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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
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2. Wykaz rysunków konstrukcyjnych

str. 3 ÷ 5

wg załączonego wykazu

2.1. Poz.PF-1 Fundament pod filtr ……….…………..……………...…

Rys. K-1

2.2. Poz.PF-2 Fundament pod filtr ……….…………..……………...…

Rys. K-2
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Opis techniczny
do projektu budowlanego – część konstrukcyjna
Projekt przebudowy krytej pływalni w Łomiankach w zakresie wykonania modernizacji stacji
uzdatniania wody w nieckach basenowych na pływalni
w ramach zadania "wykonanie projektu technicznego na gruntowną
modernizację stacji uzdatniania wody na pływalni".

Materiały wykorzystane w opracowaniu.
1. Projekt architektoniczny opracowany w 2016r.
2. Inwentaryzacja architektoniczna istniejącego budynku opracowana w 2016 r.
3. Wizja lokalna dokonana w październiku 2016 r.
4. Polskie Normy.
1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego
Istniejący budynek Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego w Łomiankach składa
się z auli i hali sportowej. Konstrukcją nośną dachu basenu są dźwigary wykonane w technologii
drewna klejonego o rozpiętości ok. 30,0m i rozstawie co 6,30m. Słupy w ścianie zewnętrznej pod
dźwigarami – żelbetowe.
Układ konstrukcyjny budynku w postaci słupów i belek żelbetowych oraz ścian połączonych
żelbetowymi stropami. Ściany uzupełniające z drobnowymiarowych elementów murowych.
Budynek jako całość jest w dobrym stanie technicznym.
2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń
konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń
Sztywność przestrzenna budynku, zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym, jest
zapewniona istniejącym układem nośnych i samonośnych ścian i poziomych stropów.
Schematy konstrukcyjne według załączonych rysunków.
Przyjęte w projekcie obciążenia.
2
Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1
2 strefa Qk=0,90 kN/m .
2
Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1
I strefa qk=0,30 kN/m .
Obciążenia stałe
wg PN-82/B-02001
Obciążenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003
Posadowienie bezpośrednie budowli …………………..………
wg PN - 81/B - 03020
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone ……………..….. wg PN- B- 03264: 2002
Podstawowe wyniki obliczeń
Konstrukcje nowe, niesprawdzone - w projektowanym budynku nie występują.
3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu
Opis konstrukcji i elementów istniejącego budynku
Główne elementy konstrukcyjne hali basenowej:
- Płyta dna basenu żelbetowa gr.30cm w układzie płytowo-belkowym.
- Płyta dna brodzika żelbetowa gr.30cm
- Płyta obejścia basenu żelbetowa gr.18cm
- Płyta nad hallem wejściowym żelbetowa gr.20cm
- Płyta trybun żelbetowa gr.15cm
- Ściany zewnętrzne gr.29cm – jako szkieletowe wypełnione murem z pustaków.
- Ściany wewnętrzne - żelbetowe tarcze gr. 20 i 25cm.
- Schody płytowe żelbetowe.
Przewiduje się następujące roboty budowlane w poziomie piwnic:
 Wydzielenie pomieszczeń magazynu podchlorynu i magazynu korektora PH.
 Wydzielenie pomieszczenia socjalnego.
 Wydzielenie pomieszczeń technicznych.
 Montaż nowej stolarki drzwiowej.
Centrum Sportowe w Łomiankach
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Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej.
Montaż nowych urządzeń wodnych małego basenu rekreacyjnego (brodzika).

W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego w budynku Integracyjnego Centrum
Dydaktyczno - Sportowego w Łomiankach, układ konstrukcyjny ścian nośnych i samonośnych
budynku nie ulega zmianie.
Sposób użytkowania budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego
w Łomiankach nie ulega zmianie, elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian, nie przewiduje
się ingerencji w układ statyczny budynku.
Dachy.
Istniejące bez zmian.
Fundamenty
Istniejące – bez zmian.
Fundamenty pod filtry projektuje się jako blokowe żelbetowe wylewane na budowie, z betonu
C30/37 (B37). Wszystkie elementy żelbetowe zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S).
Pod wszystkimi fundamentami zaprojektowano warstwę z betonu podkładowego klasy C12/15
(B15) grubości min. 10 cm.
Elementy żelbetowe wykonywać zachowując następujące wytyczne (budynek basenu):
- stabilizacja zbrojenia: wkładki dystansowe
- klasa ekspozycji XD1
- klasa konstrukcji S4
- otulenie zbrojenia fundamentów c=5,0cm
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zgodnie z rozeznaniem technicznym środowisko nieagresywne i nie wymaga specjalnych
zabezpieczeń antykorozyjnych. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektury.
Warunki ochrony p.-poż..
Kategoria odporności pożarowej budynku – „B”.
Istniejące elementy konstrukcyjne budynków mają następującą odporność ogniową:
stropy międzypiętrowe R E I 60
ściany wewnętrzne E I 120
4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.
Kategoria geotechniczna pierwsza.
Posadowienie bez zmian.
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej
W obiekcie nie występuje wpływ eksploatacji górniczej .
5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych
budowlanych.
Ściany budynku:
- Ściany zewnętrzne gr.29cm – szkieletowe wypełnione murem z pustaków.
- Ściany wewnętrzne - żelbetowe tarcze gr. 20 i 25cm

przegród

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ znajduje się w załączonym projekcie budowlanym.
6. Warunki realizacji.
Ze względu na realizację gruntownej modernizacji stacji uzdatniania wody na pływalni
w istniejącym i czynnym budynku należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie warunków BHP.
Materiały i wyroby użyte do wbudowania powinny spełniać warunki i wymagania
w przedmiotowych normach.

Centrum Sportowe w Łomiankach
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7. Uwagi końcowe.
1. Wykonanie przebić i otworów w istniejących elementach budynku wykonywać przy pomocy
elektronarzędzi - narzędzi tnących (unikać narzędzi kujących), aby nie powodować nadmiernych
drgań elementów konstrukcyjnych budynku.
2. Przy robotach rozbiórkowych nie dopuszczać do gromadzenia na stropach gruzu o masie większej
2
2
od 1,0kN/m (100kg/m ). Gruz sukcesywnie usuwać na zewnątrz budynku.
3. Zwrócić uwagę na zachowanie szczególnych warunków BHP ze względu na wykonywanie robót
w obiekcie czynnym.
BIAŁYSTOK
01.12.2016 r.

AUTOR :
mgr inż. Sławomir Sanejko

Centrum Sportowe w Łomiankach

PROJEKT PRZEBUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI W ŁOMIANKACH W ZAKRESIE
WYKONANIA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W NIECKACH
BASENOWYCH NA PŁYWALNI W RAMACH ZADANIA" WYKONANIE PROJEKTU
TECHNICZNEGO NA GRUNTOWNĄ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY
NA PŁYWALNI".
Adres inwestycji:

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNOSPORTOWE W ŁOMIANKACH

Inwestor:

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE
W ŁOMIANKACH
UL.STASZICA 2,
05-092 ŁOMIANKI,
DZ. NR EWID. 62/62,
JEDN. EWID. 143205_4, ŁOMIANKI -MIASTO,
OBR.:0003,3

Kategoria obiektu
budowlanego:

XV

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Numer projektu:

PT- 36/2016

Jednostka Projektowa:

PTASZYŃSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszyński
ul. Dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Architektura:
Projektant:

mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

BŁ-POKK-11/2003

mgr inż. Sławomir Sanejko

BŁ-138/93

mgr inż. Tomasz Szczyrba

358/01

mgr inż. Anna Maria Królak

MAZ/0422/PWBS/15

Konstrukcja:
Projektant:
Technologia wody basenowej:
Projektant:
Wentylacja mechanicznaj:
Projektant:

BIAŁYSTOK 30 listopad 2016 r
prawa autorskie zastrzeżone

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO:
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Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów RP i Inżynierów R.P i decyzje o nadaniu uprawnień.
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I. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNO-PRAWNYCH.
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MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY NA PŁYWALNI -INTEGRACYJNE CENTRUM
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Część opisowa:
1. Dane ogólne.
2. Analiza przestrzeni zastanej.
3. Ogólne założenia projektowe.
4. Dane o wpisie do rejestru zabytków.
5. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę.
6. Ochrona środowiska.
7. Elementy projektowane i wykończeniowe.
8. Instalacje
9. Uwagi końcowe.
Część rysunkowa:
Rys. Z-1

Plan sytuacyjny

skala

1:1000

Rys. A-1 Rzut piwnicy

skala

1:100

Rys. A-2 Rzut parteru

skala

1:100

Rys. A-3 Przekrój

skala

1:100

Rys. A-4 Zestawienie stolarki drzwiowej

skala

1:50

II. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WRAZ Z EKSPERTYZĄ
III. TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ
IV. WENTYLACJA MECHENICZNA
V. INFORMACJA BIOZ

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. DANE OGÓLNE:
1.1.Obiekt:

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNOSPORTOWE W ŁOMIANKACH

1.2. Inwestor:

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNOSPORTOWE W ŁOMIANKACH
UL.STASZICA 2, 05-092 ŁOMIANKI

1.1.
Podstawa opracowania:
1.1.1. Wytyczne do sporządzenia projektu wydane przez Zamawiającego.
1.1.2. Rozpoznanie wielobranżowe wykonane przez zespół projektowy podczas wizyty lokalnej;
1.1.3. Wytyczne programowo – funkcjonalne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Turystyki z 1997r.: „Kryta Pływalnia ”
1.1.4. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994r. Nr 89, poz.414 ze zm.)
1.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 ze zm.)

2. ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ:
Teren, na którym projektuje się przewidzianą inwestycję, zlokalizowana jest w obrębie gminy miasta
Łomianki, województwo mazowieckie, powiat warszawski-zachodni, przy ul. Staszica. Jest to teren gminy
Łomianki, pod zarządem Integracyjnego Centrum dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach. Działka na
której prowadzona będzie inwestycja położona jest przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Warszawskiej .
Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się zespół budynków tworzacych centrum
dydaktyczno -sportowe w skjłąd którego wchodzą nastepujące zespoły :
-Liceum,
-Gimnazjum,
-Węzeł Technologiczny ze Stołówką,
- Aula,
-Hala Sportowo-Widowiskowa,
-Szkolny Stadion Sportowy,
-Kryta pływalnia
-parking ogólnodostępny z układem komunikacji kołowej i pieszej.
Głównym elementem kompozycji, centrum jest przeszklony korytarz łączący wszystkie obiekty kubaturowe
umożliwiające wykorzystywanie dowolnej funkcji centrum. Budynek gimnazjum będący podstawowym
obiektem merytorycznym centrum (rozdzielający funkcję dydaktyczne, sportowe) swoim skrzydłem zamyka
wewnętrzną przestrzeń patia szkolnego. Po przeciwległej stronie (część działki przylegającej do ul.
Warszawskiej) znajduje się Zespół Sportowy z halą widowiskowo-sportową oraz krytą pływalnią.
Projekt przewiduję zmianę technologii obsługującej część basenową, oraz idącą za tym rozbiórkę
istniejących ścian działowych w przyziemiu oraz wydzielenie pomieszczeń za pomocą nowych, ścian
działowych. Na istniejącej część basenowej przewiduje się wprowadzenie nowych urządzeń w strefie
relaksu, przy niecce rekreacyjnej. Poza wymienionymi zmianami projekt nie wprowadza innych, istotnych
zmian w istniejącym budynku. Dane metryczne takie jak powierzchnia działki, powierzchnia zabudowy oraz
kubatura nie ulega zmianie. Projekt ma za zadanie polepszenie dotychczasowej obsługi krytej pływalni pod
względem technologicznym.

3. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
3.1.W warstwie funkcjonalnej:
Niniejszy projekt wykonany został zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora. Ze względu na otrzymany
program użytkowy oraz zalecenia dotyczące przyszłościowego funkcjonowania obiektu przyjęto koncepcję
najbardziej odpowiadającą Inwestorowi pod względem funkcjonalnym
i estetycznym.
Projektowana inwestycja nie wychodzi swoim zakresem na zewnątrz budynku. Jedyne zmiany jakie mają
mieć miejsce służą poprawie w zakresie technologi obsługującej urządzenia basenowe.
Lp.
1

Wykaz prac przewidzianych do realizacji objętych niniejszym projektem wg Zamawiającego
Basen sportowy

1.1

Wymiana filtrów z ziemią okrzemkową na filtry podciśnieniowe ze złożem wielowarstwowym z warstwą węgla aktywnego.
Wprowadzenie dodatkowych środków wspomagających proces koagulacji oraz oksydacji w celu ograniczenia ilości dozowanego
podchlorynu sodu, co w konsekwencji pozwoli na ograniczenie ilości chloru związanego do poziomu wymaganego Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

1.2

Przebudowa rurociągów zasilających instalacje - pompy, przepływomierze,

1.3

Automatyczny system pomiaru wody pobieranej z niecki basenu w zakresie: chlor całkowity, chlor wolny, pH, REDOX . Układ
dozowania chemii basenowej w zakresie: podchlorynu sodu, korektora PH, koagulantu, dodatkowego środka oksydacyjnego oraz
preparatu wspomagającego proces koagulacji. Szafa sterownicza, okablowanie elektryczne. Nowe zasobniki na chemikalia itp.

2

Basen rekreacyjny

2.1

Wymiana filtrów z ziemią okrzemkową na filtry podciśnieniowe ze złożem wielowarstwowym z warstwą węgla aktywnego.
Wprowadzenie dodatkowych środków wspomagających proces koagulacji oraz oksydacji w celu ograniczenia ilości dozowanego
podchlorynu sodu, co w konsekwencji pozwoli na ograniczenie ilości chloru związanego do poziomu wymaganego Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

2.2

Przebudowa rurociągów zasilających instalacje - pompy, przepływomierze, armatura z napędami elektrycznymi lub pneumatycznymi.

2.3

Automatyczny system pomiaru wody pobieranej z niecki basenu w zakresie: chlor całkowity, chlor wolny, pH, REDOX . Układ
dozowania chemii basenowej w zakresie: podchlorynu sodu, korektora PH, koagulantu, dodatkowego środka oksydacyjnego oraz
preparatu wspomagającego proces koagulacji. Szafa sterownicza, okablowanie elektryczne. Nowe zasobniki na chemikalia itp.

3
3.1
4

Towarzyszące roboty budowlane
Przeróbka pomieszczeń na podbaseniu, przeróbka i uszczelnienie konstrukcji niecek basenowych: wykonanie punktów poboru wody.
Wykonanie dodatkowych atrakcji wodne w basenie rekreacyjnym, oraz modernizacja basenowych central wentylacyjnych

4.1

Zainstalowanie ławki napowietrzającej w niecce basenu rekreacyjnego

4.2

Likwidacja grzybka wodnego. Zainstalowanie zamiast niego dyszy do masażu podwodnego lub nadwodnego.

4.3

Remont i modernizacja dwóch central basenowych obsługujących halę basenową Zakres rzeczowy: Szafy zasilająco sterujące centrali
wentylacji basenowej z zabudowanym panelem dotykowym 3,5”, .przetworniki wilgotności , przetworniki ciśnienia wentylacji, czujniki
temperatury, siłowniki przepustnic wentylatorów ze sprzężeniem zwrotnym, przemienniki częstotliwości wentylatorów o stopniu ochrony
IP66 , siłowniki zaworu nagrzewnicy, okablowanie centrali oraz pompy ciepła, podłączenia elektryczne, uruchomienie automatyki

3.1.2. Bilans terenu:
a) Powierzchnia terenu
b) Powierzchnia zabudowy
c) Powierzchnia użytkowa
d) Kubatura

- 23 738,0m²
- 8 827,5m²
- 13 392,3m²
-107 876,2m³

3.1.3. Układ funkcjonalny:
Prowadzone przedsięwzięcie przewiduje zmiany w następujących pomieszczeniach:
Na poziomie plazy basenowej (piętro +3.96) :

- strefa hali basenowej- obecnie na hali basenowej znajduje się niecka sportowa (w której projekt nie
przewiduje zmian) oraz niecka rekreacyjna w której zostanie dodane dodatkowe wyposażenie rekreacyjne,
umilające czas spędzany w basenie, tj. dysze do masażu podwodnego i nadwodnego w miejscu
istniejącego grzybka wodnego (przewidzianego do demontażu) oraz ławka napowietrzająca o przebiegu
półkola.
Dodatkowo w obu nieckach planowana jest wymiana filtrów z ziemią okrzemkowa na filtry podciśnieniowe
ze złożem wielowarstwowym z warstwą węgla aktywnego, wprowadzenie dodatkowych środków
wspomagających proces koagulacji oraz oksydacji w celu ograniczenia ilości dozowanego podchlorynu
sodu, przebudowę rurociągów zasilających istniejące pompy i przepływomierze, automatyczny system
pomiaru wody pobieranej z niecki basenowej w zakresie : chloru całkowitego, chloru wolnego, PH i
REDOXu.
Na poziomie podbasenia (rzędna +-0.00) :
- zaplecze techniczne - pom. technologiczne basenu obsługujące projektowane niecki (filtry, zbiorniki
przelewowe, pompy, pom. magazynowe chemii basenowej i inne pomieszczenia techniczne) oraz wykonanie
nowego pomieszczenia socjalnego dla osób pracujących.
Wymiana filtrów z ziemią okrzemkowa na filtry podciśnieniowe ze złożem wielowarstwowym z warstwą węgla
aktywnego
3.1.4. Zestawienie powierzchni:
-powierzchnia niecki rekreacyjnej nie ulega zmianie, część rekreacyjna zostanie wyposażona w dodatkowe
urządzenia służące wypoczynkowi
-pom. piwnicy B.0.20. Pom. Podchlorynu sodu zostanie przedzielone na dwa mniejsze o powierzchni 9,90m2
przeznaczone na magazyn podchlorynu oraz magazyn PH o powierzchni 5,33 m2.
- wydzielenie nowego pomieszczenia socjalnego pow. 4,87m2 przy istniejących sanitariatach personelu
oznaczone B.0.19
-usunięcie ścian działowych pomieszczeń B.0.18, B.017 i B.0.16
3.2. W warstwie architektonicznej:
Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian gabarytowych budynku istniejącego, w tym krytej pływalni.
Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne elewacji, pozostają bez zmian.
Przedsięwzięcie ma za zadanie polepszenie rozwiązań technologicznych służących obsłudze urządzeń w
części basenowej. Obecne technologie dostępne na rynku otwierają nowe możliwości rozwiązań
pomagających w funkcjonowaniu tak wymagających obiektów publicznych, jakimi są kryte pływalnie a także
dostoswanie procefów filtracji wody basenowej do obecnych wymagań sanitarnych . Należy jednak
dobrze wyważyć proporcje między jakością proponowanych rozwiązań a ceną, z uważnym rozpatrzeniem
aspektu późniejszej eksploatacji obiektu i jego technicznego starzenia się.
3.3. Zabezpieczenia obsługi osób niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i
budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektu użyteczności przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Zadania przewidziane w niniejszej inwestycji, wprowadza zmiany jedynie w części technicznej piwnicy, a co
za tym idzie nie wprowadza żadnych zmian w dotychczasowym układzie funkcjonalnym dostępnym dla
odwiedzających, zwłaszcza osób o ograniczonej zdolności ruchomej. Część objęta opracowaniem nie jest
dostępna dla odwiedzających, a jedynie dla pracowników.

4. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW:
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ :
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA:
Projektowana inwestycja nie wpływa na pogorszenie środowiska naturalnego.
Przy projektowaniu obiektu brano pod uwagę następujące aspekty:
 zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających- ochrona przed hałasem,
 przewiduje się zastosowanie urządzeń energooszczędnych,
 nie przewiduje się zagrożeń dla fauny i flory,
 projektowana instalacja nie stworzy zakłóceń w lokalnych warunkach klimatycznych
Projektowana inwestycja i zastosowane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe nie będą powodować
ujemnego wpływu na środowisko zewnętrzne.
Projektowany obiekt nie narusza równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania są
proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia

7. ELEMENTY PROJEKTOWANE I WYKOŃCZENIOWE:
7.1. Wyburzenia, rozbiórki i demontaże
W związku z planowaną inwestycją należy wykonać następujące prace demontażowe i wyburzeniowe
obiektów znajdujących się w opracowywanym obiekcie;







wyburzenia istniejących ścian działowych, zgodnie z załącznikiem rysunkowym,
demontaż drzwi
demontaż wyposażenia,
wykonać wyburzenia części posadzki pod nowe fundamenty filtrów i kanały technologiczne,
wykonać niezbędne otwory technologiczne w istniejącym stropie,
usunięcie z terenu budowy gruzu i elementów z d emontażu przewidzianych do utylizacji nie
znajdujących zastosowania w późniejszych pracach.

7.2. Elementy konstrukcyjno – budowlane
7.2.1. Elementy posadowienia:
- wykonać fundamenty żelbetowe gr. 30 cm o wym. 2.5x2.5m pod filtry wg projektu konstrukcji,
7.2.2. Ściany zewnętrzne:
- Ściany fundamentowe –bez zmian
- Ściany zewnętrzne –bez zmian
7.2.3. Ściany wewnętrzne:
- ścianki działowe murowane z pustaków gazobetonowych lub ceramiocznych
wytrzymałości 10 na zaprawie cementowo – wapiennej marki M5.

grubości 12 cm, kl.

7.2.4. Nadproża:
- nadproża drzwiowe w ścianach wewnętrznych wykonanie nadproży z typowych elementów budowlanych
beleczek L19 dł. 150 cm.
7.2.5. Konstrukcja dachu, stropodachu:

-bez zmian, nie dotyczy niniejszego opracowania
7.2.6. Schody i pochylnie:
- nie dotyczy
7.2.7. Kanały wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej:
- kanały wentylacji mechanicznej bez zmian – z elementów stalowych, ocynkowanych.
7.3. Elementy wykończeniowe:
7.3.1. Stolarka okienna i ślusarka zewnętrzna:
-bez zmian, nie dotyczy niniejszego opracowania.
7.3.2. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna:
- drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych zimnych, pełnych, okucia standard (samo zamykacz,
1 zamek,
blokady) w klasie odporności na działanie środowiska agresywengo C5 wg zestawienia stolarki.
Dodatkowo drzwi do pomiędzy magazynem podchlorynu a pom. magazynu koagulanta dodatkowo
wyposażone w zamek z opóźnieniem otwarcia ze względu na wyciąg oparów.
7.3.3. Balustrady:
- nie dotyczy
7.3.4. Wykończenie ścian wewnętrznych:
-magazyn korektora PH- płytki gresowe do wysokości sufitu,
-magazyn podchlorynu- płytki gresowe do wysokości sufitu,
-pomieszczenie socjalne – płytki gresowe do wysokości 2,1 m, powyżej malowanie farbą lateksową w
kolorze białym.
7.3.5. Posadzki:
-miejsca po usniętych ścianach działowych zabezpieczyć powłokowym preparatem epoksydowym do
posadzek , typu plastidur.
-nowe fundamenty pod filtry basenowe zabezpieczyć powłokowym preparatem epoksydowym do posadzek
, typu plastidur.
7.3.6. Sufity:
-miesca łączenia się ściany z sufitem po usuniętych ścianach działowych oczyścić , zagruntowąć i
pomalować 2x farbą lateksową na kolor biały.
7.3.7. Wykończenie ścian zewnętrznych:
-projektowana inwestycja nie wychodzi swoim zakresem poza obrys budynku, a co za tym idzie nie
wprowadza żadnych zmian w dotychczasowe wykończenie i kolorystykę ścian zewnętrznych
7.4. Izolacje:
7.4.1. Izolacje termiczne:
- nie dotyczy
7.4.2. Izolacje przeciwwilgociowe:
- wykonać izolację poziome pod fundamentami pod filtry z pap termozgrzewalnych, połaczyć z
istniejącą izolacją poziomą budynku, w przypadku stwiedzenia po wykonaych wyburzeniach ze izolację
są wykonane np. z foli nowe wykonać również z foli PCV.
7.4.3. Dylatacje:
- dylatacje pomiędzy projektowanymi fundamentami pod filtry wykonane w postaci systemowych mas do
dylatacji.

8. INSTALACJE :
Budynek istniejący Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowe w Łomiankach wyposażony jest we
wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
W ramach prowadzonego zadania zostanie wykonana:
Basen sportowy:
 przebudowa rurociągów zasilających instalację pompy i przypływomierza
 automatyczny system pomiaru wody pobieranej z niecki basenowej w zakresie: chlor całkowity, pH,
REDOX
Basen rekreacyjny :
 przebudowa rurociągów zasilających instalację pompy i przypływomierze, armaturę z napędami
elektrycznymi lub pneumatycznymi
 automatyczny system pomiaru wody pobieranej z niecki basenowej w zakresie: chlor całkowity, pH,
REDOX
 remont i modernizację dwóch central basenowych obsługujących halę basenową

9. UWAGI KOŃCOWE:
W związku z faktem, iż planowana inwestycja dotyczy budynku istniejącego, ewentualne niezgodności
dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji prac należy konsultować z autorem projektu.
-

Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku rozbieżności wymiarowych i
technologicznych z projektami branżowymi skonsultować się z Generalnym Projektantem (GP).
Położenie wszystkich przebić zweryfikować z wszystkimi projektami branżowymi.

-

Po aktualizacji projektu rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność (dotyczy rysunków
zaktualizowanych).

-

Montaż i sposób osadzenia urządzeń technologicznych, w posadzce, ścianach, stropie itp., wykonać
zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.

-

Hydroizolacje wykonać ze szczególną starannością,
technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.

-

Światło otworów drzwiowych przyjmować z tolerancją dodatnią.

-

Wszystkie przebicia instalacyjne w ścianach zewnętrznych wykonać jako wodoszczelne - zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projektach instalacji.

-

Odpowiednio rury wentylacyjne z pomieszczeń technicznych i piony kanalizacji zostaną zabezpieczone
izolacją akustyczną, zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.

-

Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie zamiennych, materiałów
wykończeniowych, o jednakowych standardach, posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia, po
uprzednim zaaprobowaniu w/w, przez Generalnego Projektanta.

pod

nadzorem,

zgodnie

z wytycznymi

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego opracowania są własnością w/w zespołu autorskiego do momentu
przekazania ich Zamawiającemu zgodnie z Umową
Opracował:
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

II. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WRAZ Z EKSPERTYZĄ
1. Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji
2. Wykaz rysunków konstrukcyjnych

wg załączonego wykazu

-Poz.PF-1 Fundament pod filtr

Rys. K-1

-Poz.PF-2 Fundament pod filtr-

Rys. K-2

3. Ekspertyza konstrukcyjna

Opis techniczny do projektu budowlanego – część konstrukcyjna w ramach projektu pn.:
„Projekt przebudowy krytej pływalni w Łomiankach w zakresie wykonania modernizacji stacji
uzdatniania wody w nieckach basenowych na pływalni w ramach zadania "wykonanie projektu
technicznego na gruntowną modernizację stacji uzdatniania wody na pływalni".
Materiały wykorzystane w opracowaniu.
Projekt architektoniczny opracowany w 2016r.
Inwentaryzacja architektoniczna istniejącego budynku opracowana w 2016 r.
Wizja lokalna dokonana w październiku 2016 r.
Polskie Normy.
a. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego
Istniejący budynek Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego w Łomiankach składa się z
auli i hali sportowej. Konstrukcją nośną dachu basenu są dźwigary wykonane w technologii drewna
klejonego o rozpiętości ok. 30,0m i rozstawie co 6,30m. Słupy w ścianie zewnętrznej pod dźwigarami –
żelbetowe.
Układ konstrukcyjny budynku w postaci słupów i belek żelbetowych oraz ścian połączonych
żelbetowymi stropami. Ściany uzupełniające z drobnowymiarowych elementów murowych.
Budynek jako całość jest w dobrym stanie technicznym.
b. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w
tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń
Sztywność przestrzenna budynku, zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym, jest zapewniona
istniejącym układem nośnych i samonośnych ścian i poziomych stropów.
Schematy konstrukcyjne według załączonych rysunków.
Przyjęte w projekcie obciążenia.
Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1
2 strefa Q k=0,90 kN/m2.
Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1
I strefa q k=0,30 kN/m2.
Obciążenia stałe
wg PN-82/B-02001
Obciążenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003
Posadowienie bezpośrednie budowli …………………..……… wg PN - 81/B - 03020
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone ……………..….. wg PN- B- 03264: 2002
Podstawowe wyniki obliczeń
Konstrukcje nowe, niesprawdzone - w projektowanym budynku nie występują.
c. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu
Opis konstrukcji i elementów istniejącego budynku
Główne elementy konstrukcyjne hali basenowej:
- Płyta dna basenu żelbetowa gr.30cm w układzie płytowo-belkowym.
- Płyta dna brodzika żelbetowa gr.30cm
- Płyta obejścia basenu żelbetowa gr.18cm
- Płyta nad hallem wejściowym żelbetowa gr.20cm
- Płyta trybun żelbetowa gr.15cm
- Ściany zewnętrzne gr.29cm – jako szkieletowe wypełnione murem z pustaków.

- Ściany wewnętrzne - żelbetowe tarcze gr. 20 i 25cm.
- Schody płytowe żelbetowe.
Przewiduje się następujące roboty budowlane w poziomie piwnic:
-Wydzielenie pomieszczeń magazynu podchlorynu i magazynu korektora PH
-Wydzielenie pomieszczenia socjalnego.
-Wydzielenie pomieszczeń technicznych.
-Montaż nowej stolarki drzwiowej.
-Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej.
-Montaż nowych urządzeń wodnych małego basenu rekreacyjnego (brodzika).
W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego w budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, układ konstrukcyjny ścian nośnych i samonośnych budynku nie ulega zmianie.
Sposób
użytkowania
budynku
Integracyjnego
Centrum
Dydaktyczno
Sportowego
w Łomiankach nie ulega zmianie, elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian, nie przewiduje się ingerencji
w układ statyczny budynku.
Dachy.
Istniejące bez zmian.
Fundamenty
Istniejące – bez zmian.
Fundamenty pod filtry projektuje się jako blokowe żelbetowe wylewane na budowie, z betonu C30/37
(B37). Wszystkie elementy żelbetowe zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S).
Pod wszystkimi fundamentami zaprojektowano warstwę z betonu podkładowego klasy C12/15 (B15)
grubości min. 10 cm.
Elementy żelbetowe wykonywać zachowując następujące wytyczne (budynek basenu):
- stabilizacja zbrojenia: wkładki dystansowe
- klasa ekspozycji XD1
- klasa konstrukcji S4
- otulenie zbrojenia fundamentów c=5,0cm
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zgodnie z rozeznaniem technicznym środowisko nieagresywne i nie wymaga specjalnych zabezpieczeń
antykorozyjnych. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektury.
Warunki ochrony p.-poż..
Kategoria odporności pożarowej budynku – „B”.
Istniejące elementy konstrukcyjne budynków mają następującą odporność ogniową:
-stropy międzypiętrowe R E I 60
-ściany wewnętrzne E I 120
4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.
Kategoria geotechniczna pierwsza. Posadowienie bez zmian.
5. Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej
W obiekcie nie występuje wpływ eksploatacji górniczej .
6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.
Ściany budynku:
- Ściany zewnętrzne gr.29cm – szkieletowe wypełnione murem z pustaków.
- Ściany wewnętrzne - żelbetowe tarcze gr. 20 i 25cm
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ znajduje się w załączonym projekcie budowlanym.
7. Warunki realizacji.
Ze względu na realizację gruntownej modernizacji stacji uzdatniania wody na pływalni
w istniejącym i czynnym budynku należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie warunków BHP.
Materiały i wyroby użyte do wbudowania powinny spełniać warunki i wymagania w przedmiotowych

normach.
8. Uwagi końcowe.
-Wykonanie przebić i otworów w istniejących elementach budynku wykonywać przy pomocy elektronarzędzi
- narzędzi tnących (unikać narzędzi kujących), aby nie powodować nadmiernych drgań elementów
konstrukcyjnych budynku.
-Przy robotach rozbiórkowych nie dopuszczać do gromadzenia na stropach gruzu o masie większej od
1,0kN/m2 (100kg/m2). Gruz sukcesywnie usuwać na zewnątrz budynku.
-Zwrócić uwagę na zachowanie szczególnych warunków BHP ze względu na wykonywanie robót
w obiekcie czynnym.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI WYKONANIA
ZAKRESU PRAC PRZEWIDZINYCH W PROJEKCIE.
1 Opis ogólny.
1.1. Podstawa opracowania - umowa zawarta pomiędzy Projektantem, a Inwestorem.
Inwestor – ICD-S w Łomiankach ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
1.2. Materiały wykorzystane w opracowaniu.
-Inwentaryzacja architektoniczna opracowana w październiku 2016 r.
-Wizja lokalna dokonana w listopadadzie 2016 r.
-Pomiary i badania wykonane podczas wizji.
-Polskie Normy.
-Kryteria oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynków.
% ZUŻYCIA
STAN TECHNICZNY

Dobry

0-10

Zadawalający

11-20

Średni

21-40

Zły

41-60

Awaryjny

powyżej 61

2. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem oceny technicznej jest istniejący budynek Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego
w Łomiankach. Zamierzeniem Inwestora jest wydzielenie nowych pomieszczeń w kondygnacji piwnic pod
halą basenową.
Celem
oceny
technicznej
jest
określenie
stanu
konstrukcji
i
elementów
budynku,
z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego w aspekcie przewidywanego wydzielenia pomieszczeń w
piwnicy.

3. Opis przewidywanych zmian w istniejącym budynku.
Przewiduje się następujące roboty budowlane w poziomie piwnic:
Wydzielenie pomieszczeń magazynu podchlorynu i magazynu korektora PH.
Wydzielenie pomieszczenia socjalnego.
Wydzielenie pomieszczeń technicznych.
Montaż nowej stolarki drzwiowej.
Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Montaż nowych urządzeń wodnych małego basenu rekreacyjnego (brodzika).
W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego w budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego
w
Łomiankach,
układ
konstrukcyjny
ścian
nośnych
i samonośnych budynku nie ulega zmianie.
Sposób
użytkowania
budynku
Integracyjnego
Centrum
Dydaktyczno
Sportowego
w Łomiankach nie ulega zmianie, elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian, nie przewiduje się ingerencji
w układ statyczny budynku.

4. Opis i ocena techniczna stanu konstrukcji i elementów istniejącego budynku.
Istniejący
budynek
Integracyjnego
Centrum
Dydaktyczno
Sportowego
w Łomiankach składa się z auli i hali sportowej. Konstrukcją nośną dachu basenu są dźwigary wykonane w
technologii
drewna
klejonego
o
rozpiętości
ok.
30,0m
i
rozstawie
co 6,30m. Słupy w ścianie zewnętrznej pod dźwigarami – żelbetowe.
Układ konstrukcyjny budynku w postaci słupów i belek żelbetowych oraz ścian połączonych żelbetowymi
stropami. Ściany uzupełniające z drobnowymiarowych elementów murowych.
Główne elementy konstrukcyjne hali basenowej:
- Płyta dna basenu żelbetowa gr.30cm w układzie płytowo-belkowym.
- Płyta dna brodzika żelbetowa gr.30cm
- Płyta obejścia basenu żelbetowa gr.18cm
- Płyta nad hallem wejściowym żelbetowa gr.20cm
- Płyta trybun żelbetowa gr.15cm
- Ściany zewnętrzne gr.29cm – jako szkieletowe wypełnione murem z pustaków.
- Ściany wewnętrzne - żelbetowe tarcze gr. 20 i 25cm.
- Schody płytowe żelbetowe.
Funkcja budynku nie ulega zmianie.
Tynki wewnętrzne, ściany, posadzki i stropy w chwili obecnej nie wykazują śladów przenikania wody.
Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych. W chwili obecnej obiekt jest użytkowany.
Budynek jako całość jest w zadowalającym stanie technicznym.
5. Wpływ przebudowy i remontu bloku sportowego na istniejący budynek.
Prawidłowe wykonanie projektowanych elementów konstrukcyjnych, przy zadowalającym stanie technicznym
istniejącego budynku oraz uwzględniając stan podłoża gruntowego, może być zrealizowane bez pogorszenia
stanu technicznego budynku.
W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego w budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego
w
Łomiankach,
układ
konstrukcyjny
ścian
nośnych
i samonośnych nie ulega zmianie.
Planowany zakres robót nie ingeruje w układ statyczny budynku.
6. Wnioski i zalecenia.
W celu wykonania zadania inwestycyjnego w budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego
w Łomiankach należy:
-Dokonać wydzielenia planowanych pomieszczeń.
-Zmodernizować instalację wentylacyjną.
-Wykonać montaż stolarki drzwiowej
-Wykonać roboty wykończeniowe.
-Dokonać montażu nowych urządzeń wodnych małego basenu rekreacyjnego (brodzika)
-Przy robotach rozbiórkowych nie dopuszczać do gromadzenia na stropach gruzu o masie większej od
1,0kN/m2 (100kg/m2). Gruz sukcesywnie usuwać na zewnątrz budynku.
-Zachować szczególne warunki BHP ze względu na roboty w czynnym obiekcie.
Na podstawie dokonanych oględzin, przeprowadzonych badań i pomiarów inwentaryzacyjnych ocenia się
stan techniczny budynku w częściach gdzie przewidywane są roboty budowlane na zadowalający.
Stan techniczny budynku i podłoża gruntowego jest taki, że zadania inwestycyjne
w budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego w Łomiankach, oraz przewidziane w
punkcie 3 zmiany nie pogorszą stanu technicznego istniejącego budynku, nie zmniejszą bezpieczeństwa
użytkowania i mogą być wykonane pod warunkiem opracowania na w/w zmiany w istniejącym budynku
projektu technicznego.

III. TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ
1. Podstawa opracowania









Zlecenie prac projektowych w zakresie technologii uzdatniania wody
Podkłady architektoniczne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r (Dz.U.z dn 2.12.2015, poz2016) w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
Główny Inspektor Sanitarny. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody – Wytyczne
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków
sanitarno-hignienicznych na pływalniach.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r (Dz.U. Nr 61,poz. 417). w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
19.05.1999r. (Dz. U. Nr 50, poz. 501) w sprawie warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73)
Informacje techniczne producentów materiałów i urządzeń do techniki basenowej.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania projektowego obejmuje dokonanie zmian sposobu uzdatniania wody basenowej w celu
zagwarantowania spełniania warunków fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody określonych w
dokumentach jak wyżej. Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie atrakcji wodnych zainstalowanych w
basenie rekreacyjnym.
3. Dane wyjściowe
Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie występujących obecnie problemów w zakresie
spełnienia wymagań zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r (Dz.U.
z 2015r ,poz. 2016). w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Prawidłowe
zrealizowanie robót budowlanych przewidzianych w tym opracowania zagwarantuje utrzymanie
wymaganego poziomu chloru związanego, chloroformy oraz THM-ów. Umożliwi również ograniczenia
zużycia wody do poziomu 30-40l na jednego kąpiącego się. Ponadto przyjmuje się, że strefa wokół niecki
jest strefą mokrą (tzw. „strefa mokrej stopy”) i wejście na nią jest dozwolone tylko i wyłącznie przez szatnię z
natryskami i brodziki do płukania stóp lub też w razie konieczności bezpośrednio ze strefy suchej (tzw.
„strefa suchej stopy”) w obuwiu zmiennym, ewentualnie w ochraniaczach zakładanych na obuwie. Wymóg
ten dotyczy zarówno użytkowników pływalni jak i personelu pływalni.
Warunki higieniczne krytej pływalni:
Warunki obowiązujące personel:

-

Przestrzeganie wymaganych parametrów temperatury i wilgotności w hali (wg zaleceń projektu
wentylacji) oraz temperatury wody w basenie.
Utrzymanie w stanie czynnym urządzeń do dezynfekcji nóg (brodziki przy szatniach)
Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody basenowej kilka razy dziennie (wg.
przepisów i zaleceń lokalnej instytucji SANEPiD.)
Mycie i dezynfekowanie basenu, co najmniej raz na rok z użyciem specjalistycznych środków
przeznaczonych dla basenów.
Codzienne mycie obrzeża basenu i dezynfekowanie raz w tygodniu rynien przelewowych, w tym
czasie rynny musza być podłączone do instalacji kanalizacyjnej.
Mycie i dezynfekcja raz w tygodniu wszystkich powierzchni zbiorników wyrównawczych stosując
do tego celu specjalistyczne środki chemiczne przeznaczone do basenów lub użycie roztworu
wodorotlenku sodu.
Codzienne mycie posadzek w hali basenu
Codzienne mycie posadzek i ścian w pomieszczeniu natryskowni oraz w przebieralniach
Stosowanie środków czyszczących odpowiednich do rodzaju zanieczyszczeń – wg. zaleceń firm
specjalistycznych.

Warunki obowiązujące użytkowników:
- Korzystanie z WC przed natryskiem oraz przed wejściem na basen.

-

Mycie się pod natryskiem z użyciem mydła.
Utrzymywanie kostiumów kąpielowych w należytej czystości.
Dezynfekowanie nóg przed wejściem na basen (w brodzikach przy szatniach).
Nie korzystanie z basenu przez osoby bezpośrednio po jedzeniu lub silnie rozgrzane.
Nie korzystanie z basenu przez osoby, które posiadają rany lub skaleczenia.
Zwracanie uwagi na małe dzieci i osoby starsze.
Utrzymywanie czystości w hali i w basenie.
Podporządkowanie się do poleceń instruktora personelu pływalni
Zapoznanie się z regulaminem obiektu

4. Charakterystyka obiektu
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalację dla 2 obiegów wody:
Obieg I – basen sportowy
Parametry

Wartości

Wymiary wew. basenu [m]
Głębokość [m]
Powierzchnia lustra wody [m2]
Objętość niecki [m3]
Czas użytkowania [h/dobę]
Wydajność wody obiegowej [m3/h]

25 X 12,5
1,2 – 1,8
312,5
469
16
138

Obieg II - basen rekreacyjny + hamownia zjeżdżalni
Parametry

Wartości

Wymiary wew. basenu [m]
Głębokość [m]
Powierzchnia lustra wody [m2]
Objętość niecki [m3]
Czas użytkowania [h/dobę]
Wydajność wody obiegowej [m3/h]

kształt nieregularny
0,6 – 0,9
Około 50
40
16
75

5. Dane technologiczne
Każdy z basenów obsługuje niezależna stacja uzdatniania wody.
Obieg I – basen sportowy

– instalacja podciśnieniowa z filtrami wielowarstwowymi

Obieg II – basen rekreacyjny + zjeżdżalnia– instalacja podciśnieniowa z filtrami wielowarstwowymi
Parametry obiegu I – basen sportowy

Wartości

Wydatek wody obiegowej [m /h]
138
Dawka wolnego chloru [g Cl2/m3]
2,0
Stężenie wolnego chloru w niecce [mg Cl2/dm3]
0,3
Odczyn pH w niecce [mg/dm3]1,5
7,2-7,6
Dawka korektora pH [g/m3]
Rodzaj filtracji – mechaniczna na złoży żwirowo piaskowym z
filtr podciśnieniowy
warstwa węgla aktywnego
Ilość filtrów [szt.]
2
Średnica filtrów [m]
1,8
3

Parametry obiegu II – basen rekreacyjny + wanna zjeżdżalni

Wartości

Wydatek wody obiegowej [m /h]
Dawka wolnego chloru [g Cl2/m3]
Stężenie wolnego chloru w niecce [mg Cl2/dm3]

260
2,0
0,3

3

Dawka korektora pH [g/m3]
1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm3]
7,2-7,6
Rodzaj filtracji – mechaniczna na złoży żwirowo piaskowym z
filtr podciśnieniowy
warstwa węgla aktywnego
Ilość filtrów [szt.]
1
Średnica filtrów [m]
1,8
Projektuje się instalacje pracujące w oparciu o podciśnieniową technologię filtracji na otwartych
filtrach żwirowych z warstwą węgla aktywnego, działających w układzie pełnej automatyki
W projekcie założono wykorzystanie 30 cm warstwy węgla aktywnego, kokosowego o liczbie jodowej
min.1000 mg/g, powierzchni absorpcji min. 1000 m 2/g i zawartości popiołu max.4% oraz uziarnieniu 0.62,35mm.
Praca podciśnieniowych układów filtracji będzie odbywała się zgodnie z poniższym opisem:
-pompa przetłaczająca- wspomaganie koagulacji-koagulacja- zbiornik wyrównawczy-filtracja
BASEN
-pompa wody czystej- podgrzewanie- dezynfekcja - wspomaganie dezynfekcji -korekta pH
W przeciwieństwie do konwencjonalnych zamkniętych filtrów pośpiesznych, w filtrach
podciśnieniowych dopływ wody nieuzdatnionej i odbiór wody po filtracji są od siebie hydraulicznie
oddzielone.
Filtr wypełniony jest złożem o wysokości 1,2m. Złoże filtracyjne stanowi, od góry – węgiel aktywny ( z
łupin orzechów kokosowych) o granulacji 0,5÷2,5mm (≈30 cm), piasek filtracyjny o granulacji 0,4-0,8mm
(≈60cm), żwir o granulacji 1,0 ÷ 2,0 mm (≈10 cm), żwir o granulacji 2,0÷3,0mm (≈10cm),żwir o granulacji
3,0÷5,0 mm (≈10 cm).
Woda ze zbiornika wyrównawczego jest przepompowywana do filtra pompą przetłaczającą
sterowaną falownikiem w oparciu o pomiar poziomu wody w filtrze za pomocą przetwornika ciśnienia, co
pozwala na utrzymywanie wody w filtrze na stałym poziomie.
Równocześnie z filtra pobierana jest woda przez pompę wody czystej również zasilaną falownikiem
w oparciu o pomiar elektromagnetycznego przepływomierza.
Dzięki temu osiąga się stałą wydajność filtracji niezależnie od stopnia zabrudzenia złoża. Jeżeli
stopień zabrudzenia filtra, a tym samym oporów przepływu wody przez złoże
osiągnie poziom przy którym falownik będzie generował częstotliwość 50 Hz , a pompa pracowała z
wydajnością równą zaprogramowanej wydajności filtracji zostanie automatycznie zaplanowany i
przeprowadzony proces płukania. Program może przewidywać, że płukanie zostanie przeprowadzone o
określonej godzinie np. gdy pływalnia jest już nieczynna.
Regeneracja złoża.
Zalecany czas pomiędzy kolejnymi płukaniami filtra wynosi 3 dni. Wprowadzenie dodatkowych środków
chemicznych do wspomagania procesów koagulacji i dezynfekcji oraz prawidłowe wykonanie instalacji
umożliwia wydłużenie czasy pomiędzy płukaniami filtrów do siedmiu dni. W przypadku bardzo dużego
obciążenia basenów układ automatyki płukania filtrów wymusi ich czyszczenie jeżeli wydajność instalacji
spodnie poniżej wartości projektowanej.
Filtr będzie oczyszczany w następującym cyklu :
Filtracja wstępna.
Odbywa się na łapaczach włosów i włókien funkcjonujących jako wkłady koszowe zamontowane w
prefiltrach pomp zasysających wodę z niecki lub zbiornika wyrównawczego. Zabezpieczają one również
elementy pomp przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez dostanie się
elementów do wnętrza pompy
Filtracja właściwa.
Przeważająca część zanieczyszczeń mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach, pozostała część, która
opadnie na dno zostanie usunięta za pomocą odkurzacza basenowego.
Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez koryto przelewowe równomiernie
rozprowadzona na górnej powierzchni złoża filtracyjnego. Znajdujące się w wodzie cząstki brudu zostaną
zatrzymane na złożu filtracyjnym. Następnie czysta woda poprzez system dysz umieszczonych w dnie filtra
będzie zassana przez pompy obiegowe i wtłoczona ponownie do basenu.

Regeneracja złoża.
Czas pomiędzy kolejnymi płukaniami filtra wynosi max 3dni.
Filtr będzie oczyszczany w następującym cyklu :
1-szy krok : Wyłączenie filtra
Filtr jest wyłączony w celu uspokojenia złoża i lustra wody przed rozpoczęciem dalszych etapów procesów
płukania. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 60 sekund.
2-gi krok : Odpompowanie
Podczas tego etapu pompa filtratu odpompowuje wodę z przestrzeni pomiędzy złożem filtracyjnym a
krawędzią górnej kieszeni przelewowej. Woda jest odpompowana do poziomu kilku centymetrów (ustawienie
fabryczne to 4 cm) ponad powierzchnię złoża filtracyjnego i ponownie wpompowana do obiegu filtracyjnego,
co zaoszczędza wodę zużywaną do procesu płukania
3-ci krok: Drugie odpompowanie
Podczas tego etapu pompa filtratu drugi raz odpompowuje wodę z przestrzeni pomiędzy złożem filtracyjnym
a krawędzią górnej kieszeni przelewowej. Woda jest odpompowana przez czas ustawiony podczas rozruchu
w celu osiągniecia wymaganego minimalnego poziomu wody w komorze filtra nad złożem filtracyjnym.
4-ty krok: Płukanie powietrzem
Następuje włączenie dmuchawy do płukania złoża, która podaje powietrze w dolną część zbiornika
filtracyjnego pod dno dyszowe wielowarstwowego filtra podciśnieniowego. Powietrze jest podawane z
prędkością 60 m/h, co pozwala na spulchnienie złoża filtracyjnego, a dzięki temu następuje odrywanie się
złogów brudu od powierzchni złoża. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 80 sekund.
5-ty krok: Uspokojenie po płukaniu powietrzem
Podczas tego etapu następuje przerwa, która ma na celu uspokojenie złoża filtracyjnego. Czas trwania tego
kroku jest ustawiony fabrycznie na 30 sekund.
6-my krok: Odgazowywanie
Podczas tego etapu następuje krótkotrwałe opłukiwanie złoża przez włączenie pompy płuczącej w celu
uwolnienia resztek powietrza znajdującego się w złożu. Etap ten pozwala na zredukowanie czasu płukania
filtra do niezbędnego minimum. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 10 sekund i
powtarzany jest trzykrotnie W międzyczasie następuje przerwa, taka jak to opisano w kroku 6-tym.
7-my krok : Płukanie wodą
Podczas tego etapu następuje właściwe płukanie złoża filtracyjnego przy pomocy wody. Fabrycznie nastawa
ilości wody do płukania wynosi 3,25m3 dla 1 m2 powierzchni złoża filtracyjnego filtra podciśnieniowego. W
celu przeprowadzenia prawidłowego procesu płukania, instalacja musi posiadać zbiornik wyrównawczy w
którym zgromadzona jest odpowiednia ilość wody konieczna do wypłukania lub oddzielny zbiornik wody
płuczącej . Zbiornik filtracyjny musi być podłączony do kanalizacji sanitarnej w sposób grawitacyjny
zapewniający swobodny odbiór popłuczyn ( należy zapewnić odpowiednią średnice przyłącza
kanalizacyjnego) . W przypadku braku odpowiedniego przyłącza kanalizacyjnego należy przewidzieć
oddzielny zbiornik na wody z popłuczyn o odpowiedniej objętości zapewniającej odbiór popłuczyn.
Popłuczyny z wielowarstwowego filtra podciśnieniowego muszą być odprowadzane do zbiornika wody z
popłuczyn w sposób grawitacyjny. Płukanie filtra następuje z nastawioną fabrycznie prędkością 48-50m/h.
Fabryczne nastawy filtra można zmienić gdyż kryterium ilości wody do płukania powinna stanowić czysta
woda uzyskiwana na odpływie popłuczyn.
8-ty krok: Uspokojenie po płukaniu woda
Podczas tego etapu filtr jest wyłączony w celu uspokojenia złoża i lustra wody przed rozpoczęciem dalszych
etapów procesów płukania. Czas trwania tego kroku jest ustawiony fabrycznie na 3 minuty. W trakcie trwania
tego etapu, klapa wody popłucznej jest otwarta w celu umożliwienia spływu resztek wody które pozostały w
kieszeni przelewowej.
9-ty krok Zalewanie wielowarstwowego filtra podciśnieniowego
Filtr zostaje napełniony do wysokości obszaru regulacji. Obszar regulacji jest podzielony fabrycznie w
następujący sposób:
Dolny obszar roboczy: 20 – 30 mm powyżej krawędzi przelewu kieszeni przelewowej .
Górny obszar roboczy: 30 mm powyżej dolnego obszaru roboczego.
Obszar regulacji: 10 mm powyżej górnego obszaru roboczego.
Max. poziom wyłączenia filtra: 30mm poniżej górnej krawędzi filtra.

10-ty krok: Układanie złoża
Podczas tego etapu następuje układanie złoża, woda nieuzdatniona odprowadzana jest pompą filtracyjna i
ponownie kierowana dzięki odpowiedniemu ustawieniu zaworów do filtra przez kieszeń przelewową. Woda
cyrkuluje w obiegu wewnętrznym w układzie filtr-pompa-filtr. Czas trwania tego kroku jest ustawiony
fabrycznie na 120 sekund.
11-ty krok: Filtracja
Po zakończeniu programu płukania następuje automatyczne włączenie procesu filtracji. Proces filtracji
będzie wspomagany dodatkowo przez koagulację.
Dodatkowo stacja zasilająca obieg basenu sportowego będzie również zasilać brodziki do płukania
stóp, znajdujące się przy wyjściach z szatni na hale basenową. Jako sposób dozowania chemikaliów
uzdatniających dla obiegów brodzików projektuje się śluzę dozującą włączoną w obieg zasilania brodzików.
Woda ze zbiorników wyrównawczych pobierana jest za pomocą pomp obiegowych, sterowanych za
pomocą falowników. Z uwagi na fakt, że najważniejszym procesem uzdatniania wody basenowej jest
właściwa filtracja wprowadza się dodatkowe środki chemiczne do wspomagania koagulacji i flokulacji
zanieczyszczeń. Środek do wspomagania koagulacji wprowadzany jest przed pompą przetłaczającej
zintegrowanej z filtrem wstępnym. Następnie woda tłoczona jest do filtrów podciśnieniowych,
zainstalowanych na poszczególnych obiegach. Przed filtrem dawkowany jest koagulant w celu osiągnięcia
jak optymalnego procesu filtracji. Należy stosować jedynie koagulanty z gwarantowana ilością środka
aktywnego w postaci Al3+. Należy stosować jedynie koagulanty posiadające certyfikat gwarantowanej
zawartości środka aktywnego w postaci Al 3+. Wymagana minimalna dawka aktywnego środka
koagulującego, należy ustalić na etapie rozruchu instalacji kierując się zaleceniami normy DIN19643.
Właściwy proces filtracji, koagulacji i flokulacji jest gwarancją utrzymania mętności wody basenowej
zdecydowanie poniżej poziomu wymaganego przepisami prawa. Po dozowaniu koagulantu woda jest
oczyszczana z zanieczyszczeń stałych w filtrze podciśnieniowym.
Woda do płukania filtra jest pobierana ze zbiornika wyrównawczego, oznacza to, że filtr płukany jest
wodą technologiczną. Dodatkowo zaprojektowano dmuchawę powietrza (wentylator bocznokanałowy)
wspomagającą płukanie złoża filtrów. Po przefiltrowaniu woda jest tłoczona na wymienniki ciepła gdzie
następuje jej podgrzanie do wymaganej temperatury. Po podgrzaniu do wody dawkowany jest korektor pH,
następnie dodatkowy środek dezynfekcyjny w formie stabilizowanych chlorynów sody oraz środek
dezynfekcyjny w postaci płynnego podchlorynu sodu. Należy utrzymywać poziom pH wody basenowej równy
7,0 z tendencją raczej do jego obniżania niż podwyższania.
Nad dawkowaniem korektora pH i środka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem prawidłowych stężeń
tych chemikaliów w wodzie basenowej czuwa automatyczny system kontrolno pomiarowy, który
bezpośrednio steruje pompkami dozującymi chemikalia. Uzdatniona woda basenowa jest doprowadzona do
niecki basenu za pomocą istniejącego systemu rur i dysz napływowych.
Celem kontroli wydajności instalacji projektuje się przepływomierze. Woda cyrkulacyjna z niecki
odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe z powrotem do zbiornika wyrównawczego. Uzupełnianie
obiegu w świeżą wodę odbywa się za pomocą rurociągu wody wodociągowej, na którym został
zaprojektowany wodomierz oraz zawór z napędem elektrycznym sterowanym przez poziomomierz
zabudowany w zbiorniku wyrównawczym. Rurociąg uzupełniający wodę w obiegu podłączony jest
bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego z zachowaniem przerwy technologicznej uniemożliwiającej
cofnięcie wody basenowej do rurociągu wody wodociągowej - zabezpieczenie AB (Przerwa powietrzna z
przelewem) wg. PN-EN-1717:2003.
Uwaga: nie zastosowanie się do ww. normy może spowodować skażenie wody w wodociągu!
Filtry wyposażone są w baterią zaworów z napędem pneumatycznym co oznacza że wszystkie fazy pracy
filtra sterowane są automatycznie.
Z uwagi na zastosowanie w filtrach podciśnieniowych, złoża wielowarstwowego z węglem aktywnym,
bezwzględnie konieczne jest zastosowanie filtrów zgodnych z normą DIN19605, o średnicach króćców,
zapewniających bezciśnieniowe płukanie filtrów, co zabezpieczy warstwę węgla przed stratami do kanalizacji
w trakcie procesu płukania.
6. Najważniejsze urządzenia technologiczne podlejące wymianie lub zmianie funkcji.
6.1 Zbiorniki wyrównawcze
Istniejąc zbiorniki wyrównawcze połączone hydrauliczne z istniejącymi zbiornikami filtrów okrzemkowych
zostaną wykorzystanie w całości jako zbiorniki wyrównawcze.

6.2 Pompy obiegowe
Istniejące pompy obiegowe zostaną zdemontowane i przeznaczone do zasilania nowych atrakcji
wodnych oraz jako rezerwowe z wykorzystaniem do atrakcji wodnych lub zjeżdżalni.
Należy zainstalować nowe pompy przetłaczają oraz nowe pompy wody przefiltrowanej - czystej. Należy
zastosować pompy o konstrukcji żeliwnej z całkowitym zabezpieczeniem antykorozyjnym wszystkich
elementów mających kontakt z wodą basenową o grubości do 1000µm. Pompy powinny być sterowane
za pośrednictwem falowników przystosowanych do pracy w agresywnych warunkach o klasie ochrony
obudowy IP66 z zabudowanym wewnątrz filtrem RFI. Budowa przemienników powinna pozwalać na
montaż dwóch lub więcej urządzeń bezpośrednio obok siebie, bez wymogu żadnych dodatkowych
przestrzeni.
Pompy obiegowe obiegi I.: basen sportowy
Ilość Parametry techniczne
Pompa w układzie pionowym zintegrowana z filtrem wstępnym
Pompa przetłaczająca wody nieprzefiltrowanej - pompa odśrodkowa
zintegrowana z prefiltrem o wydajności Q = 140 m 3/h przy ciśnieniu 10,3 m
1
H2O, moc 5,5 kW, obroty do 1500 obr/min. Korpus pompy z brązu lub żeliwny
powlekana tworzywem wewnątrz i na zewnątrz.
Np.: HERBORNER X 125-250A0554C DN 150/125 (lub równoważna)
Pompa w układzie poziomym bez filtra wstępnego
Pompa obiegowa wody przefiltrowanej – pompa odśrodkowa o wydajności Q =
2
70 m3/h przy ciśnieniu 14,0 mH2O, moc 4,0 kW, obroty do 1500 obr/min. Korpus
pompy z brązu lub żeliwna powlekana tworzywem wewnątrz i na zewnątrz.
Np.: Herborner F 065-2200A 0404C DN 100/65 (lub równoważne)
Pompy obiegowe stacji II: basen rekreacyjny + zjeżdżalnia
Ilość Parametry techniczne
Pompa w układzie pionowym zintegrowana z filtrem wstępnym
Pompa przetłaczająca wody nieprzefiltrowanej - pompa odśrodkowa
zintegrowana z prefiltrem o wydajności Q = 75 m 3/h przy ciśnieniu 10,3 m H 2O,
1
moc 4,0 kW, obroty do 1500 obr/min. Korpus pompy z brązu lub żeliwny
powlekana tworzywem wewnątrz i na zewnątrz.
Np.: HERBORNER X 125-250A0404 DN 100/65 (lub równoważna)
Pompa w układzie poziomym bez filtra wstępnego
Pompa obiegowa wody przefiltrowanej – pompa odśrodkowa o wydajności Q =
1
75 m3/h przy ciśnieniu 14,0 mH2O, moc 4,0 kW, obroty do 1500 obr/min. Korpus
pompy z brązu lub żeliwna powlekana tworzywem wewnątrz i na zewnątrz.
Np.: Herborner F 065-2200A 0404C DN 100/65 (lub równoważne)
6.3 Dmuchawy
Dmuchawa do wzruszania złoża wspólna dla obu obiegów oraz do ławki z hydromasażem
Ilość Parametry techniczne
Wentylator bocznokanałowy o wydajności 250 m3/h przy ciśnieniu 250 mb, moc
1
5,5 kW – 1 szt., (przykładowa dmuchawa SC40A550T). Wentylator należy
wyposażyć w zawór przeciążeniowy i tłumik hałasu .
6.4 Filtry basenowe
Obieg I – basen sportowy
Filtry podciśnieniowy ze złożem wielowarstwowym
Parametry techniczne
Ilość filtrów [szt.]
Średnica zbiornika filtra [m]
Wysokość zbiornika [m]
Wydajność [m3/h]
Wykonanie materiałowe zbiornika
Przyłącze wody nie przefiltrowanej
Przyłącze wody przefiltrowanej

Obieg I
2
1,8
2,3
138
PP
DN 200
DN 150

Przyłącze odpływu wód popłucznych
Powierzchnia filtracji [m2]

DN 200
2,5

Obieg II – basen rekreacyjny
Filtry podciśnieniowy ze złożem wielowarstwowym
6.5 Dozowanie chemikaliów
Projektuje się wymianie istniejących systemów kontrolno pomiarowych pomiarów wody basenowej. Należy
wykonać nowe układy pomiaru parametrów wody w nieckach basenu sportowego, rekreacyjnego i wannie
hamownej w zakresie: stężenia chloru wolnego, stężenia chloru całkowitego, odczynu pH oraz wartości
potencjału Redox.
Sterownik parametrów powinien zapewniać wizualizację i archiwizację parametrów wody bezpośrednio na
stanowisku obsługi, jak również transmisję danych do zewnętrznego stanowiska komputerowego lub
systemu BNS zainstalowanego w budynku. Urządzenie pomiarowe steruje pompkami dozującymi poprzez
przewody impulsowe (tzw. sterowanie częstotliwością impulsów). Nie zaleca się sterowania pompami
dozującymi poprzez przewody zasilające 220V (tzw. sterowanie długością impulsu). Stacje dozujące
dodatkowo zostaną połączone elektrycznie z pompami obiegowymi w ten sposób, że postój stacji powoduje
zatrzymanie pracy pompek dozujących. Jako przewody dozujące środki chemiczne, koniecznie należy
zastosować ciśnieniowe przewody wykonane z teflonu (PTFE). Niezależnie od zaprojektowanego układu
automatycznego ze względów bezpieczeństwa codziennie przed udostępnieniem basenu użytkownikom,
obsługa winna dokonać dodatkowo pomiaru stężenia chloru oraz odczynu pH wody basenowej za
pomocą fotometru. Pomiar taki należy dodatkowo powtórzyć po ok. 5; 6 godzin oraz każdej zgłoszonej przez
użytkowników uwadze odnośnie pieczenia oczu, uszkodzenia tkanin strojów kąpielowych itp. Wodę do
analizy należy pobrać bezpośrednio z niecki basenu z głębokości ok. 30 cm licząc od powierzchni lustra
wody.
Zapis na temat dodatkowych pomiarów należy bezwzględnie umieścić w instrukcji użytkowania instalacji
uzdatniania wody.
Woda pomiarowa do urządzenia kontrolno pomiarowego będzie pobierana z muszli probierczej
umieszczonych w ścianie niecki basenu ok. 30 cm pod powierzchnią lustra wody.
Parametry stacji dozujących basenu dla sportowego
Ilość

SUW
Obieg I

Dozowanie korektora
1
pH-

Obieg I

Dozowanie
podchlorynu sodu

1

Obieg I

Dozowanie
koagulantu

1

Obieg I

Dozowanie
środka
wspomagającego
koagulację

1

Obieg I

Dozowanie
Środka
wspomagającego
dezynfekcję

1

Parametry techniczne
Pompka 0-6 l/h, zbiornik 35 L (dozowanie bezpośrednio z
opakowań handlowych, wanna ochronna, teflonowe
przewody dozujące, iniektor i osprzęt
Pompka 0-6 l/h, zbiornik 35 L (dozowanie bezpośrednio z
opakowań handlowych, wanna ochronna, teflonowe
przewody dozujące, iniektor i osprzęt.
Precyzyjna pompka do ciągłego dozowania o koagulantu
w formie roztworu chlorowodorotlenku glinu o zawartości
50 g Al3+/l. Wydajności do 1200 ml/h, zbiornik 25 lub 35 l.
(dozowanie bezpośrednio z opakowań handlowych),
wanna ochronna, teflonowe przewody dozujące, iniektor
oraz osprzęt. Pompka musi posiadać precyzyjny zakres
nastaw wydajności od 1 do 1200 ml/h z możliwością
zdalnej zmiany dawki dozowania.
Precyzyjna pompka do ciągłego dozowania o wydajności
do 1200 ml/h, zbiornik 25 lub 35 l. (dozowanie
bezpośrednio z opakowań handlowych), wanna
ochronna, teflonowe przewody dozujące, iniektor oraz
osprzęt. Pompka musi posiadać precyzyjny zakres
nastaw wydajności od 1 do 1200 ml/h z możliwością
zdalnej zmiany dawki dozowania.
Precyzyjna pompka do ciągłego dozowania o wydajności
do 1200 ml/h, zbiornik 25 lub 35 l. (dozowanie
bezpośrednio z opakowań handlowych), wanna
ochronna, teflonowe przewody dozujące, iniektor oraz
osprzęt. Pompka musi posiadać precyzyjny zakres

nastaw wydajności od 1 do 1200 ml/h z możliwością
zdalnej zmiany dawki dozowania.
Parametry stacji dozujących basenu dla rekreacyjnego
Ilość

SUW
Obieg II

Dozowanie korektora
1
pH-

Obieg II

Dozowanie
podchlorynu sodu

1

Obieg II

Dozowanie
koagulantu

1

Obieg II

Dozowanie
środka
wspomagającego
koagulację

1

Obieg II

Dozowanie
Środka
wspomagającego
dezynfekcję

1

Parametry techniczne
Pompka 0-6 l/h, zbiornik 35 L (dozowanie bezpośrednio z
opakowań handlowych, wanna ochronna, teflonowe
przewody dozujące, iniektor i osprzęt
Pompka 0-6 l/h, zbiornik 35 L (dozowanie bezpośrednio z
opakowań handlowych, wanna ochronna, teflonowe
przewody dozujące, iniektor i osprzęt.
Precyzyjna pompka do ciągłego dozowania o koagulantu
w formie roztworu chlorowodorotlenku glinu o zawartości
50 g Al3+/l. Wydajności do 1200 ml/h, zbiornik 25 lub 35 l.
(dozowanie bezpośrednio z opakowań handlowych),
wanna ochronna, teflonowe przewody dozujące, iniektor
oraz osprzęt. Pompka musi posiadać precyzyjny zakres
nastaw wydajności od 1 do 1200 ml/h z możliwością
zdalnej zmiany dawki dozowania.
Precyzyjna pompka do ciągłego dozowania o wydajności
do 1200 ml/h, zbiornik 25 lub 35 l. (dozowanie
bezpośrednio z opakowań handlowych), wanna
ochronna, teflonowe przewody dozujące, iniektor oraz
osprzęt. Pompka musi posiadać precyzyjny zakres
nastaw wydajności od 1 do 1200 ml/h z możliwością
zdalnej zmiany dawki dozowania.
Precyzyjna pompka do ciągłego dozowania o wydajności
do 1200 ml/h, zbiornik 25 lub 35 l. (dozowanie
bezpośrednio z opakowań handlowych), wanna
ochronna, teflonowe przewody dozujące, iniektor oraz
osprzęt. Pompka musi posiadać precyzyjny zakres
nastaw wydajności od 1 do 1200 ml/h z możliwością
zdalnej zmiany dawki dozowania.

Obieg II Parametry stacji dozujących basenu dla wanny hamownej
6.6 Układ zasilająco – sterujący
W związku ze zmianą technologii uzdatniania należy zainstalować nowy układ zasilająco sterujący pracą
wszystkich projektowanych urządzeń. Z uwagi na występowanie na rynku wielu producentów takich
systemów sterowania zakłada się wykonanie tych układów według indywidualnych rozwiązań danego
producenta. Przed przystąpieniem do montażu tego układu należy uzyskać pisemną akceptację
proponowanych rozwiązań przez Projektanta i Zmawiającego.
Zasilane układów należy poprowadzić z istniejących szaf zasilania elektrycznego. Instalacja elektryczna
zasilana będzie w układzie TN-C-S, z oddzielnym przewodem ochronnym PE. Ochronę podstawową
instalacji stanowi izolacja robocza zabudowanych przewodów, aparatów i urządzeń. Dodatkową ochroną
będą zabezpieczenia różnicowo prądowe. Uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej będą połączenia
wyrównawcze, łączące przewody ochronne, wszystkie przewodzące części dostępne urządzeń
elektrycznych ( obudowy szaf rozdzielnic, korpusy silników itp. oraz części przewodzące takie jak metalowe
konstrukcje.
Projektowana instalacja uzdatniania wody wyposażona będzie w przepustnice miękko uszczelnianie o
konstrukcji przewidzianej dla wody basenowej np. firmy EBRO lub równorzędne. Napędy zaworów mogą
być zastosowane eklektyczne lub pneumatyczne. Szafa zasilająca wraz z układem AKPiA będzie
sterowała pracą stacji realizując następujące funkcje:
-równomierna praca pomp obiegowych niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów. Pompy
sterowane falownikami.
-wizualizację pracy instalacji poprzez ekran dotykowy
-sterowanie zaworów z napędami pneumatycznymi wchodzącymi w skład zewnętrznego orurowania
filtra

-włączanie/wyłączanie układów dozujących chemikalia basenowe w zależności od trybu pracy układu
filtracji.
-zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrębie wymienników ciepła podczas
awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych
-regulacja temperatury wody w basenie
-zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem środków chemicznych podczas awaryjnego lub
zamierzonego postoju pomp obiegowych
6.7 Układ uzupełniania wody
Należy wymienić istniejące układy uzupełniania wody w zbiornikach wyrównawczych. W skład kompletnego
układu uzupełniania wchodzą:
komplet klapowych zaworów odcinających
filtr wstępny siatkowy (przed wodomierzem)
wodomierz
przetwornik ciśnienia
zawór elektromagnetyczny ze sprężyną.
urządzenie sygnalizacji dźwiękowej (alarm przepełnienia zbiornika)
Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie przerwy pomiędzy końcówką rurociągu
wody wodociągowej, a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w zbiorniku - zachowanie zabezpieczenia
AB (Przerwa powietrzna z przelewem) wg. PN-EN-1717:2003. Uwaga: nie zastosowanie się do w/w.
normy może spowodować skażenie wody w wodociągu!
Układ uzupełniania wody mierzy następujące stany wody w zbiorniku:
alarm max: włączenie sygnału alarmowego przepełnienia zbiornika
poziom max: zamknięcie zaworu uzupełniania wody
poziom min: otwarcie zaworu uzupełniania wody
alarm min: włączenie sygnału alarmowego opróżnienia zbiornika, wyłączenie pomp obiegowych
w celu ich zabezpieczenia przed suchobiegiem.
Uwaga: wraz z wyłączeniem pomp obiegowych, a więc zatrzymaniem instalacji musi nastąpić
automatyczne wyłączenie pomp dozujących chemikalia basenowe oraz układu podgrzewania wody!.
6.8 Atrakcje basenowe
W basenie rekreacyjnym należy wymienić istniejący grzybek na trzy różne wylewki do masażu karku. Do
zasilania wodnego nowych atrakcji należy wykorzystać istniejąca pompę obiegową basenu rekreacyjnego.
Ponadto montuje się ławkę masażu powierzanego zasilaną z dmuchawy służącej do płukania powietrznego
filtrów.
6.9 Wymienniki ciepła
Należy wykonać nowy układ sterowania pracą istniejących wymienników ciepła służących do podgrzewania
wody basenowej.
7. Rurociągi i armatura instalacji technologicznej
Przeróbce, wymianie będą podlegały przewody wody technologicznej w obrębie od zbiorników
wyrównawczych do stacji podgrzania wody basenowej. Nowe rurociągi należy wykonać z rur PVC-U (PN10
lub większe), łączonych za pomocą klejenia
Wszystkie elementy instalacji wody basenowej łącznie z armaturą muszą być przystosowane do pracy z
medium, jakim jest woda basenowa. Dotyczy to w szczególności uszczelnień zaworów, uszczelek,
mankietów kompensatorów drgań...). Wszystkie rurociągi należy zamontować na stalowych (ocynkowanych)
konstrukcjach nośnych. Uchwyty rur powinny posiadać gumowe tłumiki drgań.
Po wykonaniu prac należy sporządzić projekt powykonawczy uwzględniający wszelkie zmiany przebiegu tras
rurociągów i inne zmian.
8. Instalacje wodno - kanalizacyjne

Należy wykorzystać istniejące przyłącza wodne i kanalizacyjne.
9. Personel obsługujący
Do obsługi instalacji uzdatniania wody przewiduje się przeszkoloną osobę. Szkolenie należy przeprowadzić
w trakcie pierwszego rozruchu instalacji przez dostawę technologii. Pożądane jest wykształcenie techniczne
(technolog wody, elektryk, automatyk, mechanik).
10. Odpady i emisja
Odpady stałe:
Zanieczyszczenia mechaniczne zbierane przez filtry wstępne pomp obiegowych(głównie włosy,
skrawki tkanin i elementy szaty roślinnej otoczenia obiektu). Odpady wywożone będą na wysypisko
śmieci
Opakowania polietylenowe po chemikaliach basenowych. Opakowania odbierane będą przez
wyspecjalizowaną firmę (dostawcę chemikaliów basenowych).
Worki papierowe po włóknach celulozy. Odpady wywożone będą na wysypisko śmieci
Odpady ciekłe:
Woda po płukaniu filtrów
Woda po opróżnianiu instalacji na czas konserwacji, remontów instalacji lub zakończeniu sezonu.
Odpady ciekłe nie zawierają ponadnormatywnych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych i zostaną
odprowadzone do sieci kanalizacyjnej. Jako normatyw rozumie się Rozporządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.
11. Poziom hałasu i drgań
Urządzenia przewidziane w instalacji nie spowodują przekroczenia dopuszczalnego natężenia hałasu i drgań
w pomieszczeniach. Projekt nie narzuca ani nie sugeruje urządzeń konkretnych producentów. Przy
podejmowaniu decyzji zakupu konkretnych urządzeń technologicznych (jak np. pompy) należy sprawdzić w
DTR czy urządzenia nie przekracza dopuszczalnego natężenia hałasu. Należy stosować uchwyty rur z
gumowymi tłumikami drgań.
12. Dane na temat bezpieczeństwa
Składowanie i stosowanie surowców i chemikaliów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania ścieków. Dz.U. Nr21 poz. 73 z dnia 27.10.94. Transport i przygotowanie chemikaliów dla
potrzeb instalacji wody basenowej może być dokonywane tylko przez przeszkolonych pracowników
wyposażonych w ubiór ochronny (okulary, rękawice, fartuchy...) i odpowiednie narzędzia (np. pompy ręczne
do przetłaczania cieczy w przypadku gdy takie przetłaczanie jest konieczne).

IV. WENTYLACJA MECHANICZNA
1. Stan istniejący
System wentylacji basenowej zbudowany jest z zastosowaniem central DanX firmy Dantherm. Wydajność
systemu wentylacyjnego dobrana jest prawidłowo pod względem potrzeb funkcjonalnych. Stan techniczny
instalacji i centrali wentylacyjnej jest poprawny, z wyłączeniem drobnych usterek oraz złego stanu
technicznego automatyki sterującej, która oprócz bieżących niedomagań nie jest wyposażona w funkcje
optymalizujące zużycie energii. Wysoka cena energii i związane z tym wysokie koszty eksploatacji oraz
wymagany nowymi przepisami obowiązek redukcji zużycia energii pierwotnej uzasadniają wymianę
istniejącej automatyki. Konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązań automatyki, umożliwiających
realizację przez instalację wentylacyjną wszystkich funkcji (ogrzewania, usuwania nadmiaru wilgoci i
wentylacji hali basenowej) przy możliwie najniższym zużyciu energii elektrycznej i ciepła. Istniejące centrale
wyposażone są w silniki dwubiegowe, bez możliwości płynnej regulacji wydajności. Konieczne jest
doposażenie central w przemienniki częstotliwości, umożliwiające płynną regulację wydajności. Konieczne
jest również wykonanie dodatkowego otworu pomiędzy sekcją wywiewu i nawiewu w celu montażu
dodatkowej przepustnicy recyrkulacyjnej, umożliwiającej podgrzewanie powietrza bez przepływu przez
wymiennik krzyżowy.
Na obecną chwilę systemy chłodnicze pomp ciepła są sprawne i nie wymagają modernizacji. Ze względu na
trudny do przewidzenia okres realizacji przedmiotowego zadania konieczna jest przed jego podjęciem
ponowna ocena stanu technicznego tej instalacji.
Rozdzielnica elektryczna, z której zasilone są szafy zasilająco – sterujące central wentylacyjnych, nigdy nie
była modernizowana. Aparaty zabezpieczające nie gwarantują poprawności działania i konieczna jest
wymiana tych aparatów oraz zamontowanie nowych wyłączników różnicowo – prądowych, przystosowanych
do zasilania przemienników częstotliwości.
2. Prace do wykonania
2.1. Informacje ogólne
Prace będą polegały na wykonaniu, dostarczeniu, montażu i uruchomieniu nowych systemów sterowania
centralami wentylacji basenowej. Zakres dostawy powinien zawierać kompletne szafy zasilające wraz z
niezbędnymi zabezpieczeniami urządzeń od strony elektrycznej, oraz system sterownia opartym na panelu
dotykowym zabudowanym w drzwiczkach szaf. Sterownik PLC odpowiadający za sterowanie będzie
wyposażony w niezbędne rozszerzenia wejść - wyjść pozwalające na odczyt wszystkich parametrów i
wysterowanie wszystkich podzespołów centrali. Dla każdej z central przewidziana jest jedna szafa sterująca
centralą oraz pompą ciepła.
Ze względu na fakt, że przedmiotowym zadaniem jest modernizacja istniejących instalacji, system
automatyki oraz pompy ciepła powinien być wykonany w technologii pozwalającej na wykorzystanie już
zamontowanych i sprawnych podzespołów:
a) Konstrukcja centrali
b) Wentylatory z silnikami
c) Przepustnice powietrza
d) Nagrzewnica wraz z zaworem
2.2. Instalacja zasilania elektrycznego
Szafa zasilająco – sterująca centrali wentylacji basenowej zasilana jest w układzie TN-S. Ochronę
podstawową instalacji stanowi izolacja robocza zabudowanych przewodów, aparatów i urządzeń. Docelowo
rozdzielnia będzie wyposażona w rozłącznik główny, wbudowany w jej elewację. Układy zasilania urządzeń
trójfazowych sterownych z poziomu automatyki będą zabezpieczone przeciwzwarciowo oraz termicznie
(dotyczy kompresorów pompy ciepła) z dodatkowym zabezpieczeniem przed asymetrią faz. W rozdzielnicy
elektrycznej, poprzedzającej przedmiotowe szafy, należy wymienić aparaty elektryczne, zabezpieczające
obwody basenowych central wentylacyjnych oraz zamontować wyłączniki różnicowo – prądowe,
przystosowane do zasilania przemienników częstotliwości.
2.3. Funkcje automatyki sterującej
a)

Elektroniczny pomiar i regulacja wydajności (w m 3/h) niezależnie dla nawiewu i wywiewu, z
temperaturową kompensacją wydajności.

b) Automatyczna redukcja wydajności do 60%, gdy ze względu na potrzebę usuwania nadmiaru wilgoci
i ogrzewania hali basenowej wydajność nominalna nie jest potrzebna (płynne sterowanie
wydajności, dostosowanej do bieżących potrzeb osuszania i ogrzewania).
c) Udział powietrza zewnętrznego – 0 do 100% latem i 0 do 50% zimą (w okresie użytkowania średnio
nie mniej, niż 20%). Udział powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego zmieniany w funkcji potrzeb
usuwania nadmiaru wilgoci (regulacja stałej, zadanej wilgotności powietrza w hali basenowej).
d) Napędy przepustnic z sygnałem zwrotnym po protokole komunikacyjnym, potwierdzającym bieżący
stan otwarcia przepustnicy (autodiagnoza poprawności działania przepustnic oraz siłowników).
e) Funkcja utrzymywania podciśnienia w hali basenowej, również podczas pracy centrali w recyrkulacji
(bezpieczeństwo przegród budowlanych i ościennych pomieszczeń w stosunku do hali basenowej)
f) Kaskadowa regulacja temperatury w hali basenowej (regulowana temperatura powietrza
nawiewanego, będąca funkcją potrzeb grzewczych i chłodniczych obiektu). Należy zastosować
jakościową regulację mocy nagrzewnicy z wykorzystaniem zaworu mieszającego
g) Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznięciem za pomocą pomiaru temperatury powrotu
czynnika grzewczego, aktywne również po wyłączeniu centrali.
h) Układ optymalizacji pompy ciepła na podstawie pomiaru temperatury parowania oraz skraplania, ze
szczególnym uwzględnieniem trybów w jakich pracuje zestaw kompresorów.
i) Funkcja zabezpieczająca przed oblodzeniem wymiennika krzyżowego
j) Funkcja kontroli zerwanych pasków przekładni wentylatorów
k) Wizualizacja pracy centrali z możliwością zmiany nastaw z poziomu kolorowego dotykowego panelu
sterującego o przekątnej nie mniejszej niż 3,5”.
l) Dostęp zdalny z poziomu komputera klasy PC (oparty na systemie Windows XP lub wyższy),
smartfonów (z systemami Android i IOS) zarówno w sieci wewnętrznej jak i z poziomu internetu
(zakres: uwzględnia doprowadzenia sieci internetowej lub podłączenia do istniejącej sieci)
m) Możliwość udostępnienia zmiennych do systemu nadrzędnego (SCADA lub BMS) po protokole
TCP/IP
n) Wizualizacja wartości zadanych i mierzonych parametrów wilgotności i temperatury hali (historia w
formie wykresu w osi czasu, minimum 1 tydzień wstecz)
o) Prowadzenie automatycznego dziennika (historii) stanów alarmowych i awarii.
p) Przynajmniej 2 minutowe podtrzymanie pracy sterownika w przypadku braku napięcia zasilającego
centrali wentylacyjnej (np. zapis stanu alarmowego w historii, przesłanie wiadomości alarmowej)
q) Wysyłanie informacji o awarii na telefon komórkowy w postaci wiadomości tekstowych SMS (w
przypadku dostępności sieci internetowej)
r) Płynna kontrola zabrudzenia filtrów powietrza
s) Pomiar i wyświetlanie rzeczywistych strat na ogrzewanie
t) Pomiar i wyświetlanie rzeczywistej wydajności osuszania w kg/h
u) Pomiar wilgotności powietrza nawiewanego oraz wywiewanego

Zadaniem basenowej instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej będzie zapewnienie odpowiedniej temperatury
i wilgotności powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach oraz usuwanie zanieczyszczeń i dostarczanie
do tych pomieszczeń powietrza zewnętrznego ze względów higienicznych. Funkcje realizowane będą
poprzez wentylację ze zmienianą automatycznie wydajnością i udziałem powietrza zewnętrznego i
recyrkulacyjnego oraz filtrację i ogrzewanie, w tym ogrzewanie poprzez regulowany automatycznie odzysk
ciepła oraz pompę ciepła.
Centrala klimatyzacyjna zapewni ogrzewanie hali basenowej. W hali basenu będzie panowało stale
podciśnienie, co ogranicza rozprzestrzenianie się zapachów, związków chemicznych wydzielanych na
basenie oraz wilgoci do sąsiednich pomieszczeń. Temperatura oraz wilgotność powietrza wewnętrznego
będą regulowane za pomocą basenowej centrali klimatyzacyjnej.
2.4. Zakres prac dla jednej centrali basenowej:
a) Dostawa i montaż nowej szafy zasilająco sterująca centrali wentylacji basenowej z zabudowanym
panelem dotykowym 3,5” - 1 kpl.
b) W rozdzielnicy poprzedzającej wymiana aparatów zabezpieczających przedmiotową szafę oraz
montaż wyłącznika różnicowo – prądowego, o charakterystyce „U” – 1 kpl.

c) Wycięcie otworu oraz dostawa i montaż dodatkowej przepustnicy umożliwiającej recyrkulację z
pominięciem wymiennika krzyżowego.
d) Dostawa i montaż przetwornika wilgotności na nawiewie i wywiewie - 2 szt.
e) Dostawa i montaż przetwornika ciśnienia (do pomiaru wydajności i zabrudzenia filtrów) - 4 szt.
f) Dostawa i montaż czujników temperatury (nawiew, wywiew, przed nagrzewnicą, na powrocie
czynnika grzewczego, na wyrzutni) - 1 kpl.
g) Dostawa i montaż siłowników przepustnic wentylatorów ze sprzężeniem zwrotnym – 1 kpl.
h) Dostawa i montaż przemiennika częstotliwości wentylatorów o stopniu ochrony IP66 - 2 szt.
i) Dostawa i montaż siłownika zaworu nagrzewnicy – 1 szt.
j) Naprawa i modernizacja pompy ciepła (według oceny z gwarancją poprawnego działania minimum 2
lata)
k) Okablowanie centrali oraz pompy ciepła
l) Wykonanie podłączeń elektrycznych
m) uruchomienie automatyki
Zakres dostawy nie uwzględnia:
a) modernizacji sterowania temperaturą wody basenowej
b) modernizacji obiektowego systemu wizualizacji pod kątem współpracy z nową automatyką

V. INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w szczególności § 2)
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.











prace przygotowawcze – ogrodzenie placu budowy-zaplecza budowy,
wykonanie rozbiórek elementów przewidzianych do rozbiórki na wewnątrz budynku
demontaż stolarki drzwiowej,
demontaż ścian działowych,
wyburzenie posadzek pod fundamenty,
wykonanie fundamentów,
wykonanie nadproży,
wykonanie ścianek działowych,
montaż nowej stolarki drzwiowej,
montaż wyposażenia

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
W obrębie planowanej inwestycji znajduje się zespół budynków tworzacych centrum dydaktyczno -sportowe w skład którego wchodzą następujące zespoły :
-Liceum,
-Gimnazjum,
-Węzeł Technologiczny ze Stołówką,
- Aula,
-Hala Sportowo-Widowiskowa,
Szkolny Stadion Sportowy,
-Kryta pływalnia
-parking ogólnodostępny z układem komunikacji kołowej i pieszej.
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Na działce, na której zlokalizowana jest projektowana inwestycja znajdują się następujące elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
-prace rozbiórkowe elementów budynku,
4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.
Na placu budowy znajdują się następujące strefy szczególnego zagrożenia zdrowia:
1. strefa robót przy budynku,
2. strefa wykonywania robót wyburzeniowych i betoniarskich,
3. strefa wykonywania robót montażowych.
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenia zdrowia stanowić mogą następujące etapy prac:
-zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów
-osunięcie się skarp wykopów
-roboty murarskie powyżej 1,0 m
-upadek pracownika z wysokości
-potrącenie pracownika podczas montażu elementów konstrukcji
-roboty prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego, oraz przesuwnych rusztowań samojezdnych
-niebezpieczeństwo związane z transportem materiałów budowlanych,
Środki techniczne i organizacyjne należy zaplanować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
Zagrożenia należy rozpatrywać wedle w/w Rozporządzenia.
Ponadto w planie Bioz należy uwzględnić w szczególności:
1. Roboty ziemne, roboty zbrojarskie i betoniarskie przy których jest ryzyko przysypania ziemią.

2. Roboty montażowe.
3. Obsługa maszyn i urządzeń budowlanych.
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaże pracowników należy przeprowadzić w oparciu o fachową wiedzę techniczną oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 47, poz. 401), ze szczególnym uwzględnieniem:
Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi i przebudowie.
Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rozdział 10. Roboty ziemne.
Rozdział 12. Roboty murarskie i tynkarskie.
Rozdział 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdział 15. Roboty montażowe.
Rozdział 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.
Rozdział 18. Roboty rozbiórkowe.
Instruktaże powinny obejmować:
1. zasady postępowania w przypadku zagrożenia
2. konieczność i zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, tj. kaski ochronne,
rękawice, i inne;
3. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
4. zasady transportu i składowania materiałów
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM.
instruktaż pracowników – pkt. 5
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych z drogami dojazdowymi jednostek straży pożarnej
rozmieszczenie środków pomocy doraźnej, tj. apteczki, itp.
rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzętu zmechanizowanego
rozmieszczenie i oznakowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów zmechanizowanych
na potrzeby budowy
ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejściami
zabezpieczenie wykopów
Opracował:
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński
Uwagi dodatkowe:
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić w oparciu o:
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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