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OPIS TECHNICZNY
branży konstrukcyjnej
I.

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne
1.1

Inwestor: Poczta Polska S.A. ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań

1.2

Przedsięwzięcie: Projekt remontu budynku UP Zbąszyń, rozbiórka wiaty.

1.3

Lokalizacja: ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń

1.4

Branża: Konstrukcja

1.5

Faza: Projekt wykonawczy

2. Podstawa opracowania
 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr – NNI 9/2018 z dnia 06.04.2018r.
 Projekt branży architektonicznej.
 Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna z dnia 20-12-2018r.
 Aneks do ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej budynku UP Zbąszyń z dnia 05-02-2018r.
3. Materiały wykorzystane w opracowaniu
Obciążenia zebrano zgodnie z :
PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli . Zasady ustalania wartości
PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli . Obciążenie stałe.
PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli . Obciążenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli . Obciążenie zmienne technologiczne.
Obciążenia zmienne technologiczne pojazdami.
PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych . Obciążenie
śniegiem. PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych . Obciążenie
wiatrem .
PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.
Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z :
PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/Az1:2001/Az2:2003/Az3:2004Konstrukcje drewniane –
obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03001:1979 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia i projektowanie.
4. Przedmiot i zakres opracowania
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej remontu budynku Urzędu
Poczty Polskiej oraz rozbiórki wiaty.
1.2. Projekt swoim zakresem obejmuje, rozwiązania konstrukcyjno-budowlane w zakresie, opisu,
obliczeń i rysunków zestawieniowych ww. inwestycji.
Niniejsze opracowanie jest uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie prac remontowokonstrukcyjnych obiektu.
Projekt wykonawczy nie może być stosowany jako odrębne opracowanie i należy rozpatrywać go
łącznie z projektem budowlanym.
5. Opinia geotechniczna
Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach dokumentacyjnych otworów i przekrojach
geotechnicznym .
Na przekroju tym na podstawie genezy i rodzaju gruntów wydzielono pięć warstw geotechnicznych.
Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 „Grunty budowlane.
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
Warstwę I stanowi piasek drobny próchniczy nawiercony w otw. nr 3 na głębokości od 0,15 do 0. 3.m
p.p.t.
Warstwę II stanowią grunty organiczne namuły (podwarstwa IIA) nawiercone w otw. nr 3 na gł. od 0,3
do 1,4 m i w otw. nr 4 na gł. od 0,2 do 1,3 m p.p.t. oraz torfy (podwarstwa IIB) nawiercone w otw. nr 4
na głębokości od 1,3 do 2,1 m p.p.t.
Warstwę III stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany z piasków głównie próchniczych oraz
zaglinionych wymieszanych z gruzem. Z uwagi na zalegający w podłożu gruz otwór nr 1 udało się
przewiercić do głębokości jedynie 1,2 m p.p.t. Nasyp niekontrolowany nawiercono w otw. nr 1 na gł.
od 0,1 do 1,2 m p.p.t., w otw. nr 2 na gł. od 0,1 do 0,8 m p.p.t.
Warstwę IV stanowią grunty sypkie wykształcone jako piaski pylaste i piaski drobne, występujące w
stanie średnio zagęszczonym, o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,5.
Grunty te nawiercono w otw. nr 2 na gł.. od 0,8 do 2,0 m, w otw. nr 3 na gł. od 1,4 do 1,6 m i na gł. od
1,9 do 4,0 m.
Warstwę V stanowią grunty mało spoiste wykształcone jako pyły i piaski gliniaste, występujące w
stanie plastycznym/miękkoplastyczny, o średnim stopniu plastyczności IL= 0,5. Grunty te nawiercono
w otw. nr 2 na gł. od 2,0 do 3,5m, w otw. nr 3 na gł. od 1,6 do 1,9 m i w otw. nr 4 na gł. od 2,1 do 2,5
m. 2.3
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W wierceniach badawczych wykonanych w grudniu 2017 roku pierwsza warstwa wodonośna
występowała na głębokości 0,7 - 0,92 m poniżej poziomu terenu.
5.1. Wnioski i zalecenia geotechniczne
1. Podłoże gruntowe badanego terenu rozpoznane zostało w rejonie istniejącego budynku czterema
otworami badawczymi wykonanymi do głębokości 3,5 m p.p.t.
2. W podłożu gruntowym stwierdzono występowanie: piasków próchniczych (warstwa I), gruntów
organicznych - namułów i torfów (warstwa II), nasypów niekontrolowanych (warstwa III), piasków
pylastych i piasków drobnych (warstwy IV) oraz pyłów i piasków gliniastych (warstwa V).
3. Zwierciadło wody gruntowej stabilizowało się na głębokości od 0,7 do 0,92 m poniżej powierzchni
terenu. W okresach stanów wysokich woda gruntowa może wystąpić o około 0,5 płycej w porównaniu
do okresu wiercenia.
4. Warunki gruntowe występujące w podłożu istniejącego budynku określono jako złożone. Złożoność
warunków wynika z faktu wystąpienia w rejonie badań nasypów niekontrolowanych nawierconych do
max. głębokości 1,2 m p.p.t. oraz gruntów organicznych - namułów i torfów nawierconych w otw. nr 3
na głębokości od 0,3 do 1,4 m p.p.t. oraz w otw. nr 4 na głębokości od 0,2 do 2,1 m p.p.t. Poniżej
nasypów występują nawodnione pyły występujące w stanie plastycznym/miękkoplastyczny,
podścielone przez piaski pylaste w stanie średnio zagęszczonym (warstwa IV).
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Analizując występujące warunki gruntowe i poziom występujących naprężeń w ośrodku gruntowym
pod fundamentami (przedstawionych na rys. 06/EK) stwierdza się że, dla prawidłowej i stabilnej pracy
budynku wymagane jest wzmocnienie podłoża gruntowego.
6. Wytyczne do prac fundamentowych
Założono że podłoże gruntowe wzmocnione będzie za pomocą technologii iniekcyjnej.
Uwagi:
 Przed przystąpieniem do prac fundamentowych wykonać projekt technologiczny
 W trakcie prac wykonywać badania tworzywa gruntowo-cementowego porównując jego
parametry z parametrami założonymi w projekcie.
 Po zakończonych pracach sporządzić protokół odbioru prac.
7. Geotechniczne warunki posadowienia
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych, występujące warunki gruntowo – wodne można zakwalifikować do złożonych a
przedmiotowy obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej.
8. Ocena stanu technicznego
Pełny opis istniejącego stanu technicznego obiektu jego ocena i zalecenia został przedstawione w
ekspertyzie konstrukcyjno-budowlanej.
9. Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych
9.1. Wzmocnienie podłoża gruntowego.
Projektuje się wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii iniekcji ciśnieniowej zaczynem
cementowym.
Przewiduje się wykonanie kolumn iniekcyjnych o średnicy Ø=60-80 cm. Prace przy ścianach
zewnętrznych wykonać z poziomu trenu przyległego do budynku, natomiast prace przy ścianach
wewnętrznych wykonać z poziomu piwnicy. Wzmocnienie podłoża wykonuje się poprzez
przewiercenie wiertnicą z wiertłem koronowym dolnej partii ścian i ław fundamentowych, a następnie
iniekcji zaczynem cementowym podłoża gruntowego, formując w ten sposób kolumny gruntowe.
Zastosowane rozwiązanie powinno być zdolne do przeniesienia w sposób bezpieczny obciążenia
wskazane na rysunku nr K/1, oraz uwzględniać oddziaływanie na grunt fundamentów ścian sąsiednich
i fundamentów budynku sąsiedniego od strony zachodniej.
Należy zastosować etapowość wykonywania kolumn jetgrouting, wskazaną w projekcie
technologicznym. Do następnego etapu można przystąpić po osiągnięciu normatywnej wytrzymałości
kolumn wykonanych w poprzednim etapie.
Technologia wykonania kolumn iniekcyjnych polega na wierceniu otworów w podłożu gruntowym
i formowaniu trzonów kolumn przy wykorzystaniu energii kinetycznej strumienia wypływającego z
dyszy, który podczas ruchu obrotowego z jednoczesnym posuwem narzędzia wiercącego w dół i górę,

68

urabia i wypełnia ośrodek gruntowy iniektem. W analizowanym przypadku wtłaczanym medium będzie
zaczyn cementowy sporządzony z cementu portlandzkiego CEM II 32,5. Dopuszcza się również
zastosowanie do wykonania projektowanych prac cementu CEM I oraz cementów wyższych klas.
od strony zewnętrznej
istniejącego budynku z poziomu przygotowanej platformy roboczej. Dopuszcza się korektę
usytuowania poziomu roboczego, z zastrzeżeniem utrzymania poziomu spodu kolumn oraz założonej
geometrii pod obrysem fundamentu zgodnie z wielkościami przedstawionymi w części rysunkowej.
Zmiana poziomu roboczego powodująca zmianę geometrii wzmocnienia (zagłębienie kolumn
wykraczające poza dopuszczalne odchyłki) wymaga akceptacji autorów opracowania.
Ze względów bezpieczeństwa prowadzenia robot, przed przystąpieniem do wierceń należy wykonać
przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejących instalacji podziemnych. W przypadku kolizji
istniejących instalacji z projektowanymi pracami należy wykonać przekładkę kolidujących instalacji lub
rozważyć możliwość zmiany geometrii prac iniekcyjnych.
Prace wiertniczo-iniekcyjne prowadzone będą w następującej kolejności:
- wykonanie przekopów kontrolnych celem lokalizacji podziemnej sieci uzbrojenia terenu,
- przygotowanie poziomu roboczego dla wykonania kolumn (poziom wierceń),
- rozpoczęcie wykonania kolumn średnicy 60-80 cm.
Wykonanie kolumn przebiegać będzie w następującej kolejności:
- wiercenie otworów przez ściany i fundamenty budynku,
- wiercenie otworów w gruncie do projektowanej głębokości,
- formowanie kolumn metodą iniekcji strumieniowej „jet grouting”,
- ewentualnie zabudowanie zbrojenia w kolumnach, które zostały zaprojektowane jako zbrojone.
Uwzględniając zmienne warunki gruntowe, użyty zaczyn cementowy oraz technikę formowania
kolumn wykonawca prac powinien dobrać ciśnienie iniekcji oraz szybkość obrotu i posuwu przewodu
wiertniczego, gwarantujące uzyskanie projektowanej średnicy buławy Ø=60-80 cm (grunty spoistegrunty niespoiste).
Podczas prowadzenia zabiegu iniekcji przewiduje się zrzuty technologiczne wypływającej z otworów
mieszaniny gruntowo-cementowej, w wysokości ok. 10% zużytego do iniekcji zaczynu cementowego.
Ww. parametry należy potwierdzić lub skorygować po wykonaniu badań tworzywa cementogruntowego oraz badania wpływu wykonania iniekcji na wytrzymałość gruntu w otoczeniu
wykonanego pala. Badanie wykonać po próbnym przeprowadzeniu iniekcji.
Z uwagi na specyfikację prac związanych z wzmocnieniem podłoża gruntowego, szczegóły plan
rozmieszczenia kolumn gruntowych wykonawca (przedsiębiorstwo GEOSERWIS ul. Odrzańska 23,
50-114 Wrocław Tel.+48 713 431 328) przedstawi w projekcie technologicznym, po zawarciu umowy
na wykonanie prac zgodnie z ofertą z dnia 19.04.2018r.
Projekt technologiczny powinien uwzględniać
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 rzeczywiste warunki gruntowe,
 rzeczywiste właściwości tworzywa cementogruntowego
 rzeczywistą nośność kolumn iniekcyjnych otrzymanych w trakcie prac.
 rodzaj i poziom posadowienia
 konstrukcję obiektu i jego specyfikę
 kolejność i etapowość wykonywania prac
 warunki wynikające ściśle z technologii i gabarytów urządzeń, którymi będzie dysponował
wykonawca.
Projekt technologiczny powinien także uwzględniać ewentualne wykonanie otworów w ścianach lub
poszerzenie istniejących w celu przemieszczenia wiertnicy lub jej elementów montażowych pomiędzy
pomieszczeniami piwnicy, a także ewentualną konieczność rozbiórki posadzki w piwnicy i jej
odtworzenia w przypadku niedostatecznej wysokości pomieszczeń, koniecznej do prawidłowej pracy
wiertnicy.
9.1.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją,
projektową i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót ze strony Zamawiającego.
Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje wzmacnianie gruntu metodą iniekcji
strumieniowej powinna zawierać:
 dostępne informacje o istniejących fundamentach lub innych przeszkodach,
 wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia
urządzeń,
 dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną parametry geotechniczne warstw
gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o
przepuszczalności warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywności środowiska,
 projekt wykonawczy i technologiczny wzmocnienia.
Dokumentacja technologiczna powinna być opracowana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo
wykonujące iniekcyjne wzmocnienie gruntu.
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony
zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego
kompetentnego zastępcy. Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy
oraz w metrykach kolumn iniekcyjnych.
Kolumny należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku
stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku
innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę
odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.
W kwestiach innych, należy przestrzegać wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm,
przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.
Materiały stosowane do wyrobu kolumn: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności
technologiczne zaczynu infekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w
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projekcie gatunku, powinny posiadać właściwości deklarowane przez producenta.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących na bazie środków
mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągnięcie celu założonego w dokumentacji projektowej.
Skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych określa
wykonawca wzmocnienia w opracowanym projekcie technologicznym.
Do zbrojenia kolumn iniekcyjnych należy stosować stal zbrojeniową o parametrach zgodnych z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Zastosowana stal musi posiadać świadectwo
jakości.
Do infekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii „jet grouting" wskazane jest
stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 32,5 R, 42,5R
lub 52,5R. Nie wyklucza się zastosowania innych rodzajów cementów, pozwalających uzyskać
żądane parametry techniczne wzmocnienia zawarte w dokumentacji projektowej.
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 Dla cementu workowanego - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o
szczelnym dachu i ścianach), ofoliowane palety.
 Dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do
przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnętrznych ścianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania. Cement nie
może być użyty po okresie:
 20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych, po upływie terminu trwałości
podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
 W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według
indywidualnych receptur gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć
instrukcje sporządzania oraz przechowywania poszczególnych składników gotowego zaczynu.
Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z wodociągów lub
studni albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zarobowa powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub
innych miejsc uzyskania powinna spełniać warunki w/w normy.
Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej należy użyć
specjalistyczny sprzęt składający się z następujących podstawowych elementów:
 Wiertnica wraz z osprzętem ( głowica iniekcyjna, przewód infekcyjny, dysze),
 Ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka),
 Mieszalnik wolnoobrotowy,
 Wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna (10-100 MPa) ,
 Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,
 Waga typu „Barotd" do pomiaru gęstości zaczynu cementowego.
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (nadzorem inwestorskim).
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Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami transportowymi
dostosowanymi do przewozu określonych towarów.
Roboty iniekcyjne mogą być tylko przez wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do
wykonywania iniekcji techniką strumieniową „jet grouting" oraz odpowiednie doświadczenie w
prowadzeniu tego typu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Projektu
technologii i organizacji robót oraz na życzenie zamawiającego dodatkowo opracuje program
zapewnienia Jakości.
Zakres robót Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności:
 zainstalowanie sprzętu,
 wytyczenie w terenie miejsc otworów infekcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową,
 dokonanie przewiertów przez fundament i chudy beton,
 wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej „jet grouting",
 pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iraekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia
osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w dokumentacji projektowej,
 usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,
 wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski).
Kontroli podlegają:
 materiały użyte do wykonania kolumn infekcyjnych,
 roboty iniekcyjne i ich zgodność z dokumentacją projektową wytrzymałość zmodyfikowanego
gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na ściskanie,
 średnica kolumn,
 nośność kolumn o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie,
 rozstaw otworów i ich głębokości, rejestrując parametry techniczne formowania kolumn.
Dla każdej kolumny iniekcyjnej należy prowadzić metryką zawierającą następujące dane:
 numer kolumny,
 średnica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,
 rządna głowicy kolumny,
 rządna podstawy kolumny,
 głębokość przewiertu przez fundament,
 głębokość otworu,
 rodzaj zaczynu infekcyjnego,
 gęstość zaczynu infekcyjnego,
 ilość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg),
 ciśnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.
W/w parametry, jak również raporty dzienne z prowadzonych robót należy odnotowywać w
prowadzonym na bieżąco Dzienniku Prac Wiertniczo- Iniekcyjnych.
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Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu mieszaniny
gruntocementowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do naturalnych, po 28 dniach
twardnienia należy poddać próbie wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje się, że wytrzymałość tak
pobranych próbek stanowi 70% wytrzymałości projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach
iniekcyjnych, która powinna wynosić Rm,n>5,0 MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach
pochodzenia organicznego (torfy, namuły) Rmin>l,0 MPa. · Niezależnie od powyższych badań należy
z kolumn iniekcyjnych po 28 dniach od daty iniekcji, pobrać metodą wiercenia rdzenie i poddać je
badaniom wytrzymałościowym na ściskanie. Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać
na próbkach o stosunku wysokości do średnicy 2,0. Ilość próbek i miejsce pobrania określi Inżynier
(nadzór inwestorski).
Podczas prac zachować następujące tolerancje wykonania:
 rozstaw kolumn iniekcyjnych: ± 5 cm,
 głębokość formowania pali: -10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się),
 wytrzymałość gruntocementu na ściskanie dla próbek uformowanych z mieszaniny
wypływającej z otworu: -10 % (tolerancji plusowej nie ogranicza się),
 wytrzymałość gruntocementu na ściskanie dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji
plusowej nie ogranicza się).
Odbiorom podlegają: · materiały wyjściowe, · wykonane kolumny iniekcyjne.
Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie:
 stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w Dokumentacji Projektowej,
 stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji
9.2. Wzmocnienia ścian
9.2.1.Iniekcja i wypełnienie pęknięć
Przed przystąpieniem do realizacji prac należy dokładnie rozplanować kolejność oraz zakres iniekcji w
zależności od warunków lokalnych.
Do iniekcji należy użyć materiałów o jak najbardziej neutralnych właściwościach (bezskurczowych).
Właściwości materiałów powinny być potwierdzone próbami laboratoryjnymi, a receptura ściśle
określona dla tego typu zadania.
Nie zezwala się na zastosowanie materiałów pęczniejących, co mogło by powodować dodatkowe siły
w konstrukcji muru.
9.2.1.1. Wypełnienie szerokich pęknięć
Wypełnienie dużych pęknięć należy realizować odcinkami nie dłuższymi niż 1,0m zaczyniając od dołu
pęknięcia. Następny etap można rozpocząć po osiągnięciu przez zaprawę poprzednio iniektowanego
odcinka wytrzymałości normowej. Zaprawa iniekcyjna powinna mieć wytrzymałość zbliżoną do
wytrzymałości zastosowanej cegły w murze.
Prace przeprowadzać trzyetapowo tj. :
Etap 1 – oczyścić szczelinę z kurzu i gruzu.
Etap 2 – zamknięcie zewnętrznych krawędzi pęknięć i rys.
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Etap 3 – iniekcja zaprawy.
Zamknięcie rysy –OXAL SPM
 wysoka odporność na działanie siarczanów
 możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 zmniejszona przepuszczalność pary wodnej
 znakomita przyczepność do podłoża
 do grubości warstwy 6 – 50 mm
 do nanoszenia kielnią, pacą metalową lub metodą natryskową
 Zużycie kg/m² ok. 1,85 na 1 mm grubości warstwy
 Mieszanie kg : l

25 : 3

Oxal SPM : woda

 Obrabialność godz. 24 przy +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%
 Czas obróbki min. ok. 30 przy +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%
 Warunki obróbki °C ≥ + 5 temperatura powietrza i podłoża
 przed użyciem składować 24 h w temp. > +5°C
 Wytrzymałość na zginanie MPa ok. 4,4 po 7 dniach, MPa ok. 7,4 po 28 dniach
 Wytrzymałość na ściskanie MPa ok. 25,7 po 7 dniach, MPa ok. 32,2 po 28 dniach
Iniekcja zaprawy trasowej OXAL VPIT
 wysoka odporność na siarczany
 bezskurczowa
 nie zawiera chlorków
 niska lepkość – wysoka zdolność płynięcia
 możliwość pompowania
 zaprawa klasy M 5 – M 20
 Przyrost masy % ok. 0,1
 Wytrzymałość na ściskanie

MPa ok. 10-20

9.2.1.2. Iniekcja rys wewnątrz muru
Zabrania się wykonywania iniekcji jednocześnie na zbyt dużych obszarach, lub w kilku miejscach
jednocześnie. Ww. mogły by spowodować „płynięcie muru” i w konsekwencji doprowadzić do
katastrofy. Możliwy obszar roboczy należy określić na miejscu budowy biorąc pod uwagę właściwości
używanych materiałów, stan techniczny iniektowanej ściany, możliwości techniczne używanych
narzędzi i urządzeń. Zaleca się aby jednorazowo wykonywać iniekcję na obszarze nie większym niż
1,0 m2.
Iniekcję wykonać zaprawą trasową OXAL VPIT.
Powierzchnia rysy przed wykonaniem iniekcji powinna być zamknięta gruboziarnistą, zaprawą,
uszczelniającą OXAL SPM.
Trasową zaprawę iniekcyjną Oxal VP I T należy mieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego,
Czas mieszania to min. 3 min. Zawartość worka należy wsypać do ok. 9-13 litrów czystej wody i
mieszać aż do powstania jednolitej masy. Worek 30 kg pozwala uzyskać ok. 21 litrów zaprawy. Należy
mieszać całe opakowania. Wypełnianie rys, kawern, pustek odbywa się przy pomocy urządzeń
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iniekcyjnych tj. np.: pomp membranowych ze zdolnością pompowania zapraw i zawiesin lub innych
urządzeń tłoczących. Aplikacja Oxalu VP I T w mur następuje poprzez system pakerów iniekcyjnych o
dużych średnicach.
Przed aplikacją zaprawy należy zasięgnąć informacji od producentów urządzeń dotyczących sposobu
i warunków użytkowania. Zaleca się stosowania jak najniższych ciśnień iniekcji.
Materiał iniekcyjny wprowadzany jest punktowo poprzez pakery iniekcyjne w konstrukcję ściany
bezpośrednio otworami rozmieszczonymi co 15-25 cm. Przed wykonaniem iniekcji konieczne jest
sprawdzenie, czy nie ma konieczności wykonania dodatkowych robót polegających na uzupełnieniu
ubytków, zasklepieniu rys, czy naprawie spoin.
Otwory o średnicy od 18 mm wierci się z przesunięciem w poziomie między rzędami o połowę
odległości między otworami, kąt nachylenia otworów od 0 do 30. Otwory wykonać metodami
nieudarowymi, np. wiertłami koronkowymi.
Głębokość otworów powinna sięgać min. 4/5 grubości ściany. Iniekcję wykonuje się zazwyczaj przy
odwiertach poziomych, choć możliwe jest także wykonanie ich przy kącie nachylenia 45. Rozpoczynać
ją należy od najniższego rzędu otworów.
9.2.2.Przemurowania
W przypadku niedostatecznego stanu technicznego zewnętrznej elewacyjnej warstwy muru, lub
uniemożliwiającego przeprowadzenie iniekcji należy wykonać przemurowanie fragmentów muru (po
wcześniejszym zapewnieniu stateczności konstrukcji). Do tego celu użyć zaprawy trasowo-wapiennej
Oxal TKM.
 wytrzymałość na ściskanie zaprawa klasy M 5,
 stała zdolność,
 retencji wody,
 zawiera mikropory,
 łatwo urabialna,
 wysoka odporność na wykwity i przebarwienia ,
 uniwersalne stosowanie, wewnątrz i na zewnątrz,
 do murowania, tynkowania kamienia naturalnego oraz cegły ceramicznej,
 szczególnie polecany przy renowacji starego budownictwa i obiektów zabytkowych.
W przypadku występowania cegieł uszkodzonych nie nadających się do wbudowania w warstwę
elewacyjną muru, należy je wymienić na cegły ceramiczne pełne klasy 15 MPa, mrozoodporne,
rozmiarem, fakturą i kolorystycznie nawiązujące do cegieł wbudowanych.
W przypadku występowania cegieł uszkodzonych nie nadających się do wbudowania w warstwę
konstrukcyjną muru, należy je wymienić na cegły ceramiczne pełne klasy 10 MPa, rozmiarem,
nawiązujące do cegieł wbudowanych.
9.2.3.Zamurowania
Zamurowania otworów ścian wewnętrznych wykonywać z materiału o parametrach nie niższych od
tych z którego jest wykonana ściana – głównie z cegły pełnej klasy 10MPa, układanych na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy kl.5MPa. Zaleca się użycie cegły rozbiórkowej lub nowej o wymiarach
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odpowiadających cegłom wbudowanym ułożonych na zaprawie bezskurczowej Oxal TKM. Przy
wykonaniu zamurowań należy pamiętać o usunięciu wszystkich niekonstrukcyjnych elementów z
otworu, wypraw tynkarskich i powłok malarskich, wykonaniu przewiązania muru dla zapewnienia
ciągłości. W przypadku zamurowywania otworów należy upewnić się że, wykonywany fragment
zamurowywanego otworu posadowiony będzie na ścianie nośnej lub fundamentowej. Istotne jest
dokładne wypełnienie najwyżej położonej warstwy zamurowania tak aby nie pozostały wolne
przestrzenie pomiędzy zamurowaniem a istniejącym fragmentem ściany. Do ułożenia dwóch ostatnich
warstw cegieł zaleca się użycie zaprawy ekspansywnej.

9.2.4.Pręty zszywające systemu HELIFIX
Należy wykonać wzmocnienie (naprawę pęknięć liniowych) poprzez zastosowanie technologii
HELIFIX. Naprawy wykonać wg podanych poniżej schematów.
TYP A - Naprawa zniszczonych nadproży łukowych

1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w
określonych odstępach pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.
2. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb
górnej szczeliny. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe
pokrycie.
3. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 15 mm grubości) na poprzednią.
Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.
4. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny
przykrywając odkryte powierzchnie pręta.
5. Zaznaczyć usytuowanie otworów od spodu nadproża. Wywierć otwory pilotażowe o
średnicy 14 mm (w zależności od materiału ściany może być 16 mm) pod wymaganym
kątem na odpowiednią głębokość. Kąt powinien być tak dobrany aby otwory
przechodziły za dolnymi prętami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast
głębokość tak aby pręt wchodził przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym
wzmocnieniem (patrz rysunek)
6. Oczyścić otwory i spłukać wodą. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.
7. Nałożyć na pistolet końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm i pompować zaprawę
do momentu jej wypełnienia. Odpowiedniej długości CemTie wkręcić w końcówkę
pistoletu.
8. Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować zaprawę. Ciśnienie
spowoduje wypychanie pręta wraz z zaprawą. Wypełnić końcówki otworów
pozostawiając gotowymi do wykończenia.
9. Zainstalować dolne pręty HeliBar jak w punktach 2 – 4.
10. Zwilżać okresowo.
UWAGI.
Jeśli na rysunkach nie pokazano lub nie sprecyzowano inaczej przyjąć poniższe zasady:
a. głębokość szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubość tynku)
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b. jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,
c. dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie -maksymalna odległość
odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m).
d. prace wykonać po obu stronach ściany.
e. lokalizację, ilość i długość prętów wg. części graficznej.
g. pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 700 mm po
obu stronach pęknięcia lub najdalej występującej rysy w obrębie uszkodzenia muru.
TYP B - Naprawa pęknięć przy połączeniach w murach pełnych i warstwowych

1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w
określonych odstępach pionowych.
2. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.
3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond w głąb szczeliny na grubość 15 mm.
4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.
5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny
przykrywając odkryte powierzchnie pręta.
6. Zwilżać okresowo.
7. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą.
UWAGI.
Jeśli na rysunkach nie pokazano lub nie sprecyzowano inaczej przyjąć poniższe zasady:
a. głębokość szczeliny wynosi 35 –45 mm,(plus grubość tynku)
b. pionowe odstępy między kolejnymi prętami wynoszą 450 mm (6 warstw cegieł),
c. pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 700 mm po
obu stronach pęknięcia lub najdalej występującej rysy w obrębie uszkodzenia muru.
d. prace wykonać po obu stronach ściany.
e.w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar
powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu.
f. jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża ściany pręt powinien
być zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie.
g. prace wykonać po obu stronach ściany.
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TYP C - Naprawa pęknięć w murach pełnych blisko naroży

1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość
w określonych odstępach pionowych.
2. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.
3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond w głąb szczeliny.
4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.
5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny
przykrywając odkryte powierzchnie pręta.
6. Zwilżać okresowo.
7. Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając gotowym do wykończenia.
UWAGI.
Jeśli na rysunkach nie pokazano lub nie sprecyzowano inaczej przyjąć poniższe zasady:
a. głębokość szczeliny wynosi 35 mm,
b. pionowe odstępy między kolejnymi prętami wynoszą 450 mm (6 warstw cegieł),
c. pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 700 mm po
obu stronach pęknięcia lub najdalej występującej rysy w obrębie uszkodzenia muru.
d. jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien
być zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie.
e. prace wykonać po obu stronach ściany.

9.2.5. Ściągi i wieńce SCp i SCIp
W związku z zabezpieczeniem przed dalszą propagacją rys projektuje się zastosowanie kombinacji
wieńców i ściągów stalowych w poziomie +3,2 (pod konstrukcją stropu nad parterem) oraz w poziomie
+ 7,15 (pod konstrukcją stropu nad I-szym piętrem).
Wieńce stalowe wykonać na ścianach podłużnych z ceownika C140 ze stali St3S, mocowanego do
ścian zewnętrznych za pomocą prętów wklejanych Ø 20mm o długości zakotwienia Lz=200mm z
użyciem żywicy HILTI HIT-HY 200-A. Kotwy sytuować w rozstawie Smax=600mm dostosowując do
warunków lokalnych zgodnie z kartą technologiczną żywicy HILTI z wypełnieniem otworu ceownika.
Na ścianie osi nr 2 wieńce stalowe zainstalować obustronnie skręcając je śrubami M20 co 600mm.
Sposób instalowania kotew i śrub łącznikowych powinien umożliwić wypływ żywicy z otworu i pełne
uzupełnienie otworów w elemencie mocowanym.
Na wewnętrznych ścianach poprzecznych zastosować ściągi w postaci prętów 2x Ø 20mm ze stali
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18g2A. W Ściągi umieścić po obu stronach ścian.
Na zewnętrznych ścianach poprzecznych zastosować ściągi w postaci prętów 1x Ø 28mm ze stali
18g2A. W Ściągi umieścić po wewnętrznej stronie ściany.
Podwieszenie ściągów do ścian wykonać za pomocą kotew M20, zakończonych hakiem, wklejanych
na żywicę HILTI HIT-HY 200-A, usytuowanych co 1,5m.
Regulacje napięcia wstępnego dla każdej gałęzi ściągu zapewnić poprzez zastosowanie nakrętki
rzymskiej M30 lub nakrętek regulujących na blachach oporowych.
Elementy oporowe wykonać z blach grubości 20mm wzmocnionych żebrami z blachy grubości
16,0mm, ze stali St3S.
Z uwagi na występowanie murów o niskiej jakości wszelkie ingerencje w murze mogą obywać się
metodami nieudarowymi np. wiercenie wiertłem koronowym.
Po wykonaniu otworów dla osadzenia elementów oporowych należy je ustabilizować w odpowiednich
pozycjach a wolne przestrzenie pomiędzy blachami a murem wypełnić zaprawą montażową.
Wypełnienie gniazd i otworów powinno być pełne i jednolite na całej szerokości muru.
Do napinania ściągów stosować nakrętki i nakrętki napinające co najmniej klasy 8,8. Nakrętki
zabezpieczyć przed odkręceniem się poprzez zastosowanie nakrętki kontrującej.
Każdą gałąź ściągów SCp2, SCp3, SCp5, SCIp2, SCpI3, SCpI5, wstępnie naciągnąć:
siłą 5,0kN dla cięgien o średnicy 20mm przez dokręcenie nakrętek momentem o wartości 15Nm.
siłą 10,0kN dla cięgien o średnicy 28mm przez dokręcenie nakrętek momentem o wartości 37Nm.
Każdą gałąź pozostałych ściągów, wstępnie naciągnąć:
siłą 14,0kN dla cięgien o średnicy 20mm przez dokręcenie nakrętek momentem o wartości 40Nm.
siłą 27,0kN dla cięgien o średnicy 28mm przez dokręcenie nakrętek momentem o wartości 99Nm.
Wartości momentów podano dla gwintu toczonego i lekkim oliwieniem gwintu.
Elementy ściągów zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe a w przypadku
konieczności wykonania prac ślusarskich i spawalniczych na etapie montażu ściągi zabezpieczyć
poprzez malowanie .
Długości poszczególnych cięgien , wymiary blach oporowych i położenie otworów sprawdzić na
miejscu wbudowania.
9.2.6.Wzmocnienie filarka WZF-1
Wzmocnienie filarka ściany w osi nr 2 wykonać z kątowników gorącowalcowanych L80x80x6 i
płaskowników 80x8mm ze stali St3S. Po zbiciu tynku kątowniki umieszczać pionowo w każdym
narożu filarka.
Pomiędzy kątownikami umieszczonymi w narożach, pionowo umieścić dwa płaskowniki tak aby
między elementami był odstęp około 40cm. Płaskowniki poziomo sytuować na całym obwodzie filarka
co 40cm poczynając od poziomu podłogi. Płaskowniki i kątowniki połączyć poprzez spawanie
spoinami pachwinowymi a=4,0 na całym obwodzie przylegania elementów. Dodatkowo w osi
skrzyżowania się płaskowników pionowych i poziomych jako łączniki zastosować śruby M16 kl.8,8.
Śruby montować we wcześniej przygotowanych otworach za pomocą wiercenia koronowego.
Kątowniki oraz płaskowniki osadzać na zaprawę montażową CERESIT CX15.
Proponuje się zachować następującą kolejność wykonania:
 Skuć tynk w miejscach ułożenia profili stalowych,
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 Podkuć narożniki w celu lepszego osadzenia kątowników,
 Wykonać obmiar filarka i zaznaczyć położenie poszczególnych profili,
 Dociąć elementy na prawidłową długość i wykonać w nich otwory,
 Osadzić pionowe kątowniki i płaskowniki na zaprawę CERESIT CX15,
 Montować poziome płaskowniki z jednoczesnym skręcaniem śrubami i spawaniem szczepne,
 W miejscach braków uzupełnić zaprawę CERESIT CX15,
 Po związaniu zaprawy wykonać obwodowo spoiny montażowe i dokręcić śruby,
 Elementy stalowe filarka obłożyć siatką stalową i otynkować.
Rozwiązania szczegółowe elementów i połączeń w części graficznej.
9.2.7.Wykonanie i wymiana nadproży stalowych
W ramach remontu obiektu należy wymienić skorodowane nadproża drzwiowe ewentualnie wykonać
nowe. W tym celu nad otworami zamontować nadproża stalowe z dwuteowników walcowanych.
Zaprojektowano nadproża stalowe z dwuteowników IPN 140 i IPN160, ze stali St3S.
Sposób montażu nadproży wykonać ściśle wg niżej podanej technologii:
 podstemplować belki i fragmenty ścian, które wywierają naciski w obrębie montowanego
nadproża.
 Wykuć gniazda w miejscu oparcia belek i wylać poduszki betonowe o wymiarach 25x25cm i
wysokości 20cm.
 Usunąć istniejącą belkę nadproża. Nad górną krawędzią projektowanego otworu wykuć z jednej
strony bruzdę wyższą o około 4-6 cm od belki, przemyć ją mleczkiem cementowym i osadzić
w niej dwuteownik .
 Przestrzeń pomiędzy środnikiem belki a istniejącym murem wypełnić zaprawą cementową,
wkładając belkę „na wcisk” .
 Belki od góry podklinować klinami i podkładkami stalowymi wywołując wstępne naprężenie w
belce, wypełnić przestrzeń między górną stopką dźwigara a murem szybkowiążącą zaprawą
CERESIT CX15, silnie i dokładnie ubijając.
 Po stwardnieniu zaprawy wykuć bruzdę z drugiej strony i analogicznie osadzić drugi
dwuteownik.
 Na początku, końcach i w połowie długości belek przewiercić otwory, przeprowadzić przez nie
śruby M16 i ściągnąć belki. Wypełnić zaprawą gniazda podporowe.
 Piłami do cięcia muru ceglanego naciąć obustronnie pionowe krawędzie ściany w świetle
planowanego otworu.
 Po stwardnieniu zaprawy można przystąpić do ostrożnego rozebrania ściany pod nadprożem,
obserwując zachowanie się konstrukcji. Rozbiórkę prowadzić narzędziami ręcznymi w
kierunku od góry od dołu.
Całość robót należy prowadzić utrzymując stemplowania elementów konstrukcyjnych. Po wykonaniu
rozbiórki fragmentu muru w świetle projektowanego otworu można przystąpić do stopniowego
rozbierania stemplowań, w dalszym ciągu obserwując zachowanie elementów konstrukcyjnych. W
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razie objawów wskazujących na nieprawidłowości w pracy konstrukcji, należy przerwać roboty i nie
usuwając stemplowań powiadomić nadzór budowlany.
Wszystkie nadproża stalowe zabezpieczyć ogniochronnie poprzez zastosowanie otuliny z obrzutki i
tynku o łącznej minimalnej grubości min. 3,5 cm, ułożonych na siatce stalowej mocowanej do belek za
pomocą spawania.
Poziomy sytuowania nadproży wykonać zachowując istniejący wymiar otworu.
Rozwiązania szczegółowe elementów w części graficznej.
9.3. Strop
9.3.1.Wzmocnienia belek stropowych
Wzmocnienie belek stropowych realizować poprzez obustronne zastosowanie ceowników
gorącowalcowanych C220 i C180 ze stali St3S zgodnie z rysunkiem 03/K.
Ceowniki montować w równolegle do osi drewnianych belek podlegających wzmocnieniu. Ceowniki
łączyć z belkami drewnianymi śrubami M20 kl.8,8, usytuowanymi w osi poziomej przekroju belki
stropowej w rozstawie 40cm. Na ścianach murowanych w strefach podporowych, dla oparcia belek
stalowych wykonać poduszki z zaprawy montażowej CERESIT CX15.
W trakcie prac przeprowadzić impregnację istniejących belek stropowych preparatem FOBOS M4.
Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż elementów stalowych wg. dalszej części opisu.
Rozwiązania szczegółowe elementów i połączeń w części graficznej.
9.3.2.Odciążenie stropów
Odciążenie stropów wykonać poprzez:
 Usunięcia polepy glinianej z przestrzeni stropu nad pierwszym piętrem.
 Usunięcie polepy glinianej z przestrzeni stropu nad parterem.
 Usunięcia gruzu zalegającego na powierzchni stropu i polepy glinianej z przestrzeni stropu nad
poddaszem.
 Rozbiórkę murowanych ścianek działowych w pomieszczeniach 3/06 i 3/07 obciążających strop
nad parterem.
 Rozbiórkę posadzki betonowej w pomieszczeniach 3/06 i 3/07 obciążających strop nad
parterem.
W trakcie pac usunąć także deskowanie z obrzynów zastępując je płytami OSB 3 gr16,0mm oraz
przeprowadzić impregnację istniejących belek stropowych preparatem FOBOS M4.
Płyty OSB mocować do wsporników belek stropowych wkrętami galwanizowanymi Ø 4,5 co 20cm.
Natomiast wsporniki mocować do belek wkrętami Ø 6,0 co 30cm.
W miejsce polepy ułożyć izolację akustyczną i termiczną w postaci płyt lub mat z wełny mineralnej
sytuowanych na płytach OSB FIRESTOP. Płyty OSB FIRESTOP układać powłoką PYROTITE do
dołu.
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9.4. Dach
9.4.1.Remont istniejącej konstrukcji dachu bryły głównej
W zakres remontu dachu bryłu głównej:
 Wymiana zawilgoconych i zarażonych biologicznie elementów konstrukcji (murłaty i krokwi)
dachu nad klatką schodową. Wymianę należy wykonać w istniejącym gabarycie elementów
konstrukcji. Murłatę osadzić na ściane z zastosowaniem izolacji w postaci foli poliofinowej gr.
0,4mm Lu papy asfaltowej gr.3,0mm. Murłatę mocować do muru kotwami chemicznymi HILTI
HIT-HY 200-A +HAS-E M16 kl.5,8 w rozstawie 60cm. Do wzajemnego połączenia elementów
drewnianych zastosować połączenia ciesielskie. Jako deskowanie zastosować płytę OSB gr.
25mm o układzie minimum dwuprzęsłowym.
 Wymiana zniszczonego odcinka płatwi w obrębie klatki schodowej. Do wymiany przystąpić po
wcześniejszym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed utratą stateczności i zastosowaniu
podparcia montażowego elementów obciążających płatew. Wymieniany odcinek płatwi łączyć
z istniejącym za pomocą dwóch ceowników C120 o długości 59cm usytuowanych na górnej i
dolnej płaszczyźnie przekroju płatwi połączonych czteroma śrubami M16 kl.5,8.
W miejscach kontaktu elementów drewnianych z murem zastosować izolację z papy
asfaltowej gr. 3,0mm lub foli poliofinowej gr.0,4mm.
 Odtworzenie połączenia łatwi MR i klamry w ścianie szczytowej. Połączenie do stalowej klamry
wykonać za pomocą dwóch śrub M16 kl.5,8.
 Wymiana zniszczonych końcówek krokwi w obrębie klatki schodowej.
Nowe odcinki krokwi łączyć z istniejącymi za pomocą obustronnych nakładek o wymiarach
5,0x16,0cm. Nakładki i odcinki krowi zespolić poprzez zastosowanie pomiędzy nakładkami a
elementami krokwi kolczastych pierścieni wciskanych typ C dwustronnych, po dwa na każdy
odcinek krokwi.
Parametry stosowania łączników:
-średnica zewnętrzna pierścieni 75mm
-wysokość pierścieni 19,5mm
-grubość 1,25mm
-śruby łączników M16
-podkładki okrągłe 68/6mm
-rozstaw pierścieni 500mm
-minimalna odległość pierścienia do końca elementu 150mm.
 Demontaż wtórnej płatwi MR2.
 Odtworzenie połączenia słupka SD1 i miecza M1 przy ścianie w osi nr 1.
Zaleca się wymianę miecza dostosowując jego długość do warunków lokalnych.
W przypadku braku możliwości technicznych wymiany dopuszcza się zespolenie połączenia
łupka i miecza poprzez wykonanie okucia stalowego mocowanego do słupka a
umożliwiającego oparcie miecza i przeniesienie siły ściskającej, działającej w osi miecza o
wartości równej 15,0kN.
Rozwiązania szczegółowe elementów i połączeń w części graficznej.
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9.4.2.Remont dachu nad przybudówką i garażem.
Z uwagi na znaczne ugięcia płaci dachowej, uniemożliwiające odpływ wody nad przybudówką i
garażem projektuje się jego demontaż i ponowne wykonanie.
Projektuje się dach o konstrukcji krokwiowej wsparty za pośrednictwem murłat słupków i płatwi na
konstrukcji stropów i ścian przyziemia. Dach o nachyleniu 7,5% przekryty papą termozgrzewalną
podkładową gr. 3,0 i nawierzchniowa gr.5,0mm.
Murłaty płatwie i słupki z drewna litego klasy C24 o przekroju14x14cm mocować do ścian/górnej
powierzchni stropu kotwami chemicznymi HILTI HIT-HY 200-A +HAS-E M16 kl.5,8 w rozstawie 60cm.
W przypadku gdy kotwy będą musiały być lokalizowane w obrębie pustaków stropowych wcześniej
należy wybrane pustaki wypełnić betonem, umożliwiając jej poprawne zakotwienie. Zabrania się
kotwienia murłat do belek stropowych w strefach podporowych z uwagi na duże prawdopodobieństwo
jej uszkodzenia podczas wiercenia i spadek jej nośności na ścinanie.
Krokwie z drewna litego klasy C24 o przekroju 6,3x20,0cm w rozstawie podstawowym wynikającym z
formatu płyt 62,5mm.
Do wzajemnego połączenia elementów drewnianych zastosować połączenia ciesielskie. Jako
deskowanie zastosować płytę OSB gr. 25mm o układzie minimum dwuprzęsłowym.
Płyty łączyć do krokwi obwodowo wkrętami galwanizowanymi Ø 4,5 co 25,0cm.
Na łączeniu płyt pomiędzy krokwiami zastosować podkładki o grubości płyty. Podkładki z płyty OSB3
łączyć z krawędziami płyt wkrętami galwanizowanymi Ø 4,5 co 15,0cm
9.5. Monitoring
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy zainstalować system monitoringu przemieszczeń
elementów konstrukcji, głównie murów w miejscach widocznych pęknięć i rys. System powinien
składać się z kalibrowanych płytek pomiarowych-mierników rozwartości rys oraz reperów
geodezyjnych.
Odczyty powinny być prowadzone systematycznie podczas prowadzonych prac, jak i podczas
późniejszego użytkowania obiektu.
Monitoring rys i pęknięć powinien zawierać dane dotyczące:
 Układy, czyli ich rozmieszczenia i przebiegu na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych
murów.
 Rozwarcia, głębokości i długości, przesuwu jej krawędzi, punktów zakończeń.
 Zmiany, kierunków, czyli wydłużenia się istniejących i pojawienia się nowych.
 Opis warunków w jakich zostały sporządzone odczyty (temperatura powietrza zewnętrznego i
wewnętrznego, temperaturę przegród budowlanych, stan zaawansowania prac budowlanych)
Każdy punk pomiarowy powinien mieć założoną metrykę pomiarową umożliwiającą wpisanie
aktualnych odczytów oraz zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie prac budowlanych.
Ilość, rodzaj i położenie punktów pomiarowych wg. części graficznej. Sposób montażu i
zabezpieczenia mierników rozwartości rys i reperów powinien zapewniać możliwość monitorowania
obiektu w taki sposób aby mieć pełny obraz zachowywania się konstrukcji zarówno podczas prac, jaki
po ich zakończeniu. Mierniki rozwartości rys należy umieścić prostopadle do przebiegu znaczących
pęknięć w ścianach.
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9.6. Roboty rozbiórkowe
9.6.1.Szczegółowy opis czynności rozbiórkowych
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz. U. Nr 47
póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do prac demontażowych, należy we właściwy sposób zabezpieczyć obiekt, a
także pobliski teren. Teren prac należy oznakować taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało
czerwonym oraz przez umieszczenie tablic ostrzegawczych.
Obiekty ich elementy i przewody oraz urządzenia techniczne, będące w zakresie objętym rozbiórką:
 konstrukcja istniejącej wiaty,
 dach przybudówki i garażu,
 demontaż stolarki okiennej,
 rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych.
9.6.2.Rozbiórka instalacji urządzeń technicznych.
Demontaż należy prowadzić poprzez:
 odłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych od sieci
zabezpieczeniem miejsc przyłączenia,
 systematyczny demontaż w trakcie postępu rozbiórki instalacji i osprzętu wewnętrznego
(złomowanie odzyskanej stali i metali kolorowych, ewentualny odzysk materiałów do
powtórnego wykorzystania)
 usuwanie odpadów, gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się
składowania urobku na elementach konstrukcji i rusztowaniach.
Do demontażu urządzeń i elementów instalacji można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te są
nieczynne i zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji i dokonano wpisu do
dziennika rozbiórki.
W przypadku czynnych instalacji należy powiadomić służby odpowiedzialne za daną instalację
(elektryczna, gazowa, woda itp.) w celu ich zabezpieczenia.
Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich
specjalności.
9.6.3.Rozbiórka ścianek zewnętrznych
Rozbiórki ścian rozpocząć się od skucia tynku, a następnie kolejno, warstwami, od góry do poziomu
podłogi, zdejmuje się elementy, z których są wykonane. Prace wykonywać z podestów lub lekkich
przestawnych rusztowań. Materiał z rozbiórki należy usuwać etapami, aby nie zalegał na pomostach,
rusztowaniach lub stropie.
Zabrania się rozbiórki ścianek działowych przez obalanie.
9.6.4.Rozbiórka dachu
Rozbiórkę dachu przeprowadzić w następującej kolejności:
 Zdemontować rynny, rury spustowe.
 Zdemontować obróbki blacharskie.
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 Zdemontować pokrycie dachu.
 Zdemontować łaty i krokwie
 Zdemontować płatwie.
Metodę rozbiórki, kolejność uzgodnić w zależności od użytego sprzętu z kierownikiem rozbiórki i
inspektorem nadzoru.
Materiał z rozbiórki należy usuwać sukcesywnie, w miarę prowadzenia rozbiórki, aby nie zalegał na
pomostach, rusztowaniach lub stropie.
Materiału przeznaczyć do ponownego, wbudowania recyklingu lub utylizacji przez wyspecjalizowane
podmioty.
9.6.5.Rozbiórka szkieletu konstrukcji
Pławie oraz rygle oraz słupy usuwać dźwigiem, po uprzednim ich podwieszeniu i odcięciu piłami.
Słupy usuwać po uprzednim ich podwieszeniu dźwigiem za głowicę słupa i przecięciu w strefie
podporowej. Tak odspojone słupy składować tymczasowo na placu.
9.6.6.Rozbiórka posadzki i nawierzchni utwardzonych
Posadzkę betonową rozkuć młotami pneumatycznymi.
Gruz usuwać na bieżąco w miarę postępu rozkuwania posadzki.
9.6.7.Rozbiórka fundamentów
Rozbiórkę fundamentów i ścian fundamentowych w sąsiedztwie budynków sąsiednich prowadzić
metodami ręcznymi, do poziomu nie przekraczającego poziomu posadowienia fundamentów
budynków sąsiednich.
Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych lub podkopów poniżej poziomu posadowienia
sąsiednich fundamentów.
Pozostałe fundamenty obiektu usunąć poprzez ich odkopanie, rozkucie w miejscu posadowienia lub
usunięcie w całości.
Miejsca naruszonego gruntu lub po usuniętych elementach podziemnych budynku należy zasypać
piaskiem wielofrakcyjnym zagęszczając go do Is = 0,96.
9.6.8.Segregacja odpadów, transport, utylizacja
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą
być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło lub inne.
W budynku są wbudowane i były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest) wymagające
spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. Odpady azbestowe składować w
specjalnie do tego wyznaczonych składowiskach. Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i
drewno, porażone są w różnym stopniu przez korozje biologiczną i z tego powodu, praktycznie, nie
nadają się do ponownego wbudowania.
Porażone drewno może posłużyć jako materiał opałowy. Zaznaczyć jednak należy, że palenie drewna
na miejscu, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne.
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz przewieźć
samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
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czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych.

9.6.9.Uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz
tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
Miejsce po rozebranym budynku ( zagłębienie) uzupełnić ziemią oraz zagęścić uzyskując
współczynnik równy współczynnikowi naturalnego stanu gruntu Is=Id. Na całą wyrównaną
powierzchnię narzucić warstwę humusu o grubości min. 15 cm i obsiać trawą lub zastosować
naturalną nawierzchnię trawiasta z rolki.
9.6.10. Technologia i wymagania w wykonywaniu rozbiórek
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego i zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność

z projektem

robót rozbiórkowych, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją
umowy.
Sposób prowadzenia robót będzie

oparty na wymaganiach sformułowanych w

projekcie robót rozbiórkowych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
9.6.11. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy.
Zamawiający poda wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w
szczególności:
 określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planem
określającego jego granice)
 informacje o możliwościach korzystania z mediów
 drogi dojazdowe
 dokumentacje techniczną (projekt robót rozbiórkowych)
 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
9.6.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót objętych projektem. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery,
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i
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pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją projektu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu
zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących
na terenie. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz wszelkie tablice ostrzegawcze
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.
9.6.13. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych oraz podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. a nie
przeznaczonych do demontażu. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na szkicu usytuowania obiektu
dostarczonym przez zamawiającego. O zamiarze rozpoczęcia demontażu przyłączy do sieci
Wykonawca powiadomi właściciela sieci celem ich skutecznego odłączenia. Wykonawca
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność
przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma
obowiązek poinformować zarządzającego realizacją projektu o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego.
9.6.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją projektu
rozbiórki do akceptacji następujących dokumentów:
 Projekt organizacji robót. Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji
robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych robót.
Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.
 Harmonogram robót, który powinien zawierać:
-

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość

i terminowość wykonania robót.
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9.6.15. Sprzęt rozbiórkowy
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem typów oraz ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją umowy.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi harmonogramem robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu przed realizacją
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Przewidziano wykorzystanie do rozbiórki obiektu ciężkiego sprzętu mechanicznego typu:
 młot hydrauliczny
 chwytaki i gryzaki jako osprzęt do koparki,
 młoty pneumatyczne ręczne.
 ładowarki do transportu wewnętrznego.
 dźwig do demontażu wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych,
Ponadto drobny ręczny sprzęt rozbiórkowy typu:
 rynny i zsypy do gruzu,
 szlifierki kątowe z tarczami do cięcia
 spawarki acetylenowe do demontażu i cięcia elementów stalowych.
 młoty ręczne
 kilofy
 łomy
 łapy montażowe i inne.
9.6.16. Transport zewnętrzny
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na
polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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9.6.17. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
Podstawową zasadą robót rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów
konstrukcyjnych oraz demontaż elementów osadzonych wyżej.
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia.
Należy także przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia:
 Wykonać wygrodzenie placu rozbiórki z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa wymaganych
przepisami i zabezpieczenie rejonu robót wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi.
 Wykonać zabezpieczenie przejść dla pieszych i tras przejazdu (daszki barierki, wygrodzenia,
oznakowanie).
 Wyznaczyć i zabezpieczyć organizację ruchu w rejonie i na placu rozbiórki.
 Ustalić miejsca segregacji odpadów - surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych.
 Ustalić drogi transportowe i przygotowanie podejść sprzętu a w szczególności żurawi i sprzętu
transportowo załadowczego.
 Pracownicy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie prac
niebezpiecznych, w przypadku pracy na rusztowaniach i na wysokości posiadać do tego
cele niezbędne uprawnienia.
 Z uwagi na prace na wysokości pracownicy powinni mieć uprawnienia do pracy na wysokości,
posiadać inne niezbędne uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania co powinni potwierdzić
własnoręcznym podpisem.
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy sprawdzić odzież roboczą i ochronną
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcję określające
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.
 Narażeni pracownicy na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej (dotyczy
też to innych osób przebywających na terenie rozbiórki).
 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
 Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować suwnice pochyłe lub rynny
zsypowe. Suwnice powinny mieć zabezpieczenia przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
 Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi osoby postronne, zatrudnionych
pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną.
 Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem.
 Przy zakładaniu liny powinien być

użyty taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo

strącone cegły lub gruz nie spadły na pracowników.
 Przy zastosowaniu w trakcie rozbiórki lin i ciągników, stanowiska pracy ludzi i maszyn winny
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znajdować się poza zasięgiem niebezpiecznej strefy rozbiórki, długość lin winna być
trzykrotnie większa od wysokości obiektu.
 Zakładać liny w sposób bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopuścić do
 przypadkowego strącenia materiałów lub gruzu.
 Cięcie konstrukcji palnikami acetylenowymi, z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.
 Zadbać o odłączenie instalacji energetycznych z napięcia i pozostałych mediów w rejonach
rozbiórek i prac sprawiających zagrożenie i jednocześnie zadbać o ustalenie miejsc poboru
energii i wody na potrzeby rozbiórki.
 Sprawdzić ustawienia rusztowań (dot. zwłaszcza wysokich rusztowań przy wyk. prac na
wysokości w tym zabezpieczenie przejść).
 Zabezpieczyć prace na wysokości odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu i
rozprzestrzenianiem kurzu, pyłu.
 Zapewnić bezpyłowy transport gruzu z wysokości przez zamknięte kanały bezpośrednio na
środki transportu.
 Na budowie powinien być punkt pierwszej pomocy.
9.6.18. Ogólne wytyczne konstrukcyjne
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się
innego.
Zachować kolejność robót, nie dopuszczać do niekontrolowanej utraty stateczności elementów
konstrukcji.
Prowadzenie robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.
Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymać.
Gromadzenie gruzu na stropach, rusztowaniach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.
Elementy stalowe w trakcie wyburzania mogą zachować stan odkształcenia
sprężystego. Zachować szczególną ostrożność przy ich cięciu.
Spawacze winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do prac przy nośnych konstrukcjach
budowlanych.
Rozbierane elementy

żelbetowe dzielić na części o wielkości nieprzekraczającej ciężarem

nośności elementów stropowych poniżej rozbieranego elementu. Nie dopuszczać do ich
gwałtownego upadku, uderzenia w inne elementy nośne.
Obalenie ścian oraz innych części konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione, ściany należy rozbierać sposobem ręcznym, z rusztowań.
Zachować technologiczną kolejność wykonania robót rozbiórkowych.
Szczególną ostrożność

należy zachować przy rozbiórce elementów stalowych.

Zastosować bezpieczne podstemplowania, ciąć na mniejsze, odpowiednie do środków transportu
części, zachować bezpieczną kolejność rozbiórki i transportu.
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9.6.19. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie
stosowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością. Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie do utylizacji
uprawnionym podmiotom materiałów z rozbiórki szczególnie niebezpiecznych, w tym azbestu i
demontowanych pokryć papowych.
W zależności od stanu technicznego, elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży mogą
być zakwalifikowane do następujących grup:
 Materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.
 Materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania, w tym materiały
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.
Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg
rodzaju materiału i grupy. Należy dokonać oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów
pochodzących z rozbiórek.
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub
wbudowania, po oddzieleniu od nich materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, zostaną
pozbawione cech użytkowych, a następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów,
do skupu złomu itp.
Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi należy przewieźć do punku skupu.
Materiały zakwalifikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i środowiska będące przedmiotem
demontażu należy powierzyć wyspecjalizowanemu podmiotowi mającemu pozwolenia na
przetwarzanie i utylizację tych odpadów. Pozostałe wybrakowane materiały wykonawca powinien
wywieźć na składowisko. Odpady w postaci gruzu przeznaczyć do recyklingu.
9.6.20. Zasady odbioru prac rozbiórkowych
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:
 Sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórki (kwalifikacje, aktualne
badania, ubiór, sprzęt ochronny, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP)
 Sprawdzenie aktualnego stanu technicznego używanego sprzętu i maszyn.
 Przegląd istniejących elementów oraz ich wstępne zakwalifikowanie do grupy nadających się do
dalszego użycia.
 Sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzaju i grupy
 Sprawdzenie rozliczenia materiałów
 Sprawdzenie zgodności prowadzenia czynności rozbiórkowych z projektem i obowiązującymi
przepisami.
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9.6.21. Zakres i kolejność robót.
W zakres niniejszego opracowania projektu wchodzą prace, które zaleca się wykonać w następującej
kolejności :
 Przygotowanie zaplecza (pomieszczenia socjalne i skład materiałowy).
 Zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy.
 Dokonanie uzgodnień z inwestorem dotyczących poszczególnych etapów prac oraz
harmonogramu i sposobu ich prowadzenia.
 Wytyczenie stref ochronnych.
 Prace pomiarowe.
 Prace mające na celu zabezpieczenie stateczności konstrukcji podczas robót.
 Montaż monitoringu rozwartości rys i przemieszczeń.
 Wzmocnienie fundamentów.
 Wzmocnienia ścian (montaż ściągów, wykonanie iniekcji i wypełnienie pęknięć, wzmocnienie
systemem HELIFIX, wymianę nadproży, wzmocnienie filarka, zamurowania przemurowania
itp. Montaż nadproży).
 Remont konstrukcji dachu bryły głównej (wymiana uszkodzonych elementów, odtworzenie
połączeń konstrukcji).
 Odciążenie, impregnacja, wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem,
 Odciążenie, impregnacja stropu nad parterem.
 Demontaż i wykonanie konstrukcji dachu nad przybudówką oraz garażem.
 Rozbiórka wiaty.
 Rozbiórka powierzchni utwardzonych.
 Prace wykończeniowe .
 Prace odbiorowe.
W TRAKCIE ROBÓT MONTAŻOWYCH NALEŻY W KAŻDEJ FAZIE MONTAŻU ZAPEWNIĆ
STATECZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ZAKŁADAJĄC STĘŻENIA
PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE LUB STĘŻENIA MONTAŻOWE.
9.7. Zabezpieczenia elementów drewnianych
Przewiduje się zastosowanie FOBOS M-4 jako kompleksowego środka służącego do efektywnej
ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych. Środkiem należy pokryć wszystkie powierzchnie
istniejących i nowobudowanych elementów drewnianych (stropów dachu , schodów , barier).
FOBOS M-4 ma postać granulatu proszkowego barwy białożółtej, będącego mieszaniną soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne. Jest
produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia,
grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów – technicznych szkodników drewna. Nadaje
drewnu cechę niezapalności. Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji
stali. Do impregnacji stosuje się roztwory wodne preparatu.
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PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA
FOBOS M-4 należy stosować jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania 30procentowego roztworu należy stosować proporcję: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 C) mieszając, aż do jego
całkowitego rozpuszczenia. Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent –
stężenie należy dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i ilości
wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii zabezpieczanego materiału metodą
wagową (ważąc drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być
zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane należy oczyścić z
farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym
wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja FOBOSEM M-4 może być mało skuteczna.
Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu
umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z barwnikami ( do wyboru brąz i zieleń), z których
jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym. Nie należy stosować innego barwnika niż dołączony
przez producenta. Pod wpływem promieniowania słonecznego drewno w sposób naturalny traci
odcień wywołany barwnikiem kontrolnym. Stopień wybarwienia powierzchni drewna
zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia. Przed impregnacją drewno powinno być
doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji należy je ponownie
przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach do stanu
powietrzno-suchego drewna. W tym stanie drewno jest w pełni zabezpieczone i gotowe do
użytkowania i wbudowania w obiekcie .FOBOS M-4 należy stosować jako 30–procentowy roztwór
wodny. W celu przygotowania 30-procentowego roztworu należy stosować proporcję: 1kg FOBOSU
M-4 na 2,3 litra wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze
ok. 50
WYKONANIE IMPREGNACJI POPRZEZ SMAROWANIE LUB NATRYSK.
Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg
należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między kolejnymi
nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu.
Smarowanie i natryskiwanie są metodami zalecanymi do impregnacji drewna już wbudowanego. W
przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody zanurzeniowe,
choć smarowanie i natryskiwania także mogą być stosowane.
Preparat nie utrwala się w drewnie i pod wpływem długotrwałego działania opadów atmosferycznych
ulega wypłukaniu. W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po późniejszych cięciach
oraz pojawiające się wskutek przesychania drewna pęknięcia mogą ujemnie wpłynąć na ogólną
skuteczność zabezpieczenia, dlatego należy te miejsca zaimpregnować ponownie. Na drewno
zaimpregnowane FOBOSEM M-4 można nakładać środki dekoracyjne bądź powłoki wodoodporne
ogólnie dostępne, oparte na rozpuszczalnikach organicznych. Nie stosować środków
wodorozcieńczalnych.
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NORMA ZUŻYCIA PREPARATU
Impregnacja powierzchniowa:
0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna (ok. 0,6 decymetra sześciennego 30% roztworu)
Impregnacja wgłębna:
40 kg preparatu na 1 metr sześcienny drewna.
Wszystkie elementy drewniane wykończone poprzez heblowanie (schody poręcze i bariery) należy
dodatkowo pokryć impregnatem rozpuszczalnikowym Pinjasol Colour będący częścią systemu trudno
zapalnego. Ideą tego pomysłu jest ochrona i dekoracja wszelkiego typu architektury drewnianej
narażonej na działanie czynników atmosferycznych. System został sklasyfikowany wg normy PN-B02874:1996 jako trudno zapalny.
Środkiem nadającym drewnu cechy trudnopalności jest produkt ZCH Luboń – FOBOS M-4, natomiast
impregnat rozpuszczalnikowy - PINJASOL COLOUR- zabezpiecza substancje trudnopalne zawarte w
Fobosie przed wymywaniem oraz chroni i dekoruje drewno.
PINJASOL COLOUR jest głęboko penetrującym i skutecznym preparatem charakteryzujący się
optymalną zawartością środków przeciw pleśniowych i przeciwgnilnych. Łatwo wnika w drewno i
trwale się z nim wiąże. Posiada też bardzo dobre właściwości hydrofobowe, chroniące drewno przed
czynnikami atmosferycznymi. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw.

9.8. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Jeżeli nie jest wskazane inaczej elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zastosowanie powłok
malarskich według niżej wymienionego schematu.
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10. Wytyczne bhp
Szczegółowe informacje powinny znajdować się w planie BiOZ sporządzonym prze kierownika
budowy /robót.
11. Uwagi końcowe.


W trakcie prac przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano - montażowych tom I i III .



Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie .
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .



Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i żelbetowe
. Wymagania techniczne .



Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory . Rodzaj wibratorów i sposób
wibrowania Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie .



Konstrukcję stalową wykonać zgodnie z PN-B-06200:2000 konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
sposób przygotowania elementów do spawania, kolejność i kierunek układania spoin, rodzaj
użytych materiałów spawalniczych oraz nastawy urządzenia spawalniczego wg. projektu
technologii spawania sporządzonego przez uprawnionego technologa spawalnictwa.

 W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie
niezwłocznie powiadomić projektanta .


Przed przystąpieniem do budowy obiektu należy sporządzić projekty tecnologiczne,
sporządzone przez uprawnionych projektantów.

 W trakcie robót montażowych należy w każdej fazie montażu zapewnić stateczność
poszczególnych elementów konstrukcji zakładając stężenia przewidziane w projekcie
lub stężenia montażowe.


Przy doborze wykonawcy zastosować kryterium doświadczenia w robotach konstrukcyjnych
remontowych.



Autorzy opracowania pragną zwrócić uwagę, że obiekt mógł być wielokrotnie modernizowany,
nie możliwości wglądu do dokumentacji archiwalnej ,dostęp do niektórych miejsc konstrukcji
powiązanych z przebudową jest na dzień dzisiejszy niemożliwy ze względu na bieżącą
eksploatację, Pewne założenia projektowe zastosowane w niniejszym opracowaniu opierają
się na zasadach sztuki budowlanej i doświadczeniu autorów opracowania. W trakcie realizacji
przebudowy powinny one być weryfikowane w współpracy pomiędzy wykonawcą i nadzorem
budowy oraz nadzorem projektowym.
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II. OBLICZENIA STATYCZNO- WYTRZYMAŁOŚCIOWE
W niniejszym opracowania przeprowadza się analizę obliczeniową dla nowo projektowanych lub
wzmacnianych elementów konstrukcji.
1. Przyjęte założenia do obliczeń statycznych.
Przy projektowaniu elementów konstrukcyjnych do zestawienia obciążeń przyjęto :
1.1. Obciążenia
W analizie elementów konstrukcyjnych do zestawienia obciążeń przyjęto:
 Obciążenie użytkowe przestrzeni nieużytkowych

0,5 KN/m2

 Obciążenie użytkowe poddasza z dostępem do klatki schodowej 1,2 KN/m2
 Obciążenie użytkowe pomieszczeń technicznych telekomunikacji 3,0 KN/m2
 Obciążenie użytkowe pomieszczenia obsługi klienta

3,0 KN/m2

 Obciążenie użytkowe biegów schodowych

4,0 KN/m2

 Obciążenie użytkowe przestrzeni komunikacyjnych

2,5 KN/m2

 Obciążenie użytkowe pomieszczeń biurowych i innych

2,0 KN/m2

Obciążenia klimatyczne dla dachu o nachyleniu połaci 38 stopni:

Śnieg SN1
Qk = 0,9 kN/m2 · 0,8 · ( 60 - 38 ) / 30 = 0,53 kN/m2.
Qo = 0,80 kN/m2,
f = 1,50.
Śnieg SN2
Qk = 0,7 kN/m2 · 1,2 · ( 60 - 38 ) / 30 = 0,62 kN/m2.
Qo = 0,93 kN/m2,
f = 1,50.
Wiatr W1 połać nawietrzna
Qk = 0,3 kN/m2 · 1,08 · ( - 0,09 - 0,00 ) · 1,8 = -0,05 kN/m2.
Qo = -0,08 kN/m2,
f = 1,50.
Wiatr W1 połać zawietrzna
Qk = 0,3 kN/m2 · 1,08 · ( - 0,40 - 0,00 ) · 1,8 = -0,23 kN/m2.
Qo = -0,35 kN/m2,
f = 1,50.
Wiatr W2 połać nawietrzna
Qk = 0,3 kN/m2 · 1,08 · ( 0,37 - 0,00 ) · 1,8 = 0,22 kN/m2.
Qo = 0,33 kN/m2,
f = 1,50.
Wiatr W2 połać zawietrzna
Qk = 0,3 kN/m2 · 1,08 · ( - 0,40 - 0,00 ) · 1,8 = -0,23 kN/m2.
2

Qo = -0,35 kN/m , f = 1,50.

1.2. Schematy statyczne.
Nie zakłada się zmiany schematów statycznych w stosunku do istniejących a załoazonych w
ekspertyzie.
Dach bryły głównej drewniany o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej.
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Stropy nad parterem (P) i pierwszym piętrem (IP) z belkowe bali drewnianych o schemacie belki
wolnopodpartej.
Strop nad piwnicą (PW) w postaci łukowych sklepień murowanych wsparty głównie na ścianach
poprzecznych piwnicy.
Podciągi stalowe jednoprzęsłowe wolnopodparte.
Nadproża jednoprzęsłowe łukowe ceglane lub przesklepione belkami stalowymi.
Nadproża stalowe jako belki wolnopodparte jednoprzęsłowe.
Dach nad przybudówką i garażem krokwiowy:
-krokwie jako belki jednoprzęsłowe wolnopodparte,
-płatwie jako belki ciągłe minimum dwuprzęsłowe.
2. Obliczenia statyczno- wytrzymałościowe (wyciąg)
2.1. Wzmocnienie posadowienia
W analizie przedstawiono obliczenia przeprowadzone dla przekrojów reprezentatywnych.
Obliczenia wzmocnienia fundamentów istniejącego budynku wykonano wg PN–81/B–03020, jak dla
posadowienia bezpośredniego na zastępczych ławach fundamentowych wykształconych na
głębokości podstaw kolumn iniekcyjnych. Nośność pobocznicy kolumn poniżej docelowego dna
wykopu lub gruntu nienośnego stanowi dodatkowy zapas bezpieczeństwa.
Ze względu na występowanie w podłożu części organicznych kolumny iniekcyjne należy zbroić
stalową rurą grubościenną. Przekrój rury należy określić w projekcie wykonawczym w zależności od
możliwości technicznych wykonania przewiertów.
Projektując wzmocnienie istniejących fundamentów za pomocą kolumn iniekcyjnych wykorzystano
wartości obciążeń fundamentów przedstawione na rys 01/K. Wartości obciążeń podzielono na dwie
grupy obciążeniowe dla których przeprowadzono obliczenia. Maksymalna wartość obliczeniowa
obciążeń przypadających na 1 mb fundamentu w podstawie istniejących ław fundamentowych
przewidzianych do wzmocnienia wynosi:
dla grupy nr 1: Nr1= 111,1
dla grupy nr 2: Nr2= 179,7

kN/mb =>
kN/mb =>

przyjęto szer. ławy zastępczej B=0,7m
przyjęto szer. ławy zastępczej B=1,0m

gdzie: Nr - maksymalne obciążenie obliczeniowe w spodzie ław fundamentowych przewidzianych do
wzmocnienia.
Do wartości obliczeniowej obciążenia przypadającego na 1 mb w podstawie istniejących ław
fundamentowych dodano ciężar fundamentu zastępczego wytworzonego z kolumn iniekcyjnych „jet
grouting” równy, co do wartości ich ciężarowi zgodnie z przedstawionymi poniżej obliczeniami:
Nr,f = Nr + Nf
Nfi – maksymalny ciężar zastępczej ławy fundamentowej przypadający na 1 mb.
Nfi= Bśr * Di * γb * γf
Nf,max = 83,6kN/m
Bśr – przyjęta średnia szerokość fundamentu zastępczego

-

1,0m

Di – głębokość posadowienia fundamentu zastępczego

-

4,0m

D0- głębokość posadowienia ław istniejących

-

0,4m

γb – ciężar gruntobetonu

-

19 kN/m3
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γf – współczynnik bezpieczeństwa

-

1,1

Do dalszych obliczeń przyjęto:
Nr,f,max = 263,3kN/m
Obliczenia składowej pionowej oporu granicznego podłoża przeprowadzono dla odcinka 1 m ławy przy
użyciu oprogramowania komputerowego. Jako nośność fundamentu zastępczego przyjęto nośność
pod jego podstawą. Wyniki dla obliczeń wzmocnienia przedstawiono poniżej.
Nośność pod podstawą fundamentu zastępczego określono przy następujących założeniach:
B = 1,0 m - szer. zastępcza ławy
Dmin = 4,4 m –minimalna głębokość projektowanego posadowienia (poniżej poz. Posadzki piwnicy).
Lmin= 4,0 m – minimalna długość kolumn
Lfund= 10,0m - długość ławy fundamentowej
Dla tak prowadzonych obliczeń warunek nośności pod podstawa fundamentu obliczona zgodnie z PN81/B-03020 przedstawia się następująco:
Nr,f = 2665,37 kN < m·QfNB = 0,81·6397,71 = 5182,14 kN.
Wniosek: warunek nośności jest spełniony.
Długość kolumn L musi spełniać dwa warunki:
I. nie może być mniejsza, niż zakładana w projekcie (Lmin=4,0 m), gwarantując uzyskanie minimalnej
głębokości posadowienia Dmin.
II. musi zapewniać zagłębienie na głębokość min. 2,0 m w warstwę gruntów nie spoistych w stanie
średnio-zagęszczonym ID=0,5 (warstwa IV i V).
Zmniejszenie projektowanego poziomu posadowienia Dmin, wymaga akceptacji autorów niniejszego
opracowania.
5.3. Nośność wewnętrzna zeskalonego gruntu
Nośność wewnętrzną gruntu zeskalonego z wykorzystaniem kolumn iniekcyjnych wyznaczono jak dla
betonowych elementów ściskanych wg metody uproszczonej zgodnie z PN–B–03264:2002.
- dla istniejących warunków gruntowych przyjęto tworzywo kolumny z gruntobetonu o parametrach:
fcd=3,0 MPa – wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie w elementach niezbrojonych po 28
dniach,
- dla zeskalonego gruntu przyjęto przekrój zastępczy o polu powierzchni równym przekroju jednej
kolumny o średnicy Ø60,0cm ustawionych w rozstawie Lmax* = 1,20 m,
- nośność kolumny zeskalonego gruntu oblicza się ze wzoru:
Nrd = φ * ψ * fcd * Amin = 534 kN
gdzie: Amin - minimalne pole przekroju kolumny iniekcyjnej „jet grouting”
φ=0,9 zgodnie z tab.10-PN-B-03264
ψ=0,7 wspołczynnik bezpieczeństwa związany ze stosowaną technologią formowania kolumn
- maksymalne obliczeniowe obciążenie przypadające na 1,2 mb fundamentu zastępczego wynosi:
Nsd = 315,96 kN
Warunek obliczeniowy:
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Nsd ≤ Nrd = φ * ψ * fcd * Amin
Nsd = 315,96 kN ≤ Nrd = 534 kN
warunek nośności spełniony
2.2. Wzmocnienie belki stropowej WZS-1
Pręt nr 26
PN-90/B-03200 (Stal_3d v. 3.51 licencja nr 6663)
Zadanie: DACH PROJEKT.rm3 Przekrój: 10 - 2 U 220
Klasa przekroju: 4.
Naprężenia (Osłabienia otworami):
ec =  / ot +  = 1,28 / 1,000 + 174,91 = 176,19 < 215 MPa
MPa
 ey =  / ov = 0,02 / 1,000 = 0,02 < 124,70 = 0.58×215 MPa
 ex =  / ov = 4,31 / 1,000 = 4,31 < 124,70 = 0.58×215 MPa

 2e  3  2e  176,19² + 3×0,00² = 176,19 < 215 MPa
Nośność elementów rozciąganych:
N = 9,61 < 1608,2 = NRt
Nośność przekroju na ścinanie
- ścinanie wzdłuż osi Y:
- ścinanie wzdłuż osi X:

V = 1,82 < 443,08 = VR
V = 51,73 < 493,81 = VR

Nośność przekroju na zginanie:

N
0,11
85,42
 Mx + My = 9,61 +
= 0,820 < 1
+
N Rt L MRx MRy 1608,2 1,000×83,69 105,15
Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

N
 Mx  My  9,61 + 0,11 + 85,42 = 0,820 < 1
N Rt MRx , V MRy , V 1608,2 83,69 105,15
Nośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem siły osiowej:
- dla ścinania wzdłuż osi X:
V = 17,05 < 493,8 = 493,81× 1 - (9,61/1608,2)²  VR 1  N / N R 2  VR , N
- dla ścinania wzdłuż osi Y:
V = 0,06 < 443,08 = 443,08× 1 - (9,61/1608,2)² VR 1  N / N R 2  VR , N
Nośność środnika pod obciążeniem skupionym
P = 25,87 < 435,48 = PR,W
Złożony stan środnika

(

Nw
Mw
P 2
Nw
Mw P
V


)  3 p (

)
 ( )2 
NRw MRw PRc
NRw MRw PRc
VR

2,12
5,85 20,74 2
2,12
5,85 20,74
24,43 2
(328,91
+
+
) - 3×1,000× ( 328,91
+
)×
+(
)
9,32 409,1
9,32 409,1
493,81

= 0,375 < 1

Nośność przewiązek
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Przewiązki równoległe do osi Y:
VQ = 48,26 < 134,68 = VR

MQ = 4,41 < 5,16 = MR

τ = 101,31 < 193,50 = α ┴ fd

Stan graniczny użytkowania:
Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:
amax = 0,0 < 25,6 = agr
Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą:
amax = 22,4 < 32,0 = agr
2.3. Krokiew nad przybudówką KP

RM_Win v. 11.66

licencja nr 6663

NAZWA: KROKIEW GARAŻU 0,625M

PRZEKROJE PRĘTÓW:

1

0,300

1

V=4,200
H=0,300

4,200

PRĘTY UKŁADU:
Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - cięgno

-----------------------------------------------------------------Pręt: Typ: A: B:
Lx[m]:
Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój:
-----------------------------------------------------------------1
00
0
1
4,200
-0,300
4,211 1,000
1 B 200x63
------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

1,13

1,13

0,30

1

0,30
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OBCIĄŻENIA:
([kN],[kNm],[kN/m])
-----------------------------------------------------------------Pręt: Rodzaj:
Kąt:
P1(Tg):
P2(Td):
a[m]:
b[m]:
-----------------------------------------------------------------Grupa: CW "Ciężar własny"
Stałe
f= 1,10
Grupa: A "POKRYCIE"
1
Liniowe
-4,1

0,30

Stałe
0,30

f= 1,20
0,00
4,21

Grupa: B "ŚNIEG"
Zmienne
f= 1,50
1
Liniowe-Y
0,0
1,13
1,13
0,00
4,21
-----------------------------------------------------------------==================================================================
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzędu
RM_Win v. 11.66 licencja nr 6663
==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
-----------------------------------------------------------------Grupa:
Znaczenie:
f:
d:
-----------------------------------------------------------------CW-"Ciężar własny"
Stałe
1,10
A -"POKRYCIE"
Stałe
1,20
B -"ŚNIEG"
Zmienne
1 1,50
0,00
------------------------------------------------------------------

SIŁY PRZEKROJOWE:

T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW AB

-----------------------------------------------------------------Pręt:
x/L:
x[m]:
M[kNm]:
Q[kN]:
N[kN]:
-----------------------------------------------------------------1

0,00
0,000
0,00
4,41
0,21
0,50
2,105
4,65*
0,00
-0,05
1,00
4,211
0,00
-4,41
-0,32
-----------------------------------------------------------------* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

0,11

1

2

4,42

4,43
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REAKCJE PODPOROWE:

T.I rzędu

Obciążenia obl.: CW AB

-----------------------------------------------------------------Węzeł:
H[kN]:
V[kN]:
Wypadkowa[kN]:
M[kNm]:
-----------------------------------------------------------------1
0,11
4,42
4,42
2
0,00
4,43
4,43
------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:

T.I rzędu

Obciążenia char.: CW AB

-----------------------------------------------------------------Węzeł:
H[kN]:
V[kN]:
Wypadkowa[kN]:
M[kNm]:
-----------------------------------------------------------------1
0,09
3,10
3,10
2
0,00
3,11
3,11
------------------------------------------------------------------

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.5 licencja nr 6663

Pręt nr 1
Zadanie KROKIEW GARAŻU 0,625M

y

Y

200

Z

4,41

A
B

z

-4,41
63

4,65

Sprawdzenie nośności pręta nr 1
Nośność na rozciąganie
Wyniki dla xa=0,00 m; xb=4,21 m, przy obciążeniach „CW AB ”.
Pole powierzchni przekroju netto An = 126,00 cm2.
σ t,0,d = N / An = 0,21 / 126,00 ×10 = 0,02 < 9,69 = f t,0,d
Nośność na ściskanie
Wyniki dla xa=4,21 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „CW AB ”.
Nośność na ściskanie:
σ c,0,d = N / Ad = 0,32 / 126,00 ×10 = 0,03 < 0,90 = 0,062×14,54 = k c f c,0,d
Ściskanie ze zginaniem dla xa=2,11 m; xb=2,11 m, przy obciążeniach „CW AB ”:
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 c , 0, d
k c , y f c , 0, d
 c,0 ,d
k c , z f c , 0, d

 km


 m , z ,d
f m, z ,d

 m , z ,d
f m , z ,d



 km

 m , y ,d
f m, y ,d
 m, y ,d
f m , y ,d



0,00
0,00 11,07
= 0,667 < 1
+ 0,7×
+
0,541×14,54
16,62 16,62



0,00
0,00
11,07
= 0,471 < 1
+
+ 0,7×
0,062×14,54 16,62
16,62

Nośność na zginanie
Wyniki dla xa=2,11 m; xb=2,11 m, przy obciążeniach „CW AB ”.
Warunek stateczności:
σ m,d = M / W = 4,65 / 420,00 ×103 = 11,07 < 15,77 = 0,949×16,62 = k crit f m,d
Nośność dla xa=1,63 m; xb=2,58 m, przy obciążeniach „CW AB ”:
 t , 0, d  m , y , d


 k m m , z ,d  0,00 + 10,50 + 0,7× 0,00 = 0,632 < 1
f t , 0, d
f m , y ,d
f m , z ,d 9,69 16,62
16,62
 t , 0, d
f t , 0, d

 km

 m, y ,d
f m , y ,d



 m , z ,d
f m, z ,d

 0,00 + 0,7×10,50 + 0,00 = 0,442 < 1
9,69

16,62

16,62

Nośność ze ściskaniem dla xa=2,11 m; xb=2,11 m, przy obciążeniach „CW AB ”:
 2c, 0,d
f c2,0,d
 2c, 0,d
f c2,0,d



 m, y ,d
f m , y ,d

 km

 km

 m, y ,d
f m , y ,d



 m , z ,d
f m , z ,d
 m , z ,d
f m, z ,d

 0,00² + 11,07 + 0,7× 0,00 = 0,666 < 1
14,54²

16,62

16,62

 0,00² + 0,7×11,07 + 0,00 = 0,466 < 1
14,54²

16,62

16,62

Nośność na ścinanie
Wyniki dla xa=4,21 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „CW AB ”.
Warunek nośności
τd =

 2z ,d   2y ,d = 0,53² + 0,00² = 0,53 < 1,73 = 1,000×1,73 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania
Wyniki dla xa=2,11 m; xb=2,11 m, przy obciążeniach „CW AB”.
u z,fin = -5,0 + -9,9 = 14,9 < 21,1 = u net,fin

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Tomasz

Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń nr LBS/0076/PWOK/09
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PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

branża: KONSTRUKCJA

RZUT PIWNICY I
STROPU NAD PIWNICĄ
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza:
adres:

P.W.

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

branża: KONSTRUKCJA

RZUT PARTERU I STROPU
NAD PARTEREM
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza:
adres:

P.W.

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

branża: KONSTRUKCJA

RZUT I-go PIETRA I
STROPU NAD PIĘREM
RZUT DACHU NAD
PRZYBUÓWKĄ I WIATĄ
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

H 241cm

10x10

10x10

10x10

10x10

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
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ul. D.Muśnickiego 17
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P.W.

umowa nr: NNI-9 / 2018

branża: KONSTRUKCJA

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

RZUT PODDASZA
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.
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e-mail:tom_bach@tlen.pl
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faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

branża: KONSTRUKCJA

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.
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e-mail:tom_bach@tlen.pl
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faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

branża: KONSTRUKCJA

ELEWACJA WSCHODNIA
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
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SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:
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uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
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data, podpis
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20.12.2017
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uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
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data, podpis
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20.12.2017
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Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

branża: KONSTRUKCJA

ŚCIĄG SCp 6, SCIp 6

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

branża: KONSTRUKCJA

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

ŚCIĄG SCp 7, SCIp 7

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

branża: KONSTRUKCJA

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

ŚCIĄG SCp 8, SCIp 8
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

branża: KONSTRUKCJA

ŚCIĄG SCp 9, SCIp 9

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

branża: KONSTRUKCJA

WYMIANA KOŃCA KROKWI
WZD-3, WZD-2
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

branża: KONSTRUKCJA

WYMIANA PŁATWI WZD-2
OPARCIE PŁATWI NA MURZE
WZD-4
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

branża: KONSTRUKCJA

WZMOCNIENIE BELKI
STROPOWEJ WZS-1, WZS-2
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

branża: KONSTRUKCJA

NADPROŻA NS1, NS2, NS3
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

branża: KONSTRUKCJA

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Bach

SPRAWDZIŁ, RZECZOZNAWCA :

inż. Stanisław Bach

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr
LBS/0076/PWOK/09
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcji
nr 7/75.
Rzeczoznawca w specjalności konstrukcje i roboty
wykończeniowe nr 1930 z dnia 1986.05.07

WZMOCNIENIE FILARKA WZF-1
data, podpis

skala:

20.12.2017
data, podpis

20.12.2017

Nr rys.:

STRONA NR:

OBIEKT:

WYKAZ STALI NR:
POZYCJA

LICZBA

NR

[szt.]

PRZEDMIOT

SCp 1, SCIp 1

element:

1

UP ZBĄSZYŃ

do rys.nr:

DŁUGOŚĆ

CIĘŻAR
JEDN.

CIĘŻAR 1
SZT.

CIĘŻAR
CAŁKOWITY

[m]

[kG/m]

[kG]

[kG]

ciężar 1szt.

157,9

[kG]

szt.

315,8

[kG]

szt.
ciężar

2
2

MATERIAŁ

UWAGI:

1

2

BL 250x20

0,350

39,300

13,76

27,51

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f30 szt.4

2

4

0,310

6,28

1,95

7,79

St3SX

NAKRĘTKI M27 kl.8,8 szt.4

3

1

BL 50X16
PRĘT Ø 28

2,380

4,83

11,50

11,50

18G2

4

2

16,00

35,49

70,98

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.20

1

C 140
PRĘT Ø 28

2,218

5

2,950

4,83

14,25

14,25

18G2

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.20

6

1

PRĘT Ø 28

4,130

4,83

19,95

19,95

18G2

7

8

PRĘT Ø 20

0,300

2,47

0,74

5,93

18G2

0,00

0,00

ciężar 1szt.

118,2

[kG]

szt.

118,2

[kG]

SCp 2, SCp 5

element:

szt.
ciężar

1
1

1

1

BL 250x20

0,470

39,300

18,47

18,47

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.12

2

2

0,430

6,28

2,70

5,40

St3SX

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.12

3

4

BL 50X16
PRĘT Ø 20

6,920

2,47

17,09

68,37

18G2

4

1

BL 250x20

0,510

39,30

20,04

20,04

St3SX

5

2

BL 50X16

0,470

6,28

2,95

5,90

St3SX

0,00

0,00

ciężar 1szt.

112,0

[kG]

szt.

112,0

[kG]

SCIp 2, SCIp 5

element:

szt.
ciężar

1
1

St3SX

1

1

BL 250x20

0,470

39,300

18,47

18,47

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.12

2

2

0,430

6,28

2,70

5,40

St3SX

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.12

3

4

BL 50X16
PRĘT Ø 20

6,920

2,47

17,09

68,37

18G2

4

1

BL 250x20

0,390

39,30

15,33

15,33

St3SX

5

2

BL 50X16

0,350

6,28

2,20

4,40

St3SX

0,00

0,00

St3SX

ciężar 1szt.

114,6

[kG]

szt.

114,6

[kG]

SCp 3

element:

szt.
ciężar

1
1

1

2

BL 250x20

0,510

39,300

20,04

40,09

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.8

2

4

BL 50X16

0,470

6,28

2,95

11,81

St3SX

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.8

3

2

PRĘT Ø 20

11,340

2,47

28,01

56,02

18G2

4

10

PRĘT Ø 20

0,270

2,47

0,67

6,67

18G2

0,00

0,00

SCIp 3

element:

szt.
ciężar

1
1

ciężar 1szt.

114,6

[kG]

szt.

114,6

[kG]

1

2

BL 250x20

0,510

39,300

20,04

40,09

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.8

2

4

BL 50X16

0,470

6,28

2,95

11,81

St3SX

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.8

3

2

PRĘT Ø 20

11,340

2,47

28,01

56,02

18G2

4

10

PRĘT Ø 20

0,270

2,47

0,67

6,67

18G2

0,00

0,00

St3S

SCp 4, SCIp 4

element:

szt.

2
2

ciężar 1szt.

107,9

[kG]

szt.

215,8

[kG]

1

2

BL 250x20

0,448

39,300

17,61

35,21

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.4

2

4

BL 50X16

0,518

6,28

3,25

13,01

St3SX

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.4

3

2

PRĘT Ø 20

11,400

2,47

28,16

56,32

18G2

4

5

PRĘT Ø 20

0,270

2,47

0,67

3,33

18G2

0,00

0,00

ciężar 1szt.

323,7

[kG]

szt.

647,4

[kG]

SCp 6, SCIp 6

element:

szt.

2
2

St3S

1

2

BL 250x20

0,350

39,300

13,76

27,51

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f30 szt.4

2

4

BL 50X16

0,310

6,28

1,95

7,79

St3SX

NAKRĘTKI M27 kl.8,8 szt.4

3

2

PRĘT Ø 28

0,800

4,83

3,86

7,73

18G2

4

1

C140

14,100

16,00

225,60

225,60

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.46

5

2

BL 250x20

0,488

39,30

19,18

38,36

St3SX

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.46

6

4

BL 50X16

0,518

6,28

3,25

13,01

St3SX

7

5

PRĘT Ø 20

0,300

2,47

0,74

3,71

18G2

0,00

0,00

St3S

SCp 7, SCIp 7

element:

szt.

2
2

ciężar 1szt.

384,1

[kG]

szt.

768,2

[kG]

1

2

BL 250x20

0,600

39,300

23,58

47,16

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.72

2

4

BL 50X16

0,560

6,28

3,52

14,07

St3SX

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.72

3

2

PRĘT Ø 20

2,950

2,47

7,29

14,57

18G2

4

1

C140

9,120

16,00

145,92

145,92

St3SX

5

2

PRĘT Ø 20

1,010

2,47

2,49

4,99

18G2

6

1

C140

2,200

16,00

35,20

35,20

St3SX

7

4

PRĘT Ø 20

0,965

2,47

2,38

9,53

18G2

8

17

PRĘT Ø 20

0,560

2,47

1,38

23,51

18G2

9

1

C140

5,570

16,00

89,12

89,12

St3SX

0,00

0,00

razem ciężar elementów:
dodatek na spoiny i ścięcia 1,8%:

RAZEM :

2406,4
43,3

2449,7 [kG]

STRONA NR:

OBIEKT:

WYKAZ STALI NR:
POZYCJA

LICZBA

NR

[szt.]

PRZEDMIOT

SCp 8, SCIp 8

element:

1

UP ZBĄSZYŃ

do rys.nr:

DŁUGOŚĆ

CIĘŻAR
JEDN.

CIĘŻAR 1
SZT.

CIĘŻAR
CAŁKOWITY

[m]

[kG/m]

[kG]

[kG]

ciężar 1szt.

429,4

[kG]

szt.

858,8

[kG]

szt.
ciężar

2
2

MATERIAŁ

UWAGI:

BL 300x20
PRĘT Ø 28

0,300

47,100

14,13

14,13

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f30 szt.4

0,900

4,83

4,35

4,35

St3SX

NAKRĘTKI M27 kl.8,8 szt.4

10,930

16,00

174,88

349,76

18G2

1

C 140
PRĘT Ø 28

0,800

4,83

3,86

3,86

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.36

2

BL 250x20

0,488

39,30

19,18

38,36

18G2

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.36

6

4

0,518

6,28

3,25

13,01

18G2

7

8

BL 50x16
PRĘT Ø 20

0,300

2,47

0,74

5,93

18G2

0,00

0,00

ciężar 1szt.

45,6

[kG]

szt.

91,1

[kG]

1

1

2

1

3

2

4
5

SCp 9, SCI p 9

element:

szt.
ciężar

1

2

7

2

BL 300x20
PRĘT Ø 20

WZD-3, WZD-2

element:

0,300

47,100

14,13

28,26

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.4

3,500

2,47

8,65

17,29

St3SX

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.4

0,00

0,00

ciężar 1szt.

8,6

[kG]

szt.

8,6

[kG]

szt.
ciężar

7

10

PRĘT GWINTOWANY Ø 20

WZD-2, WZD-4

element:

2
2

0,350

szt.
ciężar

1
1
2,47

1
1

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.20

0,86

8,65

0,00

0,00

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.20

0,00

0,00

PIERSCIEŃ GEKA TYP D szt.14

0,00

0,00

ciężar 1szt.

23,5

[kG]

szt.

23,5

[kG]

St3SX

1

2

C 140

0,500

16,00

8,00

16,00

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f18 szt.12

2

8

PRĘT Ø 16

0,300

1,56

0,47

3,74

St3SX

NAKRĘTKI M16 kl.8,8 szt.12

3

8

PRĘT Ø 16

0,300

1,56

0,47

3,74

18G2

0,00

0,00

WZS-1

element:

szt.
ciężar

3
3

ciężar 1szt.

szt.

395,1

[kG]

1185,4

[kG]

1

2

C200

6,470

29,400

190,22

380,44

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f22 szt.34

2

17

PRĘT Ø 20

0,350

2,47

0,86

14,70

St3SX

NAKRĘTKI M20 kl.8,8 szt.34

0,00

0,00

St3S

WZS-2

element:

szt.

1
1

ciężar 1szt.

292,6

[kG]

szt.

292,6

[kG]

1

2

C180

6,470

22,000

142,34

284,68

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f18 szt.34

2

17

PRĘT Ø 16

0,300

1,56

0,47

7,96

St3SX

NAKRĘTKI M16 kl.8,8 szt.34

0,00

0,00

St3S

NS1, NS2, NS3

element:

szt.

2
2

ciężar 1szt.

170,3

[kG]

szt.

340,6

[kG]

1

2

IPN 160

1,200

17,900

21,48

42,96

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f18 szt.18

2

3

PRĘT Ø 16

0,380

1,56

0,59

1,78

St3SX

NAKRĘTKI M16 kl.8,8 szt.18

1

3

IPN 140

1,400

14,40

20,16

60,48

18G2

2

3

PRĘT Ø 16

0,490

1,56

0,76

2,29

St3SX

1

3

IPN 140

1,400

14,40

20,16

60,48

St3SX

2

3

PRĘT Ø 16

0,490

1,56

0,76

2,29

St3SX

0,00

0,00

18G2

0,00

0,00

St3S

SCp 7, SCIp 7

element:

szt.

1
1

ciężar 1szt.

308,5

[kG]

szt.

308,5

[kG]

1

6

L80X80X6

3,290

7,340

24,15

144,89

St3SX

PODKŁDAKI DO STALI f18 szt.36

2

3

BL 80x8

3,290

5,02

16,52

49,55

St3SX

NAKRĘTKI M16 kl.8,8 szt.36

3

9

BL 80x6

0,290

3,77

1,09

9,84

18G2

4

9

BL 80x6

0,430

3,77

1,62

14,59

St3SX

5

9

BL 80x6

0,785

3,77

2,96

26,64

18G2

6

9

BL 80x6

1,160

3,77

4,37

39,36

St3SX

7

9

BL 80x6

0,305

3,77

1,15

10,35

18G2

8

9

PRĘT Ø 16

0,550

1,56

0,86

7,72

18G2

9

9

PRĘT Ø 16

0,400

1,56

0,62

5,62

St3SX

0,00

0,00

dodatek na spoiny i ścięcia 1,8%:

3109,2
56,0

RAZEM :

3165,1

razem ciężar elementów:

[kG]

