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1. Podstawa opracowania.  

[1.1.]. Umowa na wykonanie projektu pn. ”Przebudowa, rozbudowa, remont oraz zmiana 
sposobu użytkowania budynku cechowni, łaźni, szatni i administracji na działkach nr 
35/98, 35/99 i 35/100 przy ul. Dehnelów w Czeladzi na postindustrialne centrum 
dziedzictwa górnictwa węglowego w Zagłębiu wraz zagospodarowaniem terenu”.

[1.2.]. Projekt budowlany i wykonawczy część architektoniczna.
[1.3.]. Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna budynku cechowni, łaźni, szatni i 

administracji dawnej kopalni „Saturn” w Czeladzi przy ul. Dehnelów opracowana 
przez P.P.H.U. „GUARD”  Biuro Inżynieryjno–Architektoniczne w sierpniu 2016r.

[1.4.]. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz zmiany sposobu użytkowania budynku cechowni, łaźni, 
szatni i administracji przy ul. Dehnelów w Czeladzi na postindustrialne centrum 
dziedzictwa górnictwa węglowego w Zagłębiu  Dokumentację opracowało       P.P.-H-
U „GEOBUD” Sp. z o.o  w lutym 2017r. 

[1.5.]. Informacja Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach nr AD.5123.0160.2017 z 
01.03.2017r L.dz. 6918/03/2017/EB o warunkach geologiczno-górniczych na terenie 
pogórniczym w Czeladzi przy ul. Dehnelów 

[1.6.]. Opinia techniczna nr 2/2004 o przydatności 22 obiektów budowlanych na terenie byłej 
kopalni węgla kamiennego Saturn w Czeladzi przy ul. Dehnelów, obejmująca ocenę 
stanu technicznego poszczególnych obiektów oraz zalecenia wynikające z oceny stanu 
technicznego. Opinię opracował Ośrodek Rzeczoznawstwa „Cutob” oddziału 
katowickiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w 
Katowicach w kwietniu 2004r.

[1.7.]. Ocena stanu technicznego budynku cechowni, łaźni administracji dawnej kopalni 
„Saturn” w Czeladzi przy ulicy Dehnelów . Dokumentację opracowało Biuro 
Inżynieryjno- Architektoniczne P.P.H.U. „GUARD” Mariusz Małasiewicz w sierpniu 
2016r.

[1.8.]. Informacje Techniczne Dla Rzeczoznawców w zakresie spraw ogólnych oraz 
wybranych problemów wytrzymałości, stateczności i sztywności elementów 
konstrukcyjnych wykonanych z dawnych gatunków stali, a także z dawnych 
asortymentów drewna. Opracowanie CUTOB PZIiTB Warszawa , ośrodek we 
Wrocławiu. 

[1.9.]. Dopuszczalne naprężenia materiałów budowlanych według niemieckich norm. 
Opracowanie Prof. Dypl. Inż. Dr St. Kunickiego.

[1.10.].Wizje lokalne.
[1.11.].Opinia o stanie technicznym istniejącego budynku opracowana przez autora 

niniejszego opracowania.
[1.12.].Polskie normy budowlane, Prawo budowlane.

2. Przedmiot opracowania.   

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek cechowni, łaźni, szatni i administracji po 
byłej kopani węgla kamiennego „Saturn’ zlokalizowanej w Czeladzi przy ul. Dehnelów.

3. Cel i zakres opracowania.   

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektu wykonawczego w 
części konstrukcyjnej obejmującej przebudowę, rozbudowę, remont oraz zmianę sposobu 
użytkowania budynku cechowni, łaźni, szatni i administracji na działkach nr 35/98, 35/99 i 
35/100 przy ul. Dehnelów w Czeladzi na postindustrialne centrum dziedzictwa górnictwa 
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węglowego w Zagłębiu.                                                     Zamierzenie inwestycyjne 
obejmuje również rozbiórki wtórnie wykonanych części budynku, mające na celu 
odtworzenie pierwotnej bryły obiektu oraz poprawę stanu technicznego istniejących części 
budynku i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb i obowiązujących wymogów warunków 
technicznych. 

4. Warunki gruntowo – wodne w poziomie posadowienia obiektu.  

4.1. Warunki gruntowo wodne w obszarze posadowienia projektowanych obiektów 
określone zostały na podstawie opinii geotechnicznej [1.4.]. W ramach badań podłoża 
gruntowego w sąsiedztwie istniejącego budynku wykonano 4 otwory badawcze, z czego 
dwa o głębokości 8,0 m oraz dwa pozostałe o głębokości 3,0 m poniżej poziomu terenu 
pierwotnego. 

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu II- ga w prostych warunkach gruntowych   zgodnie 
z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych oraz wymaganiami normy PN-B/02479.

4.3. Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w Czeladzi na terenie byłej 
kopalni węgla kamiennego „Saturn” przy ulicy Dehnelów. Powierzchnia terenu jest prawie 
płaska, wyrównana warstwą nasypów. Rzędne terenu w miejscach wykonanych otworów 
badawczych wynoszą od 275,5m npm do 274,4m npm.
Pod względem morfologicznym w budowie geologicznej terenu biorą udział utwory 
czwartorzędu triasu i karbonu.

4.4. Warunki hydrogeologiczne.
Podczas prowadzenia wierceń w lutym 2017r we wszystkich otworach badawczych do 
głębokości 3,0 – 8,0m ppt nie stwierdzono  wody gruntowej. 
Biorąc pod uwagę układ warstw gruntowych oraz suche lata poprzedzające obecne 
badania, nie można wykluczyć okresowego pojawienia się wody w przypowierzchniowej 
warstwie piasków i nasypów spoczywających na słabo przepuszczalnych gruntach 
spoistych, szczególnie po roztopach wiosennych lub po długotrwałych opadach 
atmosferycznych.

4.5. Warunki geotechniczne.
Podłoże terenu jest niejednorodne i ma charakter uwarstwiony. Podłoże posadowienia 
istniejących obiektów zbudowane jest z nośnych i mało ściśliwych piasków 
drobnoziarnistych, nośnych średnio ściśliwych półzwartych i zwartych iłów, a także glin o 
konsystencji twardoplastycznej oraz mniej nośnych i bardziej ściśliwych glin o 
konsystencji plastycznej. Na głębokości ok. 5,0m do 7,0m poniżej poziomu terenu zlega 
podłoże gruntowe zbudowane  ze zwartych i półzwartych iłów spoczywających warstwą o 
grubości ok. 2,0m na podłożu skalistym w postaci skały wapiennej mocno spękanej. Całość 
terenu pokryta jest warstwą nasypów niebudowlanych o zróżnicowanej miąższości od ok. 
0,70m do ok. 1,5m poniżej poziomu terenu. 
Warunki geotechniczne w podłożu posadowienia istniejących obiektów oraz nowo 
projektowanych są dobre. Fundamenty istniejących obiektów oraz nowoprojektowanych 
posadowione są na warstwie twardoplastycznych glin pylastych i piaszczystych o stopniu 
plastyczności IL = 0,10 z lokalnymi soczewkami średnio zagęszczonych  piasków 
drobnych z domieszką glin. Grubość warstwy twardoplastycznych glin pylastych i 
piaszczystych zalegających poniżej poziomu posadowienia budynków istniejących wynosi 
ok. 4,0 m. Stwierdzona w badaniach warstwa plastycznych glin piaszczystych o 
uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,30 zalega lokalnie na głębokości ok. 5.5 m 
poniżej poziomu terenu pierwotnego.   
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      5.   Warunki górnicze.
            
            Informacja o warunkach geologicznio-górniczych dla terenu w Czeladzi przy ul. 
            Dehnelów zawarta jest w piśmie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach [1.5]. 
            Z w.w pisma wynika, że teren będący przedmiotem opracowania projektowego to były 
            obszar górniczy „Czeladź” i „Gilowice I” oraz były teren górniczy „Czeladź’, na
            których eksploatację węgla kamiennego prowadziła dawna kopalnia „Saturn”. Czynna 
            eksploatacja pokładów węgla na tym terenie została zakończona 1993r. Eksploatację 
            pokładów węgla prowadzono na głębokościach od 150m do 340m z zawałem stropu i
            na podsadzkę hydrauliczną. Bezpośrednio pod projektowanym obiektem nie 
            prowadzono eksploatacji. Minimalna odległość prowadzonej eksploatacji od obiektu
            wynosiła 40 – 150m w latach 1904 – 49, 60 – 200m w latach 1940 – 78 i 100 – 200m
            w latach 1975 – 82.
            Na opiniowanym terenie nie prowadzono płytkiej eksploatacji oraz nie stwierdzono
            deformacji nieciągłych. 
            Istniejące obiekty będące przedmiotem opracowania nie posiadają żadnych 
            zabezpieczeń na wpływy eksploatacji górniczej. 

      6.   Stan techniczny konstrukcji .

      6.1 Rys historyczny.
   
            Budynek zlokalizowany jest na terenie byłej kopalni węgla kamiennego „Saturn”, 
            która powstała około 1872r. Kopalnia była wówczas własnością księcia Hohenhoe  
            Oehringen, który w roku 1899 sprzedał ją Towarzystwu Górniczo – Przemysłowemu 
            „Saturn” założonemu przez spolonizowanych przemysłowców niemieckiego
            pochodzenia. W 1950 roku kopalnia zmieniła nazwę na „Czerwona Gwardia”. Po 
            transformacji ustrojowej powróciła do pierwotnej nazwy. 
            Przedmiotowy budynek cechowni dawna nazwa dom zborny i łaźnie powstał na
            przełomie lat 1910 i 1911r. W 1923 roku budynek został rozbudowany o część 
            biurową. Kolejne przebudowy następowały w latach 50 – tych i 70 – tych, które 
            obejmowały dobudowy i nadbudowy.

      6.2 Stan istniejący - dane ogólne. 

            Budynek ma zwartą zabudowę  w części dwukondygnacyjną  i jednokondygnacyjną,
            która zrealizowana jest na rzucie poziomym w kształcie litery L. W zabudowie
            budynku wyróżnić należy z uwagi na okres powstania cztery strefy:

            Strefa I  -  Część skrajna od strony zachodniej obejmująca dobudowany fragment 
                              budynku wraz z hallem wejściowym z odrębną klatką schodową. Budynek 
                              ma dwie kondygnacje. Konstrukcja  budynku ścianowa. Ustrój nośny 
                               budynku stanowią mury z cegły ceramicznej pełnej.
                               Strop nad parterem jest stalowo – żelbetowy. Dach konstrukcji stalowej.  
                               Ustrój nośny dachu stanowią nitowane stalowe trójkątne wiązary. 
                               Konstrukcja poszycia połaci dachowej jest drewniana z desek ułożonych 
                               na drewnianych krokwiach i płatwiach. Pokrycie połaci dachu wykonane 
                               jest z blachy ocynkowanej.
                               Fundamenty i mury fundamentowe budynku są kamienno – ceglane.

            Strefa II -  Część środkowa, która obejmuje halę zborną z przyległą do niej od strony 
                               południowej jednokondygnacyjną częścią obejmującą pomieszczenia 
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                               biurowe sztygarów.
                               Budynek hali zbornej ma dwie kondygnacje. Ściany nośne są murowane z 
                               cegły ceramicznej pełnej. Nad parterem w części obejmującej halą zborną
                               został wykonany jako element wtórny strop żelbetowy o konstrukcji 
                               słupowo – płytowo - żebrowej. 
                               Dach nad salą zborną jest konstrukcji stalowej. Ustrój nośny dachu
                               stanowią nitowane stalowe trójkątne wiązary. Konstrukcja poszycia połaci 
                               dachowej jest drewniana z desek ułożonych na drewnianych krokwiach i
                               płatwiach z pokryciem blachą ocynkowaną.
                               Stropodach nad jednokondygnacyjną częścią budynku od strony
                               południowej jest drewniany konstrukcji belkowej, na którym wykonany
                               jest dach drewniany konstrukcji krokwiowo – płatwiowej. Pokrycie połaci
                               dachu obu części budynku wykonane jest z płyt falistych azbestowo -  
                               cementowych.
                               Elementem tej części budynku jest również wieżyczka, której ustrojem
                               nośnym są ściany murowane z cegły pełnej. Wewnątrz wykonana jest
                               drewniana klatka schodowa. Dach wieżyczki jest konstrukcji drewnianej z 
                               pokryciem dachówką ceramiczną.
                               Fundamenty i mury fundamentowe są kamienno – ceglane.

            Strefa III - Cześć środkowa od strony wschodniej, która obejmuje halę łaźni wraz 
                               przylegającymi do niej bocznymi nawami: od strony południowej
                               dwukondygnacyjnej, a od strony północnej jednokondygnacyjnej. 
                               Hala łaźni to konstrukcja murowa, której ustrój nośny stanowią ściany 
                               murowane z cegły pełnej wzmocnione ceglanymi pilastrami. 
                               Dach nad salą zborną jest konstrukcji stalowej. Ustrój nośny dachu
                               stanowią nitowane stalowe trójkątne wiązary. Konstrukcja poszycia połaci 
                               dachowej jest drewniana wykonana z desek ułożonych na drewnianych
                               krokwiach i płatwiach z pokryciem blachą ocynkowaną.
                               Stropodach nad jednokondygnacyjną częścią budynku od strony
                               północnej jest drewniany konstrukcji belkowej, na którym wykonany
                               jest dach drewniany konstrukcji krokwiowo – płatwiowej. Pokrycie połaci
                               dachu tej części budynku wykonane jest z płyt falistych azbestowo -  
                               cementowych.
                               Stropodach nad dwukondygnacyjną częścią budynku od strony
                               południowej jest stalowo - betonowy, na którym wykonany jest dach 
                               drewniany konstrukcji krokwiowo – płatwiowej. Pokrycie połaci tej
                               części budynku wykonane jest z płyt falistymi azbestowo - cementowych. 
                               Natomiast strop nad parterem w tej części budynku jest drewniany
                               belkowy.
                               Fundamenty i mury fundamentowe tej części budynku są kamienno– 
                               ceglane.

            Strefa IV - Część południowa budynku, która obejmuje część wysuniętą poza
                               kubaturę obiektu głównego obejmująca pomieszczenia biurowe. 
                               Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony. Konstrukcja budynku 
                               murowa. Ustrój nośny stanowią mury z cegły ceramicznej pełnej. Strop 
                               nad  podpiwniczeniem jest stalowo – żelbetowy, nad parterem drewniany
                               konstrukcji belkowej, a stropodach drewniany konstrukcji belkowej. 
                               Fundamenty i mury fundamentowe są kamienno – ceglane.

            Strefa V  - Część skrajna zabudowy od strony wschodniej, która obejmuje halę szatni 
                               łańcuszkowej wraz z bocznymi przybudówkami. Ta część budynku nie
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                               jest objęta przedmiotem opracowania i została przeznaczona do
                               całkowitego wyburzenia. 

6.2 Ocena stanu techniczny budynku.  

            Stan techniczny konstrukcji budynku został szczegółowo opisany w dokumentacjach
            [1.6] i [1.7]. Budynek jako całość znajduje się w stanie technicznym bardzo
            zróżnicowanym od katastrofalnego do dobrego.

Strefa I. 
Pomieszczenia w tej części budynku są bardzo zdewastowane i zniszczone. Ściany nośne 
posiadają pęknięcia w różnych ich częściach. Tynki odpadają ze ścian. Stropy są 
uszkodzone, spękane w miejscach styków elementów stalowych z betonowymi. Stopki 
stalowych belek dwuteowych stropów są mocno skorodowane. Generalnie wszystkie 
pomieszczenia są bardzo zawilgocone. Wilgoć na powierzchniach ścian i stropów 
powoduje zagrzybienie ich powierzchni i odpadanie powłok malarskich.
Konstrukcja salowa dachu jest w stanie biorąc pod uwagę jej wiek dostatecznym. Nie 
stwierdzono odkształceń dźwigarów dachowych.

            Elementy stalowe dachu były zabezpieczone powłoką malarska, która praktycznie
            wszędzie uległa złuszczeniu.

Elementy drewniane połaci dachu z powodu korozji biologicznej zachowane w stanie 
technicznym bardzo złym.
Strefa II.

            W części obejmującej część hali zbornej nie stwierdza się istotnych uszkodzeń
            elementów konstrukcji nośnej. Żelbetowa konstrukcja stropu nad parterem zachowana 

 jest w dobrym stanie technicznym . 
Stan techniczny konstrukcji jednokondygnacyjnej części budynku jest bardzo zły 
miejscami katastrofalny. Stan ten odnosi się do drewnianej konstrukcji stropów i dachu, 
które grożą zawaleniem.     
Generalnie w dość dobrym stanie są mury nośne, na powierzchni ścian nie stwierdzono 
istotnych zarysowań, spękań i innych wad mogących świadczyć o odkształceniach podłoża 
gruntowego. 
Konstrukcja stalowa dachu nad nawą hali zbornej jest stanie technicznym dostatecznym. 
Nie stwierdzono odkształceń dźwigarów dachowych.   
Elementy drewniane połaci dachu z powodu korozji biologicznej zachowane są w stanie 
technicznym bardzo złym.

Strefa III.
Budynek w tej strefie jest w zróżnicowanym stanie technicznym. Konstrukcja nośna 
głównej hali jest zachowana w dobrym stanie technicznym. Na murach nośnych nie 
stwierdzono uszkodzeń w postaci zarysowań i spękań mogących zagrażać bezpieczeństwu. 
Konstrukcja stalowa dachu jest bez widocznych śladów korozji. Elementy drewniane 
połaci dachu z powodu korozji biologicznej zachowane są w stanie technicznym bardzo 
złym. Stwierdzono nieszczelności w połaci dachowej. 
Pomieszczenia znajdujące się w nawach bocznych są bardzo poważnie zniszczone w 
wyniku destrukcyjnego działania wilgoci. Zawilgocenie tych pomieszczeń jest  poważne i 
doprowadza do korozji zarówno ścian jak i stropów. Powierzchnia ścian jest zniszczona i 
kruszeje.  
Zawilgocenie i zalewanie stropów doprowadziło do silnej korozji biologicznej 
drewnianych belek stropodachu i stropu nad parterem . Drewniane belki stropowe oraz 
stropodachu są bardzo silnie skorodowane i nie spełniają żadnych kryteriów nośności. 
Stropy stalowo - betonowe stropodach są również w stanie złym stanie technicznym. Na 
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taką ocenę ma wpływ bardzo duża korozja odsłoniętych stopek stalowych dwuteowników. 
Ponadto powierzchnie płyt betonowych są spękane, a ich  zbrojenie jest w wielu miejscach 
odsłonięte i bardzo skorodowane. 

Strefa IV.
Budynek w tej strefie jest w bardzo złym stanie technicznym. Nieszczelności w połaci 
dachowej doprowadziły przez wiele lat do zalewania ścian i stropów. Zawilgocenie i 
zalewanie stropów doprowadziło do silnej korozji biologicznej drewnianych belek 
stropodachu i stropu nad parterem oraz ścian. Drewniane belki stropowe oraz drewnianego 
stropodachu są bardzo silnie skorodowane i nie spełniają żadnych kryteriów nośności. 
Część stropów w wyniku znacznego uszkodzenia uległy zawaleniu. 
Stropy stalowo - betonowe nad podpiwniczeniem są również w bardzo złym stanie 
technicznym. Na taką ocenę ma wpływ bardzo duża korozja odsłoniętych stopek stalowych 
dwuteowników. 
Budynek z uwagi na swój stan techniczny nie posiada żadnych walorów użytkowo 
-technicznych.

       7.   Opis projektowanych rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych.

       7.1  Strefa I.
              Z uwagi na stan techniczny oraz zamierzenia adaptacyjnie tą część budynku
              przewidziano do całkowitego wyburzenia i odtworzenia z przeznaczeniem na funkcję 
              restauracyjną. W miejsce wyburzonej kubatury zaprojektowano nową, której
              założeniem jest odtworzenie pierwotnego kształtu i elewacji pierwotnej budynku.
              Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Ustrój nośny
              budynku stanowią żelbetowe ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz słupy żelbetowe. 
              Powierzchnie ścian wewnętrznych zaprojektowano w betonie architektonicznym. 
              Elewację zaprojektowano z okładziny klinkierowej mocowanej do konstrukcji 
              betonowej stalowymi systemowymi łącznikami. 
              Strop nad parterem będący antresolą zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej
              płytowo - słupowo - belkowej. 
              Dach zaprojektowano w konstrukcji stalowej dwuspadkowej. Ustrój nośny dachu 
              stanowią stalowe krokwie i płatwie. Poszycie połaci dachu zaprojektowano z
              dachówki ceramicznej karpiówki.
              Fundamenty zaprojektowano w postaci rusztu ław żelbetowych. Z poziomu
              posadowienia należy w całości usunąć do wierzchu gruntu rodzimego pozostałości 
              po istniejących i ewentualnych starych fundamentach. Ewentualne przegłębienia 
              należy uzupełnić zagęszczoną podsypką z piasku lub chudego betonu.  
      

7.2 Strefa II.
Budynek w części obejmującej halę zborną przewidziano do przebudowy i adaptacji.
W ramach tej adaptacji zaprojektowano przebudowę i renowację budynku mającą na celu 
przywrócenie mu pierwotnej formy zewnętrznej. 
Wewnętrzną konstrukcję żelbetowego stropu nad parterem, która jest strukturą wtórną 
przewidziano do całkowitego wyburzenia. 
Z uwagi na stan techniczny bocznych naw zaprojektowano ich częściowe wyburzenie 
obejmujące konstrukcję dachów i stropów z pozostawieniem jedynie ścian do wysokości 
nowoprojektowanego poziomu stropu nad parterem.

              Wszystkie zlokalizowane pęknięcia i zarysowania murów oraz te, które zostaną 
              zlokalizowane podczas prac budowlanych należy naprawić stosując iniekcje 
              wypełniające lub gdy ich rozwarcie będzie przekraczać 6mm wykonać kotwienie
              („zszycie”) stalowymi prętami.
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  Do wykonania „zszycia” rys należy zastosować zbrojenie ze stali żebrowanej o 
  średnicy 6 mm. Zastosowanie zbrojenia o większej średnicy jest niekorzystne z 
  uwagi na końcowej części pręta o dużej średnicy następuje koncentracja naprężeń
  stycznych, co może doprowadzić do powstania w tych miejscach wtórnych rys 
  pionowych. Stal do wykonania prętów należy do klasy A (małej ciągliwości). 
  Konstrukcję stalową dachu warunkowo pozostawiono i przewidziano do ewentualnej  
  adaptacji.   
  Stalowa istniejąca konstrukcja dachu została wykonana najprawdopodobniej w latach 
  1910 – 1911. Inwestor nie dysponuje archiwalną dokumentacją obiektu. Z w/w 
  powodu nie są znane parametry wytrzymałościowe stali konstrukcyjnej zastosowanej
  w konstrukcji przekrycia hali.
  W czasie, w którym powstawał obiekt, jak wynika z opracowania [1.8] wprowadzana 
  i stosowana była w konstrukcjach budowlanych stal typu St00.12, dla której można 
  przyjąć na podstawie opracowania [1.8] wytrzymałość obliczeniową o wartości R = 
 150 MPa. Pierwsze dwie cyfry po oznaczeniu litrowym St są zerami, co oznacza, że
  nie przewidziano dla tej stali żadnej gwarancji dla wytrzymałości na rozciąganie.
  W połowie 1937r wydano zakaz jej stosowania w nośnych konstrukcjach 
  budowlanych.
  Nie można również wykluczyć, że w budynku mogła być została zastosowana stal 
  gorszego gatunku tzw. stal pospolita z połowy XIX wieku, dla której wytrzymałość 
  obliczeniową można przyjmować o wartości R = 125MPa.
  Podane wyżej wytrzymałości obliczeniowe stali mogą być stosowane o ile 
  konstrukcja jest dostatecznie zabezpieczona od rdzewienia i dobrze utrzymana. 
  Analiza statyczno – wytrzymałościowa istniejącej konstrukcji przeprowadzona dla 
  parametrów stali St00.12 i bazująca na dostarczonej przez inwestora inwentaryzacji
  wykazała, że stalowa konstrukcja istniejącego dachu ma nośność w górnych 
  granicach dopuszczalnej nośności dla projektowanych obciążeń. 
  Analiza nośności dla stali pospolitej z wcześniejszego okresu nie spełnia warunków 
  nośności dla projektowanych obciążeń.
  W przeprowadzonych analizach nie został uwzględniony stan techniczny w 
  zakresie korozyjności elementów stalowych oraz stan połączeń nitowanych. 
  Biorąc pod uwagę powyższe decyzja co do ewentualnego pozostawienia i adaptacji 
  istniejącej stalowej konstrukcji dachu będzie mogła być powzięta po sprawdzeniu 
  zgodności inwentaryzacji ze stanem faktycznym oraz po ocenie stanu konstrukcji
  stalowej pod kątem korozyjności prętów wiązarów kratowych i stanu połączeń, co z
  kolei może zostać przeprowadzone dopiero po całkowitym usunięciu z połaci dachu
  drewnianego poszycia. 
  Z uwagi na wyżej wymienione uwarunkowania nie można wykluczyć, że stalowa 
  konstrukcja dachu będzie musiała zostać wyburzona i odtworzona w pierwotnej
  swojej formie.
  Całą istniejącą drewnianą konstrukcję poszycia hali zbornej z uwagi na korozję
  biologiczną oraz całkowite zużycie przewidziano do usunięcia i odtworzenia w
  kształcie pierwotnym w konstrukcji drewnianej.
  Pokrycie połaci dach zaprojektowano z dachówki ceramicznej karpiówki.

              Wewnątrz hali zbornej zaprojektowano salę konferencyjną jako niezależną strukturę 
              budowlaną wpisaną w istniejącą kubaturę hali i od niej oddylatowaną.  Konstrukcję
              nośną sali konferencyjnej zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej. Ustrój nośny 
              stanowią żelbetowe ramy kątowe z opartą na niej żelbetową płytą stropową. 
              Połączenie sali z pozostałymi częściami budynku w poziomie parteru  
              zaprojektowano kładkami w konstrukcji żelbetowej płytowo-belkowej oraz stalowej 
              z wypełnieniem taflami ze szkła konstrukcyjnego. Stropy z wypełnieniem szkłem
              należy wykonać na podstawie rozwiązania systemowego, którego rozwiązanie
              dostarczy generalny wykonawca robót budowlanych.                                           
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              Ściany zewnętrzne sali zaprojektowano z pustaków gazobetonowych. 
              Przekrycie sali konferencyjnej zaprojektowano poniżej istniejącej konstrukcji 
              stalowej dachu w postaci stropu podwieszonego na ustroju  nośnym, którym są 
              stalowe belki dwuteowe.
              Stropodach nad zewnętrznymi nawami zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej
              płytowo- żebrowej. Dach nad tymi częściami budynku zaprojektowano w konstrukcji
              drewnianej płatwiowo – kleszczowej z pokryciem dachówką ceramiczną karpiówką.
              Istniejące fundamenty kamienno – ceglane budynku przewidziano do wzmocnienia.
              Materiał, z którego zbudowane są fundamenty budynku w wyniku wieloletnich
              oddziaływań bezpośrednich i pośrednich (sufozji mechanicznej) są zmurszałe i 
              złuszczone. Biorąc pod uwagę powyższe zaprojektowano ich zabezpieczenie poprzez 
              wykonanie żelbetowej opaski. 
              Naprawę i wzmocnienie fundamentów zaprojektowano w postaci dobetonowania do 
              nich żelbetowej obustronnej opaski o grubości ok. 25cm. Na całej długości 
              istniejących fundamentów należy w dolnej partii fundamentów usunąć kamienie 
              tworząc strzępia. Następnie należy starannie oczyścić i zmyć wodą miejsca, z 
              których usunięto kamienie, a następnie ubić podłoże gruntowe. Takie wzmocnienie 
              podłoża pod dobudowywanymi fundamentami jest konieczne. Wstępne 
              skomprymowanie uzasadnione jest koniecznością wyrównania modułów ściśliwości
              gruntu obciążonego już wcześniej.

  W tym celu do przygotowanego wykopu należy wsypać warstwę tłucznia    
  kamiennego o granulacji 5 do16mm i grubości warstwy 5 -10cm. Tłuczeń należy  
  ubijać ręcznym ubijakiem. Po zagęszczeni pierwszej warstwy dodaje się drugą i 

   następną tak długo, aż tłuczeń przestanie zagłębiać się w podłoże, lecz nie będzie 
  jeszcze miażdżony uderzeniami ubijaka. Po ubiciu gruntu przystąpić należy do 
  wykonania projektowanych elementów fundamentu, zwracając przy tym uwagę na 
  szczelne i dobre połączenie nowych części fundamentu ze starymi.
  Opaskę fundamentową należy wykonywać odcinkami.  
  Zespolenie opasek żelbetowych z istniejącym fundamentem kamiennym
  zaprojektowano stalowymi kotwami średnicy fi 20mm przewierconymi przez mur
  fundamentowy oraz wykonanymi na długości muru strzępiami.
  Fundament konstrukcji wsporczej sali konferencyjnej zaprojektowano w postaci 
  płyty fundamentowej.

7.2 Strefa III.
             Budynek w części obejmującej halę łaźni przewidziano do przebudowy i adaptacji.

 W ramach tej adaptacji zaprojektowano przebudowę i renowację budynku mającą na
 celu przywrócenie mu pierwotnej formy zewnętrznej. Tą część budynku przewidziano 
 dla funkcji ekspozycyjnej.

             Z uwagi na stan techniczny bocznych naw zaprojektowano ich częściowe wyburzenie 
             obejmujące konstrukcję dachów i stropów z pozostawieniem jedynie ścian do 
             wysokości nowoprojektowanego poziomu stropu nad parterem.
             Wszystkie zlokalizowane pęknięcia i zarysowania murów oraz te, które zostaną 
             zlokalizowane podczas prac budowlanych należy naprawić stosując iniekcje 
             wypełniające lub gdy ich rozwarcie będzie przekraczać 6mm wykonać kotwienie
             („zszycie”) stalowymi prętami.

 Do wykonania „zszycia” rys należy zastosować zbrojenie ze stali żebrowanej o 
 średnicy 6 mm. Zastosowanie zbrojenia o większej średnicy jest niekorzystne z 
 uwagi na końcowej części pręta o dużej średnicy następuje koncentracja naprężeń
 stycznych, co może doprowadzić do powstania w tych miejscach wtórnych rys 
 pionowych. Stal do wykonania prętów należy do klasy A (małej ciągliwości). 
 Konstrukcję stalową dachu warunkowo pozostawiono i przewidziano do ewentualnej  
 adaptacji.   
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 Stalowa istniejąca konstrukcja dachu została wykonana najprawdopodobniej w latach 
 1910 – 1911. Inwestor nie dysponuje archiwalną dokumentacją obiektu. Z w/w 
 powodu nie są znane parametry wytrzymałościowe stali konstrukcyjnej zastosowanej
 w konstrukcji przekrycia hali.
 W czasie, w którym powstawał obiekt, jak wynika z opracowania [1.8] wprowadzana 
 i stosowana była w konstrukcjach budowlanych stal typu St00.12, dla której można 
 przyjąć na podstawie opracowania [1.8] wytrzymałość obliczeniową o wartości R = 
 150 MPa. Pierwsze dwie cyfry po oznaczeniu litrowym St są zerami, co oznacza, że
 nie przewidziano dla tej stali żadnej gwarancji dla wytrzymałości na rozciąganie.
 W połowie 1937r wydano zakaz jej stosowania w nośnych konstrukcjach 
 budowlanych.
 Nie można również wykluczyć, że w budynku mogła być została zastosowana stal 
 gorszego gatunku tzw. stal pospolita z połowy XIX wieku, dla której wytrzymałość  
 obliczeniową można przyjmować o wartości R = 125MPa.
 Podane wyżej wytrzymałości obliczeniowe stali mogą być stosowane o ile 
 konstrukcja jest dostatecznie zabezpieczona od rdzewienia i dobrze utrzymana. 
 Analiza statyczno – wytrzymałościowa istniejącej konstrukcji przeprowadzona dla 
 parametrów stali St00.12 i bazująca na dostarczonej przez inwestora inwentaryzacji
 wykazała, że stalowa konstrukcja istniejącego dachu ma nośność w górnych 
 granicach dopuszczalnej nośności dla projektowanych obciążeń.   
 Analiza nośności dla stali pospolitej z wcześniejszego okresu nie spełnia warunków 
 nośności dla projektowanych obciążeń.
 W przeprowadzonych analizach nie został uwzględniony stan techniczny w 
 zakresie korozyjności elementów stalowych oraz stan połączeń nitowanych. 
 Biorąc pod uwagę powyższe decyzja co do ewentualnego pozostawienia i adaptacji 
 istniejącej stalowej konstrukcji dachu będzie mogła być powzięta po sprawdzeniu 
 zgodności inwentaryzacji ze stanem faktycznym oraz po ocenie stanu konstrukcji
 stalowej pod kątem korozyjności prętów wiązarów kratowych i stanu połączeń, co z
 kolei może zostać przeprowadzone dopiero po całkowitym usunięciu z połaci dachu
 drewnianego poszycia. 
 Z uwagi na wyżej wymienione uwarunkowania nie można wykluczyć, że stalowa 
 konstrukcja dachu będzie musiała zostać wyburzona i odtworzona w swojej 
 pierwotnej formie.  
 Warunkiem koniecznym pozostawienia i adaptacji istniejącej  konstrukcji stalowej
 dachu jest wykonanie sprawdzenie zgodności inwentaryzacji ze stanem faktycznym
 oraz ocena stanu konstrukcji stalowej pod kątem korozyjności prętów wiązarów 
 kratowych i stanu połączeń co może być przeprowadzone dopiero po całkowitym  
 usunięciu z połaci dachu drewnianego poszycia.

      Całą istniejącą drewnianą konstrukcję poszycia hali zbornej z uwagi na korozję 
 biologiczną oraz całkowite zużycie przewidziano do usunięcia i odtworzenia w

             kształcie pierwotnym w konstrukcji drewnianej. Pokrycie połaci dachu
             zaprojektowano z dachówki ceramicznej karpiówki.

 W przestrzeni hali zaprojektowano kładki komunikacyjne, które zaprojektowano w
 konstrukcji żelbetowej płytowo - belkowej. Ustrój nośnych kładek stanowią belki 
 żelbetowe wsparte na ścianach murowych nawy hali. 

             Istniejące fundamenty kamienno – ceglane budynku przewidziano do wzmocnienia.
             Materiał z którego zbudowane są fundamenty budynku w wyniku wieloletnich
             oddziaływań bezpośrednich i pośrednich (sufozji mechanicznej) są zmurszałe i 
             złuszczone. Biorąc pod uwagę powyższe zaprojektowano ich wzmocnienie i 
             zabezpieczenie poprzez wykonanie żelbetowej opaski. 
             Naprawę fundamentów zaprojektowano w postaci dobetonowania do nich żelbetowej   
             obustronnej opaski o grubości ok. 25cm. Na całej długości istniejących fundamentów 
  należy w dolnej partii fundamentów usunąć kamienie tworząc strzępia. Następnie
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  należy starannie oczyścić i zmyć wodą miejsca, z których usunięto kamienie, a
             następnie ubić podłoże gruntowe. Takie wzmocnienie podłoża pod 
             dobudowywanymi fundamentami jest konieczne. Wstępne skomprymowanie 
             uzasadnione jest koniecznością wyrównania modułów ściśliwości gruntu 
             obciążonego już wcześniej.

 W tym celu do przygotowanego wykopu należy wsypać warstwę tłucznia    
 ubijać ręcznym ubijakiem. Po zagęszczeni pierwszej warstwy dodaje się drugą i 

  następną tak długo, aż tłuczeń przestanie zagłębiać się w podłoże, lecz nie będzie 
 jeszcze miażdżony uderzeniami ubijaka. Po ubiciu gruntu przystąpić należy do 
 wykonania projektowanych elementów fundamentu, zwracając przy tym uwagę na 
 szczelne i dobre połączenie nowych części fundamentu ze starymi.
 Opaskę fundamentową należy wykonywać odcinkami.  
 Zespolenie opasek żelbetowych z istniejącym fundamentem kamiennym
 zaprojektowano stalowymi kotwami średnicy fi 20mm przewierconymi przez mur

             fundamentowy oraz wykonanymi na długości muru strzępiami.

 
7.3 Strefa IV.

             Z uwagi na stan techniczny tej części budynku oraz zamierzenia adaptacyjnie
             Przewidziano go do całkowitego wyburzenia. W miejsce wyburzonej kubatury
             zaprojektowano nowy budynek biblioteki.
             Zaprojektowano budynek w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Ustrój nośny
             budynku stanowią żelbetowe ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz słupy i podciągi
             żelbetowe. Powierzchnie ścian wewnętrznych zaprojektowano w betonie
             architektonicznym. Na ścianach zewnętrznych zaprojektowano fasadę z siatki cięto -
             ciągnionej zamocowanej do stalowej podkonstrukcji zamocowanej do ścian 
             Stropodach oraz stropy nad parterem i podpiwniczeniem zaprojektowano w
             konstrukcji żelbetowej płytowo - słupowo - belkowej.
             Fundamenty zaprojektowano w postaci żelbetowych stóp fundamentowych oraz

 rusztu ław żelbetowych.                                        
 Z poziomu posadowienia należy w całości usunąć do wierzchu gruntu rodzimego
 pozostałości po istniejących i ewentualnych starych fundamentach. Ewentualne
 przegłębienia należy uzupełnić zagęszczoną podsypką z piasku lub chudego betonu.  

              

8. Założenia przyjęte w projekcie   

Obciążenia: 
a) obciążenie śniegiem - II strefa obciążenia zgodnie z PN-80/B-02010/Az1
b) obciążenie wiatrem  - I   strefa obciążenia zgodnie z PN-B-02011:1977 + Az1
c) obciążenia użytkowe budynku dydaktycznego:

- stropy pomieszczeń                                           3,0 KN/m²                
                  - kładki komunikacyjne                                       5,0 KN/m²
                  - stropy biblioteki                                                5,0 KN/m² 
                  - klatki schodowe                                                4,0 KN/m²
                  - posadzka betonowa w hali ekspozycyjnej      10,0 KN/m²

9. Materiały konstrukcyjne   

a. Stal profilowa konstrukcji stalowych klasy AI gatunku St3S
b. Stal profilowa pospolita z XIX wieku R = 125 MPA
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c. Stal profilowa St00.12 z okresu 1900 – 1940 R = 150 MPa
d. Stal zbrojeniowa konstrukcji żelbetowych klasy AIII N gatunku B500 SP Epstal
e. Beton konstrukcyjny klasy B30 
f. Drewno konstrukcyjne klasy C27
g. Cegła ceramiczna pełna klasy 15
h. Cegła klinkierowa klasy 20
i. Pustki gazobetonowe odm. 05

10. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe konstrukcji żelbetowych i betonowych.  

Powierzchnie betonowe zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć powłokami 
bitumicznymi wykonanymi zgodnie z instrukcją producenta. 

       11. Zabezpieczenie PPOŻ konstrukcji obiektów. 

             Opis zabezpieczeń przeciw pożarowych zawarty jest w części opisowej 
             architektonicznej  projektu budowlanego i wykonawczego

       12. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

            - Kategoria korozyjności C1
            - Całkowite usunięcie starych powłok ochronnych.
            - Stopień oczyszczenia konstrukcji stalowej Sa½ .
            - Dwie warstwy farby antykorozyjnej podkładowej.
            - Dwie warstwy emalii nawierzchniowej chlorokauczukowej ogólnego stosowania.
            - Minimalna grubość kompletnej powłoki antykorozyjnej 200 mikronów.
            - Zestawy malarskie wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

       13. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
              

14.1 Klasy wykonania.
Przyjęto wg PN-EN 1090-2 tablica B.3
- słupy, belki, krokwie i płatwie konstrukcji głównej:               EXC3
- pozostałe elementy konstrukcji głównej:                                 EXC2
- tolerancje wymiarowe: klasa 1
Wykonanie, montaż, odbiór i tolerancje wykonawcze wg PN EN 1090-2

   
14.2 Połączenia spawane.

W wytwórni i na montażu, sposób montażu i materiały złączne dostosować do rodzaju 
stali, wymiarów elementów, usytuowania spoin i temperatury otoczenia.
Roboty spawalnicze prowadzić w oparciu o plan spawania wg PN-EN 1090-2 punkt 7.2, 
który obowiązany jest sporządzić wykonawca.

Spawania warsztatowe:
Spawanie wykonywane w wytwórni powinno spełniać wymagania normy PN-EN 1090-2 
punkt 7.
Sposób przygotowania konstrukcji do spawania oraz sam proces spawania musi być 
zgodny z instrukcjami technologicznymi spawani WPS dla danej konstrukcji.
Dla głównych elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać dopuszczalnych wartości 
granicznych dla poziomu jakości „C” wg PN-EN ISO 5817:2009.
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Spawanie na montażu:
              Spawanie konstrukcji na montażu powinno być wykonywane przy możliwie
              maksymalnym odciążeniu konstrukcji.

Sposób przygotowania konstrukcji do spawania oraz sam proces spawania musi być 
zgodny z instrukcjami technologicznymi spawani WPS dla danej konstrukcji.

Badanie spoin:
              Spoiny będą podlegały badaniom nieniszczącym. 
              Obok sprawdzenia zewnętrznych cech i nieprawidłowości należy wykonać 
              następujące działania:
              - sprawdzenie istnienia i prawidłowego położenia spawów,
              - sprawdzenie jakości oraz formy spawania,
              - sprawdzenie wymiarów spawów,
              Badania wadliwości wykonać wg:
              - PN-EN ISO 17637:2011E „Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania
                wizualne złączy spawanych”
              - PN-EN ISO 10675-1:2013-12E „Badania nieniszczące spoin – Kryteria akceptacji 
                badań radiograficznych część 1: stal, nikiel, tytan i ich stopy”
              - PN-EN ISO 11666:2011E „Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe 
                złączy spawanych – Poziomy akceptacji”

              Zakres badań: 
              - VT - badanie wzrokowe połączeń                                                                    100%
              - MT - badania magnetyczno proszkowe                                                             25%
              - UT  - badania ultradźwiękowe (tylko dla spoin na pełny przekrój t≥ 15mm    25%

              Poziom jakości i niezgodności spawalniczych:
              Poziom jakości B - wymagania wysokie dla głównych elementów konstrukcji.
              Poziom jakości C - dla pozostałych elementów konstrukcji.
              Spawanie wykonywane w wytwórni powinno spełniać wymagania normy PN-EN
              1090-2 punkt 7.

      13.3 Połączenia śrubowe.
              Połączenia na śruby powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1090-2
              punkt 8.
              Połączenia na śruby zostały zaprojektowane jako niespręzone.
              Śruby powinny być dokręcane do „pierwszego oporu” sukcesywnie od środka
              każdego złącza wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Śruba po 
              dokręceniu nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukaniu młotkiem
              kontrolnym.
              Śruby w połączeniach przesuwnych lekko dokręcić bez siły sprężającej i wyposażyć 
              w przeciw nakrętkę

15. Zalecenia i uwagi końcowe.  

      14.1 Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną
              oraz obowiązującymi przepisami BHP.      

14.2 Z uwagi na bardzo zróżnicowany stan techniczny poszczególnych elementów
        istniejącej konstrukcji oraz ze względu na potrzebę wykonywania wielu oględzin
        podczas prac budowlanych, remont przebudowa obiektu w żadnym wypadku nie 
        może odbywać się bez nadzoru projektanta posiadającego wymagane uprawnienia 
        budowlane. 
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14.3  Z uwagi na prowadzenie prac budowlanych w adaptowanym i przebudowywanym
        obiekcie wymiary wszystkich projektowanych i istniejących elementów 
        konstrukcyjnych oraz ich wzajemne powiązania należy zweryfikować ze stanem 
        faktycznym.
14.4  Wszelkie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym konstrukcji, a przyjętymi w

projekcie założeniami, w tym szczególnie zakres ujawnionych w trakcie prac  
uszkodzeń elementów struktury budowlanej obligują kierownika budowy do

              wstrzymania robót i powiadomienia projektantów celem podjęcia stosownych 
              decyzji. 
              Odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

14.5  Warunkiem koniecznym pozostawienia i adaptacji istniejącej  konstrukcji 
stalowej dachu jest wykonanie sprawdzenie zgodności inwentaryzacji ze stanem 
faktycznym oraz ocena stanu konstrukcji stalowej pod kątem korozyjności prętów 
wiązarów kratowych i stanu połączeń co może być przeprowadzone dopiero po 
całkowitym usunięciu z połaci dachu drewnianego poszycia. 

14.6  Z uwagi na wymienione w punktach 7.1 i 7.2 uwarunkowania nie można
        wykluczyć, że stalowa konstrukcja dachów będzie musiała zostać wyburzona i 
        odtworzona w swojej pierwotnej formie.  
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