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OPIS TECHNICZNY
1.

DANE OGÓLNE

Opis techniczny sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
(wg PN-ISO 9836:1997):
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
Kąt nachylenia połaci dachowej
Wysokość budynku
Wysokość górnej krawędzi
elewacji wejściowej
szerokość budynku
długość budynku

2.

-

ok. 195,00m2
ok.450,00 m2
38o i 82o
15,80 m
10,30 m
13,6 m
16,7 m

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Forma i funkcja obiektu
Budynek objęty opracowaniem to Muzeum Ziemi Pałuckiej wybudowany w roku 1906. Jest to
budynek podpiwniczony, piętrowy ze strychem. Bryła budynku zwarta. Wejście główne od
strony wschodniej.
Budynek w technologii murowanej. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach
kamiennych. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo – kleszczowa. Pokrycie dachu
dachówką ceramiczną. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Opracowanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego oraz części konstrukcji
dachowej. Ze względu na zły stan techniczny wieżyczkę należy rozebrać i odtworzyć.
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZN 55/2017 z dnia 7.03.2017r.
roboty rozbiórkowe:
•

rozbiórkę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej oraz rozbiórkę części konstrukcji
drewnianej dachu tj rozbiórkę łat, krokwi , płatwi oraz krokwi kalenicowych i murłat
drewnianych.

•

rozbiórkę wieżyczki tj. rozbiórkę pokrycia z łupka kamiennego, rozbiórkę konstrukcji
drewnianej wieżyczki, rozbiórkę stropu drewnianego do poziomu muru ceglanego, rozbiórkę
murłat.
rozbiórkę rynien i rur spustowych i pasów podrynnowych.

•
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Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy
Bryła budynku tradycyjna, dostosowana do nizinnego krajobrazu i otaczającej
zabudowy.

3.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE I MATERIAŁOWE

Układ konstrukcyjny
Budynek posadowiony na gruntach zaliczanych do I kategorii geotechnicznej –
posadowienie bezpośrednie na ławach kamiennych. Ściany budynku murowane z cegły
pełnej. Konstrukcja dachu – płatwiowo – kleszczowa. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:
• PN-82/B-02000
Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
• PN-82/B-02001
Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
• PN-82/B-02003
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne
• PN-80/B-02010/Az1
Obciążenie śniegiem
• PN-77/B-02011/Az1
Obciążenie wiatrem
• PN-81/B-03150/Az
Konstrukcje drewniane
Przyjęto założenia:
• lokalizacja w I strefie obciążenia wiatrem i w II strefie obciążenia śniegiem,
• dopuszczalny nacisk na podłoże gruntowe qf = 155 kPa (1,55 kg/cm2),
• I kategoria geotechniczna,
• głębokość przemarzania gruntu hz = 1,0 m,
• poziom wód gruntowych poniżej posadowienia budynku.
Schematy statyczne:
• ławy fundamentowe obciążone osiowo, bez mimośrodu,
• dach nad budynkiem – płatwiowo – kleszczowy.

3.1KONSTRUKCJA BUDYNKU
a) Fundamenty
Budynek posadowiony jest na ławach kamiennych.

b) Ściany zewnętrzne
Ściany nośne zewnętrzne wykonane z cegły pełnej.

c) Ściany wewnętrzne
Wewnętrzne ściany konstrukcyjne wykonane z cegły pełnej.

d) Kominy
Wykonanie dwóch kominów wentylacyjnych z cegły czerwonej pełnej na zaprawie c-w. M8 do
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poziomu strychu i ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej na zaprawie c-w. M8.

e) Dach
Przewidziane prace:
•

Montaż konstrukcji drewnianych wg rysunków konstrukcyjnych i obliczeń statycznych
tj. murłat, krokwi, płatwi z drewna sosnowego klasy k24 impregnowanego do stopnia
nie zapalności i środkami grzybobójczymi - klasa odporności ogniowej R15.

•

Pokrycie dachu głównego dachówką ceramiczną zakładkową angobowaną w kolorze
ceglasto czerwonym na kontrłatach 3 x 4 cm, łatach drewnianych 6/4 cm z montażem
membrany dachowej wielowarstwowej z ociepleniem dachu wełną mineralną gr 25 cm
,
Montaż sufitu podwieszanego na skosach poddasza i ściankach kolankowych z płyt
Promaxon – A gr. 10 mm REI30 lub równoważnych na ruszcie STG z montażem
paroizolacji z foli budowlanej gr 0.20 mm.

•

3.2

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Jako materiał ociepleniowy należy stosować:
− w konstrukcji dachu wełna mineralna gr. 25 cm.

3.3

WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE

a) Podłogi i posadzki
Wymiana podłogi drewnianej na strychu z desek sosnowych gr.32 mm na pióro i wpust.

3.4

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

a) Pokrycie dachu
Dach pokryty zostanie nową dachówka ceramiczną w kolorze ceglastym. Pokrycie dachu wieżyczki
łupkiem kamiennym na deskowaniu pełnym z desek gr 25 mm z montażem membrany dachowej
wielowarstwowej.

b) Obróbki blacharskie
•
•
•
•
•

Montaż pasów podrynnowych, blach okapowych, obróbek koszy z blachy miedzianej.
Montaż płotków śnieżnych.
Wymiana i uzupełnienie instalacji odgromowej.
Wymiana i montaż rynien i rur spustowych z blachy miedzianej.
Demontaż i montaż balustrady metalowej na wieży z oczyszczeniem i pomalowaniem
dwukrotnym farbami olejnymi w kolorze czarnym.
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c) Stolarka
Montaż 5 szt. okien połaciowych 66/98 cm. Okienka lukarnowe w wieżyczce należy zachować,
zaleca się odtworzenie brakującego okienka bocznego, oprawy okienek w formie kartusza
zdemontować i odtworzyć po zakończeniu remontu pokrycia, a odtwarzane wykonać na ich
wzór.

3.5

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA BUDYNKU

Zestawienie współczynników przenikania ciepła dla zewnętrznych przegród budowlanych:
− dach
U = 0,18 W/m2·K

4

OCHRONA INTERESU OSÓB TRZECICH

Projektowane roboty budowlane nie naruszają interesu osób trzecich w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego. Dla założonego programu użytkowego, nie występuje
związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizującego. Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego
posadowienia – nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,
glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Planowana inwestycja nie pogorszy warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.

5

KOŃCOWE UWAGI OGÓLNE:
•

•
•
•

•

•
•

•

•

wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,
budowę realizować zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogą spowodować wstrzymanie prac na budowie,
wszystkie materiały konstrukcyjne oraz wykończeniowe muszą posiadać
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,
wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać
zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych” oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych,
przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze stanem elementów
wcześniej wykonanych oraz porównać wyniki pomiarów z wymiarami
projektowanymi,
nośność poprzednio wykonywanych elementów powinna osiągnąć wartość
odpowiednią dla przeniesienia obciążeń montażowych,
roboty budowlane należy prowadzić tak aby zapewniona była stateczność
konstrukcji i jej elementów w każdej fazie montażu bez względu na istniejące
warunki atmosferyczne m.in. za pomocą stężeń stałych i montażowych,
ze względu na wrażliwość gruntów na zamakanie i przemarzanie należy w trakcie
prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych zachować szczególną ostrożność i
staranność,
wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem.
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INSTALACJA ODGROMOWA
Projektowaną instalację odgromową na dachu wykonać systemem dostosowanym do
pokrycia ceramicznego. Montaż należy zlecić firmie specjalistycznej, która dobierze elementy
do koloru dachu i faktury elewacji. Instalację odgromową wykonać w oparciu o normę PNIEC 61024-1 -2001 - zasady ogólne i PN-IEC61024-1-2 -2002 z załącznikami A,B.
Zwody poziome na dachu przewiduje się wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm, na uchwytach
dystansowych. Przewody odprowadzające wykonać drutem j.w., które należy prowadzić przy
narożach budynku, na wspornikach w odległości 2 cm od ściany przy zachowaniu odstępów
miedzy wspornikami 1,5 m. Złącze kontrolne (zacisk probierczy) należy zainstalować
powyżej 0,3 m nad gruntem, lecz nie wyżej niż 1,8m. Połączenia śrubowe złącza kontrolnego
dodatkowo zabezpieczyć smarem przed korozją. Uziomy pionowe wykonać z prętów
(szpilek) typowych Ø16x1600, szpilki te należy pogrążyć tak aby jej najniższa część była
umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 50 cm. Wartość pomiary rezystencji nie może
przekraczać 10Ω.
Połączenia przewodów uziemiających z uziomem należy wykonać przez spawanie,
natomiast miejsca połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie. Przy łączeniu zwodów i
przewodów odprowadzających należy stosować połączenia skręcane.
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