineralna w p!ytach warstwowych gr. 15 cm nad
sal gimnastyczn oraz mi#kka we!na mineralna grub. 20,0 cm na
paroizolacji polietylenowej nad reszt budynku.
Zastosowane przegrody zewn#trzne maj nast#puj ce wspó!czynniki
K:
- "ciany zewn#trzne
- K = 0,36 W/m²K
- dach
- K = 0,30 W/m²K
- posadzki na gruncie
- K = 0,60 W/m²K
- stolarka aluminiowa
- K = 2,6 W/m²K
- okna z PCV
- K = 2,2 W/m²K dla szyb K = 1,0 W/m²K

13.

IZOLACJE

13.1. Izolacja akustyczna w posadzkach nad parterem - styropian
t!umi cy, p!yty twarde, grub. 3,0 cm.
13.2. Izolacja termiczna dachu - we!na mineralna mi#kka, grub. min.
20,0 cm.
13.3. Izolacja termiczna w "cianach zewn#trznych - styropian
samogasn cy grub. 10,0 –12,0 cm , na coko!ach grub. 7 cm
13.4. Izolacja pozioma na !awach fundamentowych - 2 x papa na
lepiku lub specjalistyczne folie np. Aquafin 2k.
13.5. Izolacja p.wilgociowa pozioma posadzek parteru - 2 x papa
asfaltowa na lepiku lub p.wilgociowe folie specjalistyczne np.
Aquafin 2k.
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13.6. Izolacja pionowa "cian - 2 x lepik asfaltowy na
specjalistyczne izolacje p.wilgociowe np. Combiflex -C2.

gor co lub

13.7. Izolacja paroszczelna - membrana sk!adaj ca si# z pow!oki
aluminiowej po! czonej z jednej strony foli poliestrow , a z
drugiej polietylenow np. ALUBAR wg Tegola .
13.8. Izolacja wodoszczelna dachu - papa podk!adowa o wysokim
punkcie mi#knienia np. Gemini FC grub.4,0 mm wg Tegola .
13.9. Izolacj# "cian fundamentowych w piwnicy rozbudowywanego budynku
gimnazjum wykona% metod iniekcji ci"nieniowej.
14.

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPO&AROWEJ

14.1. Powierzchnia, wysoko!(, liczba kondygnacji
Obiekt o powierzchni u$ytkowej 3628,87 m², w tym:
- 294,54 m² kondygnacja piwnicy ( pod cz#"ci budynku gimnazjum
obj#tym opracowaniem),
- 2260,62 m² kondygnacji parteru,
- 1073,71 m² kondygnacja pi#tra .
W cz#"ci projektowanej obejmuj cej sal# gimnastyczn obiekt
jednokondygnacyjny z antresol przeznaczon na widowni#.
W pozosta!ej cz#"ci obiekt dwukondygnacyjny.
Kondygnacja piwnicy wyst#puje tylko pod istniej cym budynkiem
gimnazjum.
Obiekt zaliczony do grupy budynków niskich o wysoko"ciach:
- w cz#"ci nadbudowywanej budynku gimnazjum - 9,06m
- w cz#"ci projektowanej dwukondygnacyjnej - 9,85m
- w cz#"ci projektowanej jednokondygnacyjnej (sala gimnastyczna z
widowni na antresoli) - 11,57m, przy czym wysoko"% "wietlika nad
p!yt boiska-12,68m
14.2. Odleg o!( od obiektów s)siaduj)cych
Projektowana sala gimnastyczna zosta!a zlokalizowana w miejscu
istniej cego obiektu szko!y podstawowej, która zostanie wyburzona.
Sala gimnastyczna z funkcjami towarzysz cymi powi zana jest
komunikacyjnie z nowym ( projektowanym do realizacji w I etapie)
budynkiem szko!y podstawowej oraz istniej cym budynkiem
gimnazjum którego cz#"% obj#ta jest nadbudow .
Ca!y projektowany obiekt oddalony jest od innych obiektów na
dzia!kach s siednich ponad 30m – s to budynki mieszkalne
jednorodzinne i gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej.
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14.3. Parametry po*arowe wyst%puj)cych substancji palnych
W obiekcie nie b#d wyst#powa% substancje !atwopalne w ilo"ciach
mog cych stworzy% bezpo"rednie zagro$enie powstania po$aru.
14.4. Przewidywana wielko!( obci)*enia ogniowego
Dla obiektów zaklasyfikowanych do kategorii zagro$enia ludzi nie
okre"la si# wielko"ci g#sto"ci odci $enia ogniowego.
W obiekcie nie b#d wyst#powa!y pomieszczenia techniczne i
magazynowe o powierzchni przekraczaj cej 200m² i g#sto"ci
obci $enia ogniowego przekraczaj cej 500 MJ/m².
14.5.

Kategoria zagro*enia ludzi
Obiekt u$yteczno"ci publicznej w cz#"ci obj#tej dokumentacj
zakwalifikowany zosta! do kategorii zagro$enia ludzi:
- ZL I w cz#"ci nowoprojektowanego budynku sali gimnastycznej
- ZL III w cz#"ci nadbudowywanej budynku gimnazjum
Sala gimnastyczna posiada trybuny sta!e dla 219 osób na antresoli i
320 miejsc na trybunach rozk!adanych na p!yt# boiska.
Jadalnia posiada 52 miejsca przy stolikach.
Zaplecze kuchni przystosowane jest dla 4 osób zatrudnionych na
sta!e.
Sala konferencyjna przeznaczona jest na jednorazowe przebywanie
60 osób.
Czytelnia przeznaczona jest na jednorazowe przebywanie 25 uczniów.
Sala komputerowa dla szko!y podstawowej przeznaczona jest dla 30
uczniów.
Sala lekcyjna dla szko!y podstawowej przeznaczona jest dla 25
uczniów.
Sale lekcyjne i komputerowa w budynku gimnazjum przeznaczone s
dla 12 osób ka$da.

14.6. Ocena zagro*enia wybuchem
W obiekcie
wybuchem.

nie

b#d

wyst#powa!y

pomieszczenia

zagro$one

14.7. Podzia na strefy po*arowe
Poszczególne cz#"ci obiektu zaliczone SA do nast#puj cych stref
po$arowych:
- strefa I obejmuje : sal# gimnastyczn z pomieszczeniami
towarzysz cymi ( zapleczem sportowym, hallem g!ównym i sal
konferencyjn ) oraz jadalni# z cz#"% nadbudowywanego budynku
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mieszcz c zaplecze kuchenne i gospodarcze - zaklasyfikowana do
kategorii zagro$enia ludzi ZL I,
- strefa II obejmuj ca pozosta! cz#"% nadbudowywanego budynku
gimnazjum ( kondygnacja pi#tra przeznaczona na bibliotek# z
czytelni ) – zaklasyfikowana do kategorii zagro$enia ludzi ZL III.
- strefa III obejmuj ca sale lekcyjn i komputerow przeznaczone dla
szko!y podstawowej, które w! czono do strefy po$arowej obejmuj cej
obiekt projektowanej szko!y zaklasyfikowana do kategorii zagro$enia
ludzi ZL III
- strefa IV obejmuj ca pomieszczenia na wodomierz, w którym
przewidziano pompy do podnoszenia ci"nienia wody na cele
przeciwpo$arowe w instalacji wodoci gowej.
- strefa V obejmuj ca sal# lekcyjn z komunikacj na parterze
budynku gimnazjum zaklasyfikowana do kategorii zagro$enia ludzi ZL
III. (Patrz rys. 23)
Oddzielenie stref po$arowych wykonano elementami o
klasie
odporno"ci ogniowej REI 120 dla "cian oraz EI 60 dla drzwi i innych
zamkni#% otworów w "cianach.
Przej"cia instalacyjne przechodz ce przez elementy oddziele&
przeciwpo$arowych nale$y zabezpieczy% do odporno"ci ogniowej
wymaganej dla tych elementów tj. EI 120 dla przej"% przez "ciany oraz
EI 60 dla przej"% przez stropy.
Szczegó!y zabezpieczenia przej"% instalacyjnych okre"li% nale$y w
projektach bran$owych.
W istniej cej piwnicy budynku gimnazjum wydzielono pomieszczenie
kot!owni. Wydzielenie kot!owni wykonano "cianami o klasie odporno"ci
ogniowej nie mniejszej ni$ EI 60 i stropem o klasie odporno"ci
ogniowej nie mniejszej ni$ EI 60. Wej"cie do kot!owni zamkni#te
b#dzie drzwiami o klasie odporno"ci ogniowej EI 30.
Przej"cia instalacyjne o "rednicy powy$ej 40mm przechodz ce przez
elementy wydzielaj ce pomieszczenie kot!owni o wymaganej klasie
odporno"ci ogniowej REI/EI 60 nale$y wykona% w klasie odporno"ci
ogniowej EI 60 wymaganej dla tego elementu.
14.8. Klasa odporno!ci po*arowej budynku.
Przedmiotowy obiekt spe!nia wymagania dla klasy „C” odporno"ci
po$arowej budynku wymaganej dla budynków ZL I do dwóch
kondygnacji.
Poszczególne elementy konstrukcji charakteryzuj si# nast#puj cymi
klasami odporno"ci ogniowej elementu:
! g!ówna konstrukcja no"na – R120 – wymagana R 60
! stropy – REI 120 – wymagana REI 60
! dach – REI 120 (nad cz#"ciami dwukondygnacyjnymi)– wymagana
R 15-konstrukcja i E 15-przekrycie
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! stropodach – R 15-konstrukcja i E 15 przekrycie
! "ciany wewn#trzne – REI 60 – wymagana EI 15
! "ciany zewn#trzne – REI 120 – wymagana EI 30
! "ciany oddzielenia przeciwpo$arowego – REI 120.
Elementy drewniane dachu zabezpieczy% "rodkiem ogniochronnym do
stanu nie rozprzestrzeniaj cego ognia wg punktu 6.
Zabezpieczenie stalowych elementów konstrukcji dachu do
wymaganej klasy odporno"ci ogniowej elementu R 15 wg projektu
konstrukcyjnego.
14.9. Warunki ewakuacji
D!ugo"% przej"% w pomieszczeniach nie przekracza wymaganych
40m.
Z pomieszcze& zaprojektowano wyj"cia na poziome drogi
ewakuacyjne. Szeroko"% wyj"% z pomieszcze& jest dostosowana do
ilo"ci osób w nich przebywaj cych.
Z pomieszcze&, w których mo$e przebywa% ponad 50 osób
zaprojektowano co najmniej dwa wyj"cia ewakuacyjne otwierane na
zewn trz pomieszczenia.
D!ugo"% doj"% ewakuacyjnych przy jednym nie przekracza
wymaganych 10m, a przy dwóch doj"ciach nie przekracza
wymaganych 40m dla najbli$szego.
Z obiektu zaprojektowano wyj"cia na zewn trz budynku oraz wyj"cia
do s siednich stref po$arowych.
Drzwi stanowi ce wyj"cie ewakuacyjne z pomieszcze&, w których
mo$e przebywa% jednocze"nie wi#cej ni$ 300 osób oraz drzwi na
drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia powinny by% wyposa$one
w urz dzenia przeciwpaniczne.
Szeroko"% poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi od 140 do 276cm.
Szeroko"% biegów schodowych wewn trz budynku wynosi nie mniej
ni$ 160cm, a spoczników 290cm.
Materia!y i wyroby budowlane stosowane na drogach ewakuacyjnych
nie mog by% !atwo zapalne, toksyczne i dymi ce.
14.10.Urz)dzenia przeciwpo*arowe
Wyposa$enie obiektu stanowi% b#d w nast#puj ce instalacje i
urz dzenia:
- instalacja wodoci gowa przeciwpo$arowa z hydrantami ø 25,
- przeciwpo$arowy wy! cznik pr du ,
- o"wietlenie ewakuacyjne.
Szczegó!y doboru urz dze& przeciwpo$arowych okre"lone zostan w
projektach bran$owych.
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14.11.Wyposa*enie w podr%czny sprz%t ga!niczy,
Obiekt nale$y wyposa$y% w ga"nice przeno"ne o ilo"ci "rodka
ga"niczego 2 kg ( lub 3 dm³ ) na ka$de 100m² powierzchni.
Ilo"% i miejsca usytuowania sprz#tu nale$y okre"li% w instrukcji
bezpiecze&stwa po$arowego, któr
nale$y opracowa% przed
oddaniem budynku do eksploatacji.
Stanowiska ze sprz#tem ga"niczym oraz hydranty nale$y oznakowa%
zgodnie z PN.
14.12.Zaopatrzenie w wod% do zewn%trznego gaszenia
Wymagan ( 20 l/s ) ilo"% wody do zewn#trznego gaszenia zapewniaj
hydranty ø 80, które zabudowane b#d na miejskiej obwodowej sieci
wodoci gowej ø 100 w ul. Szkolnej, ul. Ma!ej, ul. Botaniczna oraz ø
250 w ul. Bankowej . Najbli$szy hydrant zlokalizowany jest w
odleg!o"ci 40 m od projektowanego budynku.
14.13.Drogi po*arowe
Dojazd po$arowy dla jednostek stra$y po$arnej zapewniony jest z
dwóch stron obiektu drog po$arow o szeroko"ci 4m i odleg!o"ci od
budynku 5 do 15 m na ca!ej d!ugo"ci. Droga prowadzi od dwóch
przebudowywanych wjazdów z ulicy Szkolnej do ulicy Ma!ej umo$liwia
to przejazd wzd!u$ budynku bez konieczno"ci nawracania. Ponadto
mo$liwy jest podjazd pod nadbudowywany budynek gimnazjum
ko&cowym odcinkiem drogi do 15 m.
Doj"cia do wyj"% z budynku o szer. min. 1,5 m i maks. d!ugo"ci 50 m.
15.

UWAGI KO"COWE
Zaleca si% wykonanie opracowania ochrony p.po*. dla ca ego
zespo u obiektów przynale*nych do Szko y Podstawowej i
Gimnazjum przy opracowaniu etapu III rozbudowy obejmuj)cego
budow% krytego basenu.
Obiekt b%dzie stawiany w miejscu istniej)cych budynków Szko y
Podstawowej przeznaczonych do rozbiórki. Przed przyst)pieniem
do rozbiórki nale*y wyst)pi( o pozwolenie na rozbiórk% do
Starostwa Powiatowego w Cz%stochowie.
W czasie wykonywania wykopów nale*y zweryfikowa( faktyczne
warunki wodno-gruntowe oraz poziom posadowienia
aw
fundamentowych istniej)cych budynków w miejscach styku z
nowo-wznoszonym obiektem i jego elementami.
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