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OPIS TECHNICZNY

www.superbeton.su
(495) 648-52-04

do projektu wykonawczego remontu pomieszcze nr 020 i 021 w budynku Lubuskiego Urz du
Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. Doktora Pieni nego 24

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt remontu pomieszcze nr 020 i 021w poziomie piwnic w
budynku Lubuskiego Urz du Skarbowego w Zielonej Górze przy ul.Doktora Pieni nego 24,
na dzia ce nr 191/1, 191/3.
Zakres opracowania obejmuje wytyczne techniczne w bran y budowlanej remontu
pomieszcze nr 020 i 021w poziomie piwnic w budynku Lubuskiego Urz du Skarbowego w
Zielonej Górze. Przedmiotowe pomieszczenia mie ci b
Archiwum zak adowe prowadzone
pod nadzorem Archiwum Pa stwowego w Zielonej Górze z siedzib przy ul.Pionierów
Lubuskich 53 w Starym Kisieline. Pomieszczenia 020 i 021 uj te by y w projekcie remontu
budynku Lubuskiego Urz du Skarbowego opracowanego w 2008r na zlecenie Izby Skarbowej
w Zielonej Górze. Projekt ten realizowany jest etapami. Celem umo liwienia wykonania
remontu pomieszcze 020 i 021 przed realizacj ca ci pierwotnego projektu wykonano
niniejsze opracowanie, w ramach którego projektuje si monta stolarki drzwiowej, roboty
wyko czeniowe i instalacyjne w koniecznym zakresie dodatkowo ograniczonym ze wzgl du na
to, e wymiana wszystkich instalacji realizowana b dzie w okresie pó niejszym oraz
wyposa enie w rega y przesuwne.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt remontu pomieszcze nr 020 i 021w poziomie piwnic w budynku Lubuskiego
Urz du Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. Doktora Pieni nego 24, opracowano na
podstawie:
Zamówienia z dnia 06.10.2010r.
Inwentaryzacji budowlanej stanu istniej cego
Projektu remontu Lubuskiego Urz du Skarbowego z 2008r.
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75 z dnia
15 czerwca 2002r z pó niejszymi zmianami,
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
Wytycznych inwestora i u ytkownika,
Wizji lokalnej
3. INWESTOR
Inwestorem projektowanego remontu pomieszcze nr 020 i 021 w poziomie piwnic w
budynku Lubuskiego Urz du Skarbowego jest Lubuski Urz d Skarbowy z siedzib przy ul.
Doktora Pieni nego 24, 65-054 Zielona Góra.
4. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY
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Budynek mieszcz cy Lubuski Urz d Skarbowy w Zielonej Górze po ony jest przy
ul.Doktora Pieni nego 24, na dzia ce nr 191/1, 191/3 i pozostaje w trwa ym zarz dzie
www.superbeton.su
Lubuskiego Urz du Skarbowego w Zielonej Górze.

(495) 648-52-04
5. STAN ISTNIEJ CY
Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostoj cym, po czonym
cznikiem
dwukondygnacyjnym z s siednim budynkiem Pierwszego i Drugiego Urz du Skarbowego,
usytuowanym na zboczu skarpy, co powoduje znaczne ró nice poziomu terenu przy budynku,
z ró nych jego stron. Budynek posiada trzy wej cia - poprzez cznik - g ówne od strony
ul.Doktora Pieni nego i boczne od podwórza oraz wej cie do drugiej klatki schodowej
dost pne równie od podwórza. Budynek ca kowicie podpiwniczony, o czterech
kondygnacjach nadziemnych o cianach murowanych z ceg y na zaprawie cementowo –
wapiennej. Stropy z „ upin” elbetowych prefabrykowanych typu DC i monolityczne. Dach
aski pokryty pap na lepiku. Elewacja budynku z tynków strukturalnych, akrylowych, w
dobrym stanie technicznym wymagaj ca jednak ze wzgl dów estetycznych oczyszczenia,
pomalowania i wymiany drobnych elementów zewn trznych i zadaszenia nad wej ciem
ównym.
Budynek posiada dwie klatki schodowe:
ówn , trójbiegow , prowadz
z poziomu piwnic na III pi tro, w konstrukcji
elbetowej, z ok adzin cz ciowo z p ytek granitowych, cz ciowo z p ytek ceramicznych,
z balustrad z rur aluminiowych czonych na zaciski z tworzywa sztucznego;
boczn trójbiegow , prowadz
z poziomu parteru na III pi tro, w konstrukcji
elbetowej, z ok adzin cz ciowo z p ytek lastryko, z balustrad a urow z pr tów
stalowych.
Stan techniczny schodów bardzo dobry. Gorzej jest z estetyk ok adzin i balustrad.
Budynek pod wzgl dem budowlanym w dobrym stanie technicznym, pozwalaj cym na
dokonanie projektowanych zmian.
Budynek Lubuskiego Urz du Skarbowego w Zielonej Górze, po ony przy ul.Doktora
Pieni nego 24, na dzia ce nr 191/1, 191/3 nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie le y w
strefie obj tej ochron konserwatorsk , a jedynie w jej otoczeniu.
W chwili obecnej prowadzone s prace przy izolacji piwnic i remontu dachu jako
pierwsze etapy realizacyjny projektu remontu budynku LUS. W przedmiotowych
pomieszczeniach wyburzone zosta y cianki dzia owe, zamurowane okna, zdemontowane
cz ciowo grzejniki, odkute tynki, wykonana przeciwwilgociowa izolacja cian,
zdemontowane instalacje elektryczne i p.po .
6. OCENA WP YWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN
TECHNICZNY BUDYNKU
W ramach opracowania projektuje si wykonanie prac remontowych nie wykraczaj cych
poza obj te projektem pierwotnym, w zwi zku z czym projektowany remont pozwoli na
wcze niejsze u ytkowanie remontu pomieszcze nr 020 i 021w poziomie piwnic zgodnie z
potrzebami Inwestora oraz nie b dzie mia ujemnego wp ywu na pozosta e cz ci budynku ani
siednich obiektów budowlanych. Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie
projektowanych prac.
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www.superbeton.su
7. PROJEKTOWANE ZMIANY
7.1. Zmiany w programie funkcjonalno-u ytkowym
(495) 648-52-04
W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si zmian funkcjonalnych ani sposobu
ytkowania przedmiotowych pomieszcze , opracowanie zatem nie stanowi istotnej zmiany do
opracowania zatwierdzonego decyzj o pozwoleniu na budow nr 782/08 z dnia 31
pa dziernika 2008r.
7.2. Roboty wyko czeniowe wewn trzne
Projektowane przekucia wykona zgodnie ze sztuk budowlan . W miejscu
projektowanych drzwi wykona nadpro e z kszta towników stalowych typu HEB (wg
za czonego rysunku) stosuj c w miejscu podparcia zapraw PAGEL V14/40 zgodnie z
instrukcj stosowania. Nadpro e ob
we
mineraln i obudowa p yt RIDURIT
grubo ci 25mm celem zabezpieczenia ppo . Elementy stalowe zabezpieczy antykorozyjnie
przez pomalowanie dwukrotnie farbami antykorozyjnymi.
Na „starych” cianach wykona tynki renowacyjne wg poni szego opisu, na nowych
ciankach wykona tynki cementowo-wapienne kat. III. Naro niki zabezpieczone k townikami
aluminiowymi systemowymi.
Tynki W trakcie ogl dzin i bada wilgotno ci cian zewn trznych piwnic, w cz ci
przylegaj cej do gruntu pod cznikiem i w budynku g ównym od strony podwórza,
przeprowadzonych aparatem PROTIMETER SURVEYMASTER stwierdzono:
znaczne zawilgocenie cian szczególnie zewn trznych ( wilgotno od 8% do 21% ),
zmursza e, odparzone i odpadaj ce tynki,
brak izolacji pionowej zewn trznych cian,
brak wentylacji.
Najwi ksze zawilgocenie wyst puje w strefie przyposadzkowej.
W zwi zku z powy szym zaprojektowano wykonanie prac renowacyjnych i izolacyjnych.
Prace izolacyjne s w chwili obecnej wykonywane w ca ym budynku. W ramach niniejszego
opracowania projektuje si wykonanie prac renowacyjnych w pomieszczeniach nr 020 i 021.
Przyj to wykonanie prac w technologii firmy Schomburg. Na wszystkich cianach
zawilgoconych pomieszcze wykona tynki renowacyjne. Ze wzgl du na znaczne zasolenie na
cianach zewn trznych wykona tynk renowacyjny grubo ci minimum 3cm, na pozosta ych
cianach na
tynk renowacyjny grubo ci min. 2 cm.
Technologia wykonania tynków renowacyjnych:
1.Powierzchniowa neutralizacja soli bud. rodkiem w ESCO - FLUAT, zu ycie: 0,4 -0,5 kg /
m²
2.Wykonanie pó kryj cej obrzutki z zaprawy RENOPAL–VP ( 2-3 kg/m²) z dodatkiem
rodka ASOPLAST-MZ ( 0,2 kg / m² )
3.Po enie tynku renowacyjnego THERMOPAL-SR-44 (7,5 kg/m²/1cm grub.)
4.Wyszpachlowanie tynku szpachl trasowo-wapienn THERMOPAL - FS 33 (ok. 1,6 kg/
m² na 1mm grubo ci)
5.Gruntowanie pod malowanie TAGOSIL - G zu ycie: 0,1 - 0,2 l/m²
6. 2x malowanie farbami krzemianowymi TAGOSIL – PROFI ( 0,15-0,20dm3 /m² na 1warstw ).
Na nowych ciankach wykona tynki cementowo-wapienne kat. III.

Malowane farbami akrylowymi wewn trznymi pó mat, w kolorach jasnych.
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Pod ogi posadzki – p ytki granitogres Opoczno SATURN BIA Y, atwe do utrzymania
czysto ci, nie liskie z cokolikami przy ciennymi wysoko ci 8cm, fuga elastyczna szara z
dodatkiem rodków grzybobójczych, impregnowana.
Istniej ce pod ogi i warstwy posadzkowe rozebra do gruntu rodzimego. Wszystkie
materia y rozbiórkowe bezwzgl dnie wywie do utylizacji. Wykona warstwy pod ogowe i
posadzk wg za czonego rysunku, nawi zuj c bezprogowo do posadzki istniej cej na
korytarzu.
7.3. Stolarka
Drzwi. Projektuje si wymian drzwi na nowe, ze wzgl du na niespe nianie wymogów
bezpiecze stwa i przepisów ewakuacyjnych. Projektuje si drzwi Hormann EI30 H3-I
antyw amaniowe klasy A, wyposa one w dwa zamki atestowane z dodatkowym zamkiem
elektronicznym szyfrowym, w kolorze RAL 9007. O cie nice typowe do danego rodzaju
drzwi.
7.4. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane kasetonowe firmy RIGIPS typu Casoprano firmy RIGIPS wzór
Casostar 600x600x8 o odporno ci ogniowej REI 60, na stela u systemowym. W
pomieszczeniu 020, wzd
ciany pomieszczenia 021 sufit obni ony dla zamaskowania
przechodz cych po niej istniej cych przewodów instalacyjnych.
www.superbeton.su

(495) 648-52-04
8. WYPOSA ENIE W INSTALACJE
Przedmiotowe pomieszczenia b
wyposa one w nast puj ce instalacje:
centralnego ogrzewania zasilan z istniej cej instalacji,
wentylacji mechnicznej,
elektryczn (o wietleniow , gniazd wtykowych, telefoniczn , komputerow ),
sygnalizacji po aru,
8.1. Centralne ogrzewanie
Ze wzgl du na konieczno ogrzewania remontowanych pomieszcze archiwum przed
wymian instalacji co w ca ym budynku, projektowane ogrzewanie nale y zasili z
istniej cej instalacji.
8.2. Wentylacja machaniczna
Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej higrosterowanej. Elementy
higrosterowane daj mo liwo
automatycznego dostosowania przep ywu powietrza do
panuj cej wilgotno ci w danym pomieszczeniu. Gdy w pomieszczeniu wzrasta wilgotno
nast puje otwarcie przepustnicy i wi kszy przep yw powietrza. Gdy wilgotno maleje
przepustnica przymyka si .
Doprowadzenie powietrza – powietrze zewn trzne b dzie dostarczane za pomoc
nawiewników. Ze wzgl du na brak okien i zag bienie w gruncie, zaprojektowano trzy piony
nawiewne wyposa one w nawiewniki cienne EHT780 o wydajno ci 20-50 m3/h,
zamontowane na ka ach nawiewnych typu „Z” ze stali nierdzewnej. W niniejszym etapie
wykona dwa piny nawiewne.
Odprowadzenie zu ytego powietrza zgodnie z Polsk Norm PN–83 B-03430. W
pomieszczeniu 020, gdzie wymagane jest odprowadzenie wi kszej ilo ci powietrza
zaprojektowano kratk wyci gow higrosterowan typ BXL887 o wydajno ci 20-150 m3/h. w
z pomieszczenia 021 usuwanie powietrza odbywa si b dzie za pomoc kratki wyci gowej
higrosterowanej typu BXL888 o wydajno ci 12-70 m3/h( do realizacji w nast pnym etapie.
Projektu wykonawczego remontu budynku Lubuskiego Urz du Skarbowego w Zielonej Górze, ul. Doktora Pieni nego 24
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Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie nale y
zamontowa niskoci nieniowe nasady kominowe VBP firmy AERECO. Przed nasadami VBP
nale y umie ci t umiki akustyczne o przekroju ko owym lub w formie skrzynek rozpr nych
zaizolowane od wewn trz 30 mm we
mineraln pokryt welonem z w ókna szklanego.
Izolacja termiczna do nasady VBP VBP070. W pomieszczeniu. 020 zabudowa skrzynk
elektryczn AVE027 dla VBP MS.
Nasada kominowa pracuje w sposób ci y i zapewnia sta e podci nienie w przewodzie
wentylacyjnym niezale nie od warunków atmosferycznych panuj cych na zewn trz oraz
ró nego nat enia przep ywu w pomieszczeniach, które obs uguje. Przewody wentylacyjne
www.superbeton.su
musz by po czone w sposób szczelny.
(495) 648-52-04
8.3. Elektryczna
Ze wzgl du na konieczno funkcjonowania remontowanych pomieszcze archiwum
przed projektowan wymian instalacji elektrycznych w ca ym budynku, projektowane
instalacje:
wietleniow i gniazd wtykowych wyprowadzi na korytarz i zasili z istniej cej instalacji,
telefoniczn i komputerow wyprowadzi na korytarz i po czy z istniej
instalacj .
Zastawi odpowiedni zapas przewodów. tak aby docelowo instalacje z pomieszcze 020
i 021 po czy z nowymi, po wykonaniu nowych instalacji w ca ym budynku, bez konieczno ci
ingerencji w przedmiotowych pomieszczeniach.
8.4. Sygnalizacji po aru
W pomieszczeniach 020 i 021 zaprojektowano now instalacj sygnalizacji po aru. Ze
wzgl du na konieczno ochrony przeciwpo arowej pomieszcze archiwum przed wymian
instalacji przeciwpo arowej w ca ym budynku, projektowan instalacj nale y po czy z
istniej
instalacji. Instalacja ta zostanie wykonana przez serwisanta w ramach prac
konserwacyjnych.
9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Warunki ochrony przeciwpo arowej w pomieszczeniach archiwum nale y rozpatrywa
ca ciowo. W przedmiotowym budynku zaprojektowano indywidualn
instalacj
przeciwpo arow zawart w odr bnym opracowaniu. Poni ej podaje si jedynie dane ogólne.
9.1. Charakterystyka obiektu
Obiekt posiada 5 kondygnacji u ytkowych, w tym jedn kondygnacj podziemn .
Powierzchnia zabudowy
- oko o 700 m2,
powierzchnia wewn trzna jednej kondygnacji
- oko o 455 ÷513 m2,
czna powierzchnia wewn trzna budynku
- oko o 2400 m2,
wysoko
15,43 m.
Ze wzgl du na wysoko (liczb kondygnacji), kwalifikuje si go do grupy budynków
redniowysokich /SW/.
9.2. Funkcja budynku
Obiekt pe ni funkcj biurowca.
9.3. Kategoria zagro enia ludzi
Obiekt kwalifikuje si do kategorii zagro enia ludzi ZL III. Pomieszczenia zagro one
wybuchem nie wyst puj .
9.4. Przewidywana wielko g sto ci obci enia ogniowego
sto obci enia ogniowego – Q < 500MJ/m2
Projektu wykonawczego remontu budynku Lubuskiego Urz du Skarbowego w Zielonej Górze, ul. Doktora Pieni nego 24
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9.5. Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych
Meble, wyposa enie.
9.6. Podzia obiektu na strefy po arowe
www.superbeton.su
1 strefa po arowa – g ówna klatka schodowa
(495) 648-52-04
2 strefa po arowa – pomieszczenie w poziomie piwnic
3 strefa po arowa – pomieszczenie w poziomie parteru
4 strefa po arowa – pomieszczenie w poziomie I pi tra
5 strefa po arowa – pomieszczenie w poziomie II pi tra
6 strefa po arowa – pomieszczenie w poziomie III pi tra
7 strefa po arowa – boczna klatka schodowa
strefy oddzielone od siebie cianami o REI 60 i drzwiami o EI30
9.7. Klasa odporno ci po arowej
Budynek redniowysoki – powinien posiada klas odporno ci po arowej „B”:
9.8. Warunki ewakuacji
ugo przej ewakuacyjnych do 40m
- szeroko drzwi jednoskrzyd owych na drodze ewakuacyjnej – 100 cm
9.9. Budynek wyposa ony jest w nast puj ce instalacje u ytkowe
- wodoci gow , kanalizacji sanitarnej,
- wentylacji grawitacyjnej
- centralnego ogrzewania zasilan z w asnego w a cieplnego
- elektryczn o wietleniow , zerowania, odgromow , teleinformatyczn .
9.10. Urz dzenia przeciwpo arowe
klapa oddymiaj ca o powierzchni czynnej 120cm2 w g ównej i bocznej klatce schodowej,
instalacj sygnalizacyjno – alarmow wg oddzielnego projektu.
9.11. Podr czny sprz t ga niczy i urz dzenia ratownicze
- zastosowano 15 ga nic proszkowych ABC 6 kg (po 3 na kondygnacji)
- zastosowano 2 hydranty H25 z w em pó sztyw. d . 20 m.
- nie stosuje si instalacji urz dze ratowniczych
9.12. Zaopatrzenie w wod do zewn trznego gaszenia
- zaopatrzenie w wod do celu zewn trznego gaszenia po aru 10 dm3/s zapewnia
istniej ca sie wodoci gowa.
9.13. Drogi po arowe
- dojazd po arowy zapewnia ul. Dr.Pieni nego i od ul.B.Chrobrego.
Do czasu realizacji ca ci projektu pomieszczenia 020 i 021 chronione b
funkcjonuj cym w budynku systemem przeciwpo arowym. W pomieszczeniach
020 i 021 zastosowano po jednej ga nicy proszkowej ABC 4 kg
10. TECHNOLOGIA WYKONANIA REGA ÓW PRZESUWNYCH
10.1. Technologia wykonania rega ów przesuwnych
a. Szyny z pod og wyrównawcz .
Szyny jezdne wykonane ze stali ocynkowanej. Mog by uk adane na pod u ( beton,
wylewka samopoziomuj ca, p ytki GRES) bez ingerencji w jego struktur (nie s kotwione do
pod a). Szyny uk ada si na systemie podk adek poziomuj cych, które pozwalaj uzyska
idealne wypoziomowanie zestawu szyn, niweluj drgania pochodz ce od przesuwanych
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rega ów i oddzia ywuj ce na stropy budynku oraz pozwalaj na korekt wypoziomowania szyn
w razie jego utraty. Zastosowano dwa rodzaje szyn – szyny prowadz ce i szyny jezdne. Szyny
prowadz ce posiadaj wyprofilowanie bie ni do prowadzenia ko a – odpowiadaj ce wkl ej
powierzchni wie ca ko a prowadz cego. Szyny jezdne s p askie. Ich kszta t zapewnia
równomierne roz enie obci enia na pod e. Wzd
jednej z szyn przebiega
cuch do
prowadzenia nap dowego ko a z batego.
cuch umieszczony jest w specjalnym kanale,
usytuowanym wzd jednej z szyn. Górny poziom cucha pokrywa si z górnym poziomem
szyny. Pod oga wyrównawcza mi dzy szynami wykonana jest w postaci paneli pod ogowych
onych mi dzy szynami. Górna p aszczyzna p yt pod ogowych wypoziomowana jest z
górn powierzchni szyn. W celu odpowiedniej wentylacji pod ogi posiada ona prze wit
mi dzy p ytami a powierzchni posadzki min. 20 mm. P yty pod ogowe nie mog ulega
ugi ciu podczas chodzenia po nich, dlatego wykonane s z p yty o min. grubo ci – 22 mm, pod
ytami zastosowano podk adki zapobiegaj ce ugi ciom. P yty pod ogowe pokryte s
obustronnie laminowane przy czym warstwa wierzchnia laminatu posiada struktur porowat
www.superbeton.su
antypo lizgow o du ej odporno ci na cieranie.

(495) 648-52-04

b. Podstawy jezdne i ko a.
Podstawy wykonane ze stali zimnowalcowanej jako ramy o du ej sztywno ci ,
polakierowane s od zewn trznej i od wewn trznej strony. Posiadaj antywywa nik
zabezpieczaj cy rega y przed wywróceniem. Ko a osadzone w podstawach w celu w ciwej
wspó pracy z szynami posiadaj odpowiednio wyprofilowane bie nie , które daj idealne
prowadzenie rega ów oraz zapewniaj bezpiecze stwo a wykonane s ze stali. Odleg
podstawy od górnej powierzchni szyn wynosi 12 mm (nie ma niebezpiecze stwa wsuni cia
stopy pod rega ). Kolor podstaw – grafitowy – RAL7016. Podstawy wyposa one s w odboje
dystansowe o szer. 30 mm zabezpieczaj ce przed g nymi uderzeniami rega u o rega oraz
stanowi ce ochron d oni obs uguj cego rega , przed zgnieceniem.
c. Nap d.
We wszystkich rega ach ruchomych zastosowano nap d
cuchowo-ko owy z
odpowiednio dobran przek adni redukcyjn . Przesuwanie rega u odbywa si za pomoc
trójramiennej korby. Ka de rami korby zako czone jest uchwytem. Korba wykonana jest z
tworzywa sztucznego, natomiast sam uchwyt do kr cenia korby z mi kkiej gumy i jest
ruchomy tzn. posiada mo liwo swobodnego obrotu wokó w asnej osi . Kolor korby szary.
Korba osadzona jest na wa ku, który od strony rega u zako czony jest ko em z batym. Nap d
przenoszony jest z ko a z batego znajduj cego si przy korbie poprzez
cuch nap dowy na
yskowany stalowy wa nap dowy umieszczony w rodku podstawy jezdnej zako czony
ko em z batym. Przeniesienie si y przez przek adni
cuchow na wa nap dowy powoduje
ruch ko a z batego, które zaz bia si z cuchem przypod ogowym umieszczonym w kanale
cuchowym przy jednej z szyn. Zastosowa nap d
cuchowy z przek adni pozwala
przesun adunek 40000 kg si 10 kg przy on do korby.
d. ciana boczna rega u.
ciany boczne pe ne wykonane z blachy stalowej fosforanowanej pokrytej lakierem
nanoszonym proszkowo i utwardzanym piecowo. Kolor lakieru – RAL 9002. Przekrój ciany
bocznej – profil zamkni ty, zimnogi ty, zgrzewany, polakierowany zarówno od wewn trznej
jak i wewn trznej strony . Lakierowanie cian odbywa si po wykonaniu wszystkich otworów
technologicznych i elementów mocuj cych. Profile cian bocznych nie posiadaj ostrych
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kantów i kraw dzi. ciana jest skonstruowana z dwóch s upków pionowych po czonych ze
sob wype nieniem z blachy. ciana stanowi jednolit konstrukcj wygi
do odpowiednich
kszta tów. Boki wyposa one s w wyci cia na zaczepy pó ek w rozstawie co 20 mm.
Wysoko boku rega u dobrana do potrzeb u ytkownika w zakresie rozstawu pó ek. W ka dej
ramie wysoko zawieszania pó ek ze stron regulowana jest si niezale nie. Pó ki zawieszane
na zaczepach. Zaczepy umieszcza si r cznie w otworach ramy, bez u ycia jakichkolwiek
narz dzi. Otwory w ramie oraz konstrukcja zaczepów wykluczaj przypadkowe wypadanie
zaczepów z otworów (np. przy wyjmowaniu pó ki). Zaczepy nie wystaj równie poza obrys
cian i pó ek co zabezpiecza obs uguj cego przed skaleczeniem jak równie dokumenty przed
uszkodzeniem. ciany s mocowane na podstawach jezdnych za pomoc
specjalnych
zatrzasków , które odpowiednio je pozycjonuj tworz c jednolit sztywn konstrukcj .
e. Pó ki.
Pó ki wykonane s z blachy malowanej lakierem proszkowym odpornym na cieranie i
nie posiadaj ostrych kraw dzi i kantów. Lakier RAL 9002. Pó ka wygi ta jest trzykrotnie na
swojej d szej kraw dzi i dwukrotnie na krótszej oraz zaginana w naro ach w celu
zapewnienia odpowiedniej sztywno ci oraz bezpiecze stwa przy obs udze. Grubo pó ki - 25
mm, a no no – 50 kg. Pó ka górna tzn. kryj ca jest zamontowana w sposób umo liwiaj cy
jej szybkie wyj cie w celu wstawienia wysokich dokumentów i nie stanowi elementu
konstrukcyjnego rega u.
f. Panele frontowe.
Panele ozdobne s wykonane z p yty MDF np. w okleinie drewnopodobnej (rodzaj p yt
mo na dobra i dopasowa do wystroju), umieszczonych w ramach z anodowanego aluminium
(materia ram dopasowany do materia u najazdów – profile ram s zaokr glone) lub
zaokr glone panele stalowe w kolorze RAL 9002.
10.2. Wymagane parametry techniczne rega ów przesuwanych
wysoko ca kowita rega ów – ok.240 cm,
www.superbeton.su

(495) 648-52-04

wysoko

rega ów netto – 2194 mm,

wysoko

rega ów stacjonarnych na plastikowych stopkach – 2234mm,

boko

pó ek - 30 cm,

rozstaw pó ek - 335 mm w wietle mi dzy pó kami,
ilo

pó ek w regale – 6+1 zakrywaj ca,

ugo

sekcji mierzona w osiach boków – 100 i 120cm,

rega y wyposa one w odbojniki zabezpieczaj ce (3cm) przed g nymi uderzeniami rega o
rega i stanowi ce ochron d oni obs uguj cego rega przed zgnieceniem,
rega y ze st eniami tylnymi – lepsza wentylacja,
ciany boczne rega ów pe ne w postaci zamkni tych profili zimnogi tych z perforacj na
zawiesia,
regulacja rozstawu pó ek co 20mm oddzielnie dla ka dej pó ki,
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wszystkie pó ki cznie z górn (zakrywaj ) bez ostrych kraw dzi z systemem
beznarz dziowego ich mocowania do boków rega ów (r cznie mocowane zaczepy
atwiaj ce przek adanie pó ek) , pó ki na d szych kraw dziach trzykrotnie gi te aby nie
powodowa skalecze oraz przet aczane w rogach dla zapewnienia odpowiedniej sztywno ci,
szyny stalowe nawierzchniowe wykonane z ocynkowanej stali z pod og wyrównawcz ,
pod oga wyrównawcza z p yt wiórowych (gr. 22mm) pokrytych trudno cieralnym laminatem,
eliminuj ca mo liwo potykania si o szyny i daj ca du y komfort oraz bezpiecze stwo
obs ugi,
system podk adek poziomuj cych pozwalaj cy na korekt wypoziomowania szyn w
przypadku ugi cia stropów lub awarii posadzki – a tym samym wyklucza si trwa e
zamocowanie szyn za pomoc rub lub wkr tów – podk adki pozwalaj na zniwelowanie
nierówno ci posadzki w zakresie do 10 mm,
szeroko

szyn – 6 cm,

z przodu instalacji aluminiowe anodowane zjazdy z ryflowaniami, anypo lizgowymi,
umo liwiaj ce dost p bez przeszkód do korytarzy mi dzy rega ami dla ludzi i wózków,
rega y bez ostrych kraw dzi,
rega y z nap dem korbowym, korba trójramienna z trzema walcowymi gumowymi
uchwytami które obracaj si wokó w asnej osi (ergonomia obs ugi),
dopuszczalna no no

www.superbeton.su
(495) 648-52-04

pó ki – 50 kg,

kolor boków i pó ek - RAL 9002,
kolor podstaw jezdnych – RAL7016,

panele frontowe – p yta MDF (drewnopodobne lub inne ) w ramach z anodowanego
aluminium lub panele stalowe,
malowanie proszkowe z utwardzaniem termicznym,
zaokr glone panele stalowe w kolorze RAL 9002,
Gwarancja - 24 miesi ce
Rega y posiadaj atest higieniczny oraz
obowi zuj cymi normami bezpiecze stwa.

deklaracj zgodno ci z PN-88/M-78321 oraz

W projekcie przyj to rega y P.W.FAMAR SYSTEM Sp. z o.o.
ul.Jagiello ska 70, 25-734 Kielce.
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11. DANE LICZBOWE
Liczba
Wysoko netto pomieszcze
Powierzchnia pomieszczenia 020
Powierzchnia pomieszczenia 021
Powierzchnia u ytkowa razem

-

2
2,55 m
60,6 m2
15,2 m2
75,8 m2

12. UWAGI KO COWE
Prace prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorów
technologicznych. Podane nazwy w asne materia ów nie s obowi zuj ce. Dopuszcza si
zamian zastosowanych w projekcie materia ów na inne, równowa ne, pod warunkiem
zachowania wszystkich parametrów technicznych i walorów estetycznych.
Wszelkie niejasno ci wyja ni z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Opracowa a:
mgr in . Jolanta Dayeh

www.superbeton.su
(495) 648-52-04
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CZ

ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w cz ci remontowanej
pomieszczenia 020, 021 w budynku Lubuskiego Urz du Skarbowego w Zielonej Górze ul. Dr
Pieni nego
2. Parametry elektroenergetyczne
www.superbeton.su
napi cie zasilania
- U = 230/400V; 50Hz
(495) 648-52-04
uk ad instalacji
-TN-S
Opis prac projektowanych
3.1 Zasilanie – wykona z tablicy istniej cej.
3.2 Instalacja o wietlenia podstawowego i awaryjnego
Zaprojektowana zosta a przewodem typu YDY p 3,4 x 1,5 mm2 p/t z osprz tem
podtynkowym i w rurkach gi tkich nad stropem podwieszanym. Ilo ci i typy opraw dobrano do
funkcjonalno ci poszczególnych pomieszcze .
Sterowanie o wietlenia odbywa si b dzie r cznie z poszczególnych pomieszcze .
Zaprojektowano o wietlenie awaryjne w postaci modu ów awaryjnych montowanych do
wskazanych na rysunkach opraw [czas pracy modu ów awaryjnych 2 godziny].
Do archiwum w piwnicy wyprowadzono obwód o wietleniowy przewodem YDYp3x1,5
2
mm z tablicy istniej cej (zabezpieczenie S301B10A)
3.3 Obwody gniazd wtykowych
Zaprojektowano przewodem YDY p 3 x 2,5 mm2 p/t. z osprz tem podtynkowym.
Do archiwum w piwnicy wyprowadzono obwód przewodem YDYp3x2,5 mm2z tablicy
istniej cej (zabezpieczenieP312B16-30 AC)
3.4. Ochrona od pora
Instalacj wewn trzn zaprojektowano w uk adzie TN-S, to znaczy z wydzielonym
przewodem ochronnym „PE” i neutralnym „N”. rodkiem dodatkowej ochrony od pora
pr dem elektrycznym b dzie szybkie wy czanie zasilania. Na zasilaniu obwodów gniazd
wtykowych odbiorczych przewidziano wy czniki ró nicowo-pr dowe.
3.5 Po czenia wyrównawcze
W budynku przewidziano po czenia wyrównawcze g ówne.
3.6 Ochrona przepi ciowa
W budynku zaprojektowano ochron przepi ciow w postaci ograniczników
przepi
klasy B i C zlokalizowanych w poszczególnych tablicach. Ochron zaprojektowano w oparciu o
katalog firmy: RELPOL z/s w arach ul.11-go Listopada 37.
4.0 Uwagi ko cowe
Ca
robót wykona zgodnie z obowi zuj cymi normami, przepisami i zarz dzeniami.
Po zako czeniu robót wykona pomiary zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Wyniki
pomiarów zaprotoko owa . .
Niniejszy projekt rozpatrywa
cznie z projektem pierwotnym obejmuj cym wymian
ca ej instalacji elektrycznej w budynku LUS

Opracowa : in . Marek Seweryn
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