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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego częściowej wymiany i remontu konstrukcji
dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
inwestor

:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

lokalizacja

:

działka nr 269/1 , k.m.8
Krapkowice

1.Podstawa opracowania
Podstawa opracowania :
- zlecenie Inwestora ,
- podkład geodezyjny , mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500
- uzgodnienia z Inwestorem , wytyczne Inwestora ,
- inwentaryzacja więźby dachowej wykonana przez JW Projekt
w 2009 roku ,
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
wydana przez Burmistrza Krapkowic nr 18/2012 z dnia 13.02.2013r. ,
- obowiązujące normy i przepisy , literatura techniczna .
- 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
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
- PN-80/B-02010/AZ1
Obciążenia w obliczeniach statycznych
Obciążenie śniegiem
- PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych
Obciążenie wiatrem
- PN-B-03264
Konstrukcje żelbetowe ,betonowe i sprężone
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03220
Konstrukcje stalowe
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03002
Konstrukcje murowe niezbrojone
- PN-81/B-03020
Posadowienie bezpośrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie
- literatura techniczna
Obliczenia statyczne wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2011 , Robot Extension Spreadsheet Calculator 2011 .
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2. PROJEKT BUDOWLANY
2.1. Dane ogólne - stan istniejący
szerokość budynku
- długość budynku
- powierzchnia zabudowy

47,90 m
70,09 m
2 180 m2

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich mieści się
w budynku krapkowickiego zamku.
Zamek krapkowicki - zdjęcia archiwalne

Budowę zamku krapkowickiego w miejscu średniowiecznej
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twierdzy ukończono w 1678 roku.
W tym okresie był on siedzibą właściciela miasta – hrabiego Rederna.
Jest to budowla późnorenesansowa w kształcie czworoboku
otaczającego prostokątny dziedziniec .
Wjazd na dziedziniec prowadzi prze tylko jedną bramę – obecnie
od strony ul. Zamkowej .
Czasy świetności zamku przypadają na okres panowania Redernów
tj. do 1775 roku
Budynek posiadał wtedy dwa pietra .
Po pożarze zamek obniżono o jedno piętro i jest to jego obecny kształt .
Kolejni właściciele zamku nie wykazywali już o niego należytej troski
I stąd po roku 1775 zamek został zaniedbany
Po II wojnie światowej w zamku zlokalizowano Zespół Szkół Zawodowych.
Zamek krapkowicki - zdjęcia - stan z 2009 roku przed wymiana dachu
nad skrzydłem północnym i wschodnim
.
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Pokrycie dachu - zdjęcia - stan obecny
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Zdjęcia oryginalnej dachówki
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Zamek krapkowicki - zdjęcia - stan z obecny po wymianie dachu
nad skrzydłem północnym i wschodnim
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3 . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Przedmiot inwestycji , charakterystyka ekologiczna
Przedmiotem inwestycji jest częściowa wymiana i remont konstrukcji
dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach
przy ul. Zamkowej 5 na działce nr 269/1.
Inwestycja obejmuje dach nad skrzydłami południowym i zachodnim
i stanowi kontynuację inwestycji z lat 2009-2010 , kiedy wymieniono
dach nad skrzydłami północnym i wschodnim.
3.2.Stan istniejący.
Teren będący przedmiotem inwestycji stanowi działka o numerze
269/1 , k.m. 8 , której właścicielem jest Powiat Krapkowicki – obiekt
znajduje się w zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich.
Działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej
w sąsiedztwie kościoła rzymskokatolickiego .
3.3.Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu .
Projektuje się remont - wymianę dachu nad skrzydłami południowym
i zachodnim.
Dostęp do dróg publicznych istniejący.
3.4. Zestawienie powierzchni - elementy zagospodarowania
Bez zmian .
Wielkość działki w liniach rozgraniczenia

8 510 m2

w tym :
- powierzchnia zabudowy budynku szkoły - zamku

2 180 m2

- powierzchni zabudowy sali gimnastycznej
i innych budynków

515 m2

- powierzchnie utwardzone

1 550 m2

- zieleń ozdobna , trawnik

4 265 m2

Powierzchnia zabudowana i bierna biologicznie - bez zmian stanowi 50 % powierzchni działki
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Powierzchnia czynna biologicznie - bez zmian stanowi 50 % powierzchni działki
3.5. Budynek objęty projektem ( zamek )
jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Opolskiego
pod nr 11/51 decyzją z dnia 11 08 1951 roku
3.6. Teren objęty projektem nie podlega wpływom eksploatacji
górniczej.
3.7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska i higieny i zdrowia
użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia
Nie przewiduje się.
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Przedmiotem inwestycji jest częściowa wymiana i remont konstrukcji
dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach
przy ul. Zamkowej 5 na działce nr 269/1.
Inwestycja obejmuje dach nad skrzydłami południowym i zachodnim
i stanowi kontynuację inwestycji z lat 2009-2010 , kiedy wymieniono
dach nad skrzydłami północnym i wschodnim.

4.1. Dane ogólne budynku - bez zmian

- szerokość budynku
- długość budynku
- powierzchnia zabudowy

47,90 m
70.09 m
2 180 m2

4.2. Założenia projektowe
Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w oparciu
o obowiązujące normy.
Przyjęto :
- obciążenie charakterystyczne śniegiem - II strefa 0.90 kN/ m2
- obciążenie charakterystyczne wiatrem - I strefa 0.25 kN/ m2
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4.3. Układ konstrukcyjny obiektu , zastosowane schematy statyczne
Zastosowane schematy statyczne : belki wolnopodparte i ciągłe ,
mansardowy płaski układ ramowy .
Pozostałe dane - patrz obliczenia statyczne.
4.4 . Zakres prac objęty projektem
Przewiduje się całkowitą wymianę więźby dachowej w pierzei
południowej i zachodniej budynku .
Istniejący więźba to więźba mansardowa oparta na belkach
drewnianych .
Układ konstrukcyjny w części jest podparty dodatkowo w połowie
rozpiętości kleszczy .
Trudno jednoznacznie stwierdzić jaki był pierwotny układ konstrukcyjny
więźby , gdyż była ona wielokrotnie modyfikowana :
- widoczne są wycięte elementy ,
- więźba była wielokrotnie i doraźnie podpierana
- ostatnie doraźne podpieranie zagrożonych odcinków więźby
miało miejsce kilka lat temu ,
Z uwagi na wiek więźby , odkształcenia reologiczne drewna i lokalne
przeciążenia stwierdzono :
duże – niedopuszczalne odkształcenia belek i płatwi ,
odchylenie od pionu ram stolcowych i ram ścianek kolankowych ,
miejscami duża korozję biologiczną konstrukcyjnych,
elementów drewnianych ,
więźba jest w złym stanie technicznym - patrz ekspertyza .
ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC :
REMONT I ODTWORZENIE PIERZEI POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ ZAMKU
Przewiduje się odtworzenie istniejącej więźby dachowej poprzez :
- zachowanie istniejącej geometrii dachu
- połączenie nowych pierzei dachu z pierzejami istniejącymi
- nowe pierzeje dachy wymienione w latach 2009-2010 ,
- zastosowaniu zamiast podciągów drewnianych , które
wykazują duże odkształcenia podciągów stalowych z belek HEA ,
- wykonaniu drewnianej więźby mansardowej o ujednoliconym
układzie konstrukcyjnym z dodatkową ramą poziomą usztywniającą
ścianki kolankowe,
- zastosowaniu tradycyjnych połączeń ciesielskich oraz połączeń
na śruby i gwoździe ,
- zabezpieczenie p-poż i biologiczne elementów więźby ,
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- zabezpieczenie p-poż belek stalowych ,
- wykonanie wieńcy obwodowych
ukrytych w istniejącej geometrii ścian nośnych poddasza ,
- wieńce mają za zadanie „spięcie” ścian budynku w poziomie
ścian poddasza ,
Ponadto przewiduje się :
- przemurowanie uszkodzonych fragmentów ścian poddasza ,
- uzupełnienie brakujących fragmentów ścian poddasza ,
- rozbiórki ścian poddasza i wywiezienie nadmiaru
zasypki stropów poddasza ,
- wszystkie przemurowania i uzupełnienia należy wykonać
z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cem - wap M5 ,
- uzupełnienia i odtworzenia istniejących gzymsów z cegły
i gzymsów drewnianych
- ułożenie folii dachowej paroprzepuszczalnej , kontrłat i łat ,
- przemurowanie kominów ponad dachem z odtworzeniem ich
stanu istniejącego ,
- ułożenie nowego pokrycia dachu z ceramicznej dachówki esówki ,
w kolorze zbliżonym do dachówki oryginalnej
( oryginalne pokrycie dachu dachówka esówka → patrz zdjęcia
z wytwórni Kodersdorf na Śląsku – prawdopodobnie okolice Nysy
kolor czerwono-brązowy ) NOWĄ DACHÓWKĘ NALEZY ZASTOSOWAĆ TAK JAK W CZĘŚCI
PÓŁNOCNEJ I WSCHODNIEJ - CREATON PŁOMIENISTA ,
- wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
z blachy tytanowo-cynkowej ,
- montaż okienek – wyłazów dachowych w miejscu istniejących
oraz dodatkowych przy kominach ,
- montaż ławeczek kominiarskich i klamer włazowych na kominy ,
- montaż nowych płotków przeciwśnieżnych w miejscu obecnie
istniejących
- wykonanie nowej instalacji odgromowej ( zastąpienie istniejącej ),
uwagi :
- konstrukcję dachu należy wykonać z drewna sosnowego klasy C30
o stopniu zawilgocenia do 18% , a całość zabezpieczyć p-poż i
biologicznie odpowiednimi preparatami np Fungonit NW-2
i Fobos M2 – łącznie,
- długość płatwi należy dobierać tak , aby pojedyncze elementy
tworzyły min belki trójprzęsłowe ,
- pod dachówką stosować folię o paroprzepuszczalności
>= 1000 g/ m2 / 24 godz
- stal kształtowa St3S ,
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- stal zbrojeniowa B500 SP ,
- beton B25 ,
- przemurowania i uzupełnienia z cegły pełnej kl. 15
na zaprawie cem-wap M5 ,
- podane zestawienie drewna dla krokwi wykonano z naddatkiem ,
natomiast dla pozostałych elementów naddatek należy uwzględnić
dodatkowo ,
- na rysunkach wykonawczych podano informację , że należy
uwzględnić dodatkowo 10 m3 drewna konstrukcyjnego na podparcia
montażowe więźby oraz ewentualne elementy dodatkowe , których
konieczność zastosowania może się pojawić na etapie
wykonawstwa robót ,
- ostateczną korektę geometrii dachu ustalić w ramach nadzoru
autorskiego w nawiązaniu do istniejących ( nowych) - wymienionych
w latach 2009/2010 części dachu po rozbiórce starej - istniejącej
konstrukcji .
4.5. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów
wyposażenia budowlano-instalacyjnego budynku.
Zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjnego budynku takie jak :
- instalacja wod.-kan. ,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej ,
- instalacja elektryczna ,
- instalacja odgromowa ,
- instalacja wentylacyjna i klimatyzacji
to instalacje istniejące , które za wyjątkiem instalacji odgromowej
pozostają bez zmian.
W związku z zmiana konstrukcji dachu przewiduje się wymianę
instalacji odgromowej na skrzydłami południowym i zachodnim .
Sposób funkcjonowania istniejących elementów wyposażenia
instalacyjnego - bez zmian :
- instalacja wentylacyjna i grzewcza zasilana z istniejącej
sieci ciepłowniczej ,
- pobór wody z sieci komunalnej w ramach istniejącej umowy ,
- ścieki odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
w ramach istniejącej umowy ,
- pobór energii elektrycznej i instalacja elektryczna wykonana na
warunkach i w uzgodnieniu z dostawcą energii – Zakład Energetyczny
Strzelce Op. w ramach istniejącej umowy ,
- wody opadowe odprowadzone są do istniejącej kanalizacji
deszczowej ,
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Przewiduje się podłączenie odwodnienia dachu w wymienianej części
do istniejącej kanalizacji deszczowej w tych samych miejscach
co obecnie .
4.6. Charakterystyka ekologiczna obiektu charakteryzująca wpływ
na środowisko zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
Charakterystyka ekologiczna - projektowana inwestycja - wymiana
dachu nad częścią budynku nie powoduje zmiany obecnego

wpływu obiektu na otoczenie.
Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Prowadzenie prac budowlanych
Zastosowana technologia na etapie budowy wprawdzie ingeruje w
środowisko, jednak ingerencja ta ma minimalny wpływ na jego
pogorszenie.
W czasie prowadzenia robót budowlanych będą występować
następujące zjawiska:
- hałas pracujących maszyn budowlanych, środków
transportowych, elektronarzędzi;
- emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza od pracujących
maszyn, samochodów i.t.p.;
- wytwarzanie odpadów.
Ponadto realizacja robót spowoduje określone uciążliwości, wiążące się
z oddziaływaniami bezpośrednimi i pośrednimi, takimi jak:
• czasowe zajęcie terenu pod budowę,
• zanieczyszczenie (zabłocenie) terenu w rejonie robót, głównie w
okresie opadów deszczu,
• możliwość zanieczyszczania gleb substancjami ropopochodnymi
wskutek wycieków paliw, jak też skażenia innymi substancjami,
• wzmożony ruch pojazdów i sprzętu budowlanego,
• wzrost hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pracującego sprzętu
budowlanego.
Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego,
związany z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym
transportem samochodów obsługujących inwestycję (dostarczanie
elementów do budowy). Poziom emisji hałasu, zanieczyszczeń przy
budowie tego rodzaju obiektów jest normalny jak dla prowadzenia robót
ogólnobudowlanych. Prace z użyciem sprzętu będą wykonane w
godzinach 7-18.
Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy
należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego
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hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace
budowlane nie wpłynie w sposób znaczący na zdrowie ludzi oraz klimat
akustyczny terenów przyległych.
Na inwestorze i Wykonawcy robót ciążył będzie obowiązek używania
sprzętu technicznego o możliwie najlepszych parametrach akustycznych
(związanych z jego właściwym stanem).
Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy.
Prace związane z budową będą miały niewielki wpływ na stan
zanieczyszczenia powietrza. Emisja pyłowa i zanieczyszczeń gazowych
związana będzie głownie z pracą silników spalinowych sprzętu
budowlanego i transportu obsługującego, wystąpi w najbliższym otoczeniu
wykonywanych robót budowlanych i zamknie się w granicach terenu
inwestycji.
Biorąc pod uwagę teren inwestycji oraz zakres i czas trwania prac należy
stwierdzić, iż zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi,
eksploatacją maszyn transportowych i specjalnych maszyn budowlanych
będzie pomijalnie małe. Także organizacja zaplecza budowy nie stanowi
zagrożenia dla standardów jakości powietrza pod warunkiem dotrzymania
odpowiedniej organizacji pracy.
Podczas wykonawstwa robót powstaną niewielkie ilości odpadów
w przewidywanej postaci:
odpady konstrukcji drewnianej i dachówki
ok. 350 m3
gruz ceglany [17.01.02]
ok. 90,0 Mg
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia [17.01.07]
ok. 1,0 Mg
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) powyższe odpady
nie są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych. Jednak w przypadku
stwierdzenia występowania odpadów niebezpiecznych należy je
przekazać do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór,
zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 + zmiany).
Pozostałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w
obszarze działki objętej zakresem przedsięwzięcia w specjalnie do tego
celu przygotowanych miejscach..
Reasumując, większość tych wpływów będzie miała charakter
krótkotrwały, przejściowy lub odwracalny. Zakres bezpośredniego
oddziaływania przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia ograniczał się
będzie jedynie do działek zajętych pod prace budowlane.
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Roboty budowlane, by spełnić wymagania związane z ochroną
środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i
harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne.
Ścisłe przestrzeganie planów ocenionych wcześniej pod kątem
oddziaływania na środowisko ma na celu zapewnienie:
•

•

•

odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku,
niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i
samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i
zniszczeń w środowisku,
odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest
tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i
konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia
zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,
jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na
zmniejszenie częstotliwości i zakresu późniejszych koniecznych
remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca
zobowiązany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:
• sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy
posiadają odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny
względnie aprobatę,
• sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia
techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska
dopuszczające je do produkcji lub obrotu,
• czuwania, aby przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano
wymagań ochrony środowiska,
• dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu
robót.
Do prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych Inwestor wybierze
firmę posiadająca wszelkie wymagane prawem pozwolenia i zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami i zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt 22)
ustawy o odpadach będzie ona wytwórcą w/w odpadów, powstających
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy i rozbiórki obiektów, a tym
samym będzie odpowiedzialna za gospodarowanie wytworzonymi w
trakcie budowy odpadami
Otoczenie obiektu
Realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie walorów krajobrazowych poprawiona zostanie estetyka budynku .
Planowane rozwiązania projektowe uznać należy za poprawne i służące
minimalizacji oddziaływania obiektu na wszystkie komponenty środowiska.
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3 . Warunki ochrony przeciwpożarowej
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku.
Powierzchnia zabudowy
Ilość kondygnacji
Wysokość budynku nowej hali
( wysokość do stropu nad piętrem < 12.0 m )

-2180 m2
-2
+ poddasze nieużytkowe
Budynek niski

Kategoria zagrożenia ludzi , przeznaczenie i sposób użytkowania obiektu
Budynek szkoły - ze względu na przeznaczenie to budynek ZLI
o powierzchni zabudowy 2180 m2 .
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni
zewnętrznych.
W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem,
nie wyznacza się także stref zagrożenia wybuchem.
Podział obiektu na strefy pożarowe.
Cały obiekt tworzy jedną strefę pożarową
- dopuszczalna wielkość strefy 8 000 m2

Klasa odporności ogniowej oraz stopień wymagania dla
elementów budynków
Zgodnie z § 215 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
budynek powinien odpowiadać klasie B odporności pożarowej .
Poszczególne części budynków będą spełniać poniższe wymagania w
zakresie odporności ogniowej charakteryzowane przez następujące
parametry: R- nośność ogniową, E – szczelność ogniową,
I – izolacyjność ogniową.
Budynek w klasie – klasa B
główna konstrukcja nośna
konstrukcja dachu
przekrycie dachu
ściana zewnętrzna
ściana wewnętrzna

R120
R30
E30
EI60
EI30
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Wszystkie elementy budynków spełniają w/w wymagania.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie i wyposażenie w
podręczny sprzęt gaśniczy.
Zaopatrzenie wodne do wewnętrznego gaszenia pożaru.
Istniejące
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Z istniejących hydrantów miejskich
Wymagania dodatkowe
- zaprojektowano instalację odgromową → patrz Projekt instalacji
elektrycznej
- należy osadzić drzwi p-poż na poddasze EI 30 ,

4. Całość wykonać zgodnie z projektem , sztuką budowlaną i obowiązującymi
przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracował :

Krapkowice , grudzień 2012


strona : 16

