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OPIS TECHNICZNY –  
PROJEKT BUDOWLANY 
REMONT BUDYNKU MŁYNA W „ZAGRODZIE MŁYŃSKIEJ” - OBIEKCIE MUZEUM 
LUBUSKIEGO IM. JANA DEKERTA W GORZOWIE WLKP.  
66-450 BOGDANIEC, UL. LEŚNA 22, DZ. NR 72/4. 
 

Dokumentacja projektowa opracowana w oparciu o opracowania: 

– Ekspertyza techniczna budynku ( opracowanie: mgr inż. arch. Henryk Kustosz, mgr inż. 

Roman Buszkiewicz ) 

– Sondażowe badania architektoniczne obiektu ( opracowanie: mgr inż. arch. Henryk Kustosz) 

– Geotechniczne badania podłoża gruntowego ( opracowanie: Z. Marciniak S.A. Laboratorium 

w Gorzowie Wlkp. ) 

– Opinia techniczna : Zagroda młyńska, Bogdaniec- rzeka Bogdanka, kanał Młynówka 

(opracowanie: Krzysztof Ozga, 2007r.) 

 
Roboty budowlane należy wykonywać z uwzględnieniem zapisów i założeń ekspertyz oraz 

pozostałych opracowań dotyczących niniejszego budynku.  

 
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności 

od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, 
w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość; 

 
 

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego  
 
Rok budowy: 1826 r. 

Budynek młyna od roku 1984r. posiada funkcję muzealną. 

Wpis do rejestru zabytków:  

– KOK-I-626/63  z dn. 18.02.1963r. 

– 79/76 z dn.02.11.1976r. 

Zagroda podlega ochronie w ramach Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów” na 

podst. Uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie utworzenia Parku Kulturowego 

„Dolina Trzech Młynów” Nr XXXIII/170/2006 z dnia 29.09.2006r.  

 

Zagroda Młyńska w Bogdańcu obejmuje trzy zabytkowe obiekty: młyn, budynek 

gospodarczy, wozownia. Projekt dotyczy remontu budynku młyna. 
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Budynek jest trzykondygnacyjny, stropy są drewniane, jedynie nad podpiwniczeniem 

części mieszkalnej - ceglane. Do budynku prowadzi 5 wejść: od strony frontowej po 

jednym do części mieszkalnej i młyńskiej (dwa ganki), od strony podwórza po jednym 

do części mieszkalnej, młyńskiej i do piwnic. 

Cały obiekt jest pokryty tynkiem, drewniany szkielet jest odsłonięty od strony 

zachodniej. Od strony wschodniej przy wyspie młyńskiej przylegała ceglano-drewniana 

przybudówka wzniesiona pod koniec lat 1930, pełniąca do 2002 r. funkcję motorowni. 

Dobudówka została rozebrana. Część młyńska jest wyposażona w oryginalne 

wyposażenie młyna.  

 

 

   

1.2. Program użytkowy obiektu budowlanego 
 

 Funkcja istniejąca 

 

Pow. 

[m2] 

PIWNICA   

0.1 Przedsionek 4,81 

0.2 Korytarz i schody 23,04 

0.3 Piwnica gospodarcza 9,46 

0.4 Piwnica gospodarcza 22,47 

0.5 Piwnica gospodarcza - hydrofor 3,12 

0.6 Piwnica gospodarcza 32,17 

0.7 Piwnica gospodarcza 20,85 

0.8 Piwnica gospodarcza – dawny warsztat 25,54 

0.9 Hala młyńska 95,31 

   

   

PARTER   

1.1 Sień wejściowa 16,60 

1.2 Pomieszczenie ekspozycyjne 27,04 

1.3 Pomieszczenie ekspozycyjne 8,37 

1.4 Hala młyńska 78,47 

1.5 Magazyn 11,22 

1.6 Pomieszczenie ekspozycyjne 10,89 

1.7 Pomieszczenie ekspozycyjne 11,10 

1.8 Pomieszczenie socjalne - kuchnia 20,85 
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1.9 Łazienka 3,67 

1.10 Łazienka 5,94 

1.11 Pomieszczenie biurowe 19,81 

1.12 Pomieszczenie ekspozycyjne 12,25 

1.13 Pomieszczenie ekspozycyjne 24,13 

1.14 Przedpokój 5,33 

1.15 Ganek południowy 3,99 

   

   

PIĘTRO   

2.1 Przedpokój 8,74 

2.2 Pokój 25,10 

2.3 Stryszek 19,52 

2.4 Strych 124,41 

2.5 Strych 110,83 

   

   

 
1.3. Charakterystyczne parametry techniczne 
 

– powierzchnia zabudowy: 341,54m2 

– wymiary w poziomie piwnicy: 25,86 – 25,94  x  12,62 – 12,65m, 

– wymiary w poziomie parteru: 25,79 – 25,89 x 12,52 – 12,63m, 

– wysokość budynku w osiach poszczególnych kondygnacji:  

elewacja północna: 3,75m do gzymsu ( w tym cokół 0,5m ) 

elewacja zachodnia: 8,15m do gzymsu naczółkowego ( w tym cokół 1,45m ), 

elewacja południowa: 5,85m do gzymsu naczółkowego ( w tym cokół 2,20m ), 

elewacja wschodnia: 10,50m od poziomu wody kanału Młynówka do gzymsu 

naczółkowego ( w tym cokół 3,80m ), 

– maksymalna wysokość budynku: 12,49 

– wysokość dachu: 6,25, kąt nachylenia połaci: 45st. 

– pow. użytkowa ( z poddaszem; mierzona po powierzchni podłóg ): 805,03 m2 

– kubatura: 3023,68 m3 

– liczba kondygnacji: 3 [piwnica, parter, poddasze] 
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia 
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1; 
 

Budynek istniejący 

 

2.1. sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy  
Bez zmian. 

 
2.2. sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1; 
Przebudowa obiektu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji oraz 

bezpieczeństwa użytkowania w związku ze złym stanem technicznym obiektu,  

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, odpowiednich warunków higienicznych 

i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród: bez zmian. 
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3. układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy 

konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym 
dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji 
nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i 
sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji 
górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i 
zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania 
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy 
dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także 
ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia 
obiektu budowlanego; 

 
3.1. Informacje dotyczące istniejącej konstrukcji obiektu 
Budynek młyński wzniesiony w konstrukcji szkieletowej (szachulcowej). Podstawowy 

materiał budowlany to drewno oraz cegła. 

 
3.1.1. Posadowienie 
Budynek prawdopodobnie osadzony na kamiennych ławach fundamentowych. Cokół 

materiałowo zróżnicowany: pod ścianą północną i zachodnią z kamienia narzutowego ( 

pod ścianą zachodnią nietynkowany ), o wysokości od 50 do 200 cm; w części 

południowej i wschodniej kamienno – ceglany, tynkowany, niwelujący naturalny spadek 

terenu. Pod fundamentami znajduje się prawdopodobnie drewniany ruszt 

konstrukcyjny.  
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3.1.2. Ściany  
Piwnice: 
obwodowe ( tj. piwnic) murowane, ceglane lub kamienne. Z kamienia wymurowane są 

ściany zewnętrzne, zagłębione w ziemi – ściana północna i zachodnia. Ściany ceglane 

są w części południowej i wschodniej i dotyczą ścian odsłoniętych. Również ściany 

wewnętrzne piwnic są murowane, ceglane, na zaprawie wapiennej, tynkowane. Ściany 

obwodowe piwnic masywne, o dużych przekrojach: 90 cm w części północnej, 30-60 

cm – ściana zachodnia. 
 

Parter  
wzniesione są w tradycyjnej konstrukcji szkieletowej (ryglowej), z ceglanym 

wypełnieniem kwater międzyryglowych – w części mieszkalnej i strychułowym – w 

części młyńskiej. Podstawę konstrukcyjną szkieletu stanowią rytmicznie rozmieszczone 

słupy, osadzone dołem w podwalinie a górą w oczepie, spięte dwoma poziomami rygli i 

wzmocnione przynarożnymi zastrzałami. Poszczególne elementy szkieletu wykonano z 

belek sosnowych, o grubości ok. 18-20 x 20 cm. Zewnętrzne powierzchnie trzech ścian 

pokryte wtórnymi tynkami cementowo-wapiennymi i bielone; ściana zachodnia z 

odsłoniętym szkieletem drewnianym (impregnowanym na czarno), z tynkowanymi 

kwaterami (pola wypukłe).  

 

Ściany wewnętrzne parteru: 
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w większości również ryglowe, z wypełnieniem z suszonej cegły z gliny (strychułowe 

lub cegła surowa - „peca” ), pokryte grubymi tynkami gliniano – wapniennymi, 

malowane farbami kredowymi i emulsyjnymi. 

 

3.1.3. Kominy. 
Murowane z cegły palonej pełnej. 

 
3.1.4. Ganek frontowy   
(przed drzwiami do pierwotnego mieszkania) drewniany, słupowo – ażurowy (część 

dolna odeskowana, górna szczeblinowa), z elementami przyszczytowej snycerki i 

pazdurem, wzniesiony na przełomie XIX/XX w. Ganek przed drzwiami do młyna o 

analogicznej konstrukcji lecz historycznie wtórny. Ściany zewnętrznej (południowej) 

klatki schodowej zróżnicowane: część dolna murowana z cegły ceramicznej, górna w 

konstrukcji  szkieletowej, od zewnątrz odeskowana. 
 
3.1.5. Stropy, sklepienia  
Nad parterem występuje stropy drewniano – gliniane pomiędzy belkami stropowymi 

umieszczone są wsuwki, owinięte słomianymi warkoczami i oblepione gliną, 

zaopatrzone w pułap deskowy z podsufitką na matach trzcinowych. W części młyńskiej 

stropy drewniane, belkowe nagie. W obrębie piwnicy występują stropy drewniane, 

belkowe nagie oraz stropy ceramiczne, odcinkowe na stalowych belkach. 
 

Piwnice: 

 pierwotny strop drewniany, belkowy (pom.0.8 i 0.2, relikt w pom.0.5) 

Niegdyś dopcieplony. W zachowanych częściach stropu belki widoczne są na 8-9 cm, 

wyżej powała z desek (3,6 x 24-45cm) wsuwanych w podłużne wręby lub na 

odsadzkach, wyciętych w belkach stropowych, wyżej wypełnienie z polepy glinianej, 

wyżej podłoga z desek. 

 wtórny strop belkowy (część pom.0.9)  

 sklepienie ceglane odcinkowe, oparte na  ścianach (część pom.0.2, część pom.0.5) 

 sklepienie ceglane odcinkowe, oparte na  ścianach i ceglanych koszowych gurtach  

(pom.0.3, 0.7, część pom.0.4) 

 strop odcinkowy na belkach stalowych ( pom.0.6) 

 strop płaski Kleina ( część pom.0.4) 
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Parter 
Nad parterem zachowane pierwotne stropy drewniane o zróżnicowanej konstrukcji. 

Stropy otynkowane i pomalowane na biało. 

 Strop wtórny: strop odcinkowy na belce stalowej (pom.1.14) 

 strop nagi z podłoga z desek ( cz. produkcyjna młyńska) 

 Strop wtórny: powała z  nowych desek, opartych na wyciętych odsadzkach w 

belkach, na nich luzem oryginalne, ułożone luzem dyle drewniane. Jedna z belek 

pełniła rolę belki oczepowej wewnętrznej ściany ryglowej. 
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3.1.6. Schody 
Piwnica: 

 zewnętrzne w przybudówce południowej: drewniane, policzkowe pełne. trzy 

pierwsze stopnie betonowe, 

 wewnętrzne w części młyńskiej: policzkowe, ażurowe, drewniane, prowadzące do 

hali młyńskiej na parterze, 

 wewnętrzne w części mieszkalnej: drewniane policzkowe, ażurowe. 
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Parter: 

 wewnętrzne w części młyńskiej: drewniane, ażurowe, jednobiegowe, policzkowe 

 wewnętrzne w części mieszkalnej: drewniane, zabiegowe, pełne, z ozdobną 

balustradą. 

 
3.1.7. Posadzki. 
Piwnice: 

 ceglane wtórne ( pom.0.2, 0.4, 0.7, 0.8) 

 betonowe wtórne ( pom.0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9) 
Parter 

 podłoga z desek gr. 3,2cm, biała (pom.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13), 

 płytki ceramiczne (pom.1.1, część 1.8, 1.9, 1.10), 

 panele podłogowe (pom.1.11, 1.14) 

Poddasze 

 podłoga z desek gr. 3,2cm 

 
3.1.8. Więźba dachowa  
Pierwotna, oryginalna. Jest to konstrukcja krokwiowo-jętkowa z obustronnymi 

podporami stolcowymi i płatwiami pośrednimi. Stopy krokwi osadzone w belkach 

stropowych, zaś dolne końce wsparte dodatkowo na płatwiach stopowych. 

Poszczególne wiązary usztywnione są mieczami mieczami i rozporami. Elementy 

więźby dachowej o ręcznej obróbce budulca („od topora”), w formie kanciaków o 

zróżnicowanych przekrojach: krokwie 18x20 cm, stolce i pławie pośrednie 20x22 cm. 

Naczółki ukształtowane z półkrokwi, wspartych górą na pełnym wiązarze krokwiowym, 

a dołem na oczepie ściany ryglowej szczytu. Daszki ganków frontowych oraz 

południowej klatki schodowej o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. 
 
3.1.9. Pokrycie połaci dachowych  
Zróżnicowane -  połać frontowa nakryta cementową dachówką zakładkową, połać tylna 

(południowa) i naczółki posiadają ceramiczną dachówkę karpiówkę ułożoną „w 

koronę”; na linii kaletnicy i naroży wyłożone są ceramicznymi gąsiorami. Daszki 

ganków frontowych pokryte papą asfaltową, a południowa klatka schodowa nakryta 

ceramiczną dachówką zakładkową.  

 
3.1.10. Otwory drzwiowe.  
Piwnice: 
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 zewnętrzne: pierwotny z zachowana stolarką drzwiową ( do pom.0.9), drzwi 

pierwotne dwuskrzydłowe ramowo-klepkowe, klepki w układzie poziomym, zawieszone 

na zawiasach pasowych, 

 

 
Drzwi zewnętrzne ( pom.0.9)  

 
Drzwi zewnętrzne ( pom.0.9)  
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 zewnętrzne: do przybudówki, stolarka wtórna ( do pom.0.1), 

 wewnętrzne: pierwotne, niegdyś zewnętrzne, dwuskrzydłowe, ramowo-klepkowe, 

klepki w układzie ukośnym ( pom.0.1-0.2) 
 

 

 
Drzwi wewnętrzne (pom.0.1-0.2)  

 
Drzwi wewnętrzne (pom.0.1-0.2)  
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 wewnętrzne: pierwotne (pom.0.2-0.3) 

 

 
Drzwi wewnętrzne (pom.0.2-0.3) 

 
Parter 

 zewnętrzne pierwotne z zachowana stolarką: do części młyńskiej, do części 

mieszkalnej. 

 
Drzwi zewnętrzne (ganek wschodni) 
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Drzwi zewnętrzne (ganek zachodni) 
 

 wewnętrzne pierwotne z zachowaną stolarką: pom.1.7-1.8, pom.1.11-1.13, 

pom.1.2-1.3.pozostałe wtórne. 

 
 

3.1.11. Otwory okienne: 
W obiekcie znajduje się 37 otworów okiennych o zróżnicowanych wymiarach 

i różnorodnej stolarce. Większość stolarki okiennej pochodzi sprzed 1945 roku. 
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Piwnice (13szt.) 
elewacja południowa:  

 okna krosnowe jedno- i dwuskrzydłowe - 4 szt. (pom.0.1, 0.3, 0.8) 

 okna stałe w metalowych ramach- 2szt. (pom.0.9) 

 okna w metalowych ramach, dwuskrzydłowe ze szczeblinami-2 szt. (pom.0.4) 

elewacja zachodnia 

 okno w metalowej ramie, dwuskrzydłowe ze szczeblinami-1szt. 

elewacja północna 

 okna krosnowe jedno- i dwuskrzydłowe - 1 szt. (pom.0.9) 

 okno w metalowej ramie, dwuskrzydłowe ze szczeblinami-1szt. (pom.0.7) 

 wykute wtórne okno w metalowej ramie- 2 szt. ( pom.0.2, 0.6) 

 
Parter (17szt.) 
elewacja południowa: 

 współczesne, skrzynkowe, czteroskrzydłowe, czteropolowe-6szt. (pom.1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10) 

 z XIX w., czteroskrzydłowe, ośmiopolowe, ościeżnicowo -krosnowe-1 szt. (pom.1.4) 
elewacja zachodnia 

 z XIX w., pojedyncze, czteroskrzydłowe, ośmiopolowe, ościeżnicowe, skrzydła 

otwierane na zewnątrz- 1szt (pom.1.12) 

 z XIX w., czteroskrzydłowe, ośmiopolowe, ościeżnicowo -krosnowe-2 szt. 

(pom.1.11) 
elewacja północna 

 z początku XX w., czteroskrzydłowe, czteropolowe, z dekoracyjnym słupkiem, 

bezszprosowe, ościeżnicowo -krosnowe- 5szt (pom.1.2, 1.12, 1.13) 

 z XIX w., czteroskrzydłowe, ośmiopolowe, ościeżnicowo -krosnowe-1 szt. (pom.1.3) 

 dwuskrzydłowe, sześciopolowe, ościeżnicowo -krosnowe, skrzydła otwierane na 

zewnątrz, wtórne-1 szt. (pom.1.4) 
 
Poddasze (5szt.) 

 z XIX w., czteroskrzydłowe, ośmiopolowe, ościeżnicowo -krosnowe, dzielone 

krzyżem równoramiennym z kostką - 2 szt. (w szczycie zachodnim, pokój na 

poddaszu), 

 z XIX w., dwuskrzydłowe, czteropolowe, krosnowe - 1 szt. (w szczycie wschodnim, 

pokój na poddaszu), 

 wtórne: pozostałe - 2 szt. 
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3.2. Wypis z oceny stanu technicznego ( na podstawie ekspertyzy wykonanej 
przez mgr inż. R. Buszkiewicza ) 

 

Przyczyny powodujące destrukcje budynku: 

– niewłaściwa eksploatacja 

– wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych, 

– obecność szkodników ( owadów ) 

– niesprawna instalacja odprowadzenia wód opadowych, 

– brak wentylacji grawitacyjnej części pomieszczeń, 

– osłonięcie drewnianych stropów materiałami paronieprzepuszczalnymi o dużym 

oporze dyfuzyjnym, 

– brak poziomych izolacji podwalin ścian, 

– brak izolacji oparć słupów drewnianych bezpośrednio na cegle. 

– nieszczelności dachu, 

 

Wynik działania czynników destrukcyjnych: 

– Fundamenty i ściany piwnic są zawilgocone i korodują w wyniku zawilgocenia ścian 

poprzez przenikanie wód z gruntu oraz poprzez podsiąkanie kapilarne z gruntu, 

– Korozja stref przypodporowych części belek stropowych, 

– Zniszczenia podwalin ścian ryglowych, 

– Deformacja konstrukcji, 

– Niestaranne wykonanie robót budowlanych: zastosowanie naciągów, 

przemurowania części ścian cegłą, wymiana części podwalin, usuniecie podwalin, 

niezastosowanie izolacji pod oparciami belek, pozostawiono  drewniane elementy 

porażone owadami i korozję, wymiana płatwi na płatew nieuciągloną, przy 

przekładaniu pokrycia dachowego nieprawidłowo zastosowano nadbitki 

wyrównujące połać dachową. 

 

Zalecenia: 

– Obniżenie poziomu wód gruntowych nie nizej niż do poziomu spodu ław, 

– Usprawnienie instalacji odprowadzenia wód opadowych, 

– Odprowadzenie wód opadowych z bezpośredniego otoczenia budynku, 
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4. Projektowane prace remontowe - grupy robót 
 
4.1. Remont dachu. 
 
Zachowuje się pierwotną formę budynku młyna z naczółkowym dachem.  

Projektuje się wymianę elementów konstrukcji dachu w zakresie opisanym 

szczegółowo w PT branży konstrukcyjnej.  

Po wymianie konstrukcji, dach należy pokryć dachówką ceramiczną, karpiówką 

w kolorze czerwonym ( ceglastym ) kładzioną w łuskę. 

Zakres obejmuje dokładne odtworzenie istniejącego dachu. 

 
4.2. Renowacja elewacji. 
 

4.2.1. Renowacja elementów drewnianych. 

Usunięcie starych powłok malarskich– poprzez opalenie, ewentualne 

uzupełnienie/wymiana zniszczonych elementów, zagruntowanie drewna lakierem 

wodno – poliuretanowym Capacryl PU VORLACK (lub równoważny). Malowanie 

nawierzchniowe lakierem wodno – poliuretanowym Capacryl PU SATIN (lub 

równoważny).  (lakier jedwabiście matowy, odporny na działanie warunków 

atmosferycznych oraz promieniowanie UV) 

 

4.2.2. Renowacja gzymsów, opasek okiennych oraz pozostałych elementów 

detalu architektonicznego wykonanych z zapraw. 

Dokonać niezbędnych uzupełnień, przemurowań i odtworzenia zniszczonych 

elementów, zbić wyprawy zakwalifikowane do wymiany, zagruntować wodnym 

roztworem szkła wodnego potasowego Sylitol-Konzentrat (lub równoważny) w proporcji 

2:1. Uzupełnić ubytki i przeprowadzić reprofilację przedmiotowych elementów 

mineralną, konfekcjonowaną szpachlą, zawierającą mikrowłókna, hydrofobową o 

niskim oporze dyfuzyjnym -  Capalith Fassadenspachtel P (lub równoważny). Wykonać 

szpachlowanie nawierzchniowe mineralną konfekcjonowaną szpachlówką 

drobnoziarnistą Capalitch Fassadenfeinspachtel (lub równoważny). 

 

4.2.3. Renowacja. 

Przed malowaniem na powierzchniach przeznaczonych do pozostawienia ich bez 

faktury, konieczne jest wykonanie szpachlowania całej powierzchni elewacji mineralną 

konfekcjonowaną szpachlówką, zawierającą mikrowłókna, hydrofobową o niskim 

oporze dyfuzyjnym - Capalitch Fassadenspachtel P na grubość min. 3mm, co 
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gwarantuje skuteczne mostkowanie rys o charakterze skurczowym, powstałych w 

wyniku wysychania tynków uzupełnianych lub na styku tynku istniejącego z 

uzupełnianym.  

4.2.4. Malowanie nawierzchniowe elewacji.  

Przygotowane podłoża malować dwukrotnie farbą na bazie krzemianów, której spoiwo 

stanowi szkło wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorów organicznych, hydrofobową 

o bardzo wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej (wartość sd<0,1m), zawierającą 

pigmenty o właściwościach fotokatalitycznych, czyli aktywowanych pod wpływem 

działania promieni UV, dzięki czemu gwarantującą maksymalną trwałość koloru – 

Sylitol Finisch (lub równoważny). 

 

Przyjęto kolory zgodne z sondażowymi badaniami konserwatorskimi, kolory wg 

wzornika NCS. 

 

Oznaczenie NCS Kolor Oznaczenie NCS Kolor 

 

S 0505-Y20R 
 

S 2030-G 

 

S 0550-Y 

 

S 3050-G 

 

S 2020-G50Y 

 

S 5030-G 

 

S 4550-R90B 

 

  

 

 

4.3. Konstrukcja ryglowa. 
Brakujące, zdegradowane ( zniszczone lub otynkowane ) fragmenty konstrukcji należy 

odtworzyć. Podczas prac remontowych w tym zakresie należy przeprowadzić 

szczegółowe badania konserwatorskie po dokonaniu odkrywek zasłoniętych 

elementów konstrukcji ryglowej. Wypełnienie należy usunąć, konstrukcję ryglową 

poddać naprawie, wg pt. konstrukcji. 
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Zachowaną substancję drewnianą poddać zabiegom konstrukcyjno-budowlanym wg pt 

konstrukcji, w tym dokładnemu ciesielskiemu oczyszczeniu, odgrzybieniu oraz 

zabezpieczona preparatem ogniochronnym. W przypadku wymiany elementów 

drewnianych należy stosować wstawianie fleków, a drewno nowe odpowiednio 

wysuszyć. W celu odczyszczenia, impregnacji i uzupełnienia substancji drewnianej 

należy, przed wykonaniem prac ciesielskich, rozebrać wypełnienie ceglane. Prowadząc 

roboty w zakresie wymiany substancji drewnianej należy zastrzały łączyć z podwaliną i 

oczepem na wrąb czołowy z czopem w odległości min. 10 cm od słupa ze względu na 

występujące w podwalinie i oczepie naprężenie tnące wzdłuż włókien. Kąt między 

zastrzałem a podwaliną wynosić ma ok. 70 stopni. Rygle łączyć ze słupami i 

zastrzałami na czopy i gniazda o głębokości 3-4cm. Słupy pośrednie łączyć z 

podwaliną i oczepem na czopy i gniazda o głębokości 3-4cm. Drewno przeznaczone 

do wbudowania (wymiana substancji) klasy C30 powinno mieć wilgotność maksymalną 

16%. Drewno należy ze wszystkich stron zabezpieczyć preparatami w celu 

zapewnienia mu odpowiedniej odporności ogniowej oraz zabezpieczenia przed 

działaniem owadów, grzybów i pleśni (w czasie tych prac należy zapewnić 

odpowiednie warunki bhp i ppoż.). Cegłę przylegającą do konstrukcji drewnianej przed 

wmurowaniem należy odpowiednio dociąć w osi główki dopasowując ją do profilu listwy 

przysłupowej. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego 

wiązania i grubości spoin. Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm, a 

grubość spoin pionowych 10mm. 

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm. Cegły i inne elementy układane na 

zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  Cegły w murze należy układać tak, aby 

znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. Cegły przed ułożeniem w 

murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Grubość spoin poziomych w murach 

powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 mm i –2 mm, a dla spoin 

pionowych +- 5mm.  Drewno należy zabezpieczyć ze wszystkich stron preparatem 

Uniopaldrew ( lub równoważnym) na 30  

 
4.4. wymiana orynnowania i obróbek 
 
Wstępnie patynowany, jasnoszary tytan-cynk, nierozpuszczalny w wodzie, odcień: 

luminacja świetlista y = 25 (jasnoszary). Systemy odprowadzania wód deszczowych: 

rynny, narożniki, leje spustowe, kolanka, uchwyty, rury spustowe itp.  System obróbek i 

produktów wykończeniowych dla zapewnienia prawidłowej szczelności i wentylacji 
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dachów. W przypadku kontaktów elementów mocujących oraz podłoży i elementów 

pokrycia wykonanych z metalu (bezpośrednich, doraźnych lub powierzchniowych), 

należy zwrócić uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad zebranych w 

systematyce elektrochemicznej. Taśmy uziemienia instalacji odgromowej muszą być 

wykonane z aluminium, które nie reaguje z blachą tytanowo-cynkową.  Elementy 

mocujące, takie jak: zaciski, śruby, wkręty, gwoździe itp. muszą być również 

prawidłowo dobrane, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia korozją. Kontakty 

pośrednie wymagają większej ostrożności z uwag na fakt, że rozwijają się między 

dwoma metalami, niebędącymi w bezpośrednim kontakcie, za pośrednictwem czynnika 

przewodzącego (elektrolitu), którego działanie jest często okresowe. 

Odwodnienie: 

Sieć pozioma – koryto: koryto musi być wykonane na podłożu ciągłym. Należy 

wykazać szczególną dbałość o szczelność łączeń oraz zapewnić odpowiednią 

wentylację spodniej części blachy. Podłoże koryta odwodnienia powinno być wykonane 

z materiałów kompatybilnych ze stopem cynkowo-tytanowym. Jeśli nie można spełnić 

powyższego warunku, należy skorzystać z produktu np VM ZINC® PLUS ( lub 

równoważny ) lub z membrany separacyjnej DELTA VM ZINC®  ( lub równoważny ). 

Przewiduje się zastosowanie elementów przelewowych. 

Sieć pozioma – dylatacja: ze względu na rozszerzalność cieplną stopu cynkowo-

tytanowego, należy stosować złączki dylatacyjne, przestrzegając wytycznych 

producenta systemu. 

Sieć pionowa – rury spustowe. Przy montażu systemów odprowadzania wód 

deszczowych należy zastosować pas nadrynnowy, mocowany do podłoża co 50cm za 

pomocą klipsów oraz usztywnień ze stali ocynkowanej. Wzdłuż pasa należy 

przewidzieć szczelinę do zapewnienia wentylacji. Pierwszy klips mocujący do systemu 

na rąbek stojący należy umieścić zaraz za pasem. W przypadku zastosowania 

membrany separacyjnej, również należy wykonać szczelinę zapewniającą wentylację. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed zatykaniem się otworów 

wentylacyjnych między membraną a blachą. Opierzenie szczytu dachu wykonuje się 

montując blachę krawędziową do górnych i dolnych elementów usztywniających. 

 
4.5. Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej. 
 
Skrzydło zdjąć. Zdemontować okucia. Renowacja drewnianych elementów: opalanie 

(dmuchawa elektryczna) i szlifowanie starej farby, szpachlowanie, impregnacja 

drewna, naprawa, uzupełnienie lub wymiana drewnianych elementów, malowanie farbą 

podkładową i nawierzchniową. 
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Stara farba musi być usunięta ze wszystkich powierzchni, szczególnie z wrębów. Przy 

opalaniu farby nie wolno dopuścić do spalenia powierzchni drewna. Powierzchnię lekko 

przeszlifować papierem ściernym o granulacji 200 do 400, odkurzyć; Uzupełnić ubytki 

przy zastosowaniu elementów uzupełniających drewnianych oraz szpachli do drewna. 

Wyszlifować, oczyścić, wygładzić ręcznie. Nałożyć zdemontowane i poddane renowacji 

elementy dekoracyjne; na tak przygotowane podłoże nanieść dwie warstwy lakieru 

wodorozcieńczalnego lub farby kryjącej wodorozcieńczalnej, stosownie do rodzaju 

wykończenia. Przed naniesieniem drugiej warstwy odczekać, aż wyschnie poprzednia. 

Nie nanosić powłok na okucia i uszczelki. 
Ramę i próg poddać renowacji w sposób opisany dla skrzydła drzwiowego. Uzupełnić 

okucia (wykonać nowe w sytuacji, kiedy istniejące nie będą się nadawały do renowacji 

lub gdy ich brakuje). Drzwi zamontować ponownie, uruchomić, dopasować do nowych 

warstw posadzek. Zawiasy nasmarować. Montaż musi zapewniać swobodne 

zamknięcie drzwi bez kolizji z ramą i progiem. 

 
4.6. Drzwi nowe. 
 
Zgodnie z opisami poszczególnych pomieszczeń, otwory drzwiowe należy wyposażyć 

w nowe drzwi wraz z ościeżnicami. Zdegradowaną stolarkę należy usunąć a 

pomieszczenia wyposażyć w nowe drzwi z ościeżnicami obejmującymi wykładanymi. 

Drzwi drewniane dębowe, ściśle odwzorowane od istniejących drzwi wskazanych w 

projekcie jaki wzorcowe.  

Drzwi wewnętrzne: 

– produkowane wyłącznie z drewna litego klejonego o najwyższej jakości, 

– rodzaj drewna - dąb; posiadające jednolitą barwę i dekoracyjny, prosty układ słojów, 
wyrazisty rysunek drewna, tworzący łagodne wzory z średniej wielkości sękami. 

– ościeżnica z możliwością regulacji na grubość murów, 

– elementy: ościeżnica, rama wykładana, skrzydło drzwiowe, zamek, klamka, zawias. 

 

4.7. Renowacja istniejącej stolarki otworowej okiennej. 
 
Renowacja drewnianych elementów stolarki okiennej: 

– opalanie (dmuchawa elektryczna) i szlifowanie starej farby na skrzydłach i 

ościeżnicach okien i drzwi, 

– szpachlowanie (od wewnątrz),  

– impregnacja drewna, 

– naprawa, uzupełnienie lub wymiana drewnianych elementów okien, 
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– malowanie okien i drzwi farbą podkładową i nawierzchniową. 

Stara farba musi być usunięta ze wszystkich powierzchni okien, szczególnie z wrębów 

gdzie jej grube warstwy utrudniają zamykanie skrzydeł. Przy opalaniu farby nie wolno 

dopuścić do spalenia powierzchni drewna. Powierzchnię elementów okiennych lekko 

przeszlifować papierem ściernym o granulacji 200 do 400; przeszlifowaną 

powierzchnię dokładnie odkurzyć; na tak przygotowane podłoże nanieść dwie warstwy 

lakieru wodorozcieńczalnego lub farby kryjącej wodorozcieńczalnej, stosownie do 

rodzaju wykończenia. Przed naniesieniem drugiej warstwy odczekać, aż wyschnie 

poprzednia. Prace malarskie konserwacyjne i renowacyjne powinno wykonywać się w 

temperaturze powyżej 8ºC. Wilgotność powietrza nie powinna w tym czasie 

przekraczać 85%. Należy uważać by nie nanosić powłok na okucia i uszczelki. 

Wykonać nowe podokienniki wewnętrzne z drewna dębowego, identyczne z 

oryginalnymi bądź, jeśli będzie to technicznie możliwe poddać renowacji istniejące i je 

ponownie zainstalować. 

 
4.8. Renowacja okiennic. 
 
Renowacja drewnianych elementów stolarki okiennej: 

– opalanie (dmuchawa elektryczna) i szlifowanie starej farby na skrzydłach i 

ościeżnicach okien i drzwi, 

– szpachlowanie (od wewnątrz),  

– impregnacja drewna, 

– naprawa, uzupełnienie lub wymiana drewnianych elementów okien, 

– malowanie okien i drzwi farbą podkładową i nawierzchniową. 

Stara farba musi być usunięta ze wszystkich powierzchni, szczególnie z wrębów gdzie 

jej grube warstwy utrudniają zamykanie skrzydeł. Przy opalaniu farby nie wolno 

dopuścić do spalenia powierzchni drewna. Powierzchnię elementów okiennych lekko 

przeszlifować papierem ściernym o granulacji 200 do 400; przeszlifowaną 

powierzchnię dokładnie odkurzyć; na tak przygotowane podłoże nanieść dwie warstwy 

farby kryjącej wodorozcieńczalnej, stosownie do rodzaju wykończenia. Przed 

naniesieniem drugiej warstwy odczekać, aż wyschnie poprzednia. Prace malarskie 

konserwacyjne i renowacyjne powinno wykonywać się w temperaturze powyżej 8ºC. 

Wilgotność powietrza nie powinna w tym czasie przekraczać 85%. Należy uważać by 

nie nanosić powłok na okucia i uszczelki. 

Okucia należy poddać renowacji lub rekonstrukcji, zgodnie z technika metaloplastyki. 
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4.9. Okna nowe.  
 
Drewno: dąb.  Konstrukcja: okno jednoramowe z kantówki trójwarstwowo klejonej, 

zewnętrzny profil przyszybowy skrzydła ozdobnie frezowany. Okucia: obwiedniowe 

„WINKHAUS Autopilot” lub równoważne z mikrorozszczelnieniem i zaczepem 

antywłamaniowym w skrzydłach rozwierno-uchylnych (RU). Możliwe funkcje otwierania 

okien:  okno rozwierne. Szyby: zespolone 2-szybowe, o współczynniku przenikania 

ciepła Ug=1.0 W/m2K. Standardowe dodatki: termookapnik, klamka, 

mikrorozszczelnienie, zaczep antywłamaniowy. Szprosy tylko konstrukcyjne. Ściśle 

stylizowane na wzór wskazanych w projekcie okien wzorcowych ( pierwotnych ). 

Do wszystkich wymienianych okien należy zastosować nawiewniki montowana w 

górnej ramie okna: urządzenia sterowane poziomem wilgotności w pomieszczeniu. 

Należy zastosować system wentylacji grawitacyjnej higrosterowanej składający się z 

elementów: higrosterowanych nawiewników oraz higrosterowanych kratek 

wywiewnych. W nawiewnikach i kratkach wywiewnych jako czujnik wilgotności 

stosować system wykorzystujący wiązkę taśm poliamidowych, reagującą na zmiany 

wilgotności względnej. 

 

4.10. Renowacja podłóg z desek. 
 

– Demontaż listew przyściennych, oczyszczenie, renowacja. 
– szlifowanie starej powierzchni desek – zeszlifowanie warstwy starego lakieru i farb; 

należy przeprowadzić szlifowanie w sposób zapewniający Zeszlifowanie jak 

najmniejszej części warstwy użytkowej elementu drewnianego; 

– przygotowanie podłoża i montaż ubytków - o przygotowaniu podłoża oraz 

skompletowaniu potrzebnych elementów do wymiany, można przystąpić do 

uzupełniania ubytków; 

– szlifowanie - używając specjalistycznych maszyn oraz papierów ściernych o 

najmniejszym stopniu granulacji, uzyskać możliwie idealnie równą i gładką 

powierzchnię, na której nie występują ślady poprzednio użytych produktów oraz 

defektów wywołanych wieloletnim użytkowaniem; 

– ponowny montaż listew przysciennych, 

– szpachlowanie poprzez zastosowanie specjalistycznej masy szpachlowej, która 

wypełni szczeliny oraz niewielkie ubytki. Substancji umożliwić zmieszanie się z 

pyłem pozostałym po szlifowaniu w celu nabrania koloru identycznego z 

zastosowanymi elementami drewnianymi, dzięki czemu wzór będzie jednorodny i 

estetyczny; 
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– lakierowanie wykonywać etapami. Nałożyć lakier podkładowy, zapewniając dobre 

przygotowanie powierzchni do naniesienia lakieru wykończeniowego.  

Następnie, na suchą i wypolerowaną warstwę lakieru podkładowego, nałożyć trzy 

warstwy lakieru nawierzchniowego. Również te warstwy polerować. 

 

4.11. Nowe podłogi z desek. 
 
Pokrycie podłóg należy wykonać z desek drewnianych dębowych podłogowych 

olejowanych, polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor 

identyczny z pierwotnym. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi 

drewnianymi, wykończeniowymi z kanałem instalacyjnym, przykręcanymi do ściany 

techniką trwałą, w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek. 

Elementem wykonania prac budowlanych jest j okresowa konserwacja podłóg 

drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą 

olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania 

(jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do 

użytkowania). 
Deska podłogowa: trójwarstwowa; Grubość warstwy ścieralnej: 3,5 mm ; Grubość 

całkowita: 15 mm; Twardość: 4.8; Gwarancja: 30 lat. Drewno olejowane do 

zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. 

Listwa przypodłogowa: listwy z drewna litego, suchego i bezsęcznego. Wymiar: 

60x25mm ( ±10% ),  

 
4.12. Naprawa wewnętrznych powierzchni ścian. 
 
( oznaczenia materiałów zgodnie z technologią firmy Ceresit; dopuszcza się 

stosowanie materiałów równoważnych ) 

zastosowanie tynków renowacyjnych na wewnętrznych powierzchniach ścian 

zewnętrznych.  

W celu wykonania tynków wewnętrznych, na ścianach zewnętrznych budynku, 

noszących ślady zasolenia, zaleca się skucie tynków wraz z wydrapaniem spoin na 

głębokość 2 cm, wyfugowanie spoin zaprawą renowacyjną np. Ceresit CR 61 lub 

równoważny , wykonanie obrzutki gr. do 5 mm z tynku renowacyjnego podkładowego 

np. Ceresit CR 61 z dodatkiem np. Ceresit CC81. Na tak przygotowanej powierzchni, 

o ile wymagane jest wyrównanie, ściany należy tynkować tynkiem renowacyjnym 

podkładowym np. Ceresit CR 61. Na warstwie tynku np. Ceresit CR 61 należy nanieść 

warstwę tynku renowacyjnego specjalistycznego np. Ceresit CR 62 o grubości 2cm. 
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W celu wygładzenia powierzchni, należy wyszpachlować tynk renowacyjny 

szpachlówką do tynków np. Ceresit CR 64 o grubości 3-5mm. Po wyschnięciu 

wszystkich warstw tynkarskich, należy je pomalować farbą o silikatową wysokiej 

paroprzepuszczalności np. Ceresit CT 54 w kolorze białym złamanym. 

 

4.13. Izolacja pozioma w ścianach. 
 
Z uwagi na uszkodzenia izolacji poziomej, projektuje się odtworzenie izolacji poziomej 

w celu przerwania kapilarnego w ścianach. Przyjęto metodę iniekcji ciśnieniowej przy 

pomocy preparatu do iniekcji np. Ceresit CO 81. Iniekcję można wykonać od wewnątrz 

lub od zewnątrz. Otwory o średnicy 12 mm należy nawiercić w ścianach w odstępach 

co 15 cm w dwóch rzędach mijankowo. Kąt nachylenia otworów 0-30 stopni. Po 

wykonaniu iniekcji otwory należy wypełnić zaprawą wodoszczelną np. Ceresit CR 65. 

Powierzchnie ścian 10 cm powyżej otworów należy zabezpieczyć 2 warstwami powłoki 

uszczelniającej np. Ceresit CR166 o grubości 2,5 mm (4kg/m2). 

 
4.14. Naprawa kominów. 
 
W budynku znajdują się kominy murowane, otynkowane, do których podłączone są 

piece kaflowe opalane węglem, usytuowane w pomieszczeniach ekspozycyjnych.  

Należy wykonać opinię kominiarską na etapie wykonywania remontu dachu i ocenić 

możliwości wykonania wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń przy kominach. W 

sytuacji, kiedy będą techniczne możliwości wykorzystania pionów kominowych należy 

zrezygnować na ich rzecz z pionów wtórnych, lokalizowanych wewnątrz pomieszczeń 

przy kominie. 

Należy skuć tynki na wysokości kondygnacji poddasza, sprawdzić szczelność 

przewodów, zainstalować wkłady do przewodów dymowych, do których podłączone 

jest oddymianie pieców.  

Komin oczyścić, udrożnić, przemurować jeśli wystąpi potrzeba. Uzupełnić fugi, 

otynkować. 

Komin ponad dachem przemurować w razie potrzeby, otynkować i pomalować na 

biało. 

 
4.15. Schody zewnętrzne  
 
Istniejące  schody  przy  drzwiach  wejściowych  do  budynku  należy oczyścić. Całą 

powierzchnię schodów należy poddać zabiegowi mycia z  Użyciem  gorącej  wody  i  
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kwaśnego,  łagodnego  preparatu chemicznego, np. EINFIX. Oczyszczoną 

powierzchnię stopni zabezpieczyć przed  infiltracją  wody  opadowej  przez  podwójną  

impregnację hydrofobowym  silixanowym, np. preparatem  Siloxan  SV  190  firmy  

Caparol ( lub równoważne ). Spękane elementy i płyty kamienne przy gankach należy 

wymienić na nowe o identycznych parametrach, z ciemnoszarego granitu
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5. Projektowane prace remontowe - opis poszczególnych pomieszczeń. 
 

ELEWACJE 
 

Zachowuje się pierwotna, obecną formę budynku młyna z naczółkowym dachem. 

Wszystkim elewacjom przywraca się pierwotny układ kompozycyjny. Należy odtworzyć 

brakujące elementy konstrukcji ryglowej. Konstrukcję ryglowa wyeksponować na całym 

obwodzie budynku, analogicznie do elewacji zachodniej. 

Projektuje się rekonstrukcje drewnianego gzymsu wieńczącego elewację. 

 
5.1. Elewacja północna. 
 

Projektuje się odkopanie budynku przy elewacji północnej do głębokości ław (odsadzek 

ścian) fundamentowych. Sposób wykonania robót ziemnych oraz wykonania systemu 

zapobiegającego napływaniu wód gruntowych i opadowych na ścianę budynku opisano 

w pt. konstrukcji.  

 

Po wykonaniu robót inżyniersko-budowlanych w zakresie izolacji, należy całą elewację 

poddać renowacji. Zakres prac: 

 skucie tynków, 

 zdjęcie okiennic, renowacja okiennic,   

 usunięcie instalacji prowadzonych natynkowo, przełożenie p/t (zgodnie z pt. branży 

elektrycznej), 

 wymiana okna, renowacja okien i rekonstrukcja nieistniejących okiennic, 

 oczyszczenie podłoży, 

 oczyszczenie elementów dekoracyjnych, 

 odtworzenie ściany ryglowej ( renowacja elementów drewnianych konstrukcyjnych, 

wymiana wypełnienia, pomalowanie konstrukcji drewnianej, otynkowanie i 

pomalowanie wypełnień, 

 wymiana orynnowania, parapetów i obróbek. 

 

Kolorystyka elewacji: 

 drewniane elementy konstrukcji ryglowej: brązowe ciemne,  

 wypełnienia: białe 

 gzyms wieńczący w pasie podrynnowym: drewniany w kolorze białym, 
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 stolarka drzwiowa w ganku wschodnim: 

 ramiak: brązowa, zielona S 2030-G, 

 promienie: niebieska S 4550-R90B, 

 kwiatki: żółta S 550-Y, 

 łodygi kwiatków: zielona S 3050-G, 

 stolarka okienna i opaska okienna: zielona S 5030-G 

 okiennice: zielona S 5030-G 

 
5.1.1. Ganek wschodni i ganek zachodni. 
 

W celu wykonania wykopu należy rozebrać, zarchiwizować-opisać i zmagazynować ze 

ścisłym zachowaniem wszelkich elementów składowych konstrukcje obydwu ganków 

(wschodniego i zachodniego). Po wykonaniu robót izolacyjnych i zasypaniu ścian, 

projektowana jest rekonstrukcja ganków wejściowych pierwotnych, ze ścisłym 

odtworzeniem stanu sprzed przebudowy, przy użyciu tych samych materiałów 

i elementów konstrukcyjnych. Elementy drewniane należy oczyścić, poddać renowacji, 

zrekonstruować braki i wbudować ponownie w strukturę ganków w sposób ściśle 

odzwierciedlający stan pierwotny. W przypadku, kiedy jakieś elementy zostaną 

nieodwracalnie zniszczone przy rozbiórce, można zastąpić je nowymi, stylizowanymi 

na oryginalne, z identycznych materiałów. Ewentualną wymianę elementów ganków 

należy uzgodnić z projektantem i konserwatorem zabytków i uzyskać jego zgodę 

wpisem do dziennika budowy.  

Przebudowie z użyciem materiałów wtórnych przewiduje się w zakresie przekrycia 

dachowego. Konstrukcja daszków nad gankami wykonana jest z belek drewnianych, 

przekrytych deskowaniem. Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować i 

pomalować na kolor zielony (RAL 6026), jak kolor oryginalnych, zielonych drzwi 

wewnątrz pomieszczenia. Pokrycie dachów wykonać z dachówki ceramicznej 

karpiówki czerwonej, układanej w łuskę jak na dachu głównym. 

 

Kolorystyka:  

 ganek zachodni- kolor jak stolarka drzwiowa: zielona S 5030-G 

 ganek wschodni: brązowy. 
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5.2. Elewacja zachodnia. 
 

Konstrukcję szachulcową poddać naprawie wg pt. konstrukcji. Kamień oczyścić, 

zaimpregnować. Wymienić system orynnowania. 

 

Kolorystyka: 

 drewniane elementy konstrukcji ryglowej: brązowe ciemne,  

 wypełnienia: białe 

 gzyms wieńczący w pasie podrynnowym: drewniany w kolorze białym, 

 stolarka okienna: zielona S 5030-G, 

 okiennice: zielone S 5030-G. 

 

5.3. Elewacja południowa. 
 
Wykonać roboty konstrukcyjno-budowlane zgodnie z pt. konstrukcji.  

Zdemontować ganek południowy wg rysunków projektu.  

Zdemontować drzwi z kuchni do ganku. Zrekonstruować konstrukcje ryglową, wstawić 

w miejsce drzwi –  okno –  zgodnie z wytycznymi dla okien w tej elewacji. 

Oczyścić ścianę z tynków, zmienić otwory okienne w piwnicy oraz wymienić okna w 

piwnicach zgodnie z zestawieniem stolarki. 

Oczyścić i poddać renowacji okno w pomieszczeniu 1.4 w elewacji południowej. 

Pozostałe okna w kondygnacji parteru należy wymienić na nowe. Okna nowe będą 

wymagały powiększenia istniejących otworów okiennych do wysokości pierwotnej.  

W hali młyńskiej również dostosować otwory do nowych okien. Uzupełnienia otworów 

wykonywać tylko z kamienia polnego. Okna te należy wyposażyć w obramienia 

identyczne z oknem wzorcowym dla tej elewacji.  

Poddać renowacji stolarkę drzwiową zewnętrzną.  

Cokół w kondygnacji piwnic należy poddać renowacji i wykończyć zgodnie z punktem 

4.2 Renowacja elewacji.  

 
5.4. Elewacja wschodnia. 
Kamienny cokół poddać robotom konstrukcyjno - budowlanym, zgodnie z pt. 

konstrukcji. Oczyścić, zaimpregnować od zewnątrz. 

 

Szczyt w elewacji wschodniej  
Deskowany, zachowuje się jako oszalowany pionowym deskowaniem. 
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W istniejące otwory okienne wprowadzić należy stolarkę okienną wg historycznej, 

zachowanej w jednym oknie ( w północnej część elewacji wschodniej) Wymianie 

podlegają wszystkie okna tej elewacji. Obecne okna posiadają prowizoryczne 

okratowanie żelaznymi sztabami, które należy usunąć i zabezpieczyć jaki eksponat. 

Drewno należy poddać renowacji, uzupełnieniu i impregnacji. Dokładnie oczyścić 

i istniejących warstw wykończeniowych, ostrożnie i możliwie nieinwazyjnie oszlifować 

ręcznie. Deskowanie, które będzie kwalifikowało się do wymiany należy zdemontować 

i dokonać rekonstrukcji elementem drewnianym o dokładnie tych samych wymiarach 

co istniejące. Po oczyszczeniu elementów od zewnątrz należy drewno zaimpregnować 

środkiem grzybobójczym i owadobójczym. Następnie zabezpieczyć drewno 

lakierobejcą w kolorze ciemnobrązowym. 

Gzyms zrekonstruować. 

 
PIWNICE 
 
Posadzki piwnic należy zdemontować z uwaga na elementy budynku, które podlegają 

pozostawieniu i renowacji (ściany, stropy, elementy wyposażenia, oryginalna stolarka 

otworowa). 

Wykonać roboty konstrukcyjne zgodnie z pt. konstrukcji ( wzmocnienie gruntu, 

odtworzenie posadzek zgodnie z projektem ) 

Ze ścian należy skuć wszystkie tynki i oczyścić powierzchnie. Wykonać prace 

remontowo-budowlane zgodnie z pt. konstrukcji.  

Z sufitów stropów ceramicznych należy skuć warstwy wykończeniowe. Oczyścić 

powierzchnie, Wykonać prace remontowo-budowlane zgodnie z pt. konstrukcji. 

 
"MIESZKANIE MŁYNARZA" 
 
5.5. 01. Przedsionek (4,81m2) 
Do rozbiórki. 

5.5.1. Warstwy podłogi projektowanej: 

– podsypka piaskowa Id=0,6, gr.10cm, 

– wylewka betonowa  C8/10, gr.4cm, 

– izolacja przeciwwodna bitumiczna, 

– płyta betonowa C20/25 zbrojona włóknami dramix, 8cm, 

– podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 5cm, 

– cegły ceramiczne pełne układane wozówką do góry. Impregnacja cegieł. 
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Posadzkę należy wykonać jako pływającą. Pod warstwą cegieł należy wykonać 

okalająca izolację dylatujacą z polistyrenu ekstrudowanego gr.2cm dookoła ścian od 

wewnętrznej strony ścian. Przekryć tę izolację warstwą z cegieł układanych na 

posadzce. 

 

5.5.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić 

do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian.  

Wykonać odtworzenie izolacji poziomej, zgodnie z punktem 4.13 Izolacja pozioma w 

ścianach. Wykonać renowacje. zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych 

powierzchni ścian. 

 

5.5.3. Wykończenie sufitu  

 

Po rozbiórce nadbudowy strop zrekonstruować, zgodnie z pt. konstrukcji. 

Nowy dach na konstrukcji drewnianej pokryć dachówką ceramiczną karpiówką na 

łatach drewnianych, nabijanych na deskowanie. 

Drewno poddać impregnacji.  

Dach ocieplić matami gliniano-słomianymi lokalizowanymi w ślepym pułapie, pomiędzy 

deskowaniem wierzchnim a deskowaniem pośrednim w połowie wysokości belki 

konstrukcyjnej (mocowanie na wręby). 

Malowanie lakierobejcą białą półprzeźroczystą, zachować widoczne rysunki słoi. 

 

Warstwy: 

– dachówka karpiówka ceramiczna układana na łuskę, 

– łaty drewniane, 

– izolacja przeciwwiatrowa (folia) 

– deskowanie (deski drewniane 3cm, drewno lite z drzewa liściastego, sezonowane, 

impregnowane) 

– krokwie drewniane(drewno lite z drzewa liściastego, sezonowane, impregnowane) 

wg pt. konstrukcji, 

– maty izolacyjne słomiano-gliniane, min 5cm, np. firmy "Trefll" lub równoważne, 

montowane na linką do krokwi, 

– pustka powietrzna 3cm 
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– podsufitka montowana w połowie wysokości krokwi (deski drewniane 3cm, drewno 

lite z drzewa liściastego, sezonowane, impregnowane). Widoczne elementy 

drewniane należy zaimpregnować, zabezpieczyć przeciwko owadom i pomalować 

lakierobejcą w kolorze białym, zachowując widoczny  rysunek słoi. 

Konstrukcje dachu ułożyć na okalającej całą dobudówkę belce stolcowej, montowanej 

do ścian, kładzionej na podlewce ( poduszce z betonu chudego). 

 

5.5.4. Wyposażenie 

 

Usunięcie schodów drewnianych, zamurowanie otworu, przygotowanie murów do 

wykonania konstrukcji dachu nad częścią wejściową.  

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie wschodniej dobudówki. Okno wykonać zgodnie ze specyfikacją dla stolarki w 

pkcie 4.7. 

Drzwi wejściowe drewniane do dobudówki należy zrekonstruować po wykonaniu 

nowego nadproża (wg pt konstrukcji) Drzwi należy wykonać zgodne ze stylizacją 

oryginalnych drzwi prowadzących z przedsionka (0.1) do korytarza (0.2), zgodnie z 

punktem 4.4 Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej. 

 
5.6. 0.2 Korytarz i schody (23,04m2) 
 

5.6.1. Warstwy podłogi projektowanej: 

– podsypka piaskowa Id=0,6, gr.10cm, 

– wylewka betonowa  C8/10, gr.4cm, 

– izolacja przeciwwodna bitumiczna, 

– płyta betonowa C20/25 zbrojona włóknami dramix, 8cm, 

– podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 5cm, 

– cegły ceramiczne pełne układane wozówką do góry. Impregnacja cegieł. 

Posadzkę należy wykonać jako pływającą. Pod warstwą cegieł należy wykonać 

okalająca izolację dylatujacą z polistyrenu ekstrudowanego gr.2cm dookoła ścian od 

wewnętrznej strony ścian. Przekryć tę izolację warstwą z cegieł układanych na 

posadzce. 

 

5.6.2. Wykończenie ścian 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić 

do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian.  
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Wykonać odtworzenie izolacji poziomej, zgodnie z punktem 4.13 Izolacja pozioma w 

ścianach. 

Nie należy odtwarzać tynków. Cegły oczyścić metodą piaskowania bądź pudrowania, 

uzupełnić spoiny preparatem do renowacji fug wapiennych, całą powierzchnię ścian 

zabezpieczyć przed niszczeniem- zaimpregnować. 

 

Ściany zewnętrzne od wewnątrz należy poddać robotom remontowym wg pt. 

konstrukcji. Po wykonaniu robót na ścianach kamiennych należy je oczyścić 

mechanicznie, strumieniem pary wodnej pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów 

biodegradowalnych, przeznaczonych do czyszczenia kamienia naturalnego, zgodnie z 

instrukcją producenta środków czyszczących. 

 

5.6.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop pierwotny drewniany poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt 

konstrukcji. Po wykonaniu prac należ elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi z desek drewnianych w stropie nad piwnicą.  

Malowanie warstw widocznych od spodu lakierobejcą białą półprzeźroczystą, 

zachować widoczne rysunki słoi. 

 

Strop wtórny ceramiczny: wg pt. konstrukcji.  

Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw wykończeniowych. Wykonać 

renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni ścian. 

Wtórne elementy konstrukcji stalowej: wg pt konstrukcji. 

 

5.6.4. Wyposażenie 

 

Usunięcie schodów drewnianych, zamurowanie otworu, przygotowanie murów do 

wykonania konstrukcji dachu nad częścią wejściową.  

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej ( naświetle ). Okno wykonać zgodnie ze specyfikacją dla stolarki 

w pkcie 4.7. 

Należy wykonać doświetlenie od zewnątrz poprzez odpowiednią niwelacje terenu, w 

związku z projektowymi robotami budowlano-konstrukcyjnymi, związanymi z 

wykonaniem systemu izolacji ścian budynku przed wodami opadowymi ( zgodnie z pt 

konstrukcji). 
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Drzwi wejściowe drewniane do dobudówki należy zrekonstruować po wykonaniu 

nowego nadproża (wg pt konstrukcji), zgodnie z punktem 4.4 Renowacja istniejącej 

stolarki otworowej drzwiowej. 

 
5.7. 0.3 Piwnica gospodarcza (9,46m2) 
 

5.7.1. Warstwy podłogi projektowanej: 

– podsypka piaskowa Id=0,6, gr.10cm, 

– wylewka betonowa  C8/10, gr.4cm, 

– izolacja przeciwwodna bitumiczna, 

– płyta betonowa C20/25 zbrojona włóknami dramix, 8cm, 

– podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 5cm, 

– cegły ceramiczne pełne układane wozówką do góry. Impregnacja cegieł. 

Posadzkę należy wykonać jako pływającą. Pod warstwą cegieł należy wykonać 

okalająca izolację dylatujacą z polistyrenu ekstrudowanego gr.2cm dookoła ścian od 

wewnętrznej strony ścian. Przekryć tę izolację warstwą z cegieł układanych na 

posadzce. 

 

5.7.2. Wykończenie ścian 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić 

do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian.  

Wykonać odtworzenie izolacji poziomej, zgodnie z punktem 4.13 Izolacja pozioma w 

ścianach. 

Nie należy odtwarzać tynków. Cegły oczyścić metodą piaskowania bądź pudrowania, 

uzupełnić spoiny preparatem do renowacji fug wapiennych, całą powierzchnię ścian 

zabezpieczyć przed niszczeniem- zaimpregnować. 

 

Ściany zewnętrzne od wewnątrz należy poddać robotom remontowym wg pt. 

konstrukcji. Po wykonaniu robót na ścianach kamiennych należy je oczyścić 

mechanicznie, strumieniem pary wodnej pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów 

biodegradowalnych, przeznaczonych do czyszczenia kamienia naturalnego, zgodnie z 

instrukcją producenta środków czyszczących. 

 

Elementy cegieł ceramicznych pełnych w strefie podokiennej należy poddać renowacji. 

Cegły oczyścić metodą piaskowania bądź pudrowania, uzupełnić spoiny preparatem do 
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renowacji fug wapiennych, całą powierzchnię ścian zabezpieczyć przed niszczeniem- 

zaimpregnować..  

 

5.7.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop ceramiczny doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. 

 

5.7.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej. Okno wykonać zgodnie ze specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7 

Okna nowe. 

 

Drzwi wejściowe drewniane z pomieszczenia 0.2 do 0.3 należy poddać renowacji, 

zgodnie z punktem 4.4 Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej. 

 

Drzwi prowadzące z pomieszczenia 0.3 do pomieszczenia 0.4 należy poddać 

renowacji, zgodnie z punktem 4.4 Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej. 

 

W pomieszczeniu znajduje się zlewozmywak gospodarczy, który należy wymienić na 

nowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej ( np. "Pyramis:studio" lub równoważny, na 

podbudowie (podbudowa również w zakresie), dwukomorowy, wymiary 

zlewozmywaka:  100x50 cm, wymiary komory:  34x40 cm i 17x30 cm, minimalna 

podbudowa:  60 cm, Materiał: gładki, Syfon w komplecie. 

Bateria: stojąca, z wężem, materiał wykończenia: chrom, np. "Pyramis VIRTUOSO" 
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5.8. 0.4 Piwnica gospodarcza (22,47m2) 
 

5.8.1. Warstwy podłogi projektowanej: 

– podsypka piaskowa Id=0,6, gr.10cm, 

– wylewka betonowa  C8/10, gr.4cm, 

– izolacja przeciwwodna bitumiczna, 

– płyta betonowa C20/25 zbrojona włóknami dramix, 8cm, 

– podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 5cm, 

– cegły ceramiczne pełne układane wozówką do góry. Impregnacja cegieł. 

Posadzkę należy wykonać jako pływającą. Pod warstwą cegieł należy wykonać 

okalająca izolację dylatujacą z polistyrenu ekstrudowanego gr.2cm dookoła ścian od 

wewnętrznej strony ścian. Przekryć tę izolację warstwą z cegieł układanych na 

posadzce. 

 

5.8.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić 

do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian.  

 

Wykonać odtworzenie izolacji poziomej, zgodnie z punktem 4.13 Izolacja pozioma w 

ścianach. 

Nie należy odtwarzać tynków na ścianach ceglanych. Cegły oczyścić metodą 

piaskowania bądź pudrowania, uzupełnić spoiny preparatem do renowacji fug 

wapiennych, całą powierzchnię ścian zabezpieczyć przed niszczeniem- 

zaimpregnować. 

 

Ściany zewnętrzne od wewnątrz należy poddać robotom remontowym wg pt. 

konstrukcji.  

Należy zrekonstruować prawy otwór okienny do wielkości pierwotnej, o wymiarach 

obecnej wnęki okiennej. Otwór należy wykuć w obrębie istniejącego zamurowania, bez 

naruszania sklepienia i ew. nadproża. Okno wykonać zgodnie ze specyfikacją dla 

stolarki w pkcie 4.7. 

Otwór wykończyć zgodnie z wytycznymi dla całego pomieszczenia. Ścianę zewnętrzną 

od wewnątrz należy otynkować.  
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5.8.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop ceramiczny doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. 

 

5.8.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej. Okno wykonać zgodnie ze specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7 

Okna nowe. 

 

Drzwi prowadzące z pomieszczenia 0.3 do pomieszczenia 0.4 należy poddać 

renowacji, zgodnie z punktem 4.4 Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej. 

 

W pomieszczeniu znajduje się instalacja wewnętrzna sanitarna ( odprowadzenie 

kanalizacji ). Instalacje należy zdemontować i wykonać nową zgodnie z projektem 

branży sanitarnej. 

 

Wszelkie elementy wyposażenia pomieszczenia: haki żeliwne, itp., należy 

zdemontować, poddać renowacji, zabezpieczyć przed niszczeniem i ponownie 

zamontować. Miejsca montażu wykończyć zgodnie z wytycznymi dla całych 

pomieszczeń. 

 
5.9. 0.5 Piwnica gospodarcza - hydrofor (3,12m2) 
 

5.9.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się posadzka wylewana, wykonana na podkonstrukcji 

drewnianej. Posadzka jest zdegradowana, zawilgocona i wpływa na stan ścian 

wewnętrznych sąsiednich pomieszczeń (pom. 0.6). Posadzkę należy rozebrać i 

wykonać nową. 

 

Warstwy podłogi projektowanej: 

– podsypka piaskowa Id=0,6, gr.10cm, 

– wylewka betonowa  C8/10, gr.4cm, 

– izolacja przeciwwodna bitumiczna, 

– płyta betonowa C20/25 zbrojona włóknami dramix, 8cm, 
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– podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 5cm, 

– cegły ceramiczne pełne układane wozówką do góry. Impregnacja cegieł. 

Posadzkę należy wykonać jako pływającą. Pod warstwą cegieł należy wykonać 

okalająca izolację dylatujacą z polistyrenu ekstrudowanego gr.2cm dookoła ścian od 

wewnętrznej strony ścian. Przekryć tę izolację warstwą z cegieł układanych na 

posadzce. 

 

Spadek posadzki: na zewnątrz pomieszczenia. Próg nowych drzwi wykonać jako 

ceglany, nie drewniany  

 

5.9.2. Wykończenie ścian 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić 

do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian.  

Wykonać odtworzenie izolacji poziomej, zgodnie z punktem 4.13 Izolacja pozioma w 

ścianach. 

Nie należy odtwarzać tynków. Cegły oczyścić metodą piaskowania bądź pudrowania, 

uzupełnić spoiny preparatem do renowacji fug wapiennych, całą powierzchnię ścian 

zabezpieczyć przed niszczeniem- zaimpregnować. 

 

 

5.9.3. Wykończenie sufitu  

 

W pomieszczeniu znajduje się relikt oryginalnej belki stropowej drewnianej. Na całości 

znajduje się strop ceramiczny. Roboty konstrukcyjno-budowlane wykonać zgodnie z pt 

konstrukcji. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych 

powierzchni ścian. 

 

5.9.4. Wyposażenie 

 

Drzwi wejściowe drewniane do pomieszczenia 0.5 należy zrekonstruować. Nowe drzwi 

należy wykonać zgodne ze stylizacją oryginalnych drzwi prowadzących z 

pomieszczenia 0.2 do pomieszczenia 0.3. Próg nowych drzwi wykonać jako ceglany, 

nie drewniany. 

 

W pomieszczeniu znajduje się nieczynna instalacja hydroforowa oraz działające 

instalacje wodne. Nieużytkowane urządzenia należy usunąć. Jeśli po odkryciu 
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istniejących warstw posadzek okaże się, że w pomieszczeniu 0.5 lub którymkolwiek z 

sąsiednich pomieszczeń będzie biegła instalacja drenażu wewnętrznego, należy 

wykonać odpływ wody (z ewentualnych wycieków) z tego pomieszczenia do drenażu. 

 
5.10. 0.6 Piwnica gospodarcza (32,17m2) 
 
5.10.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się posadzka cementowa, wylewana prawdopodobnie na 

warstwę cegieł ceramicznych pierwotnych.  Posadzka jest zdegradowana, zawilgocona 

i także ze względu na wodę sączącą się przez ściany sąsiednich pomieszczeń 

(pom.0.5). Posadzkę należy rozebrać i wykonać nową. 

 

Warstwy podłogi projektowanej: 

– podsypka piaskowa Id=0,6, gr.10cm, 

– wylewka betonowa  C8/10, gr.4cm, 

– izolacja przeciwwodna bitumiczna, 

– płyta betonowa C20/25 zbrojona włóknami dramix, 8cm, 

– podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 5cm, 

– cegły ceramiczne pełne układane wozówką do góry. Impregnacja cegieł. 

Posadzkę należy wykonać jako pływającą. Pod warstwą cegieł należy wykonać 

okalająca izolację dylatujacą z polistyrenu ekstrudowanego gr.2cm dookoła ścian od 

wewnętrznej strony ścian. Przekryć tę izolację warstwą z cegieł układanych na 

posadzce. 

 

5.10.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić 

do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian.  

Wykonać odtworzenie izolacji poziomej w ścianach wewnętrznych ( pomiędzy 

pomieszczeniem 0.6 a pomieszczeniami: 0.2, 0.5 i 0.4, zgodnie z punktem 4.13 

Izolacja pozioma w ścianach. 

 

Nie należy odtwarzać tynków. Cegły oczyścić metodą piaskowania bądź pudrowania, 

uzupełnić spoiny preparatem do renowacji fug wapiennych, całą powierzchnię ścian 

zabezpieczyć przed niszczeniem- zaimpregnować. 
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Ściany zewnętrzne od wewnątrz należy poddać robotom remontowym wg pt. 

konstrukcji. Po wykonaniu robót na ścianach kamiennych należy je oczyścić 

mechanicznie, strumieniem pary wodnej pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów 

biodegradowalnych, przeznaczonych do czyszczenia kamienia naturalnego, zgodnie z 

instrukcją producenta środków czyszczących. 

 

5.10.3. Wykończenie sufitu  

 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych strop doprowadzić do stanu 

pierwotnego w zakresie warstw wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z 

punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni ścian. 

 

5.10.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejących otworów 

w ścianie zewnętrznej. Okno wykonać zgodnie ze specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7 

Okna nowe. 

Drzwi wejściowe drewniane do pomieszczenia 0.3 należy zrekonstruować. Nowe drzwi 

należy wykonać zgodne ze stylizacją oryginalnych drzwi prowadzących z 

pomieszczenia 0.2 do pomieszczenia 0.3. Próg nowych drzwi wykonać jako ceglany, 

nie drewniany. 

 
5.11. 0.7 Piwnica gospodarcza (20,85m2) 
 
5.11.1. Posadzka. 

 

Posadzkę należy rozebrać i wykonać nową. 

Warstwy podłogi projektowanej: 

– podsypka piaskowa Id=0,6, gr.10cm, 

– wylewka betonowa  C8/10, gr.4cm, 

– izolacja przeciwwodna bitumiczna, 

– płyta betonowa C20/25 zbrojona włóknami dramix, 8cm, 

– podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 5cm, 

– cegły ceramiczne pełne układane wozówką do góry. Impregnacja cegieł. 

Posadzkę należy wykonać jako pływającą. Pod warstwą cegieł należy wykonać 

okalająca izolację dylatujacą z polistyrenu ekstrudowanego gr.2cm dookoła ścian od 
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wewnętrznej strony ścian. Przekryć tę izolację warstwą z cegieł układanych na 

posadzce. 

Pod posadzką znajduje się instalacja drenażu wewnętrznego, który podlega 

udrożnieniu, oczyszczeniu i ewentualnej rekonstrukcji. Drenaż jest wykonany 

całkowicie podposadzkowo i służył odprowadzeniu wody przy procesie 

technologicznym w okresie funkcjonowania młyna. 

Częściowo wykonano odkrywki, na podstawie których określić można zły stan 

techniczny instalacji. Należy wykonać opisane wyżej roboty instalacyjno budowlane, 

szczegółowo opisane w pt. branży sanitarnej. 

 

5.11.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić 

do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian.  

Wykonać odtworzenie izolacji poziomej w ścianach wewnętrznych ( pomiędzy 

pomieszczeniem 0.7 a pomieszczeniami: 0.8 i 0.8 i 0.2, zgodnie z punktem 4.13 

Izolacja pozioma w ścianach. 

 

Nie należy odtwarzać tynków. Cegły oczyścić metodą piaskowania bądź pudrowania, 

uzupełnić spoiny preparatem do renowacji fug wapiennych, całą powierzchnię ścian 

zabezpieczyć przed niszczeniem- zaimpregnować. 

 

Ściany zewnętrzne od wewnątrz należy poddać robotom remontowym wg pt. 

konstrukcji. Po wykonaniu robót na ścianach kamiennych należy je oczyścić 

mechanicznie, strumieniem pary wodnej pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów 

biodegradowalnych, przeznaczonych do czyszczenia kamienia naturalnego, zgodnie z 

instrukcją producenta środków czyszczących. 

 

5.11.3. Wykończenie sufitu  

 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych strop doprowadzić do stanu 

pierwotnego w zakresie warstw wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z 

punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni ścian. 

 

5.11.4. Wyposażenie 
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Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejących otworów 

w ścianie zewnętrznej. Okno wykonać zgodnie ze specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7 

Okna nowe. 

 

Drzwi wejściowe drewniane do pomieszczenia 0.3 należy zrekonstruować. Nowe drzwi 

należy wykonać zgodne ze stylizacją oryginalnych drzwi prowadzących z 

pomieszczenia 0.2 do pomieszczenia 0.3. Próg nowych drzwi wykonać jako ceglany, 

nie drewniany. 

 
5.12. 0.8 Piwnica gospodarcza – dawny warsztat (25,54m2) 
 
5.12.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się posadzka cementowa, wylewana prawdopodobnie na 

warstwę cegieł ceramicznych pierwotnych. Posadzkę należy rozebrać i wykonać nową. 

 

Warstwy podłogi projektowanej: 

– podsypka piaskowa Id=0,6, gr.10cm, 

– wylewka betonowa  C8/10, gr.4cm, 

– izolacja przeciwwodna bitumiczna, 

– płyta betonowa C20/25 zbrojona włóknami dramix, 8cm, 

– podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 5cm, 

– cegły ceramiczne pełne układane wozówką do góry. Impregnacja cegieł. 

Posadzkę należy wykonać jako pływającą. Pod warstwą cegieł należy wykonać 

okalająca izolację dylatujacą z polistyrenu ekstrudowanego gr.2cm dookoła ścian od 

wewnętrznej strony ścian. Przekryć tę izolację warstwą z cegieł układanych na 

posadzce. 

 

Pod posadzką może znajdować się instalacja drenażu wewnętrznego, który podlega 

udrożnieniu, oczyszczeniu i ewentualnej rekonstrukcji. Drenaż jest wykonany 

całkowicie podposadzkowo i służył odprowadzeniu wody przy procesie 

technologicznym w okresie funkcjonowania młyna. 

Częściowo wykonano odkrywki, na podstawie których określić można zły stan 

techniczny instalacji. Należy wykonać opisane wyżej roboty instalacyjno budowlane, 

szczegółowo opisane w pt. branży sanitarnej. 

 

5.12.2. Wykończenie ścian 
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Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić 

do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian.  

Wykonać odtworzenie izolacji poziomej w ścianach, od wewnątrz, zgodnie z punktem 

4.13 Izolacja pozioma w ścianach. 

 

Nie należy odtwarzać tynków. Cegły oczyścić metodą piaskowania bądź pudrowania, 

uzupełnić spoiny preparatem do renowacji fug wapiennych, całą powierzchnię ścian 

zabezpieczyć przed niszczeniem- zaimpregnować. 

 

Ściany zewnętrzne od wewnątrz należy poddać robotom remontowym wg pt. 

konstrukcji.  

 

5.12.3. Wykończenie sufitu  

 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych strop doprowadzić do stanu 

pierwotnego w zakresie warstw wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z 

punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni ścian. 

 

5.12.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejących otworów 

w ścianie zewnętrznej. Okno wykonać zgodnie ze specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7 

Okna nowe. 

 

Drzwi wejściowe drewniane do pomieszczenia 0.3 należy zrekonstruować. Nowe drzwi 

należy wykonać zgodne ze stylizacją oryginalnych drzwi prowadzących z 

pomieszczenia 0.2 do pomieszczenia 0.3. Próg nowych drzwi wykonać jako ceglany, 

nie drewniany. 
 
5.13. 0.9 Hala młyńska (95,31m2) 
 
5.13.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się posadzka cementowa, wylewana prawdopodobnie na 

warstwę cegieł ceramicznych pierwotnych. Posadzkę należy rozebrać i wykonać nową. 

 

Warstwy podłogi projektowanej: 
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– podsypka piaskowa Id=0,6, gr.10cm, 

– wylewka betonowa  C8/10, gr.4cm, 

– izolacja przeciwwodna bitumiczna, 

– płyta betonowa C20/25 zbrojona włóknami dramix, 8cm, 

– podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 5cm, 

– cegły ceramiczne pełne układane wozówką do góry. Impregnacja cegieł. 

Posadzkę należy wykonać jako pływającą. Pod warstwą cegieł należy wykonać 

okalająca izolację dylatujacą z polistyrenu ekstrudowanego gr.2cm dookoła ścian od 

wewnętrznej strony ścian. Przekryć tę izolację warstwą z cegieł układanych na 

posadzce. 

 

Pod posadzką może znajdować się instalacja drenażu wewnętrznego, który podlega 

udrożnieniu, oczyszczeniu i ewentualnej rekonstrukcji. Drenaż jest wykonany 

całkowicie podposadzkowo i służył odprowadzeniu wody przy procesie 

technologicznym w okresie funkcjonowania młyna. 

Częściowo wykonano odkrywki, na podstawie których określić można zły stan 

techniczny instalacji. Należy wykonać opisane wyżej roboty instalacyjno budowlane, 

szczegółowo opisane w pt. branży sanitarnej. 

 

5.13.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić 

do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian.  

Wykonać odtworzenie izolacji poziomej w ścianach graniczą, od wewnątrz, zgodnie z 

punktem 4.13 Izolacja pozioma w ścianach. 

 

Nie należy odtwarzać tynków na ścianach ceglanych i kamiennych. Cegły oczyścić 

metodą piaskowania bądź pudrowania, uzupełnić spoiny preparatem do renowacji fug 

wapiennych, całą powierzchnię ścian zabezpieczyć przed niszczeniem- 

zaimpregnować. 

 

Ściany należy poddać robotom remontowym wg pt. konstrukcji.  

 

Ściana granicząca niegdyś z komora turbinową (ściana wschodnia) została 

przebudowana. Otwór wtórny został w późniejszym czasie zamurowany gazobetonem. 

Zamurowanie to należy usunąć i uzupełnić cegłą ceramiczna pełną, najlepiej z odzysku 
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z innych części tego obiektu. Grubość ściany ściśle nawiązać do istniejącej, również 

wtórnej ściany z cegły. 

 

5.13.3. Wykończenie sufitu  

 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych strop doprowadzić do stanu 

pierwotnego. Drewno poddać impregnacji i zabezpieczeniu przeciw owadom i korozji 

biologicznej. Malowanie lakierobejcą przeźroczystą matową, zachować widoczne 

rysunki słoi. 

 

5.13.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejących otworów 

w ścianie zewnętrznej. Okno wykonać zgodnie ze specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7  

W pomieszczeniu występuje pierwotna stolarka drzwiowa. Należy ja poddać renowacji. 

 

PARTER 
 
Na kondygnacji parteru znajduje się przestrzeń o funkcji ekspozycyjnej. Elementy 

ekspozycji, obrazy, elementy wyposażenia i dekoracji wnętrz należy zabezpieczyć na 

czas prowadzenia remontu w sposób ustalony z Zamawiającym. W zakresie robót jest 

zabezpieczenie, wywiezienie, zmagazynowanie, przywiezienie, oczyszczenie i 

ponowne ustawienie eksponatów. 

 

5.14. 1.1 Sień wejściowa (16,60m2) 
 
5.14.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się posadzka z płytek kamiennych, które należy poddać 

renowacji w zakresie oczyszczenia, uzupełnienia fug i impregnacji. Zabezpieczyć w 

czasie prowadzenia robót budowlanych. 

 

5.14.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 
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Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian.  

 

5.14.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.14.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 Renowacja 

istniejącej stolarki otworowej drzwiowej. 

Drzwi z pomieszczenia 1.1-1.2 są drzwiami pierwotnymi, których należy użyć jako 

wzorcowych do odtworzenia brakujących drzwi wewnętrznych w obiekcie. 

 

5.15. 1.2 Pomieszczenie ekspozycyjne (27,04m2) 
 
5.15.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga biała, z desek gr.32mm . Zabezpieczyć w 

czasie prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzić renowację podłogi zgodnie z 

punktem  4.10 Renowacja podłóg z desek. 

 

5.15.2. Wykończenie ścian 
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Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian.  

 

5.15.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.15.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

 

W pomieszczeniu znajduje się piec kaflowy, który należy zabezpieczyć przez 

zniszczeniem a po przeprowadzeniu robót oczyścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

W pomieszczeniu znajduje się żyrandol żeliwny, który należy zabezpieczyć przez 

zniszczeniem a po przeprowadzeniu robót oczyścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego i uruchomić. Poddać renowacji zgodnie z technikami renowacji elementów 

metalowych. Pomalować na kolor identyczny z oryginalnym. 
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5.16. 1.3 Pomieszczenie ekspozycyjne (8,37m2) 
 
5.16.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga biała, z desek gr.32mm . Zabezpieczyć w 

czasie prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzić renowację podłogi zgodnie z 

punktem  4.10 Renowacja podłóg z desek. 

 

5.16.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian.  

 

5.16.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.16.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  
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Drzwi do pomieszczenia hali młyńskiej należy wymienić na nowe, stylizowane, zgodnie 

z punktem 4.6 Drzwi nowe. 

 

5.17. 1.4 Hala młyńska (78,47m2) 
 
5.17.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga biała na stropie nagim, z desek gr.32mm. 

Zabezpieczyć w czasie prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzić renowację 

podłogi zgodnie z punktem  4.10 Renowacja podłóg z desek. 

 

5.17.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian. Ściany ryglowe poddać renowacji zgodnie z punktem 4.3 Konstrukcja ryglowa. 

 

5.17.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym.  

 

5.17.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane istniejące zewnętrzne należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 

4.4 Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

 

Drzwi do pomieszczenia 1.3 i 1.5 należy wymienić na nowe, stylizowane, zgodnie z 

punktem 4.6 Drzwi nowe. 

Renowacji poddać schody drewniane prowadzące do hali młyńskiej piętro niżej oraz 

prowadzące na poddasze. 
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Istniejąca maszynerie i ekspozycję należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Należy 

mieć na uwadze iż możliwe jest ponowne uruchomienie maszynerii młyna w celu 

pozyskiwania energii elektrycznej przy zastosowaniu koła młyńskiego ( nieobjęte 

niniejszym opracowaniem). Przy prowadzeniu robót budowlanych nie należy stosować 

metod wykonawczych mogących uniemożliwić przyszłe korzystanie z urządzeń. 

 

5.18. 1.5 Magazyn (11,22m2) 
 

5.18.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga biała na stropie nagim, z desek gr.32mm. 

Zabezpieczyć w czasie prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzić renowację 

podłogi zgodnie z punktem  4.10 Renowacja podłóg z desek. 

 

5.18.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian. Ściany ryglowe poddać renowacji zgodnie z punktem 4.3 Konstrukcja ryglowa. 

Ścianę z cegieł oczyścić i poddać renowacji. Nie malować. Cegłę zaimpregnować. 

 

5.18.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym.  

 

1.6 Pomieszczenie ekspozycyjne (10,89m2) 
 

5.18.4. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga biała, z desek gr.32mm . Zabezpieczyć w 

czasie prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzić renowację podłogi zgodnie z 

punktem  4.10 Renowacja podłóg z desek. 

 

5.18.5. Wykończenie ścian 
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Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian.  

 

5.18.6. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.18.7. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

 

1.7 Pomieszczenie ekspozycyjne (11,10m2) 
 
5.18.8. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga biała, z desek gr.32mm . Zabezpieczyć w 

czasie prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzić renowację podłogi zgodnie z 

punktem  4.10 Renowacja podłóg z desek. 

 

5.18.9. Wykończenie ścian 
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Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian.  

 

5.18.10. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.18.11. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

 

W pomieszczeniu znajduje się piec kaflowy, który należy zabezpieczyć przez 

zniszczeniem a po przeprowadzeniu robót oczyścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

W pomieszczeniu znajduje się żyrandol żeliwny, który należy zabezpieczyć przez 

zniszczeniem a po przeprowadzeniu robót oczyścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego i uruchomić. Poddać renowacji zgodnie z technikami renowacji elementów 

metalowych. Pomalować na kolor identyczny z oryginalnym. 
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5.19. 1.8 Pomieszczenie socjalne - kuchnia (20,85m2) 
 
5.19.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga biała, z desek gr.32mm  oraz częściowo 

posadzka z płytek ceramicznych. Płytki należy usunąć i odtworzyć podłogę z desek 

drewnianych, analogicznie do reszty pomieszczenia ( ok.5.5m2) zgodnie z opisem w 

rozdziale 4.11 Nowe podłogi z desek.  

Istniejącą podsadzkę zabezpieczyć w czasie prowadzenia robót budowlanych. 

Przeprowadzić renowację podłogi zgodnie z punktem 4.10 Renowacja podłóg z desek. 

 

5.19.2. Wykończenie ścian 

 

Ścianę zewnętrzna przebudować zgodnie z pt. konstrukcji. Usunąć otwór drzwiowy po 

rozebraniu części dobudówki, odtworzyć konstrukcję ryglową i okno zgodnie z 

rysunkami projektu.  

 

Usunąć płytki ceramiczne ze ścian, oczyścić elementy ceglane.  

Usunąć wtórne półeczki naścienne. 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian. Ściany ryglowe poddać renowacji zgodnie z punktem 4.3 Konstrukcja ryglowa. 

 

Ścianę zachodnią należy zabezpieczyć przed zniszczeniem wskutek działania wilgoci 

stosując powierzchnie odporne na zmywanie ( farba lateksowa biała łamana). 

 

5.19.3. Wykończenie sufitu  

 

Sufit wtórny. Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt 

konstrukcji. Po wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 
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słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Malować lakierem przeźroczystym matowym. 

 

5.19.4. Wyposażenie 

 

Usunąć piec elektryczny starego typu.  

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

Drzwi do łazienki wymienić na nowe, zgodnie z punktem 4.6 Drzwi nowe. 

W pomieszczeniu znajduje się kuchnia węglowa, którą należy zabezpieczyć przez 

zniszczeniem a po przeprowadzeniu robót oczyścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego, uruchomić. 

Meble kuchenne usunąć. Wykonać 

nowe wyposażenie kuchni, na ścianie 

zachodniej oraz wschodniej, 

stylizowane, np. firmy http://antik.pl, lub 

podobne, jak na załączonych zdjęciach 

przykładowych. 

5.19.4.1. Meble:  

Materiał: drewno naturalne lite. 

wymiar mebli stojących: szerokość 

blatu: 75-90cm, wysokość: ok.80cm. 

wymiar mebli wiszących: szerokość: 30-

40cm, wysokość 60-80cm. 

wymiar mebli stojących wysokich: wysokość: ok. 200cm, szerokość blatu: 75-90cm, 

szerokość górnej części: szerokość: 30-40cm. Drzwiczki górne szklone, drzwiczki 

dolne pełne, szuflady na prowadnicach, okucia stylizowane. 

Kolor mebli: biała farba, lub biała lakierobejca. 

Długość zabudowy na ścianie zachodniej: ok.3mb, 

– kredens z szafkami otwieranymi pod zlewozmywak, 

– kredens z szafkami otwieranymi z blatem roboczym, 

– szafki wiszące z otwieranymi drzwiczkami szklonymi, z  dekoracjami rzeźbionymi, 

Długość zabudowy na ścianie wschodniej: ok.2mb + 1,5mb. Nie zastawiać drzwi. 

– kredens wysoki z szafkami otwieranymi z blatem roboczym ( min.2 szt.) 
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5.19.4.2. zlewozmywak granitowy: 

(producent Aquarius lub równoważny) w komplecie syfon i korek z funkcją sitka 

zamykany pokrętłem, gwarancja Producenta - 10 lat, deklaracja zgodności, 

odporność na krótkotrwałe działanie wysokich temperatur - do 220° C, syfon z 

możliwością podłączenia zmywarki, zawierający rozdrabniacz odpadków 

kuchennych (młynek). Materiał: piaski granitowe 80%,  żywice akrylowe 20%. 

Zestaw w kolorze piaskowym. W zestawie bateria w kolorze zlewozmywaka, np. 
Serpens - z wyciąganą wylewką. 

5.19.4.3. lodówka w zabudowie:  

np. Bosch KUL 15 A 40 (lub równoważna) pojemność całkowita : ok.128 l, klasa 

energetyczna : A; wentylacja w cokole, wycięcie w blacie nie jest wymagane, 

możliwość regulacji cokołu, nóżki o regulowanej wysokości, wysokość tylnych 

nóżek regulowana z przodu, automatyczne odszranianie, półki z bezpiecznego 

szkła, możliwość dowolnej aranżacji wewnętrznych drzwi,  oświetlenie wewnętrzne. 

 

5.20. 1.9 Łazienka (3,67m) 
 
5.20.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się posadzka z płytek ceramicznych. Płytki należy skuć. 

Podłoża usunąć. Wykonać podłogę z desek drewnianych, analogicznie jak 

w pomieszczeniu kuchni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.11 Nowe podłogi z desek. 

 

5.20.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych 

z płytek ceramicznych. Tynki skuć. Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i 

instalacyjnych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone 

w wyniku prac elementy ścian. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Ściany, oprócz ryglowych, należy wykończyć, 

przygotować do malowania i pomalować farbą lateksową biała łamaną. 

Ściany ryglowe poddać renowacji zgodnie z punktem 4.3 Konstrukcja ryglowa.  

 

5.20.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 
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wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.20.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane istniejące wymienić, zgodnie z punktem 4.6 

Drzwi nowe. 

W pomieszczeniu znajduje się piec kaflowy, który należy 

zabezpieczyć przez zniszczeniem a po przeprowadzeniu 

robót oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Wyposażenie: 

 

5.20.4.1. Miska ustępowa. 

np. ceramika sanitarna WC Kompakt OLIMPIA Cersanit, 

miska kompaktowa uniwersalna pion, zbiornik z funkcją 3/6 l, mocowanie za pomocą 

śrub, odpływ uniwersalny (pion/poziom) Do kompletowania z: Deska OLIMPIA 

duroplast antybakteryjna, wolnoopadająca.  Kolor biały. 

 

5.20.4.2. Umywalka. 

np. 60 OLIMPIA, Cersanit. umywalka z otworem na armaturę, montaż z 

półpostumentem. Kolor biały. Bateria w komplecie. 

 

5.20.4.3. Meble. 

Materiał: drewno naturalne lite. Szafa wysoka ubraniowa 2-drzwiowa stylizowana, 

szafka 2-drzwiowa stylizowana, wytyczne jak dla kuchni. Kolor mebli: drewno. 

Lustro nad umywalką. Oświetlenie. Komplet: szczotka i pojemnik na papier toaletowy: 

Blacha kwasoodporna. 
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5.21. 1.10 Łazienka (5,94m2) 
 
5.21.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się posadzka z płytek ceramicznych. Płytki należy skuć. 

Podłoża usunąć. Wykonać podłogę z desek drewnianych, analogicznie jak 

w pomieszczeniu kuchni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.11 Nowe podłogi z desek. 

 

5.21.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych 

z płytek ceramicznych. Tynki skuć. Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i 

instalacyjnych należy uzupełnić ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone 

w wyniku prac elementy ścian. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Ściany, oprócz ryglowych, należy wykończyć, 

przygotować do malowania i pomalować farbą lateksową białą łamaną. 

Ściany ryglowe poddać renowacji zgodnie z punktem 4.3 Konstrukcja ryglowa.  

 

5.21.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.21.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane istniejące wymienić, zgodnie z punktem 4.6 Drzwi nowe. 
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W pomieszczeniu znajduje się piec kaflowy, który należy zabezpieczyć przez 

zniszczeniem a po przeprowadzeniu robót oczyścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

Wyposażenie: 

5.21.4.1. Miska ustępowa. 

np. ceramika sanitarna WC Kompakt OLIMPIA Cersanit, miska kompaktowa 

uniwersalna pion/poziom, zbiornik z funkcją 3/6 l, mocowanie za pomocą śrub, odpływ 

uniwersalny (pion/poziom) Do kompletowania z: Deska OLIMPIA duroplast 

antybakteryjna, wolnoopadająca.  Kolor biały. 

 

5.21.4.2. Umywalka. 

np. 60 OLIMPIA, Cersanit. umywalka z otworem na armaturę, montaż z 

półpostumentem. Kolor biały. Bateria w komplecie. 

5.21.5. Kabina prysznicowa. 

Kabina narożna, obudowana ze wszystkich stron. Zapewniająca brak kontaktu ze 

ścianą; fi90, wysokość min 200cm, z brodzikiem, baterią. 

 

5.21.5.1. Meble. 

Materiał: drewno naturalne lite. Szafka 2-drzwiowa stylizowana, wytyczne jak dla 

kuchni. Kolor mebli: drewno. Lustro nad umywalką. Oświetlenie. Komplet: szczotka i 

pojemnik na papier toaletowy: blacha kwasoodporna. 

 
5.22. 1.11 Pomieszczenie biurowe (19,81m) 
 

5.22.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga z paneli, które należy usunąć łącznie ze 

wszystkimi warstwami podłoży. Wykonać podłogę z desek drewnianych, analogicznie 

jak w pomieszczeniu kuchni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.11 Nowe podłogi z desek. 

 

5.22.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 
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ścian. W przypadku ingerencji robotami konstrukcyjno-budowlanymi w ścianę ryglową 

wewnętrzną, należy ją poddać renowacji zgodnie z punktem 4.3 Konstrukcja ryglowa. 

 

5.22.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.22.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

 

5.23. 1.12 Pomieszczenie ekspozycyjne (12,25m2) 
 
5.23.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga biała, z desek gr.32mm. Zabezpieczyć w czasie 

prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzić renowację podłogi zgodnie z punktem  

4.10 Renowacja podłóg z desek. 

 

5.23.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 
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Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian.  

 

5.23.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.23.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać renowację stolarki otworowej okiennej. W pomieszczeniu znajduje się 

okno pierwotne, pozostałe prawdopodobnie jako jedyne z okresu powstania budynu. 

 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

 

W pomieszczeniu znajduje się żyrandol, który należy zabezpieczyć przez zniszczeniem 

a po przeprowadzeniu robót oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego i uruchomić.  

 

5.24. 1.13 Pomieszczenie ekspozycyjne (24,13m2) 
 
5.24.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga biała, z desek gr.32mm . Zabezpieczyć w 

czasie prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzić renowację podłogi zgodnie z 

punktem  4.10 Renowacja podłóg z desek. 

 

5.24.2. Wykończenie ścian 
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Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian.  

 

5.24.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.24.4. Wyposażenie 

 

Należy wykonać nową stolarkę otworową okienną, domierzoną do istniejącego otworu 

w ścianie zewnętrznej, zgodnie z rysunkami projektu. Okno wykonać zgodnie ze 

specyfikacją dla stolarki w pkcie 4.7. 

 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

 

W pomieszczeniu znajduje się piec kaflowy, który należy zabezpieczyć przez 

zniszczeniem a po przeprowadzeniu robót oczyścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

W pomieszczeniu znajduje się żyrandol żeliwny, który należy zabezpieczyć przez 

zniszczeniem a po przeprowadzeniu robót oczyścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego i uruchomić. Poddać renowacji zgodnie z technikami renowacji elementów 

metalowych. Pomalować na kolor identyczny z oryginalnym. 
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5.25. 1.14 Przedpokój (5,33m2) 
 

5.25.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga z paneli, które należy usunąć łącznie ze 

wszystkimi warstwami podłoży. Wykonać podłogę z desek drewnianych, analogicznie 

jak w pomieszczeniu kuchni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.11 Nowe podłogi z desek. 

 

5.25.2. Wykończenie ścian 

 

Ściany od wewnątrz należy oczyścić z istniejących tynków i warstw wykończeniowych. 

Po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych należy uzupełnić 

ubytki, doprowadzić do stanu pierwotnego naruszone w wyniku prac elementy ścian. 

Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa wewnętrznych powierzchni 

ścian. 

 

5.25.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.25.4. Wyposażenie 

 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

 
5.26. 1.15 Ganek południowy (3,99m2) 
Pomieszczenie do rozbiórki. 

 

PODDASZE. 
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5.27. 2.1 Przedpokój (8,74m2) 
 

5.27.1. Posadzka. 

W pomieszczeniu znajduje się podłoga z wykładziny, którą należy usunąć łącznie ze 

wszystkimi warstwami podłoży. Wykonać podłogę z desek drewnianych, analogicznie 

jak w pomieszczeniu kuchni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.11 Nowe podłogi z desek. 

 

5.27.2. Wykończenie ścian 

 

W wyniku robót konstrukcyjno-budowlanych konieczne będzie wyburzenie ścian 

gipsowo-kartonowych wykonanych na poddaszu. W tym celu należy zabezpieczyć 

wszystkie elementy konstrukcji i wyposażenia, wartościowe pod względem 

konserwatorskim. Ściany po remoncie odtworzyć ale przy użyciu elementów 

drewnianych. Ściany postawić w konstrukcji szkieletowej na szkielecie drewnianym, 

obłożyć je deskowaniem. Ewentualnie otynkować, przygotować do malowania i 

pomalować. Należy unikać konstrukcji utrudniających przepływ powietrza w obiekcie, 

jak wykładziny i inne elementy PCV, czy ściany gipsowo-kartonowe. 

 

5.27.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt. konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. Sufit 

zrekonstruować przy pomocy drewnianych elementów w konstrukcji szkieletowej, jak 

dla ścian. Przestrzeń nad pomieszczeniem można pozostawić otwartą na więźbę 

dachową. 

 

5.27.4. Wyposażenie 

 

Należy poddać renowacji stolarkę okienną. 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  

 

5.28. 2.2 Pokój (25,10m2) 

 

5.28.1. Posadzka. 
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W pomieszczeniu znajduje się podłoga z wykładziny, którą należy usunąć łącznie ze 

wszystkimi warstwami podłoży. Wykonać podłogę z desek drewnianych, analogicznie 

jak w pomieszczeniu kuchni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.11 Nowe podłogi z desek. 

 

5.28.2. Wykończenie ścian 

 

W przypadku ingerencji robotami konstrukcyjno-budowlanymi w ścianę ryglową 

wewnętrzną, należy ją poddać renowacji zgodnie z punktem 4.3 Konstrukcja ryglowa. 

W wyniku robót konstrukcyjno-budowlanych konieczne będzie wyburzenie ścian 

gipsowo-kartonowych wykonanych na poddaszu. W tym celu należy zabezpieczyć 

wszystkie elementy konstrukcji i wyposażenia, wartościowe pod względem 

konserwatorskim. Ściany po remoncie odtworzyć ale przy użyciu elementów 

drewnianych. Ściany postawić w konstrukcji szkieletowej na szkielecie drewnianym, 

obłożyć je deskowaniem. Ewentualnie otynkować, przygotować do malowania i 

pomalować. Należy unikać konstrukcji utrudniających przepływ powietrza w obiekcie, 

jak wykładziny i inne elementy PCV, czy ściany gipsowo-kartonowe. 

 

5.28.3. Wykończenie sufitu  

 

Strop poddać robotom konstrukcyjno-budowlanym zgodnie z pt konstrukcji. Po 

wykonaniu prac należy elementy konstrukcji oczyścić i zaimpregnować. 

Zrekonstruować podłogi w układzie istniejącym. Ze względu na brak możliwości 

wykonania dokładnych badań konserwatorskich na etapie wykonania projektu, na 

etapie wykonawstwa należy dokonać inwentaryzacji istniejących warstw stropu nad 

pomieszczeniem i dokonać jego rekonstrukcji. W miejsce polepy należy użyć mat 

słomiano-gipsowych. Doprowadzić do stanu pierwotnego w zakresie warstw 

wykończeniowych. Wykonać renowacje zgodnie z punktem 4.11: Naprawa 

wewnętrznych powierzchni ścian. Malować tylko farbami dyspersyjnymi w kolorze 

białym / łamanym. 

 

5.28.4. Wyposażenie 

 

Należy poddać renowacji stolarkę okienną. 

 

Drzwi drewniane istniejące należy poddać renowacji, zgodnie z punktem 4.4 

Renowacja istniejącej stolarki otworowej drzwiowej.  
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5.29. 2.3 Stryszek (19,52m2); 2.4 Strych (124,41m2), 2.5 Strych (110,83m2) 
 
Zgodnie z pt. konstrukcji. 
W związku z bardzo dużą ilością historycznych urządzeń, sprzętów znajdujących się 

na poddaszu, przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ten sprzęt wynieść, 

zarchiwizować i opisać, zmagazynować we własnym zakresie a po wykonaniu 

przebudowy obiektu, umiejscowić w pierwotnej lokalizacji. 

 

PO remoncie konstrukcji wykonać podłogę z desek drewnianych, analogicznie jak 

w pomieszczeniu kuchni, zgodnie z opisem w rozdziale 4.11 Nowe podłogi z desek. 
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6. w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do 
korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
Projekt wykonywany jest w zakresie prac remontowych – konstrukcyjnych i  nie 

przewiduje ingerencji w układ funkcjonalno – użytkowy. 

 
7. w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - 

podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i 
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi; 
Nie dotyczy. 

 
8. w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i 

techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących 
wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 
obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 
wymaganych stref ochronnych; 
Nie dotyczy. 

 
9. rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, 
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób 
powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i 
punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i 
wielkości urządzeń budowlanych; 
W projekcie branży sanitarnej. 

 
10. rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość 
techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 
budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i 
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urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, 
instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 
Nie dotyczy. 

 
11. charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów 

wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2: 
Budynek pod ścisłą opieka konserwatorską. 

 
12. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie pod względem: 

13. zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków, 

 
13.1. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
Nie dotyczy. 

13.2. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
Nie dotyczy. 

13.3. emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 
rozprzestrzeniania się, 

Nie dotyczy. 

13.4. wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że 
przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

Nie dotyczy. 

 
14. warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 
 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego zgonie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 
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rozporządzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej: 

 

Projekt zakłada remont w zakresie renowacji i rekonstrukcji obiektu, bez zmiany 

warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

 

Dane ogólne 

Rok budowy:    1826 

Kubatura:    3023,68 m3 

Powierzchnia zabudowy:   341,54m2 

Wysokość budynku:   12,49m 

Ilość kondygnacji:   piwnice + 4 kondygnacje nadziemne 

Wymiary budynku: 

– wymiary w poziomie piwnicy: 25,86 – 25,94  x  12,62 – 12,65m, 

– wymiary w poziomie parteru: 25,79 – 25,89 x 12,52 – 12,63m, 

– wysokość budynku w osiach poszczególnych kondygnacji:  

elewacja północna: 3,75m do gzymsu ( w tym cokół 0,5m ) 

elewacja zachodnia: 8,15m do gzymsu naczółkowego ( w tym cokół 1,45m ), 

elewacja południowa: 5,85m do gzymsu naczółkowego ( w tym cokół 2,20m ), 

elewacja wschodnia: 10,50m od poziomu wody kanału Młynówka do gzymsu, 

naczółkowego ( w tym cokół 3,80m ), 

wysokość dachu: 6,25, kąt nachylenia połaci: 45° 

– pow. użytkowa ( z poddaszem; mierzona po powierzchni podłóg ): 805,03 m2, 

– liczba kondygnacji: 3 [piwnica, parter, poddasze]. 

 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

Konstrukcja drewniana ściany ryglowej, konstrukcja drewniana dachu. 

Drewno należy ze wszystkich stron zabezpieczyć preparatami w celu zapewnienia mu 

odporności ogniowej 

 

Gęstość obciążenia ogniowego: 

Bez zmian. 

 

Kategoria zagrożenia ludzi:  

ZL III 

brak pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania więcej niż 50 

osób. 
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Zagrożenie wybuchem: 

Nie występuje. 

 

Odporność ogniowa budynku  

Budynek średniowysoki (SW): odpowiada klasie odporności pożarowej "C" [212] 

 

Drogi ewakuacyjne: 

Remont budynku nie wpływa na warunki ewakuacji. 

 

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 

Bez zmian. 

 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

Bez zmian. 

 

Wyposażenie w gaśnice  

Bez zmian. 

  

Drogi pożarowe  

Bez zmian. 

 
 UWAGI: 
W trakcie wykonywania robót należy używać wyłącznie materiały posiadające aktualne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o równoważnych parametrach po 

uprzedniej konsultacji z autorem projektu i uzyskaniu zgody Inwestora.  
 

Należy przestrzegać zasad i wskazówek wykonawczych zawartych w kartach 

technicznych produktów.  

 

Nie dopuszcza się mycia fasady szczotką i mydłem; należy bezwzględnie stosować 

metody oczyszczania opisane w projekcie. 

 

Nie dopuszcza się stosowania blach obróbkowych cieńszych niż wskazane w 

projekcie. 
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Wszelkie występujące na elewacji elementy metalowe, nieużywane mocowania a także 

wszelkiego rodzaju instalacje prowadzone natynkowo należy usunąć. 

 

Istniejące skrzynki instalacyjne należy wymienić na nowe. 

 

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości i trwałości wykonania 

robót budowlanych, wykonawca winien udzielić 5-letniej gwarancji na wykonane roboty 

budowlane.  
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ELEWACJA PÓŁNOCNA - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI RYGLOWEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
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przedstawia schemar
rekonstrukcji brakujących

elementów
oraz renowacji istniejących

elementów.
Dokładne wymiary nalezy ustalić

na budowie.
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ELEWACJA ZACHODNIA - ZESTAWIENIE STOLARKI
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1. Przedmiot opracowania 
 
Projekt architektoniczno-budowlany branży konstrukcyjnej remontu budynku młyna w 
zagrodzie młyńskiej ul. Leśna 22, 66-450 Bogdaniec, dz nr 72/4. 
 
 

2. Podstawa opracowania 
-  założenia technologiczno-materiałowe, 
-  przeprowadzona inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku, 
- geotechniczna badania podłoża gruntowego dla potrzeb remontu budynku wielorodzinnego   
opracowana przez mgr inż. Jolantę Nowicką, w listopadzie 2009, 
- ekspertyza budowlano-konstrukcyjna zagrody młyńskiej w Bogdańcu sporządzona przez mgra 
inż. Romana Buszkiewicza i mgra inż. arch. Henryka Kustosza w październiku 2007, 
-  normy i literatura przedmiotowa 
■ 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/Az 1: 2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych.  Obciążenia śniegiem. 
■ PN-77/B-02011/Az 1: 2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych.  Obciążenia wiatrem. 
■ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
■ PN-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
■PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
[1] Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 2000. 
[2] Thierry J., Zalewski S.: Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady, Warszawa 
1975. 
[3] Zalewski S.: Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa 1987. 
[4] Robert Majewski.: Brutt Technologies. Nowoczesna metoda naprawy, wzmacniania i stabilizacji 
uszkodzonych konstrukcji murowych niemieckiej firmy BRUTT SAVER, Częstochowa 2007 
[5] Materiały techniczne firmy Keller dotyczące sposobów i technologii wzmacniania gruntów i 
posadowienia budowli  
[6] NEOXE System wzmacniania konstrukcji taśmami kompozytowymi CFRP – Karta Techniczna 
systemu, Wydanie 03/Pl 
[7] Borri A., Corradi M., Speranzini E., Giannantoni A.: Mur z kamienia łamanego wzmocniony za 
pomocą systemu „reticolatus”. Wiadomości Konserwatorskie 26/2009 
  
 

3. Stan istniejący otoczenia 
 

3.1. Warunki gruntowo-wodne 
 
Zgodnie z opisem z przeprowadzonych badań geotechnicznych (3 otwory badawcze i 3 
sondowań wykonanych wyprzedzająco w miejscach odwiertów) wydzielono cztery warstwy 
geotechniczne: 
 
Warstwę I  stanowi gleba zalegająca cienką warstwę przypowierzchniową o grubości 0,1 m. 
 
Warstwa II to nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków drobnych,piasków średnich 
miejscami lekko zaglinione z niewielką ilością części organicznych, drewna i gruzu ceglanego. Z 
uwagi na dużą niejednorodność zagęszczenia nasypów nie podano parametrów geotechnicznych 
w/w warstwy. 
Nasypy niekontrolowane nawiercono poniżej warstwy gleby i występują: 
- w otworze nr 1 do głębokości 0,5 m p.p.t., 
- w otworze nr 2 do głębokości 1,7 m p.p.t., 
- w otworze nr 3 do głębokości 1,8m p.p.t. 

 



 

Warstwa III  pochodzenia bagiennego zbudowana jest z gruntów rodzimych, organicznych tj. 

namułów gliniastych ze zmienną domieszką glin oraz torfów. Warstwa ta występuje pod 

warstwą nasypów niekontrolowanych. Grunty organiczne stanowią słabonośne piaski o niskiej 

nośności i wysokiej odkształcalności, dla których wartości wyznacza się na podstawie 

szczegółowych badań laboratoryjnych. Ze względu na dużą różnicę w zawartości części 

organicznych warstwę tę podzielono na dwie podwarstwy, w stropowej warstwie występujące w 

stanie plastycznym/miękkoplastycznym oraz w spągu w stanie płynnym. Nawiercono je w 

rejonie: 

- w otworze nr 1 od głębokości 0,5 m do 0,6 m p.p.t., 
- w otworze nr 2 od głębokości 1,7 m do 2,8 m p.p.t., 
- w otworze nr 3 od głębokości 1,8m do 2,4 m p.p.t. 

 

Warstwa IV pochodzenia fluwialnego zbudowana jest z piasków drobnych, piasków średnich 

oraz piasków grubych ze żwirem i żwirów z kamieniami. Ze względu na stopień ich 

zagęszczenia w warstwie tej wydzielono trzy podwarstwy 

Podwarstwa IVA – to piaski drobne oraz piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o 

stopniu zagęszczenia Id = 0,5. Nawiercono je jedynie w otworze nr 1 na głębokości od 0,6 do 1,6 

m p.p.t. 

Parametry gruntów tej podwarstwy są następujące:  

 stopień zagęszczenia   Id = 0,5   

 kąt tarcia wewnętrznego    = 30,5º 
 moduł ściśliwości pierwotnej     Mo = 63 MPa  

        gęstość objętościowa     = 1,9 g/cm3 

 

Podwarstwa IVB – to piaski grube z domieszką żwiru i  żwiru z kamieniami w stanie średnio 

zagęszczonym o stopniu zagęszczenia Id = 0,45. Warstwa ta została nawiercona: 

- w otworze nr 1 od głębokości 1,6 m do 2,6 m p.p.t., 
- w otworze nr 3 od głębokości 2,4m do 3,0 m p.p.t. 

 

Parametry gruntów tej podwarstwy są następujące:  

 stopień zagęszczenia   Id = 0,45   

 kąt tarcia wewnętrznego    = 32,7º 
 moduł ściśliwości pierwotnej     Mo = 89 MPa  

        gęstość objętościowa     = 2,0 g/cm3 

 

Podwarstwa IVC – to piaski grube z domieszką żwiru i  żwiru z kamieniami w stanie 

zagęszczonym i bardzo zagęszczonym o stopniu zagęszczenia Id = 0,8.  

Warstwa ta została nawiercona: 

- w otworze nr 1 na głębokości 2,6 m p.p.t., 
- w otworze nr 2 na głębokości 2,8 m p.p.t., 
- w otworze nr 3 na głębokości 3,0 m p.p.t. 



 

 

Parametry gruntów tej podwarstwy są następujące:  

 stopień zagęszczenia   Id = 0,80   

 kąt tarcia wewnętrznego    = 35º 
 moduł ściśliwości pierwotnej     Mo = 150 MPa  

        gęstość objętościowa     = 2,05 g/cm3 

 

      Warunki hydrologiczne: 

W wierceniach badawczych wykonanych w listopadzie 2009 roku wodę gruntową nawiercono na 
głębokości od 0,5 m do 1,2  m p.p.t. We wszystkich wykonanych otworach zwierciadło wody 
gruntowej posiada charakter swobodny i stabilizowało się na głębokości od 0,5  do 1,0 m p.p.t. 

 

Podstawowe wnioski: 

W badanym podłożu gruntowym występują złożone warunki z uwagi na obecność w podłożu 
gruntów słabonośnych o znacznych i zróżnicowanych miąższościach (nasypów i gruntów 
organicznych). 

W badaniach geotechnicznych stwierdzono różnicę w stopniu zagęszczenia gruntów zalegających 
do głębokości 2,7 m - 3,0 m p.p.t. W otworze badawczym nr 1 stopień zagęszczenia gruntów 
wynosi Id = 0,5, a w otworze nr 2 i 3 stopień zagęszczenia wynosi od 0,13 do 0,45. Dopiero od 
poziomu 2,5 – 3,0 m p.p.t. występują jednakowe, bardzo dobre warunki geotechniczne, grunty o 
stopniu zagęszczenia Id >0,8. 

Woda gruntowa została nawiercona na głębokości od 0,5 do 1,0 m p.p.t., a jej zwierciadło 
stabilizowało się na głębokości od 0,4 do 1,0 m p.p.t. i  miało charakter swobodny. 

 
 

3.2. Istniejąca zabudowa 
 
 Przewidziany do remontu budynek młyna zlokalizowany jest w rozproszonej zabudowie 
wiejskiej typu siedliskowego w Bogdańcu koło Gorzowa Wlkp. W sąsiedztwie budynku w 
odległości kilkunastu metrów występuje kilka budynków typu wiejskiego gospodarczego o 
podobnej charakterystyce i okresie budowy jak budynek młyna. Realizacja projektowanego 
zakresu remontu budynku młyna nie wpływa  w aspekcie technicznym na stan istniejącej 
zabudowy, zarówno własnej jak i sąsiedniej.  
 

3.3. Warunki klimatyczne 

 
Remontowany budynek młyna przy ulicy Leśnej 22 w Bogdańcu koło Gorzowa Wlkp. będzie się 
znajdował  w obszarze oddziaływania następujących stref: 
   
   A. Strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403                                     strefa II     te= -18°C 
     (pkt. 2.1. normy) 
  B. Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020:             strefa I     hz = 0.8m 
  C. Obciążenie śniegiem wg PN-82/B-02010/Az 1:                      strefa II     Qk = 0.90 kN/m² 
  D. Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011:                                  strefa I     qk = 0,30 kN/m² 
                                                                                                                 teren A 
 
 
 
 
 



 

4.  Opis elementów konstrukcyjnych budynku z ogólną charakterystyką stwierdzonych uszkodzeń  
     
Po przeprowadzonych  oględzinach i kontrolnych pomiarach inwentaryzacyjnych oraz w 
nawiązaniu do przeprowadzonej uprzednio Ekspertyzy elementy konstrukcyjne i ich stan 
techniczny przedstawia się następująco: 
 

4.1. Ściany fundamentowe, ściany piwnic 
       
       Ściany częściowo wykonane  z kamienia polnego na zaprawie wapiennej grubości 79 cm i 99 
cm (ściana SP 0.1, SP 0.2, SP 0.4) oraz z cegły pełnej (SP 0.3, SP 0.5 – SP 0.12) grubości od 49 cm do 
78 cm. Stwierdzono spękania konstrukcji murowej, a w szczególności zarysowanie ściany 
północnej SP 0.1 w pomieszczeniu 0.7 na praktycznie całej jej wysokości. Lokalizację stanu 
zarysowania przedstawiono na Rys. nr K-10 z zaznaczeniem orientacyjnego przebiegu i wielkości 
zarysowania.  
Dodatkową negatywną cechą stanu technicznego ścian piwnicznych jest ich znaczne 
zawilgocenie, obejmujące praktycznie całość tych ścian. Odczyty z pomiarów wilgoci, jak i 
ogólne oględziny wykazały w sposób ewidentny wysoki stopień zawilgocenia murów 
piwnicznych (wyczuwalna wilgotna powierzchnia cegieł, plamy wilgoci i wykwity zasolenia). 
Szczegółowy opis stanu zawilgocenia i przyczyn jego powstawania zawarto w ekspertyzie z 
października 2007r.  
 

4.2. Stropy 
       
W budynku występuje kilka rodzajów stropów. W części produkcyjnej nad piwnicą (St 0.1, St 0.2, 
St 0.3) oraz nad parterem (St 1.1, St 1.3, St 1.4) występuje strop drewniany belkowy nagi. W 
dawnej części mieszkalnej budynku nad parterem strop drewniany jest wykonany ze ślepym 
pułapem i podsufitką (St 1.2, St 1.3, St 1.5- St 1.8,  St 1.10 - St 1.12 
Strop nad piwnicą w części mieszkalnej wykonano w postaci sklepienia odcinkowego na 
koszowym gurcie (St 0.4, St 0.5, St 0.8) oraz jako strop stalowo-ceramiczny, odcinkowy  
wykonany według technologii z przełomu XIX i XX wieku (St 0.6, St 0.7). Rozstaw żeber 
wykonanych z dwuteowych kształtowników walcowanych  „180” – ok. 115 cm, wypełnienie 
wykonane z cegieł. Stan techniczny poszczególnych stropów jest różny, w zależności od 
materiału i technologii wykonania, jak i lokalizacji. Stropy na sklepieniach odcinkowych oraz 
stropy stalowo ceramiczne spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, ich główną 
wadą jest zawilgocenie, które podobnie jak w ścianach piwnicznych wpływa ujemnie na pracę 
konstrukcji oraz jej trwałość. Występujące zarysowania na sklepieniach odcinkowych wynikają z 
nierównomiernego osiadania budynku, zaś to zjawisko jest efektem działania wody gruntowej 
oraz silnie zróżnicowanych parametrów geotechnicznych gruntu na głębokości około 3 - 3,5 m 
pod budynkiem. Stan wilgotnościowy w pomieszczeniach piwnic sprzyja rozwojowi zjawiska 
korozji elementów stalowych stropów odcinkowych jak i korozji typu biologicznego elementów 
drewnianych. Zjawiska te zostały szczegółowo omówione w ekspertyzie z października 2007. 
Stan techniczny stropów drewnianych na piwnicą oraz nad parterem jest o wiele gorszy, w 
szczególności stropów nagich w części produkcyjnej. Stwierdzono zniszczenia górnych 
płaszczyzn belek, zniszczenia ich końcówek opartych na oczepach, połączenia z wiązarami 
więźby. Ponadto widoczna jest wyraźna deformacja niektórych belek w postaci ugięcia. 
Przyczyną powyższych uszkodzeń i nieprawidłowości jest niekontrolowana praca statyczna 
elementów konstrukcji drewnianej budynku wywołana jego osiadaniem jak i zjawisko korozji 
biologicznej w postaci działalności owadów technicznych szkodników drewna. 
 

4.3. Ściany parteru i poddasza  
       
Ściany wykonane z drewnianych elementów w konstrukcji ryglowej, wypełnienia wykonane z 
cegieł z gliny suszonej, z cegieł pełnych palonych lub ze strychuł.  Znaczna część ścian ryglowych 
otynkowana. Część ścian wewnętrznych po przeprowadzonych adaptacja wykonano jako mur 
ceglany. Stan techniczny elementów drewnianych będących elementami nośnymi konstrukcji 
ryglowej (ściany szachulcowej) jest w znacznej części ścian zły, szczególnie w części produkcyjnej 



 

budynku, od strony wschodniej (SP 1.4, SP 1.1, SP 1.5). Drewno w takich elementach ścian jak 
podwaliny, oczepy, słupy, rygle, zastrzały uległo znacznemu zniszczeniu w wyniku działania 
owadów, szkodników drewna. Przekroje i złącza elementów drewnianych utraciły w dużym 
stopniu swą nośność doprowadzając do znacznych odkształceń tych elementów, a w 
konsekwencji zmian geometrii całej części wschodniej budynku (opisana w ekspertyzie kolejność 
deformacji bryły budynku spowodowana została zniszczeniem stref podporowych belek, a 
następnie korozją podstawy słupa w piwnicy). 
       
 

4.4. Biegi schodowe 
 
Główne biegi schodowe na poddasze (jednobiegowe łamane z zabiegiem)  i  do piwnicy w części 
produkcyjnej wykonane jako schody drewniane, na belkach policzkowych, są w stanie 
zadawalającym. Balustrady drewniane w stanie dobrym, podstopnice drewniane, zużyte. W 
przypadku schodów wewnętrznych z parteru do piwnicy w części mieszkalnej oraz na ganku 
stan techniczny schodów jest zły, korozja biologiczna doprowadziła do całkowitego zniszzcenia 
strefy podporowej belek policzkowych i praktycznie uniemożliwiła eksploatację schodów. 

 
4.5. Konstrukcja dachu 

 
Więźba dachowa drewniana o konstrukcji jętkowej z dwoma stolcami. Słupy ram stolcowych 
opierają się na ciągłych podwalinach. Krokwie osadzone w gniazdach belek stropowych. Na 
ścianach szczytowych poddasza (oczepach ściany ryglowej) oparto krokwie naczółków. Stan 
techniczny elementów drewnianych więźby jest zły, korozja biologiczna w postaci działalności 
owadów szkodników drewna doprowadziła do znacznych zniszczeń struktury drewna i 
zmniejszenia ich efektywnych przekrojów (wg własnych oględzin oraz danych z opinii 
mikologicznej zawartej w Ekspertyzie zniszczenia dochodzą do kilkunastu milimetrów. Korozja 
w szczególności belek podwalinowych ram stolcowych, słupów tych ram, doprowadziła do 
znacznej deformacji całej geometrii konstrukcji dachu. Wpływ na powyższą deformację miało 
również nierównomierne osiadanie części korpusu budynku od strony wschodniej tj. od strony 
cieku wodnego (strumień „Młynówka”). Powyższe zniszczenia i uszkodzenia doprowadziły do 
utraty szczelności pokrycia dachowego z dachówki umożliwiając dostawanie się wód 
opadowych do wnętrza budynku. 
 
 

4.6.  Ściany działowe 
 
Ściany wykonane częściowo jako ryglowe, częściowo jako murowane z cegły ceramicznej, z 
drobnymi zarysowaniami. 
 
 

4.7. Kominy 
 
Trzony kominowe murowane, na dolnych kondygnacjach powiązane z konstrukcją ścian. Część 
konstrukcji murowej kominów spękana – efekt wieloletniego oddziaływania wysokiej 
temperatury i agresywności spalin powstających w czasie eksploatacji pieców. 
  
 

5.  Ocena stanu technicznego budynku młyna w aspekcie przewidywanych prac  remontowo-
budowlanych 
 
Stan techniczny budynku był przedmiotem oceny w ramach ekspertyzy budowlano-
konstrukcyjnej sporządzonej przez mgr inż. Romana Buszkiewicza i mgr inż. arch. Henryka 
Kustosza ekspertyzy technicznej w października 2007 roku. Po obecnie przeprowadzonym 
sprawdzeniu stanu konstrukcji budynku w związku z zakładanym planem remontu kapitalnego 
budynku należy ogólnie stwierdzić, że: 



 

- stan techniczny całego obiektu budowlanego jak i jego części nie istotnie się nie zmienił, 
wykonano zalecenie  z ekspertyzy w sprawie podparcia podciągu w piwnicy części produkcyjnej 
w miejscu skorodowanego słupa oraz wyłączenia z użytkowania tej części budynku – muzeum, 
wykazane w ekspertyzie uszkodzenia i zniszczenia elementów konstrukcyjnych budynku nadal 
występują, choć ich zasięg i skala zauważalnie się nie powiększyły. 
 
Do podstawowych prac naprawczych konstrukcyjnych, które należy bezwzględnie wykonać, 
należy zaliczyć: 
- wykonanie wzmocnienia gruntu pod ścianami budynku w związku występowaniem 
niekontrolowanych nierównomiernych osiadań budynku, spowodowanych zarówno 
właściwościami gruntu jak i niekorzystnym wpływem działania cyklicznie zmieniającego się 
poziomu wód gruntowych, 
- naprawę ścian murowanych budynku, naprawę ścian ryglowych poprzez wzmocnienie 
skorodowanych elementów rusztów drewnianych oraz powtórne przemurowanie wypełnień 
muru szachulcowego, 
- wzmocnienie uszkodzonych lub też nie spełniających warunków nośności i użytkowania 
podstawowych elementów nośnych stropów (drewniane belki stropowe), 
- spoziomowanie zdeformowanej w części produkcyjnej płaszczyzny stropu nad parterem 
poprzez podniesienie i wyrównanie poszczególnych belek stropowych, 
- rekonstrukcję więźby dachowej, z zachowaniem maksymalnie dużej liczby istniejącej 
elementów, jednakże przy założeniu, że krokwie dachowe oraz jętki ze względu na duży stopień 
deformacji (zwichrzenie, ugięcie) będą w całości wymienione na nowe przy zachowaniu 
dotychczasowych wymiarów, rozstawów itp. 
 
Do pozostałych prac naprawczych związanych z prawidłową eksploatacją obiektu jako obiektu 
użyteczności publicznej - muzeum, których wykonanie jest szczególnie zalecane, należy zaliczyć: 
- usunięcie stanu zawilgocenia ścian, w szczególności w piwnicy, z wykonaniem żelbetowej, 
szczelnej ściany oporowej od strony północnej oraz podstawowej izolacji przeciwwilgociowej  
- prace naprawcze elementów wykończeniowych budynku jak tynki, podłogi, powłoki malarskie, 
montaż w budynku wydajnej instalacji grzewczej oraz skutecznej wentylacji, przywracających 
właściwe parametry cieplno-wilgotnościowe w budynku, utrudniające tym samym dalsze 
postępowanie korozji biologicznej elementów drewnianych w budynku. 
 
 

6.  Szczegółowy opis projektowanych prac remontowych elementów konstrukcyjnych budynku 
 

6.1. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla posadowienia bezpośredniego 
       
Ze względu na warunki gruntowe opisane w punkcie 3.1. oraz na stwierdzone nierównomierne 
osiadanie budynku objawiające się stanem zarysowania ścian, deformacją elementów stropów 
belkowych, więźby dachowej przyjęto rozwiązanie techniczne polegające na wzmocnieniu 
istniejących gruntów w obrysie budynku. Prace związane ze wzmocnieniem gruntu należy 
wykonać jako pierwsze, przed dalszymi pracami związanymi z naprawą i wzmocnieniem 
elementów konstrukcji budynku. W ramach tych prac założono wykonanie kolumn w 
technologii jet grouting czyli metody iniekcji strumieniowej. Metoda ta polega na wykonaniu pod 
fundamentem budowli zeskalonej bryły cementowo-gruntowej, która przenosi obciążenia na 
niżej położone i nośne warstwy podłoża. Wykonanie wydzielonych lub połączonych ze sobą brył 
cementogruntu (kolumn), o gabarytach dostosowanych do wymogów statycznych, odbywa się 
przez wprowadzenie w podłoże rury wiertniczej zakończonej tzw. monitorem. Z dyszy monitora 
wydostaje się pod bardzo dużym ciśnieniem, rzędu 300 do 400 at., strumień wody otulony 
sprężonym powietrzem. Dzięki wysokiej energii strumienia dochodzi do rozluźnienia struktury 
gruntu. Przez dodatkową dyszę znajdującą się poniżej dyszy wodnej podawany jest jednocześnie 
zaczyn cementowy pod ciśnieniem około 15 at. Przy udziale turbulencji zaczyn cementowy 
miesza się z resztkami gruntu i doprowadza do zeskalenia gruntu. Kontrolując w precyzyjny 
sposób ruchy rury wiertniczej (prędkość podciągania i obrót) uzyskuje się pożądany kształt i 
zasięg zeskalenia. Wykonywanie zeskalonej bryły pod fundamentem odbywa się praktycznie bez 



 

wstrząsów. Przy zachowaniu odpowiedniego nadciśnienia hydrostatycznego metoda iniekcji 
strumieniowej zapewnia bardzo dobre podparcie fundamentu, nawet o nierównej powierzchni 
podstawy (pewność kontaktu).  
Przewidywany zakres prac wzmacniających - w związku z brakiem pełnej informacji odnośnie 
wielkości zagłębienia wszystkich nośnych ścian piwnicznych, przyjęto wstępnie średnią długość 
kolumny wynoszącą 3,5 m. Rozmieszczenie kolumn o średnic 100 cm przedstawiono na Rys. nr 
K-9. Kolumny wykonywane będą z zewnątrz budynku oraz od wewnątrz, z poziomu piwnicy w 
przypadku wzmacniania gruntu pod ścianami środkowymi. W przypadku wykonywania 
kolumn pod istniejącymi słupami Sł 0.1, Sł 0.2, Sł 0.5, Sł 0.6 należy przewidzieć tymczasowy 
demontaż tych słupów oraz pełne podparcie stropu St 0.1 w części produkcyjnej! 

 
6.2. Wykonanie stóp żelbetowych pod słupy drewniane 

 
Po przeprowadzonych pracach wzmacniających grunt należy w pierwszej kolejności wykonać 
cztery nowej żelbetowe stopy fundamentowe pod drewniane słupy Sł 0.1, Sł 0.2, Sł 0.5, Sł 0.6 w 
piwnicy części produkcyjnej – Rys. nr K-11. W górnej części stóp ukształtowano „kominki”, 
żelbetowe słupki, wystające z poziomu docelowej posadzki na 10 cm, mające dodatkowo chronić 
słupy drewniane przez zawilgacaniem. Po podłożeniu przekładek z papy na „kominakach”, 
powtórnie zamontować słupy w ramach naprawy elementów stropu St 0.1. 
 

6.3. Naprawa ścian budynku 
 

6.3.1. Naprawa spękań ścian murowanych 
 

6.3.1.1. Naprawę zarysowań i spękań murów z kamienia polnego projektuje się przeprowadzić 
metodą opisaną jako system „reticolatus”. Polega ona na wzmocnieniu spękanej struktury muru 
kamiennego za pomocą specjalnych stalowych prętów (kotew) wklejanych w spoiny w murze 
oraz układu linek ze stali o wysokiej wytrzymałości rozmieszczonych w szczelinach powstałych 
po usunięciu zaprawy ze spoin. Linki łączone są na końcówkach kotew i napinane za pomocą 
nakrętek. Po montażu i napięciu kompletu linek wykonuje się uzupełnienie zaprawy w spoinach, 
całkowicie pokrywające linki i pręty kotwiące. Szczegółowy opis stosowania systemu 
wzmacniającego „reticolatus” przedstawiono w punkcie 10. 

6.3.1.2. Naprawę murów z cegły ceramicznej przewiduje się wykonać za pomocą metody drutowej 
wykorzystującej profile o charakterystycznym helikoidalnym (śrubowym) kształcie, wykonane 
ze stali austenitycznej nierdzewnej. Profile te są wklejane w wyfrezowanych szczelinach w 
konstrukcjach murowych za pomocą specjalnych, szybkowiążących zapraw klejowych (np. 
technologia firmy BRUTT Saver, HELFIX). Wobec stosunkowo nieznacznych zarysowań 
stwierdzonych w ścianach piwnic młyna przyjęto profile o średnicy 8 mm wklejane klejem np. 
Brutt Saver Powder S. 
Podstawowe zasady techniczne wklejania to: 
- szerokość szczelin – średnica profilu + 4 mm, 
- głębokość szczelin – dla jednego profilu 35 mm, dla dwóch 55 mm dla trzech 75 mm, 
- minimalna długość profilu poza przebieg rysy – 50 cm z obu stron, stąd minimalna długość 
profilu 100 cm, 
- rozstaw poziomy profili od 15 cm do 60 cm w przypadku naprawy kilku spękań, w przypadku 
długiego pionowego spękania 30-45 cm, 
- w przypadku gdy odległość 50 cm od rysy nie może być zachowana (okno, narożnik ściany) 
należy wykonywać zagięcia profili (haki) o głębokości zakotwienia 15-30 cm, 
- w przypadku wklejania kilku profili w szczelinie, haki kotwiące każdego profilu powinny 
zostać zamontowane osobno, 
- łączenie profili na zakład – min 50 cm. 
Szczegółowe zasady i rozwiązania technicznych zawierają opracowane Katalogi Napraw 
systemu BRUTT Saver lub HELFIX. 
Rozmieszczenie profili wzmacniających przedstawiono na rysunkach naprawy ścian. Naprawę 
wg opisywanej wyżej technologii należy dokonać po uprzednim usunięciu tynków z 



 

powierzchni ścian w rejonie spękań. Strefy napraw zarysowanej konstrukcji murowych 
przedstawiono na Rys. nr K -10. 
 
 
 

6.3.2. Naprawa ścian ryglowych 
  
Naprawa ścian ryglowych (szachulcowych) ze względu na znaczne zniszczenie struktury 
drewna w elementach nośnych ściany jak podwaliny, słupy, rygle, zastrzały, oczepy będzie 
wymagała ociosania powierzchni tych elementów, impregnację, a następnie uzupełnienie 
nadbitkami z nowego drewna. Prace te będą poprzedzone demontażem wypełnień ściany 
szachulcowej z cegieł, strychół (po oczyszczeniu  cegły z wypełnień zostaną powtórnie 
wmurowane w ruszt ściany ryglowej, a w przypadku żerdzi strychółowych przypuszczalnie 
niezbędne będzie odtworzenie tych elementów). Ze względu na wysoki stopień porażenia 
drewna w budynku, naprawę ścian ryglowych przewiduje się wykonać kompleksowo, w całości, 
naprawiając również konstrukcję ryglową ścian obecnie otynkowanych. Ociosanie należy 
przeprowadzić możliwie na wszystkich powierzchniach elementów drewnianych rusztu, 
usuwając metodą np. heblowania wierzchnią, spróchniałą powierzchnię elementu drewnianego. 
Głębokość heblowania należy dostosować do głębokości śladów występowania owadów 
szkodników drewna w każdym elemencie (ocenia się, że niezbędne będzie zebranie 
maksymalnie do 20 mm skorodowanego drewna). Przekroje elementów po ociosaniu uzupełnić 
w zależności od grubości zebranego uszkodzonego drewna, za pomocą nadbitek drewnianych 
przyklejanych z kołkowaniem do zdrowej części elementu lub mas szpachlowych do drewna w 
przypadku ociosania o nieznacznej grubości (np. do 5 mm). Ściany należy rozbierać i ociosywać 
stopniowo, a po przeprowadzeniu impregnacji odcinka ściany natychmiast wymurować 
wypełnienie (zaleca się wykonywać naprawę ścian odcinkami maksymalnie około 4-5 m). 
Impregnację poprzez dwukrotne malowanie wykonać np. preparatem Rekon Likwid lub TYTAN 
Impregnat, przeznaczonych w szczególności do zwalczania owadów, szkodników drewna. 
Powtórne przemurowanie ścian wykonać na zaprawie wapiennej. 
 

6.4. Naprawa elementów nośnych stropów  
 

6.4.1. Strop stalowo ceramiczny nad piwnicą  
 
W przypadku tego stropu przewiduje się wykonać następujące czynności naprawcze: 
 - oczyszczenie skorodowanych powierzchni kształtowników walcowanych belek stropowych z 
wykonaniem  zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi – stropy St 0.6, St 0.7., 
 - skuć tynki sufitów stropu a po oczyszczeniu wykonać nową wyprawę tynkarską, w przypadku 
stwierdzonego zarysowania przekraczającego zarysowanie tzw. włosowate, naprawę 
przeprowadzić wykorzystując technologię profili helikoidalnych jak dla ścian np. metodą kotew 
wklejanych opisaną w punkcie 6.2.1. Zakres napraw przedstawiono na Rys. nr K – 11. 
 

6.4.2. Strop sklepienia odcinkowego 
  
Naprawę zarysowanie sklepienia przeprowadzić opisywaną już metodą kotew wklejanych. 
Przed naprawą zarysowania usunąć stary tynk celem dokładniejszej kontroli ewentualnego 
zarysowania. Po pracach naprawczych wykonać nowy tynk wapienny. W przypadku części 
zawilgoconych stropów, pozostawić do osuszenia na okres roku przed ponownym 
otynkowaniem. 
 

6.4.3. Naprawa belek stropowych drewnianych 
 
Naprawa drewnianych belek stropowych wiąże się równolegle dostosowaniem tych elementów 
do obciążeń związanych z pełnioną przez budynek młyna funkcją budynku użyteczności 
publicznej – muzeum. W związku z powyższym przewidywana naprawa ma nie tylko 
przywrócić parametry wytrzymałościowo - użytkowe drewnianych belek stropowych ale także 



 

podnieść wartości tych parametrów wobec zakładanych obciążeń związanych z użytkowaniem 
obiektu jako muzeum (charakterystyczne obciążenie użytkowe stropów – 4 kN/m2). 
Uszkodzenia belek stropowych wywołane korozją biologiczną są zlokalizowane najczęściej w 
strefach przypodporowych, na oczepach ścian ryglowych. Ten typ uszkodzenia belek  np. belki 
Bs 0.3 stropu nad piwnicą przewiduje się naprawić za pomocą obustronnych nakładek 
drewnianych skręconych śrubami z naprawianą belką na długości wynikającej z rozległości 
zniszczenia końcówki belki oraz z obliczeń statycznych (protezowanie belek). Część belek 
stropów, których przekroje po ociosaniu nie spełniają warunków nośności i użytkowania, 
przewiduje się wzmocnić za pomocą nadbitek drewnianych – belki-podciągi poz. Bs 1.12, Bs 1.13, 
Bs 1.19, Bs 1.20  stropu nad parterem. Nadbitki przybite od góry istniejących belek posłużą 
dodatkowo jako element wyrównujący w trakcie operacji poziomowania stropu St 1.1. Dlatego 
podano jedynie minimalną wysokość nadbitki (13 cm) wynikającą z obliczeń sprawdzających, 
przyjmując, że w trakcie wyrównywania poziomów nadbitki te mogą być znacznie wyższe.  Ze 
względów technologicznych i estetycznych przyjęto część belek wzmocnić za pomocą taśm z 
włókien węglowych -  belki poz. Bs 1.10, Bs 1.17, Bs 1.24 stropu nad parterem oraz belki od Bs 
0.14 do Bs 0.22 stropu nad piwnicą. Dla istniejących belek stropu drewnianego poddanych 
oczyszczeniu bądź ociosaniu (założono zebranie warstwy powierzchniowej maksymalnie do 20 
mm) i przy zakładanych obciążeniach użytkowych dobrano taśmy kompozytowe systemu 
NEOXE o symbolu Neoxeplatte HS 614 szerokości 60 mm, grubości 1,2 mm, przekroju 
poprzecznym 72 mm2, module sprężystości E=178 GPa i wytrzymałości na rozciąganie 2679 +/- 
167 [MPa]. Taśmy do elementów drewnianych przewiduje się przykleić za pomocą kleju NEOXE 
30, po uprzednim zagruntowaniu powierzchni drewna preparatem 1-2 x MEGAdur EP 0 G 
(dwuskładnikowa żywica epoksydowa wnikająca w zewnętrzną osłabioną strukturę drewna 
powodująca jej wzmocnienie. Szczegółowy opis technologii wzmacniania taśmami 
kompozytowymi przedstawiono w punkcie 11 opisu, z uwzględnieniem wykonania 
wyfrezowanych zagłębień w spodach belek, mających za zadanie późniejsze zamaskowanie taśm 
szpachlowaniem, wklejeniem forniru itp. 
Belki – podciągi stropu nad piwnicą Bs 0.10, Bs 0.11, Bs 0.12, Bs 0.13 oraz Bs 0.23 i Bs 0.24 Bs, 0.25  
wraz z podkładami wzmacniającymi o oznaczeniu Bs 0.42  i Bs 0.45 oprócz wklejenia taśmy 
kompozytowej przewiduje się dodatkowo wzmocnić elementami Bs 0.420 i Bs 0.450. Elementy te 
z drewna klasy min. C 21 będą miały wymiary analogiczne do istniejących podkładów Bs 0.42 i 
Bs 0.45. Połączenie podciągów wraz z istniejącymi i  nowymi podkładami będzie wykonane za 
pomocą par śrub M 24 – Rys nr K – 11. 
 

6.4.4. Naprawa słupów drewnianych 
 
      Słupy drewniane przewiduje się jak w przypadku elementów drewnianych pozostawionych 
do zachowania, oczyścić bądź ociosać oraz poddać impregnacji. Przekroje słupów konstrukcji 
dachowej nawet po 2 – cm ociosaniu spełnią warunki nośności i użytkowania – wobec 
powyższego nie przewidziano dodatkowych nadbitek. Jednakże w przypadku kilku słupów np. 
słupa Sł 2.2 koniecznym będzie naprawa jego skorodowanej biologicznie podstawy np. przez 
obcięcie chorego fragmentu drewna i wstawienie nowego stosując połączenia klejowe i 
kołkowanie. Przekroje słupów drewnianych na parterze ( słupy Sł 1.1, Sł 1.2) po ociosaniu będą 
wymagały wzmocnienia za pomocą nadbitek z bali drewnianych grubości 4 cm przyklejonych i 
dodatkowo kołkowanych ze wszystkich stron słupa. Słupy Sł 0.1 i Sł 0.2 oraz Sł 0.5 i Sł 0.6 w 
piwnicy będą wymagały skrócenia i dopasowania do wysokości nowych podkładów podciągów 
Bs 0.420 i Bs 0.450. Przekroje słupów w piwnicy nie będą dodatkowo wzmacniane nadbitkami. 
W ramach powyższych prac naprawczych słupów zostaną zdemontowane słupy wtórne, 
podpierające dodatkowo (prowizorycznie) konstrukcje stropów: słupy Sł 0.3, Sł 0.4, Sł 0.7 w 
piwnicy,  Sł 2.9 na poddaszu. 
 

6.4.5. Spoziomowanie płaszczyzn stropów belkowych 
 
Deformacja bryły budynku od strony wschodniej doprowadziła m in. do zmiany geometrii 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Szczególnie widoczne jest to w przypadku 
konstrukcji ścian ryglowych parteru oraz stropu na parterem w części produkcyjnej. Ze 



 

względów użytkowych projektuje się w ramach prowadzonych prac naprawczych 
spoziomowanie belek powyższego stropu. Za poziom docelowy przyjmuje się poziom podparcia 
belek stropu nad parterem w części mieszkalnej czyli części budynku w której efekt osiadania 
konstrukcji budynku jest najmniejszy i będzie traktowany jako bazowy. Ze względów 
technologicznych bądź materiałowych podniesienie podparć belek może nie osiągnąć 
zakładanego poziomu bazowego, jednakże założono, że i tak jakiekolwiek możliwa rektyfikacja 
stropu doprowadzi do poprawy jego walorów użytkowych.  Spoziomowanie belek stropowych 
stropu na parterem części technologicznej należy wykonać po przeprowadzeniu zasadniczych 
prac wzmacniających budynek jak: wzmocnienie podłoża gruntowego, wzmocnienie ścian 
murowanych i ryglowych, wzmocnienie belek stropowych. Belki przed wykonaniem 
rekonstrukcji więźby dachowej należy kolejno podnosić za pomocą metalowych stempli 
śrubowych i ewentualnie podnośnika hydraulicznego 2-3 tony o pewną stałą wysokość np. 2-3cm 
na całej rozpiętości stropu (na szerokości budynku) z podkładaniem klinów roboczych na 
oczepie ściany ryglowej pod podnoszoną belką. W jednej operacji należy podnieść wszystkie 
belki o wyżej wymienioną wartość, a następnie przystąpić do kolejnego cyklu podnoszenia o 
następną, podobną wysokość. Cykle kolejnego podnoszenia belek należy prowadzić do 
uzyskania, jeśli to możliwe, poziomu bazowego, zaznaczonego na jakimkolwiek trwałym 
elemencie budynku w formie repera. W trakcie podnoszenia i podkładania klinów roboczych 
belki powinny być zabezpieczone stemplami. Podciągi poprzeczne do belek należy w trakcie 
podnoszenia belek również stemplować. Po zakończeniu operacji wyrównania belek zostaną one 
odspojone od belek stropowych i wraz z podpierającymi je słupami opuszczone do dołu, a 
powstały „luz” na konstrukcji wsporczej stropu zostanie uzupełniony poprzez wbudowanie 
nadbitek na podciągach Bs 1.6, Bs 1.19, Bs 1.20 oraz Bs 1.12, Bs 1.13 grubości min. 13 cm oraz 
dodatkowych podkładek. Kliny robocze po osiągnięciu docelowej wysokości oparcia belek na 
oczepie zostaną zamienione na podkładki drewniane  z ich trwałym zabezpieczeniem przed 
wysunięciem. Uwaga! Jeśli w trakcie kolejnych cykli kolejnego podnoszenia belek stropowych 
wystąpi opór przekraczający siłę wynikającą ze zwykłego przekręcania stempli śrubowych lub 
zastosowania podnośnika hydraulicznego 2-3 ton, przerwać operację wyrównywania belek i 
zakończyć poziomowanie na dotąd uzyskanych wysokościach. Podobnie w przypadku 
wystąpienia stanu sygnalizującego uszkadzanie połączeń elementów drewnianych, natychmiast 
zaprzestać operacji wyrównywania belek stropowych i zabezpieczyć belki stropowe na obecnym 
etapie poziomowania.  

 
6.5. Rekonstrukcja więźby dachowej 

 
Naprawa więźby dachowej będzie w dużym zakresie jej rekonstrukcją, ponieważ ze względu na 
zły stan techniczny jej elementów, przede wszystkim krokwi i jętek, nie jest możliwe w sposób 
racjonalny technicznie doprowadzenie tych elementów do właściwego stanu, gwarantującego 
bezpieczne i długotrwałe dalsze użytkowanie tej części budynku. Zły stan techniczny krokwi, 
jętek, a także nieco lepszy stan pozostałych elementów, jest efektem wieloletniej korozji 
biologicznej, podobnie jak w przypadku innych drewnianych elementów budynku młyna. Na 
elementach konstrukcji dachu, ze względu na dość bliski kontakt drewna z otoczeniem 
zewnętrznym (wilgotność, temperatura), korozja biologiczna dokonała wydaje się największej 
destrukcji elementów drewnianych. Nierównomierne osiadanie budynku również i tu miało 
dodatkowy wpływ na utratę prawidłowej geometrii przez wiele elementów więźby. W związku 
z powyższym z uwagi na istniejący stan konstrukcji oraz potrzebę doprowadzenia tej istotnej 
części budynku do stanu odpowiadającego warunkom bezpieczeństwa, przewiduje się wymianę 
zniszczonych elementów więźby.  
Oceny stanu zniszczenia i decyzje o wymianie należy dokonywać indywidualnie dla każdego 
elementu konstrukcyjnego w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Powyższa operacja oprócz zapewnienia spełnienia warunków nośności konstrukcji dachowej, 
doprowadzi do wyrównania połaci dachowych przyczyniając się nie tylko do poprawienia 
estetyki pokrycia dachowego, ale również zabezpieczenia jego pełnej szczelności. Inne elementy 
konstrukcji dachowej jak ramy stolcowe, płatwie, podwaliny przewiduje się jak pozostałe 
elementy drewniane w budynku ociosać, zaimpregnować, a niektóre jak np. płatwie wzmocnić 
nakładkami drewnianymi 6x26 cm obustronnie z drewna klasy min. C 21   –    Rys. nr 



 

K - 14. Prace te powinny być prowadzone etapami, z wykonaniem tymczasowych zabezpieczeń i 
usztywnień niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa po rozbiórce dużej części więźby 
 

6.6. Naprawa kominów 
 
Spękane mury trzonów kominowych murowanych należy naprawić metodą przyjętą do 
naprawy zarysowania ścian (wklejenie helikoidalnych profili śrubowych). Spękanie trzonów 
kominowych może być przyczyną do utraty szczelności kanałów w trzonach kominowych, co w 
szczególności kanałów spalinowych i dymowych może zagrażać bezpieczeństwu ludzi. W 
związku z powyższym należy bezwzględnie uszczelnić powyższe kanały stosując wkłady z rur 
ze stali kwasoodpornej, dopasowane średnicą do istniejących wymiarów poszczególnych 
kanałów. Montaż wkładów prowadzić metodą „od góry”, z łączeniem poszczególnych odcinków 
rur blachowkrętami samogwintującymi się. 
 
 

7. Ogólny opis projektowanych prac remontowych związanych z pozostałymi elementami budynku 
 

7.1. Prace związane z osunięciem stanu zawilgocenia w budynku 
 
Opisany w rozdziale 4 stan zawilgocenia murów piwnicznych, ścian parteru oraz wyższych 
kondygnacji wymaga zastosowania szeregu działań zmierzających do ograniczenia bądź 
całkowitego wyeliminowania niekorzystnych zjawisk związanych z zawilgoceniem 
występującym szczególnie w piwnicy budynku. Podstawową przyczyną zawilgocenie ścian  jest 
woda gruntowa co szczegółowo opisano w ekspertyzie z października 2007. Zgodnie z 
zaleceniem ekspertyzy zaprojektowano szczelną ścianę oporową żelbetową od strony północnej 
budynku, mającej za zadanie zatrzymać napierający od tej strony ciek wód gruntowych i poprzez 
układ drenażu odprowadzenie napierającej wody do Młynówki. Wykonanie powyższej ściany 
oporowej dodatkowo odciąży parcie nawodnionego gruntu na podłużną ścianą piwnic 
powodujące powstawanie nadmiernych naprężeń, a w konsekwencji stanu zarysowania, 
zarówno samej ściany jak i sklepień. Ścianę żelbetową wykonać jako monolityczną z betonu 
wodoszczelnego W8 klasy C 25/30 – Rys. nr K -15. Wykonawstwo ściany należy rozpocząć po 
uprzednim wzmocnieniu gruntu (metoda jet-grouting) pod budynkiem i naprawie ścian piwnic. 
Ze względów technologicznych (wykopy w gruncie silnie nawodnionym) przewiduje się 
konieczność wykonania tymczasowej ściany szczelnej z grodzic stalowych np. profili Larssena 
oraz ewentualnego prowadzenia pompowania wody w wykopu w trakcie prowadzenia robót. 
Inne, dodatkowe prace związane z osuszaniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym w 
budynku opisano w branży architektonicznej projektu. 
 

7.2. Roboty wykończeniowe – zakres opisany w branży architektonicznej projektu 
 
  

8.   Kolejność prowadzenia prac remontowych i naprawczo-wzmacniających 
 
Prace budowlane związane z remontem budynku młyna w Bogdańcu należy prowadzić wg 
następującej kolejności technologicznej: 
 
1. Wzmocnienie podłoża gruntowego 
2. Wykonanie stóp żelbetowych pod słupy drewniane w piwnicy 
3. Naprawa ścian piwnic, prace związane z osuszaniem ścian 
4. Wykonanie ściany żelbetowej od strony północnej 
5. Prace rozbiórkowe 
- pokrycie dachowe 
- część konstrukcji więźby dachowej za wyjątkiem ram stolcowych i płatwi 
-deski podłogowe i posadzki poddasza, oczyszczenie stropu z polepy  
-deski podłogowe parteru w części produkcyjnej 
-podsufitki 



 

 
6. Naprawa drewnianych belek stropowych nad piwnicą w części produkcyjnej 
- ociosanie zniszczonej warstwy na powierzchniach belek 
- impregnacja drewna oczyszczonych powierzchni 
- protezowanie niektórych końcówek belek 
- wzmocnienie przekroju części belek za pomocą wklejanych taśm z włókien węglowych 
-wzmocnienie przekroju podciągów poprzez wymianę podkładów na większe 
-docięcie słupów w piwnicy  
 
7. Naprawa ścian ryglowych (odcinkowa) 
-usunięcie wypełnień z oczyszczeniem i zabezpieczeniem cegieł 
-ociosanie zniszczonej warstwy na elementach drewnianych ściany ryglowej 
-impregnacja drewna oczyszczonych elementów 
-nadbitki i uzupełnienia drewnianych przekrojów 
-powtórne wymurowanie wypełnień z istniejących cegieł na zaprawie wapiennej 
 
8. Naprawa drewnianych belek stropowych nad parterem 
 -ociosanie zniszczonej warstwy na powierzchniach belek 
-impregnacja oczyszczonych powierzchni drewnianych 
-protezowanie niektórych końcówek belek 
-wzmocnienie przekroju części belek za pomocą wklejanych taśm z włókien węglowych  
 -wzmocnienie podciągów w części produkcyjnej za pomocą nadbitek od góry i z boku belek 
 
9. Spoziomowanie stropu na parterem w części produkcyjnej 
- podstemplowanie belek stemplami metalowymi regulowanymi 
- kolejne podnoszenie belek stropowych do ustalonej wysokości bazowej z wyrównywaniem 
oparcia końcówek belek na oczepach ściany ryglowej za pomocą klinów oraz na nadbitkach 
podciągów wykonanych wg 8.6. 
-zabezpieczenie klinów i demontaż stempli podpierających belki 
 

 
 
10. Rekonstrukcja elementów więźby dachowej 
- ociosanie elementów przewidzianych do pozostawienia jak ramy stolcowe, płatwie, podwaliny 
- impregnacja oczyszczonych powierzchni drewnianych 
- obustronne wzmocnienie i wyrównanie powierzchni płatwi nadbitkami  
- montaż nowych krokwi dachowych i jętek 
- przygotowanie więźby pod położenie dachówki -  zamontowanie folii dachowej, kontrłat i łat 
 
 

9.  Podstawowe wskazówki wykonawcze 
     
Należy przestrzegać podstawowych zasad i wytycznych prowadzenia prac remontowych 
budowlanych, a w szczególności  przy  pracach rozbiórkowych: 
       - teren prowadzonych robót rozbiórkowych ogrodzić i oznakować, przejścia, pomosty i inne 
niebezpieczne miejsca zabezpieczyć odpowiednio przymocowanymi    barierkami, a pomosty 
zaopatrzyć w listwy obrzeżne , 
-  robotnicy zatrudnionych przy pracach rozbiórkowych zaznajomić z kolejnością prowadzonych 
prac i ich sposobem oraz pouczyć o warunkach i przepisach  BHP,  
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary ochronne, rękawice, a 
wszystkie narzędzia ręczne powinny być utrzymane w dobrym stanie, 
- zabrania się przewracać ściany lub inne elementy rozbieranego budynku poprzez 
podkopywanie  lub podcinanie, 
-gruz usuwać za pomocą rynien spustowych, 
- nie prowadzić robót rozbiórkowych po zmroku lub przy sztucznym świetle, 



 

- przed przystąpieniem do robót sprawdzić, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma 
osób postronnych 
- zaopatrzyć wszystkich robotników pracujących na wysokości w pasy ochronne na linach 
odpowiednio zamocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie 
rozbieranych. 
Przy pracach naprawczych zwracać uwagę aby: 
 -prace ziemne w sąsiedztwie istniejących ścian należy wykonywać jedynie ręcznie, z 
zachowaniem technicznych środków zabezpieczających przed osuwaniem się gruntu, 
- prace na wysokości należy prowadzić z odpowiednich rusztowań i pomostów roboczych, w    
przypadku ich braku stosując odpowiednie zabezpieczenia przeciw upadkowe 
- roboty murarskie wykonać zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac murarskich,  
- prace zbrojarskie, betonowe wykonywać zgodnie z wytycznymi tego rodzaju prac, 
- przy użyciu elektronarzędzi zwrócić uwagę na ich prawidłowy stan techniczny, osłony, 
właściwe działanie wyłączników przeciwporażeniowych, stan przewodów elektrycznych. 
 
 

10.  Wytyczne wzmacniania muru z kamienia łamanego za pomocą systemu „reticolatus” 
 
Podstawowymi elementami systemu „reticolatus” wzmacniania murów kamiennych są linki ze 
stali o dużej wytrzymałości średnicy 2 mm (można stosować również linki z włókien węglowych) 
oraz pręty Ø 12 ze stali ocynkowanej (również szlachetnej) jako kotwy wklejane chemiczne np. 
firmy HILTI. Technologia stosowania systemu przedstawia się następująco: 
- usunięcie spoin w murze do głębokości 6-8 cm od strony wykonywanego wzmocnienia, w 
miejscach gdzie istniejąca zaprawa jest szczególnie mocna należy ją pozostawić, 
- oczyszczenie pozostałych spoin, 
- rozmieszczenie prętów kotwiących w ilości 4 sztuki na metr kwadratowy z nakręceniem na 
gwintowaną końcówkę pręta nakrętki, podkładki i blokady kontrującej linki, 
- utwierdzenie prętów kotwiących w murze za pomocą specjalnych klejów np. epoksydowych, 
- pierwsze uzupełnienie spoin zaprawą, 
- wprowadzenie linek w szczeliny po usuniętych spoinach, na kierunku poziomym i pionowym, 
przewleczenie linek przez blokady kontrujące na gwintowanych końcówkach prętów 
kotwiących, 
- w razie potrzeby przeciągnięcie linek po skosach pomiędzy prętami kotwiącymi, 
- dokręcenie nakrętek na prętach kotwiących (po stwardnieniu kleju) powodujące obrót blokad 
kontrujących, a tym samym napięcie linek, 
- drugie uzupełnienie zaprawy w spoinach całkowicie pokrywające linki i końcówki prętów 
kotwiących wraz  nakrętkami, 
- wykończenie estetyczne spoin 

 
 

11.   Wytyczne wzmacniania belek drewnianych w systemie NEOXE 
 

11.1  Przygotowanie podłoża 
      
Podłoże drewniane musi być suche, oczyszczone z luźnych, słabych i niezwiązanych 
fragmentów, starych powłok, zatłuszczeń, pyłu oraz innych zanieczyszczeń. Czyszczenie 
podłoża można przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną – np. przez piaskowanie lub też 
szlifowanie ręczne bądź mechaniczne z użyciem elektronarzędzi. W przypadku grubszych 
warstw powierzchni drewna przewidzianych do usunięcia koniecznym będzie wykonania 
ociosania, za pomocą hebli ręcznych bądź elektrycznych. Zabiegi powyższe mają na celu 
odsłonięcie jeszcze zdrowych partii drewna wewnątrz przekroju elementów a powierzchnia 
drewna po tych czynnościach powinna być lekko chropowata. Przyjmuje się, że właściwie 
przygotowane podłoże powinno się odznaczać średnia wytrzymałością na odrywanie nie 
mniejszą niż 1,5 MPa, jednak w szczególnych przypadkach wartość ta może być niższa pod 
warunkiem, że zachowana zostanie odpowiednia minimalna nośność podłoża pozwalająca na 
przeniesienie wynikających z obliczeń sił rozciągających, z zachowaniem odpowiednich 



 

współczynników bezpieczeństwa. Powierzchnia podłoża do którego ma być przyklejona taśma 
kompozytowa powinna być równa (maksymalne nierówność nie większe niż 0,5 mm – 1,0 mm, 
nierówności powierzchni mierzone łatą stalową na długości 2 m nie powinny być większe niż 
10mm). Wszelkie nierówności należy usunąć (ociosać, zeszlifować), ostre krawędzie wyoblić a 
ubytki wypełnić. Ze względów estetycznych, w przypadku wzmacniana belek drewnianych nie 
obudowywanych, taśmę z włókien węglowych umieszcza się w wyfrezowanym pasku o 
szerokości taśmy + 2 cm, o głębokości wyfrezowania 5-6 mm. 
 

11.2. Gruntowanie podłoża 
 
W celu zwiększenia nośności podłoża drewnianego proponuje się jego zagruntowanie 
(nasączenie) dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości jak 1-2 MEGAdur EP 0 G 
lub  1-2 MEGAdur EP 0 SK. Podłoże należy gruntować przez nałożenie wymieszanej żywicy 
(składniki A i B) epoksydowej (1-2 MEGAdur EP 0 G) o niskiej lepkości przy pomocy wałka lub 
sztywnego pędzla. W przypadku gdyby podłoże okazało się bardzo chłonne, po wchłonięciu 1 
warstwy gruntu zabieg należy powtórzyć. Do gruntowania podłoży bardzo szczelnych należy 
stosować żywice o bardzo niskiej lepkości: 1-2 MEGAdur EP 0 SK. Zalecane jest takie wykonanie 
zagruntowania powierzchni drewna, aby środek gruntujący wniknął na jak największą głębokość 
w strukturę drewna i  tym samym wzmocnił jego zewnętrzną warstwę. 
 

11.3. Klejenie taśm z włókien węglowych NEOXEPLATE 
 
Klejenie taśm kompozytowych należy rozpocząć po całkowitym utwardzeniu materiału 
gruntującego, jednak nie później niż po 48 godzinach od momentu jego nałożenia 
Klejenie taśm należy prowadzić wg następującej kolejności: 
Przygotowanie powierzchni taśm NEOXEPLATE – przed rozpoczęciem klejenia, taśmy z 
włókien węglowych NEOXEPLATE należy dociąć na wymagany wymiar, a następnie dokładnie 
oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz odtłuścić. Odtłuszczanie należy prowadzić przy 
pomocy czystej, miękkiej (np. flanelowej) szmatki w jasnym kolorze, nasączonej acetonem. 
Szmatką należy przecierać powierzchnię taśmy prowadząc ją zawsze w jednym kierunku (od 
początku taśmy do jej końca). Odtłuszczanie należy wykonywać do momentu, kiedy taśma 
przestanie barwić szmatkę na czarno. Po zakończeniu odtłuszczania należy odczekać do 
momentu całkowitego odparowania rozpuszczalnika (acetonu) – ok. 5-30 min. (w zależności od 
warunków zewnętrznych). Odtłuszczanie należy przeprowadzać w przewiewnych 
pomieszczeniach lub na zewnątrz. 
Przygotowanie kleju NEOPOXE 30 – po wyschnięciu taśm (odparowaniu rozpuszczalnika z ich 
powierzchni), można przystąpić do przygotowania kleju do klejenia taśm – NEOPOXE 30. Oba 
składniki kleju (składnik A i składnik B) należy wymieszać wstępnie w pojemnikach. Następnie 
całą ilość składnika B dodać do składnika A, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji i barwy. 
Mieszanie prowadzić zachowując właściwe proporcje obu składników. Do mieszania należy 
używać odpowiednich, metalowych końcówek mieszających, a sam proces prowadzić w taki 
sposób aby jak najmniej napowietrzyć materiał. Należy przygotować tylko taką ilość materiału, 
jaką można wykorzystać przed upływem czasu przydatności do użycia. Czas przydatności do 
użycia materiału po wymieszaniu składników A i B: ok. 30 min. -  w temperaturze +30º C, ok. 2 h  
- w temperaturze +10º C. UWAGA: Im wyższa temperatura otoczenia i objętość mieszaniny tym 
czas przydatności materiału do użycia jest krótszy. 
Nakładanie kleju NEOPOXE 30 – klej należy nakładać na przygotowane jak wyżej podłoże cienką 
warstwą, za pomocą szpachli lub pacy metalowej, mocna wcierając go w podłoże (co stanowi 
dodatkowe wyrównanie powierzchni i wypełnienie ewentualnych, niewielkich pustek). 
Zasadniczą warstwę kleju nakłada się na oczyszczoną taśmę NEOXEPLATE w taki sposób, aby 
warstwa kleju miała w przekroju kształt półkolisty lub dachu dwuspadkowego. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na ciągłość warstwy kleju oraz na jej grubość – zalecana grubość: 1-2 mm. 
Bezpośrednio po zakończeniu nakładania kleju, taśmę należy umieszczać na przygotowanym 
podłożu. Za pomocą niewielkiego, specjalnego w wałka z twardej gumy, docisnąć taśmę do 
podłoża w taki sposób, aby nadmiar kleju został wyciśnięty po obu stronach taśmy na całej jej 
długości i nie został ponownie zassany pod taśmę po odjęciu nacisku. Wyciśnięty wskutek 



 

docisku nadmiar kleju należy zebrać szpachelką, fazując jednocześnie brzegi. Zużycie kleju jest 
uzależnione od szerokości przyklejanej taśmy i chropowatości podłoża (jest podane w Karcie 
Technicznej NEOPOXE 30). W przypadku wzmacniania belek drewnianych ujętych w niniejszym 
projekcie, wklejanie taśmy odbywa się w uprzednio wyfrezowanym wgłębieniu w spodzie belce 
w formie paska. Powyższe rozwiązanie umożliwi późniejsze zakrycie taśmy za pomocą mas 
szpachlowych do drewna np. firmy Remmers lub metodą tradycyjną przez szpachlowanie masą 
powstałą na bazie kleju i drobnych trocin. 
Uwaga: podczas klejenia taśm należy bezwzględnie zachować wymagane warunki aplikacji 
(temperatura, wilgotność itp.) 
 
 

12.  Uwagi ogólne 
 
Projektant zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do zaprojektowanych rozwiązań. Na 
obecnym etapie projektowania prac remontowych nie jest możliwe przedstawienie w niniejszym 
opracowaniu pełnego i ostatecznego zakresu prac naprawczych. Do dokonania pełnej oceny 
stanu technicznego i ustalenia dokładnego zakresu prac niezbędne prace odkrywkowe 
wymagałyby całkowitego wyłączenia obiektu z eksploatacji. W ramach nadzoru autorskiego 
Projektant na wezwanie Inwestora uzupełni lub zmodyfikuje zaprojektowane rozwiązania 
odpowiednio do zweryfikowanego w czasie prac stanu technicznego budynku. 
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 II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 
 
 
1. Założenia odnośnie sprawdzania i wzmacniania elementów konstrukcyjnych 

- rozpatrywanie budynku jako obiektu użyteczności publicznej, w szczególności muzeum, 
wpływające istotnie na ustalenie obciążeń użytkowych, 

- kompleksowe ociosanie elementów konstrukcyjnych powodujące ich zmniejszenie przekrojów 
o 2 cm (szerokości i wysokości przekroju elementów), 

- naprawę skorodowanych biologicznie elementów drewnianych poprzez zastosowanie nakładek 
z drewna nowego oraz taśm z włókien węglowych (kompozytowych), 

- kompleksowa wymiana praktycznie zniszczonych biologicznie elementów więźby dachowej jak 
krokwie i jętki, 

- wzmocnienie słabonośnych gruntów technologią jet-grouting eliminujące osiadanie budynku, a 
tym samym dalsze deformacje i odkształcenia budynku i jego elementów,  

- założenia obliczeniowe wg punktu 3.3 

Lokalizacja obiektu :  Bogdaniec 
Strefa śniegowa :  II strefa śniegowa Qk = 0,9 kN/m2  PN-80/B-02010/Az1 
Strefa wiatrowa :  I strefa wiatrowa qk = 0,30 kN/m2    PN-77/B-02011/Az1 
Strefa przemarzania gruntu : strefa przemarzania hz = 0,8  m  
Budynek ogrzewany. 
Teren A 
Kąt nachylenia połaci dachu α=46º. 
 
 
 
2. Zestawienie obciążeń 
 
 
2.1.Krokwie w obc. stałe 
 

L
p 

warstwa /obciążenie Ni 
kN/
m² 

i Ni*i 
kN/
m² 

1. Pokrycie dachu- dachówka ceramiczna - razem z łatami i 
kontrłatami 

0,90 1,2 1,08 

 
Konstrukcja dachu - obciążenia zmienne krótkotrwałe - na 1m ² 
 
- Obciążenia od śniegu. 

m. Bogdaniec II strefa śniegowa , nachylenie dachu  = 46o  

C1 = 0,37 
C2 = 0,56 
 
 2.1.1. Obciążenie śniegiem – połać lewa  i prawa 
 



 

L
p 

warstwa /obciążenie Ni 
kN/
m² 

i Ni*
i 

kN/
m² 

1. Obc,. śniegiem połać lewa Sk1 
0,9*0,37 

0,33 1,5 0,5 

2. Obc,. śniegiem połać prawa Sk2 
0,9*0,56 

0,5 1,5 0,75 

 
 
2.2.  Obciążenia od wiatru- 
 

I strefa wiatrowa ; nachylenie dachu  = 46o ;- tylko wariant WI 
teren B ; wysokość obiektu z ≤ 10 m ; β = 1,8 budynek niepodatny ; budynek zamknięty  
obciążenie jednostkowe : w = qk* β*Ce*Cz = 0,30*1,8*0,95*Cz = 0,51*Cz  

 = 46o    --- > Cz = 0,0150,2 = 0,015*46 - 0,2 = +0,49połać lewa nawietrzna lub  

Cz = -0,40połać prawa zawietrzna 
WL – wiatr z lewej  
ściana lewa 
 

L
p 

warstwa /obciążenie Ni 
kN/
m² 

i Ni*
i 

kN/
m² 

1. Obc,. wiatrem połać lewa pk1 WL 
0,51*0,49 

0,25 1,5  0,37 

2. Obc,. wiatrem połać prawa pk2 WP 
0,51*-0,40 

-0,20 1,5 
 

-0,30 

  

 
 
 

2.3. Obciążenia użytkowe powierzchni kondygnacji [kN/m2 ] 

PN-82/B-02003 pkt. 3.2. 

L
p 

warstwa /obciążenie Ni 
kN/
m² 

i Ni*
i 

kN/
m² 

1. Obciążenie w  pomieszczeniach „produkcyjnych” 4 1,3 5,2 

2. Obciążenie w  pomieszczeniach pozostałych 1,5 1,4 2,1 

 
 
2.4. Obciążenia stałe stropu nad parterem [kN/m2 ]-po usunięciu polepy. 
 

L
p 

warstwa /obciążenie Ni 
kN/
m² 

i Ni*
i 

kN/
m² 

1. Wykładzina PCV 0,08 1,2 0,1 

2. Płyty OSB 0,022 *8 0,18 1,1 0,20 

3 Deski podłogowe 0,025 *6 0,13 1,1 0,15 

4. Wełna mineralna 0,1*0,5 *0,82  0,04 1,3 0,05 

5. Ślepy pułap- deski 0,019*6*0,82 0,093 1,1 0,10 

6 Deski sufitowe 0,025 *6 0,13 1,1 0,15 

7. Tynk na trzcinie gr 0,03 *15 0,45 1,3 0,58 



 

8. Płyta GK gr.  0,12 1,2 0,14 

1
0. 

 Razem 1-9 1,22 1,2 1,47 

 

Wymiary przekrojów elementów drewnianych pomniejszono na wszystkich krawędziach o 2 cm- ze względu na 

korozje biologiczną ( z pominięciem krokwi i kleszczy).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 . Obliczenia i wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji 

 
I. OBLICZENIA KONSTRUKCJI DACHU 

 

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:  

1

2 3

4

5

3,320 2,770 2,770 3,320
H=12,180

3,438

2,868

V=6,306

1

1 1

1

2

 
 

 

 

 



 

 

 

 

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    1   2     3,320    3,438   4,779  1,000   1 B 20,0x20,0 

  2   01    2   3     2,770    2,868   3,987  1,000   1 B 20,0x20,0 

  3   10    3   4     2,770   -2,868   3,987  1,000   1 B 20,0x20,0 

  4   00    4   5     3,320   -3,438   4,779  1,000   1 B 20,0x20,0 

  5   00    4   2    -5,540    0,000   5,540  1,000   2 B 18,0x16,0 

------------------------------------------------------------------ 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1   400,0   13333   13333    1333   1333   20,0 45 Drewno C24 

  2   288,0    7776    6144     864    864   18,0 45 Drewno C24 

------------------------------------------------------------------ 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

 45 Drewno C24      11000       24,000     5,00E-06 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIA:  

1

2 3

4

5

0,90

0,900,50 0,50

0,25

0,25

0,90

0,900,50 0,50

0,25

0,25

0,90

0,90

0,50 0,50

-0,20

-0,20

0,90

0,90

0,50 0,50

-0,20

-0,20

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "dachówki"                    Stałe      f= 1,20 

  1    Liniowe       0,0        0,90      0,90     0,00    4,78 

  2    Liniowe       0,0        0,90      0,90     0,00    3,99 

  3    Liniowe       0,0        0,90      0,90     0,00    3,99 

  4    Liniowe       0,0        0,90      0,90     0,00    4,78 

 

Grupa:  B  "ŚNIEG"                            Zmienne    f= 1,50 

  1    Liniowe-Y     0,0        0,50      0,50     0,00    4,78 

  2    Liniowe-Y     0,0        0,50      0,50     0,00    3,99 

  3    Liniowe-Y     0,0        0,50      0,50     0,00    3,99 

  4    Liniowe-Y     0,0        0,50      0,50     0,00    4,78 

 

Grupa:  C  "WIATR"                            Zmienne    f= 1,50 

  1    Liniowe      46,0        0,25      0,25     0,00    4,78 

  2    Liniowe      46,0        0,25      0,25     0,00    3,99 

  3    Liniowe     -46,0       -0,20     -0,20     0,00    3,99 

  4    Liniowe     -46,0       -0,20     -0,20     0,00    4,78 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -"dachówki"                      Stałe                 1,20 

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,50 

C -""                              Zmienne    1   1,00   1,50 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

MOMENTY:    

 



 

1

2 3

4

5

-4,2

2,7

-4,2
-3,7

1,6
-3,7

-2,1

1,0

-2,1
-2,5

1,6

-2,50,30,50,5

-0,1

 
 

 

 

TNĄCE:      

1

2 3

4

5

3,0

-4,7

3,0

-4,7

4,1

-2,3

4,1

-2,3
1,3

-2,4

1,3

-2,4

2,8

-1,7

2,8

-1,7

-0,3

0,40,4

-0,3

 
 

 

NORMALNE:   

 



 

1

2 3

4

5

-3,1

3,13,1

-3,1

-6,4

-1,3-1,3

-6,4

-2,3

-7,4

-2,3

-7,4

3,1

-3,1

3,1

-3,1

 
 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000           -0,0          3,0         -3,1 

         0,39     1,848            2,7*        -0,0         -0,7 

         1,00     4,779           -4,2         -4,7          3,1 

 

  2      0,00     0,000           -3,7          4,1         -6,4 

        0,64     2,570            1,6*        -0,0         -3,1 

         1,00     3,987            0,0         -2,3         -1,3 

 

  3      0,00     0,000            0,0          1,3         -2,3 

         0,36     1,433            1,0*        -0,0         -4,1 

         1,00     3,987           -2,1         -2,4         -7,4 

 

  4      0,00     0,000           -2,5          2,8          3,1 

         0,61     2,931            1,6*         0,0         -0,7 

         0,62     2,950            1,6*        -0,0         -0,7 

         1,00     4,779            0,0         -1,7         -3,1 

 

  5      0,00     0,000            0,3         -0,3          0,0 

         0,45     2,510           -0,1*        -0,0          0,0 

         1,00     5,540            0,5          0,4          0,0 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 



 

REAKCJE PODPOROWE:   

1

2

3

4

50,0

4,3

0,2

13,4

3,5

11,4

0,9

3,4

 
 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            -0,0           4,3           4,3      

   2             0,2          13,4          13,4      

   4            -3,5          11,4          12,0      

   5            -0,9           3,4           3,5      

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

KROKWIE

y Y

z

Z

2
0

0

200

3,0

-4,7

3,0

-4,7

-4,2

2,7

-4,2

A

B

   
Sprawdzenie nośności pręta nr 1  

Nośność na rozciąganie 

Wyniki dla  xa=4,78 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”. 

Pole powierzchni przekroju netto  An = 400,00 cm2. 

 σ t,0,d = N / An = 3,1 / 400,00 ×10 = 0,1 < 9,69 = f t,0,d   

Nośność na ściskanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=4,78 m, przy obciążeniach „ABC”.   

Nośność na ściskanie: 

σ c,0,d = N / Ad = 3,1 / 400,00 ×10 = 0,1 < 6,35 = 0,436×14,54 = k c f c,0,d  

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=1,79 m; xb=2,99 m, przy obciążeniach „ABC”: 










dym

dym

dzm

dzm

m

dcyc
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ff
k

fk ,,
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,0,,

,0, 0,0

0,632×14,54
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0,0
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 + 

2,1

16,62
 = 0,126 < 1
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m
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k
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,,
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,0,,

,0, 0,0

0,436×14,54
 + 

0,0

16,62
 + 0,7×

2,1

16,62
 = 0,090 < 1

  

Nośność na zginanie 



 

Wyniki dla  xa=4,78 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 4,2 / 1333,33 ×103 = 3,2 < 16,6 = 1,000×16,62 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=4,78 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”: 
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= 0,1 < 1

  

 

 

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,79 m; xb=2,99 m, przy obciążeniach „ABC”: 
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14,54²
 + 0,7×
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16,62
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= 0,1 < 1

  

Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=4,78 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 0,2² + 0,0²  = 0,2 < 1,7 = 1,000×1,73 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=2,09 m; xb=2,69 m, przy obciążeniach „ABC”.     

 u z,fin = -2,5 + -1,1 = 3,6 < 23,9 = u net,fin  

 

 

KROKWIE NIE WYMAGAJA WZMOCNIENIA 

 

 

 
II. OBLICZENIA PŁATWI ORAZ SŁUPÓW KONSTRUKCJI DACHU 

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19 20

2122
23

1,200
2,315

1,205
1,200

2,360
1,200

1,200

2,510
1,200

H=14,390

1,800

1,200

V=3,000

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1 1

11

1

 
 

 

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   10    1   8     1,200    0,000   1,200  1,000   3 B 16,0x24,0 

  2   00    8  14     2,315    0,000   2,315  1,000   3 B 16,0x24,0 

   

 

 

  3   01   14   2     1,205    0,000   1,205  1,000   3 B 16,0x24,0 

  4   10    2  15     1,200    0,000   1,200  1,000   3 B 16,0x24,0 

  5   00   15  16     2,360    0,000   2,360  1,000   3 B 16,0x24,0 

   

 

  6   01   16   3     1,200    0,000   1,200  1,000   3 B 16,0x24,0 

  7   10    3  17     1,200    0,000   1,200  1,000   3 B 16,0x24,0 

  8   00   17  18     2,510    0,000   2,510  1,000   3 B 16,0x24,0 

  9   01   18   4     1,200    0,000   1,200  1,000   3 B 16,0x24,0 

 10   10    2  10     0,000   -1,200   1,200  1,000   2 B 21,0x15,0 

 11   00   10   5     0,000   -1,800   1,800  1,000   2 B 21,0x15,0 

 12   10    3  11     0,000   -1,200   1,200  1,000   2 B 21,0x15,0 

 13   00   11   6     0,000   -1,800   1,800  1,000   2 B 21,0x15,0 

 14   10    1   9     0,000   -1,200   1,200  1,000   2 B 21,0x15,0 

 15   00    9   7     0,000   -1,800   1,800  1,000   2 B 21,0x15,0 

 16   10    4  13     0,000   -1,200   1,200  1,000   2 B 21,0x15,0 

 17   00   13  12     0,000   -1,800   1,800  1,000   2 B 21,0x15,0 

 18   11    8   9    -1,200   -1,200   1,697  1,000   1 B 13,0x11,0 

 19   11   14  10     1,205   -1,200   1,701  1,000   1 B 13,0x11,0 

 20   11   18  13     1,200   -1,200   1,697  1,000   1 B 13,0x11,0 

 21   11   17  11    -1,200   -1,200   1,697  1,000   1 B 13,0x11,0 

 22   11   11  16    -1,200    1,200   1,697  1,000   1 B 13,0x11,0 

 23   11   10  15     1,200    1,200   1,697  1,000   1 B 13,0x11,0 

------------------------------------------------------------------ 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1   143,0    2014    1442     310    310   13,0 45 Drewno C24 

  2   315,0   11576    5906    1103   1103   21,0 45 Drewno C24 

  3   384,0   18432    8192    1024   1024   16,0 45 Drewno C24 

------------------------------------------------------------------ 



 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

 45 Drewno C24      11000       24,000     5,00E-06 

------------------------------------------------------------------ 

OBCIĄŻENIA:   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19 20

2122
23

12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40

 
 

 

 

 

 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "STAŁE"                       Stałe      f= 1,26 

  1    Skupione      0,0       12,40               0,00         

  2    Skupione      0,0       12,40               0,01         

  2    Skupione      0,0       12,40               1,24         

  3    Skupione      0,0       12,40               0,11         

   

 

  3    Skupione      0,0       12,40               1,21         

  4    Skupione      0,0       12,40               1,19         

  5    Skupione      0,0       12,40               1,23         

  5    Skupione      0,0       12,40               2,34         

  6    Skupione      0,0       12,40               1,20         

  7    Skupione      0,0       12,40               1,09         

  8    Skupione      0,0       12,40               1,10         

  8    Skupione      0,0       12,40               2,43         

  9    Skupione      0,0       12,40               1,20         

------------------------------------------------------------------ 

 

MOMENTY:    

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19 20

2122
23

3,23,2 3,23,43,4

7,67,6

-5,8

7,6

-5,8 -5,8-3,7-3,7-5,8 -4,1-4,1-4,3-4,3 -4,3

5,25,2

-3,9-3,9-4,3

5,2

-4,3 -4,3-4,3 -4,3-4,3
-6,5-6,5 -6,5

7,77,7
3,73,7

2,3

7,7

-6,5

2,32,3
-3,5-3,5

-3,5-3,5

3,73,7

3,73,7

12,012,0

12,012,0

-12,2-12,2

-12,2-12,2

-0,0 0,0 0,0-0,0-0,00,0

 
 

 

TNĄCE:      

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19 20

2122
23

2,72,52,72,5

19,219,2

3,5 3,3

-12,3-12,5

19,2

-12,5

19,119,1

3,5 3,3

19,1

3,3

-3,3 -3,5

-19,2-19,2

-3,3

-19,2

7,8 7,6

-8,0 -8,2

-23,9-23,9

7,8

-23,9

3,73,53,73,5

-3,9-4,1

-19,7-19,7

-3,9

-19,7

13,012,8

-2,8 -3,1

-18,7-18,7

13,0

-18,7

-1,8-2,0-1,8-2,0-2,9

-2,9

-2,9-2,9

1,9

1,9

1,91,9

3,0

3,0

3,03,0

-2,0

-2,0

-2,0-2,0

10,0

10,0

10,010,0

-6,7

-6,7

-6,7-6,7

-10,2

-10,2

-10,2-10,2

6,8

6,8

6,86,8

-0,0
0,00,0

-0,0
0,0

-0,0

0,0

-0,0

0,0
-0,0

0,0
-0,0

-0,0
0,00,0

-0,0
-0,0

0,00,0
-0,00,0

-0,0
0,0

-0,0

 
 

 

 

 

NORMALNE:   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19 20

2122
23

10,010,010,010,0

-6,7-6,7-6,7 -6,7-6,7-6,7-6,7-6,7

25,225,225,225,225,225,2 22,322,322,322,322,322,3

-4,7 -4,7-4,7 -4,7-4,7-4,7-4,7-4,7

22,922,922,922,9 26,026,026,026,026,026,0

-6,8-6,8-6,8 -6,8-6,8-6,8-6,8-6,8

10,210,210,210,2

-9,0

-9,2

-9,0

-9,2

-68,0

-68,3

-68,0

-68,3

-8,2

-8,4

-8,2

-8,4

-68,9

-69,2

-68,9

-69,2

-18,4

-18,5

-18,4

-18,5

-35,3

-35,5

-35,3

-35,5

-17,7

-17,8

-17,7

-17,8

-34,8

-35,1

-34,8

-35,1

-23,5

-23,6

-23,5

-23,6
-44,9

-45,0

-44,9

-45,0

-23,9

-24,0

-23,9

-24,0

-46,2

-46,3

-46,2

-46,3

-39,1

-39,1-39,1

-39,1

-38,2

-38,2-38,2

-38,2

 
 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

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



 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000            0,0          2,7         10,0 

         1,00     1,200            3,2          2,5         10,0 

 

  2      0,00     0,000            3,2         19,2         -6,7 

         0,54     1,240            7,6*       -12,3         -6,7 

         0,54     1,240            7,6*         3,3         -6,7 

         1,00     2,315           -5,8        -12,5         -6,7 

 

  3      0,00     0,000           -5,8         19,1         25,2 

         1,00     1,205            0,0          3,3         25,2 

 

  4      0,00     0,000            0,0         -3,3         22,3 

         1,00     1,200           -4,3        -19,2         22,3 

 

  5      0,00     0,000           -4,3          7,8         -4,7 

         0,52     1,230            5,2*        -8,0         -4,7 

         0,52     1,230            5,2*         7,6         -4,7 

         1,00     2,360           -4,3        -23,9         -4,7 

 

  6      0,00     0,000           -4,3          3,7         22,9 

         1,00     1,200            0,0          3,5         22,9 

 

  7      0,00     0,000            0,0         -3,9         26,0 

         1,00     1,200           -6,5        -19,7         26,0 

 

  8      0,00     0,000           -6,5         13,0         -6,8 

         0,44     1,100            7,7*        12,8         -6,8 

         1,00     2,510            2,3        -18,7         -6,8 

 

  9      0,00     0,000            2,3         -1,8         10,2 

         1,00     1,200           -0,0         -2,0         10,2 

 

 10      0,00     0,000            0,0         -2,9         -9,0 

         1,00     1,200           -3,5         -2,9         -9,2 

 

 11      0,00     0,000           -3,5          1,9        -68,0 

         1,00     1,800            0,0          1,9        -68,3 

 

  

 

12      0,00     0,000            0,0          3,0         -8,2 

         1,00     1,200            3,7          3,0         -8,4 

 

 13      0,00     0,000            3,7         -2,0        -68,9 

         1,00     1,800            0,0         -2,0        -69,2 

 

 14      0,00     0,000            0,0         10,0        -18,4 

         1,00     1,200           12,0         10,0        -18,5 

 

 15      0,00     0,000           12,0         -6,7        -35,3 

         1,00     1,800            0,0         -6,7        -35,5 

 

 16      0,00     0,000            0,0        -10,2        -17,7 

         1,00     1,200          -12,2        -10,2        -17,8 

 

 17      0,00     0,000          -12,2          6,8        -34,8 

         1,00     1,800            0,0          6,8        -35,1 

 

 18      0,00     0,000            0,0         -0,0        -23,5 

         0,52     0,875           -0,0*         0,0        -23,6 



 

         0,49     0,829           -0,0*        -0,0        -23,6 

         1,00     1,697            0,0          0,0        -23,6 

 

 19      0,00     0,000            0,0          0,0        -44,9 

         0,52     0,877            0,0*        -0,0        -44,9 

         0,49     0,830            0,0*         0,0        -44,9 

         1,00     1,701            0,0         -0,0        -45,0 

 

 20      0,00     0,000            0,0          0,0        -23,9 

         0,52     0,875            0,0*        -0,0        -24,0 

         0,49     0,829            0,0*         0,0        -24,0 

         1,00     1,697            0,0         -0,0        -24,0 

 

 21      0,00     0,000            0,0         -0,0        -46,2 

         0,52     0,875           -0,0*         0,0        -46,3 

         0,49     0,829           -0,0*        -0,0        -46,3 

         1,00     1,697            0,0          0,0        -46,3 

 

 22      0,00     0,000            0,0         -0,0        -39,1 

         0,52     0,875           -0,0*         0,0        -39,1 

         0,49     0,829           -0,0*        -0,0        -39,1 

         1,00     1,697            0,0          0,0        -39,1 

 

 23      0,00     0,000            0,0          0,0        -38,2 

         0,52     0,875            0,0*        -0,0        -38,2 

         0,49     0,829            0,0*         0,0        -38,2 

         1,00     1,697            0,0         -0,0        -38,2 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAKCJE PODPOROWE:    
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REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   5            -1,9          68,3          68,3      

   6             2,0          69,2          69,2      

   7             6,7          35,5          36,2      

  12            -6,8          35,1          35,8      

------------------------------------------------------------------ 

 

Płatwie konstrukcji dachu 
 

y

Y

zZ

1
6

0

240

7,8 7,6

-8,0 -8,2

-23,9-23,9

7,8

-23,9

-4,3

5,25,2

-3,9-3,9
-4,3

5,2

-4,3

A B

   

Obciążenie prostopadłe do płaszczyzny układu: 

Przyjęto charakterystyczne wartości momentów przywęzłowych Ma = 0,0 
i Mb = 0,0 kNm oraz obciążenia rozłożonego na całej długości pręta q = 0,8 kN/m. 
Przyjęto stały moment skręcający  Mtor = 0,0 kNm. Częściowy współczynnik 

bezpieczeństwa dla tych obciążeń wynosi f = 1,26. 

 

Sprawdzenie nośności pręta nr 5   



 

Nośność na ściskanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,36 m, przy obciążeniach „A”.   

Nośność na ściskanie: 

σ c,0,d = N / Ad = 4,7 / 384,00 ×10 = 0,1 < 14,21 = 0,977×14,54 = k c f c,0,d  

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=1,23 m; xb=1,13 m, przy obciążeniach „A”: 
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Nośność na zginanie 

Wyniki dla  xa=1,23 m; xb=1,13 m, przy obciążeniach „A”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 0,7 / 1536,00 ×103 = 0,5 < 16,6 = 1,000×16,62 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=1,23 m; xb=1,13 m, przy obciążeniach „A”: 
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= 0,3 < 1

  

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,23 m; xb=1,13 m, przy obciążeniach „A”: 
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Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=2,36 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „A”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 0,0² + 0,9²  = 0,9 < 1,7 = 1,000×1,73 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=2,36 m, przy obciążeniach „A”.     

 u y,fin = 1,5 + 0,0 = 1,5 < 11,8 = u net,fin  

 

 

 

 

SŁUP KONSTRUKCJI DACHU 
 



 

y Y

z

Z

2
1

0

150

1,9

1,9

1,91,9 -3,5-3,5

A

B

   
Sprawdzenie nośności pręta nr 11   

Nośność na ściskanie 

Wyniki dla  xa=1,80 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „A”.   

Nośność na ściskanie: 

σ c,0,d = N / Ad = 68,3 / 315,00 ×10 = 2,2 < 11,76 = 0,809×14,54 = k c f c,0,d  

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=1,80 m, przy obciążeniach „A”: 










dym

dym

dzm

dzm

m

dcyc

dc

ff
k

fk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 2,2

0,809×14,54
 + 0,7×

0,0

16,62
 + 

3,1

16,62
 = 0,373 < 1

  










dym

dym

m

dzm

dzm

dczc

dc

f
k

ffk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 2,2

0,929×14,54
 + 

0,0

16,62
 + 0,7×

3,1

16,62
 = 0,292 < 1

  

Nośność na zginanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,80 m, przy obciążeniach „A”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 3,5 / 1102,50 ×103 = 3,1 < 16,6 = 1,000×16,62 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=1,80 m, przy obciążeniach „A”: 

 







dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 3,1

16,62
 + 0,7×

0,0

16,62
 = 0,2 < 1

  

 







dzm
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dym
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m
ff

k
,,

,,

,,

,,
0,7×

3,1

16,62
 + 

0,0

16,62
 

= 0,1 < 1

  

 

 

 

 

 

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=1,80 m, przy obciążeniach „A”: 
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,0,

2
,0,

dc
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f







dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 2,2²
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3,1

16,62
 + 0,7×

0,0

16,62
 = 0,2 < 1
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2
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dzm

dzm

dym

dym

m
ff

k
,,

,,

,,

,, 2,2²

14,54²
 + 0,7×

3,1

16,62
 + 

0,0

16,62
 

= 0,2 < 1

  

Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=1,80 m, przy obciążeniach „A”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 0,1² + 0,0²  = 0,1 < 1,7 = 1,000×1,73 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=0,22 m; xb=1,57 m, przy obciążeniach „A”.     

 u z,fin = 3,0 + 0,0 = 3,0 < 9,0 = u net,fin  

 

 

PŁATWIE  ORAZ SŁUPY NIE WYMAGAJĄ WZMOCNIENIA 
 

 

 

 

III. BELKI STROPOWE PIĘTRA-ODKRYTE 
 

Bs-1.23, Bs-1.19,Bs-1.16. 
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Nośność na zginanie 

Wyniki dla  xa=2,04 m; xb=2,04 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 14,0 / 1452,00 ×103 = 9,7 < 14,8 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  



 

Nośność dla  xa=2,04 m; xb=2,04 m, przy obciążeniach „AB”: 

 







dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 9,7

14,77
 + 0,7×

0,0

14,77
 = 0,7 < 1

  

 







dzm

dzm

dym

dym

m
ff

k
,,

,,

,,

,,
0,7×

9,7

14,77
 + 

0,0

14,77
 

= 0,5 < 1

  

Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=4,08 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 0,5² + 0,0²  = 0,5 < 1,5 = 1,000×1,54 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=2,04 m; xb=2,04 m, przy obciążeniach „AB”.     

 u z,fin = -0,6 + -13,7 = 14,3 < 16,3 = u net,fin  

 

BELKI STROPOWE NAD PIETREM NIE WYMAGAJA WZMOCNIENIA 

 

IV. BELKI STROPOWE PIĘTRA-ZAKRYTE  
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Nośność na zginanie 

Wyniki dla  xa=2,56 m; xb=2,56 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 13,7 / 1728,00 ×103 = 7,9 < 14,8 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=2,56 m; xb=2,56 m, przy obciążeniach „AB”: 

 







dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 7,9

14,77
 + 0,7×

0,0

14,77
 = 0,5 < 1

  



 

 







dzm

dzm
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dym

m
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k
,,

,,

,,

,,
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7,9

14,77
 + 

0,0

14,77
 

= 0,4 < 1

  

Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=5,11 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 0,4² + 0,0²  = 0,4 < 1,5 = 1,000×1,54 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=2,56 m; xb=2,56 m, przy obciążeniach „AB”.     

 u z,fin = -8,7 + -8,8 = 17,5 < 20,4 = u net,fin  

 

 

BELKI STROPOWE NAD PIETREM NIE WYMAGAJA WZMOCNIENIA 

 

V. BELKI STROPOWE  PIĘTRA  OBCIĄŻONE SŁUPAMI KNSTRUKCJI DACHU 

Bs1.10 i Bs 1.24 

 

y Y

z

Z

2
2

0

180

26,8

5,1

-63,7 -68,9

26,8

-68,9

51,551,551,5

A B

   
 

 

 

Nośność na rozciąganie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=4,00 m, przy obciążeniach „ABC”. 

Pole powierzchni przekroju netto  An = 396,00 cm2. 

 σ t,0,d = N / An = 1,3 / 396,00 ×10 = 0,0 < 8,62 = f t,0,d  

Nośność na zginanie 

Wyniki dla  xa=3,22 m; xb=0,78 m, przy obciążeniach „ABC”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 51,5 / 1452,00 ×103 = 35,5 > 14,8 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=3,22 m; xb=0,78 m, przy obciążeniach „ABC”: 



 

 




dt
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m

dym

dym
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f ,,

,,
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,, 0,0

8,62
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14,77
 + 0,7×
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 = 2,4 > 1
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dzm
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dym

dym

m
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k
,,

,,

,,

,, 0,0

8,62
 + 0,7×

35,5

14,77
 + 

0,0

14,77
 

= 1,7 > 1

  

Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=4,00 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 2,6² + 0,0²  = 2,6 > 1,5 = 1,000×1,54 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=2,22 m; xb=1,78 m, przy obciążeniach „ABC”.     

 u z,fin = -41,2 + -11,9 = 53,1 > 16,0 = u net,fin  

 
 
BELKI STROPOWE NAD PIETREM –OBCIĄŻONE SŁUPAMI KONSTRUKCJI DACHU 
WYMAGAJA WZMOCNIENIA. 
 
VI. PODCIĄGI DREWNIANE I SŁUPY PARTERU 
 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   
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8
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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   10    1   7     1,000    0,000   1,000  1,000   3 B 18,0x14,0 

  2   00    7  12     3,000    0,000   3,000  1,000   3 B 18,0x14,0 

  3   01   12   2     1,000    0,000   1,000  1,000   3 B 18,0x14,0 

  4   10    3  10     1,000    0,000   1,000  1,000   3 B 18,0x14,0 

  5   00   10   6     2,560    0,000   2,560  1,000   3 B 18,0x14,0 



 

  6   01    6   1     1,000    0,000   1,000  1,000   3 B 18,0x14,0 

  7   10    1   5     0,000   -1,000   1,000  1,000   2 B 11,0x19,0 

  8   00    5   4     0,000   -2,200   2,200  1,000   2 B 11,0x19,0 

  9   11    7   5    -1,000   -1,000   1,414  1,000   1 B 13,0x11,0 

 10   11    5   6    -1,000    1,000   1,414  1,000   1 B 13,0x11,0 

 11   10    3  11     0,000   -1,000   1,000  1,000   2 B 11,0x19,0 

 12   00   11   8     0,000   -2,200   2,200  1,000   2 B 11,0x19,0 

 13   10    2  13     0,000   -1,000   1,000  1,000   2 B 11,0x19,0 

 14   00   13   9     0,000   -2,200   2,200  1,000   2 B 11,0x19,0 

 15   11   11  10     1,000    1,000   1,414  1,000   1 B 13,0x11,0 

 16   11   13  12    -1,000    1,000   1,414  1,000   1 B 13,0x11,0 

------------------------------------------------------------------ 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1   143,0    2014    1442     310    310   13,0 45 Drewno C24 

  2   209,0    6287    2107     383    383   11,0 45 Drewno C24 

  3   252,0    6804    4116     756    756   18,0 45 Drewno C24 

------------------------------------------------------------------ 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

 45 Drewno C24      11000       24,000     5,00E-06 

------------------------------------------------------------------ 

OBCIĄŻENIA:   
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OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "schemat 4"                   Stałe      f= 1,25 

  6    Skupione      0,0       70,00               1,00         

 

Grupa:  B  "strop"                       Zmienne    f= 1,27 
  2    Skupione      0,0       21,50               0,14         

  2    Skupione      0,0       21,50               1,36         

  2    Skupione      0,0       21,50               2,59         



 

  3    Skupione      0,0       21,50               1,00         

  4    Skupione      0,0       21,50               0,97         

  5    Skupione      0,0       21,50               1,10         

  5    Skupione      0,0       21,50               2,34         

  6    Skupione      0,0       21,50               1,00         

------------------------------------------------------------------ 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -"schemat 4"                     Stałe                 1,25 

B -"strop"                         Zmienne    1   1,00   1,27 

------------------------------------------------------------------ 

MOMENTY:    
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-24,7-24,7 -24,7
-16,7-16,7
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17,217,216,917,216,9 18,418,4
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NORMALNE:   

 



 

1 2 34 5 6
7

8

910
11

12

13

14

15
16

77,677,677,677,6

-4,2-4,2-4,2 -4,2-4,2 -4,2-4,2-4,2-4,2-4,2

9,3 9,39,39,37,6 7,67,67,67,67,6

-3,5 -3,5-3,5 -3,5-3,5-3,5-3,5-3,5

75,975,975,975,9

-64,5

-64,6

-64,5

-64,6

-225,9

-226,1

-225,9

-226,1

-115,7

-115,7

-115,7

-115,7

-112,3

-112,2-112,2

-112,3
-17,8

-17,9

-17,8

-17,9

-29,0

-29,2

-29,0

-29,2

-39,2

-39,3

-39,2

-39,3

-52,9

-53,1

-52,9

-53,1

-15,7

-15,6-15,6

-15,7 -19,1

-19,1-19,1

-19,1

 
 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB 

------------------------------------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000            0,0        -24,6         77,6 

         1,00     1,000          -24,7        -24,8         77,6 

 

  2      0,00     0,000          -24,7         57,0         -4,2 

         0,86     2,592           22,1*       -25,2         -4,2 

         0,86     2,592           22,1*         2,1         -4,2 

         1,00     3,000           11,8        -25,2         -4,2 

 

  3      0,00     0,000           11,8        -11,8          9,3 

         1,00     1,000            0,0        -11,9          9,3 

 

  4      0,00     0,000            0,0         17,8          7,6 

         0,97     0,970           17,2*        17,7          7,6 

         1,00     1,000           16,9         -9,6          7,6 

 

  5      0,00     0,000           16,9          1,4         -3,5 

         0,43     1,100           18,4*       -26,0         -3,5 

         0,43     1,100           18,4*         1,3         -3,5 

         1,00     2,560          -25,8        -53,5         -3,5 

 

  6      0,00     0,000          -25,8         25,8         75,9 

         1,00     1,000            0,0         25,7         75,9 

 

  7      0,00     0,000            0,0          1,7        -64,5 

         1,00     1,000            1,7          1,7        -64,6 

 

  8      0,00     0,000            1,7         -0,8       -225,9 

         1,00     2,200            0,0         -0,8       -226,1 

 

  9      0,00     0,000            0,0         -0,0       -115,7 

         0,52     0,729           -0,0*         0,0       -115,7 

         0,49     0,691           -0,0*        -0,0       -115,7 

         1,00     1,414            0,0          0,0       -115,7 

 

  

 



 

10      0,00     0,000            0,0         -0,0       -112,3 

         0,52     0,729           -0,0*         0,0       -112,3 

         0,49     0,691           -0,0*        -0,0       -112,3 

         1,00     1,414            0,0          0,0       -112,2 

 

 11      0,00     0,000            0,0          7,6        -17,8 

         1,00     1,000            7,6          7,6        -17,9 

 

 12      0,00     0,000            7,6         -3,5        -29,0 

         1,00     2,200            0,0         -3,5        -29,2 

 

 13      0,00     0,000            0,0         -9,3        -39,2 

         1,00     1,000           -9,3         -9,3        -39,3 

 

 14      0,00     0,000           -9,3          4,2        -52,9 

         1,00     2,200           -0,0          4,2        -53,1 

 

 15      0,00     0,000            0,0          0,0        -15,7 

         0,52     0,729            0,0*        -0,0        -15,6 

         0,49     0,691            0,0*         0,0        -15,6 

         1,00     1,414            0,0         -0,0        -15,6 

 

 16      0,00     0,000            0,0         -0,0        -19,1 

         0,52     0,729           -0,0*         0,0        -19,1 

         0,49     0,691           -0,0*        -0,0        -19,1 

         1,00     1,414            0,0          0,0        -19,1 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

REAKCJE PODPOROWE:    
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REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   4             0,8         226,1         226,1      

   8             3,5          29,2          29,4      

   9            -4,2          53,1          53,2      

------------------------------------------------------------------ 

 



 

 

 

 

 

Pręt nr 2 
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Nośność na ściskanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach „AB”.   

Nośność na ściskanie: 

σ c,0,d = N / Ad = 4,2 / 252,00 ×10 = 0,2 < 6,79 = 0,525×12,92 = k c f c,0,d  

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach „AB”: 
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Nośność na zginanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 24,7 / 756,00 ×103 = 32,7 > 14,8 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach „AB”: 
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Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach „AB”: 
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Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 3,4² + 0,0²  = 3,4 > 1,5 = 1,000×1,54 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=1,98 m; xb=1,02 m, przy obciążeniach „AB”.     

 u z,fin = -0,8 + -46,9 = 47,7 > 12,0 = u net,fin  

 

 

 
VII. PODCIĄGI –OBCIĄŻONE STROPEM PARTERU WYMAGAJĄ WZMOCNIENIA. 
Bs1.19, Bs1.20 

Pręt nr 8 
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Sprawdzenie nośności pręta nr 8   

Nośność na ściskanie 

Wyniki dla  xa=2,20 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „AB”.   

Nośność na ściskanie: 

σ c,0,d = N / Ad = 226,1 / 209,00 ×10 = 10,8 > 2,30 = 0,178×12,92 = k c f c,0,d  

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=2,20 m, przy obciążeniach „AB”: 
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Nośność na zginanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,20 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 0,0 / 661,83 ×103 = 0,0 < 14,8 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=2,20 m, przy obciążeniach „AB”: 
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Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=2,20 m, przy obciążeniach „AB”: 
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Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,20 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 0,0² + 0,1²  = 0,1 < 1,5 = 1,000×1,54 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=0,14 m; xb=2,06 m, przy obciążeniach „AB”.     

 u y,fin = -0,1 + -8,8 = 8,9 < 11,0 = u net,fin  

 
 
 
SŁUPY PARTERU  Sł1.1 , Sł 1.2. WYMAGAJĄ WZMOCNIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. BELKI STROPOWE NAD PIWNICĄ 
 

Belka stropowa Bs 0.19 
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Sprawdzenie nośności pręta nr 2  

Nośność na zginanie 

Wyniki dla  xa=2,03 m; xb=2,03 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 11,6 / 972,00 ×103 = 12,0 < 14,8 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=2,03 m; xb=2,03 m, przy obciążeniach „AB”: 
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Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=4,06 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 0,5² + 0,0²  = 0,5 < 1,5 = 1,000×1,54 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=2,03 m; xb=2,03 m, przy obciążeniach „AB”.     

 u z,fin = -2,3 + -18,4 = 20,7 > 16,2 = u net,fin  

 
 
BELKI STROPOWE PARTERU WYMAGAJĄ WZMOCNIENIA W NAWIE ŚRODKOWEJ 
BELKI STROPOWE NAW ZEWNETRZNYCH (typ-Bs06..Bs031) NIE WYMAGAJA 
WZMOCNIENIA 
 
IX. PODCIĄGI –OBCIĄŻONE SŁUPEM PARTERU (St1.2.) ORAZ STROPEM PARTERU   
Bs 0.23,Bs 0.24, Bs 0.25. 
 

 

WĘZŁY:    

 



 

1 2 3 4

5 6

3,200 3,200 3,200
H=9,600

2,250

V=2,250

 
 

 

WĘZŁY: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:       

------------------------------------------------------------------ 

  1       0,000      2,250         4       9,600      2,250        

  2       3,200      2,250         5       3,200      0,000        

  3       6,400      2,250         6       6,400      0,000        

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 

                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 

------------------------------------------------------------------ 

   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

   4     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

   5        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

   6        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OSIADANIA: 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]: 

------------------------------------------------------------------ 

                    B r a k    O s i a d a ń 

------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

PRĘTY:   

1 2 3

4 5

3,200 3,200 3,200
H=9,600

2,250

V=2,250

 
 

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 

1 2 3

4 5

3,200 3,200 3,200
H=9,600

2,250

V=2,250

6 5 3

2 1

 
 

 

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   10    1   2     3,200    0,000   3,200  1,000   6 B 28,0x26,0 

  2   00    2   3     3,200    0,000   3,200  1,000   5 B 60,0x26,0 

  3   01    3   4     3,200    0,000   3,200  1,000   3 B 24,0x22,0 

  4   11    2   5     0,000   -2,250   2,250  1,000   2 B 19,0x25,0 

  5   11    3   6     0,000   -2,250   2,250  1,000   1 B 19,0x19,0 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1   361,0   10860   10860    1143   1143   19,0 45 Drewno C24 

  2   475,0   24740   14290    1504   1504   19,0 45 Drewno C24 

  3   528,0   25344   21296    2112   2112   24,0 45 Drewno C24 

  5  1560,0  468000   87880   15600  15600   60,0 45 Drewno C24 



 

  6   728,0   47563   41011    3397   3397   28,0 45 Drewno C24 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

 45 Drewno C24      11000       24,000     5,00E-06 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIA:   

 

1 2 3

4 5

16,00 13,006,40 16,00 16,0018,00 17,00

178,10

16,00 13,00

 
 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "Słup Sł1.2."                 Stałe      f= 1,26 
  2    Skupione      0,0      178,10               1,16         

 

Grupa:  B  "użytkowe"                    Stałe      f= 1,28 

  1    Skupione      0,0       16,00               0,75         

  1    Skupione      0,0       13,00               1,98         

  1    Skupione      0,0        6,40               2,41         

  1    Skupione      0,0       16,00               3,20         

  2    Skupione      0,0       16,00               3,20         

  2    Skupione      0,0       18,00               1,16         

  2    Skupione      0,0       17,00               2,24         

  3    Skupione      0,0       16,00               0,97         

  3    Skupione      0,0       13,00               1,86         

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

================================================================== 

                         W  Y  N  I  K  I 

                        Teoria I-go rzędu 

================================================================== 

 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 



 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -"Słup Sł1.2."                   Stałe                 1,26 

B -"użytkowe"                      Stałe                 1,28 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

MOMENTY:    

 

1 2 3

4 5

10,810,8 2,92,9

-7,2-7,2-32,3

10,8

-32,3 -32,3

161,5161,5

73,873,8

-25,8

161,5

-32,3 -25,8

2,92,9 10,810,810,8

-25,8

 
 

 

TNĄCE:      

 

1 2 3

4 5

14,514,3

-6,2 -6,6-23,3-23,4-31,6-31,9

14,5

-31,9

167,4 166,6

-80,8 -81,6-103,4-104,1

167,4

-104,1

29,7 29,59,0 8,8

-7,9 -8,2

29,7

-8,2

 
 

 



 

NORMALNE:  

1 2 3

4 5

-219,8

-220,3

-219,8

-220,3

-154,2

-154,6

-154,2

-154,6

 
 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB 

------------------------------------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000            0,0         14,5          0,0 

         0,23     0,750           10,8*        14,3          0,0 

         1,00     3,200          -32,3        -31,9          0,0 

 

  2      0,00     0,000          -32,3        167,4          0,0 

         0,36     1,160          161,5*       166,6          0,0 

         1,00     3,200          -25,8       -104,1          0,0 

 

  3      0,00     0,000          -25,8         29,7          0,0 

         0,58     1,860           10,8*         8,8          0,0 

         1,00     3,200           -0,0         -8,2          0,0 

 

  4      0,00     0,000            0,0          0,0       -219,8 

         1,00     2,250            0,0          0,0       -220,3 

 

  5      0,00     0,000            0,0          0,0       -154,2 

         1,00     2,250            0,0          0,0       -154,6 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

REAKCJE PODPOROWE:    

 



 

1 2 3 4

5 6

14,5 8,2

220,3
154,6  

 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1             0,0          14,5          14,5      

   4             0,0           8,2           8,2      

   5             0,0         220,3         220,3      

   6             0,0         154,6         154,6      

------------------------------------------------------------------ 

 

 

Pręt nr 2 
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Sprawdzenie nośności pręta nr 2  

Nośność na zginanie 

Wyniki dla  xa=1,16 m; xb=2,04 m, przy obciążeniach „AB”.   



 

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 155,8 / 10833,33 ×103 = 14,4 < 14,8 = 1,000×14,77 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=1,16 m; xb=2,04 m, przy obciążeniach „AB”: 
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= 0,7 < 1

  

Nośność na ścinanie 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,20 m, przy obciążeniach „AB”.   

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz   = 1,9² + 0,0²  = 1,9 > 1,5 = 1,000×1,54 = k v f v,d   

Stan graniczny użytkowania  

Wyniki dla xa=1,43 m; xb=1,77 m, przy obciążeniach „AB”.     

 u z,fin = -9,3 + 0,0 = 9,3 < 12,8 = u net,fin  

 
BELKI Bs 0.19 i Bs 0.24 WYMAGAJĄ WZMOCNIENIA 
 
 
 
 
Projektant: mgr inż. bud. Zbigniew Czerwiński 
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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKTU BUDOWLANEGO 

BRANśA SANITARNA 
REMONT BUDYNKU MŁYNA W „ZAGRODZIE MŁY ŃSKIEJ”  

66-450 BOGDANIEC, UL. LEŚNA 22, DZ. NR 72/4 

1. Podstawa opracowania 

o Zlecenie inwestora. 

o Projekt architektoniczno – budowlany. 

o Uzgodnienia międzybranŜowe. 

o Katalogi stosowanych urządzeń. 

o Obowiązujące normy i normatywy: 

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze 
zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 109 poz. 1156). 

4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II.”Oprac. 
COBRTI „Instal” Warszawa. 

5. PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

6. PN-EN 12831:2006 Nowa metoda obliczania projektowanego obciąŜenia cieplnego. 
7. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
8. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
9. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
10. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 

o kubaturze do 600 m3. 
11. PN-91/M-75009 Armatura instalacji c.o.. Zawory regulacyjne. Wymagania. 
12. PN-91 /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
13. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 

i urządzeń. 
14. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
15. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania. 
16. PN /B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie. 
17. PN-91/B-G202G Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
18. PN-86/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
19. PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

i uŜytecznosći publicznej oraz PN-B03430/AZ3. 



2. Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu budynku młyna w 

„Zagrodzie młyńskiej” w Bogdańcu przy ul. Leśna 22 dz. nr 72/4 (branŜa sanitarna). 

 Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany: 

• wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 

• instalacji węzła pompy ciepła, 

• instalacji zewnętrznego źródła ciepła, 

• wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

• wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, 

3. Opis projektowanych rozwiązań. 

3.1. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania. 

3.1.1 Dobór źródła ciepła.  

Dla budynku muzeum projektuje się wewnętrzną instalację c.o. zapewniającą pokrycie 

statycznych strat ciepła w pomieszczeniach budynku. Zapotrzebowanie energii cieplnej do 

ogrzewania pomieszczeń określono na podstawie obliczeń strat ciepła zgodnie z normą PN-

EN ISO 9646, PN-EN 12831:2006, PN-99/B-02025:2001, przyjmując temperatury 

obliczeniowe na podstawie norm PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, oraz normatywne 

współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Całkowite zapotrzebowanie 

ciepła dla pomieszczeń ogrzewanych muzeum wynosi 27,7kW. Do ogrzania obiektu objętego 

opracowaniem zaprojektowano instalację c.o. grawitacyjną wodną o parametrach pracy: 

zasilanie 50oC / powrót 40oC. Instalacja została oparta na pompie ciepła IVT Greenline E25 

o mocy grzewczej 24,8kW z dogrzewaczem szczytowym o mocy 18kW.  

Pompa ciepła została dobrana na pokrycie częściowego zapotrzebowania ciepła. 

Pokrycie pozostałego zapotrzebowania w przypadku wystąpienia bardzo mroźnych dni 

gwarantuje dogrzewacz szczytowy.  

Załączany trójstopniowo dogrzewacz elektryczny o mocy 18kW zabezpiecza 

instalację w razie wystąpienia awarii pompy ciepła, konserwacji a takŜe spadku temperatury 

zewnętrznej poniŜej -18oC. 

W przypadku, jeŜeli pompa ciepła nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania 



budynku włącza ona dogrzewacz, który wspólnie z pompą ciepła zapewnia uzyskanie Ŝądanej 

temperatury. Urządzenie dogrzewające zapewnia taką moc dogrzewającą, której nie jest w 

stanie wytworzyć pompa ciepła. W momencie, kiedy pompa ciepła będzie ponownie w stanie 

zapewnić ogrzewanie budynku, dogrzewacz zostanie wyłączony w sposób automatyczny.  

Rolę sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła będzie pełnił zbiornik 

buforowy ACC 300l firmy IVT. 

Do podgrzewu ciepłej wody uŜytkowej wykorzystywany będzie dwupłaszczowy 

zasobnik ciepłej wody uŜytkowej Greenline VVB200/90 RF. 

3.1.2 Dobór wymaganych zabezpieczeń.  

W celu zabezpieczenia instalacji c.o. dobrano zawór bezpieczeństwa : 

 

Tab.1 Dane wyjściowe do doboru zaworu bezpieczeństwa c.o. 

1. Obliczeniowa moc pojedyńczego kotła  N 27,7 [kW] 

2. Obliczeniowa  Dt 10 [°c] 
3. Max temperatura robocza t 55 [°C] 
4. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 
p1 

3,0 [bar] 

5. Średnica zaworu bezpieczeństwa DN 15 [mm] 

      
Tab.2 Obliczanie zaworu bezpieczeństwa c.o.  

1. Współczynnik wypływu dla wody αc 0,25 [-] 

2. Średnica wewnętrzna kanału 
przepływowego zaworu lub głowicy 
bezpieczeństwa d 

12,0 [mm] 

3. Obliczeniowa powierzchnia przekroju 
kanału dopływowego zaworu lub głowicy  
bezpiecz. A 

113,1 [mm2] 

4. Ciśnienie zrzutowe p1 0,30 [MPa] 

5. Ciśnienie odpływowe p2 0,00 [MPa] 

6. Gęstość wody w temp. max roboczej ρ1 985,661 [kg/m3] 

7. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa mz 2445,6 [kg/h] 

8. Wymagana przepustowość zaworu 
bezpieczeństwa mwym. 

2315,3 [kg/h] 

      
 

Sprawdzenie poprawności doboru zaworu : 

mz > mwym 

 

Dobrano zawór bezpieczeństwa : 

SYR 1915 - DN 15, d=12mm, o ciśn. otwarcia 3,0 bar. 



W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. dobrano zawór bezpieczeństwa : 

 

Tab.3 Dane wyjściowe do doboru zaworu bezpieczeństwa c.w.u. 

1. Pojemność wodna zasobnika c.w.u. 200,0 [dm3] 
2. Temperatura wody wejściowej do 
podgrzewacza t1 

10 [°C] 

3. Max temperatura w podgrzewaczu t2 55 [°C] 
4. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 
p1 

6,0 [bar] 

5. Średnica zaworu bezpieczeństwa DN 15 [mm] 

      
Tab.4 Obliczanie zaworu bezpieczeństwa c.w.u.  

1. Współczynnik wypływu dla wody αc 0,25 [-] 

2. Średnica wewnętrzna kanału 
przepływowego zaworu bezpieczeństwa do 

12,0 [mm] 

3. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa G 3200,0 [kg/h] 

4. Ciśnienie dopuszczone podgrzewacza p1 6,00 [bar] 

5. Ciśnienie na wylocie z zaworu p2 0,00 [bar] 

6. Gęstość wody w temp. max roboczej ρ1 985,7 [kg/m3] 

8. Wymagana średnica wewnętrzna kanału 
przepływowego zaworu bezpieczeństwa d 

11,3 [mm] 

      
 

Sprawdzenie poprawności doboru zaworu : 

      
  do > dobl 

 

 Dobrano zawór bezpieczeństwa : 

 

 SYR 2115 - DN 15, d=12mm, o ciśn. otwarcia 6,0 bar. 

 

Zarówno na instalacji centralnego ogrzewania jak i instalacji ciepłej wody uŜytkowej 

naleŜy zainstalować naczynia przeponowe. Urządzenia te spełniają trzy podstawowe funkcje. 

• utrzymują ciśnienie w kaŜdym miejscu instalacji w dopuszczalnych granicach, 

chronią przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia,  

• kompensują wahania objętości wody grzewczej powstającej na skutek zmian 

temperatury,  

• uzupełniają moŜliwie niewielkie ubytki wody w instalacji poprzez zapewnienie 

minimalnej rezerwy wody. 

 



 W tym celu dla instalacji c.o. dobrano naczynie przeponowe: 

 

Tab. 5 Dobór  naczynia wzbiorczego  wg PN-B-021414. 

Pojemność wodna instalacji c.o.(w skład 
instalacji wchodzą: źródło ciepła [kotły, 
wym.], przewody z armaturą, grzejniki itp.  V 

0,50 [m3] 

 Temperatura wody zimnej t1 10 [°C] 
 Temperatura wody zasilającej instalację c.o  

tz 
55 [°C] 

 Gęstość wody inst. w temp. 10°C  ρ1 999,64 [kg/m3] 
 Przyrost obj. właściwej wody inst. przy jej 

ogrzaniu od temp. początkowej t1 do obl. 
temp. wody inst. na zasilaniu tz 

0,0142 [dm3/kg] 

 Pojemność uŜytkowa naczynia Vu 7,09 [dm3] 
 Ciśnienie hydrostatczne w instalacji ogrz. 

wod. na poziomie króćca przyłącznego rury 
wzbiorczej do naczynia, przy temp. wody 
inst.  t1=10°C (Pst) 

0,30 [bar] 

 Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym 
przeponowym, włączonym do inst. po stronie 
ssawnej pompy obiegowej p 

1,00 [bar] 

 Max obliczeniowe ciśnienie w naczyniu pmax 3,00 [bar] 
 

Min pojemność całkowita naczynia z 
hermetyczną przestrzenią gazową Vn 

14,19 [dm3] 

 Rura wzbiorcza d 1,86 [mm] 
 

         
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N 18 litrów 

 

 

Rys. 1 Naczynie wzbiorcze Reflex N18 

 



 Dla instalacji c.w.u. dobrano naczynie wzbiorcze: 

 

Tab. 6 Dobór  naczynia wzbiorczego  wg PN-B-021414. 

Pojemność wodna instalacji c.w.u.(w skład 
instalacji wchodzą: źródło ciepła [kotły, 
wym.], przewody z armaturą, grzejniki itp.  V 

0,50 [m3] 

 Temperatura wody zimnej t1 10 [°C] 
 Temperatura wody zasilającej instalację c.o  

tz 
55 [°C] 

 Gęstość wody inst. w temp. 10°C  ρ1 999,64 [kg/m3] 
 Gęstość wody zasilającej instalację c.o  ρz 985,66 [kg/m3] 
 Przyrost obj. właściwej wody inst. przy jej 

ogrzaniu od temp. początkowej t1 do obl. 
temp. wody inst. na zasilaniu tz 

0,0142 [dm3/kg] 

 Pojemność uŜytkowa naczynia Vu 7,09 [dm3] 
 Ciśnienie hydrostatczne w instalacji ogrz. 

wod. na poziomie króćca przyłącznego rury 
wzbiorczej do naczynia, przy temp. wody 
inst.  t1=10°C  

0,30 [bar] 

 
Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym 
przeponowym, włączonym do inst. po stronie 
ssawnej pompy obiegowej p 

1,00 [bar] 

 Max obliczeniowe ciśnienie w naczyniu pmax 6,00 [bar] 
 

Min pojemność całkowita naczynia z 
hermetyczną przestrzenią gazową Vn 

9,93 [dm3] 

 Rura wzbiorcza d 1,86 [mm] 
 

         
Dobrano naczynie wzbiorcze firmy Reflex typ REFIX DD12 

 

Rys. 2 Naczynie wzbiorcze Refix DD12. 



3.1.3 Dobór pompy obiegowej. 

 

Odbiornik krytyczny  -  G 1-12 Sala ekspozycji 

Długość trasy odb. krytycznego - 25,0 m 

Opór własny odbiornika krytycznego – 11,4kPa 

Spadek ciśnienia na trasie krytycznej – 16,9kPa – 1,72mH2O 

Przepływ w źródle – 1,6m3/h 

 

Dla obliczonych parametrów dobrano pompę UPS 32-40 180 firmy Grundfos 

 

 

Rys. 3 Schemat wymiarowy pompy UPS 32-40 180. 



3.1.3 Dolne źródło ciepła (kolektor gruntowy). 

Jako dolne źródło ciepła dla prawidłowej pracy pompy ciepła zaprojektowano 

pionowy kolektor gruntowy o łącznej długości 480m. Kolektor gruntowy wykonać z 

tworzywa sztucznego, cienkościennego węŜa typu PE MD 40x2,4, DN 6,3. Kolektor został 

podzielony na 5 sond wierconych w odległości od siebie 10m. Wszystkie sondy połączone 

równolegle na rozdzielaczu stalowym, sondy wyposaŜyć w zawory równowaŜące przepływ.  

W trakcie napełniania węŜownic gruntowych sprawdzić, czy w gruncie w ich pobliŜu 

nie znajdują się ani kamienie, ani Ŝadne inne przedmioty, które mogłyby uszkodzić 

węŜownicę. Napełnianie przeprowadzić po sprawdzeniu szczelności kolektora gruntowego 

przy pomocy ciśnienia kontrolnego. NaleŜy zwrócić uwagę, aby podczas przycinania 

węŜownicy nie dostały się do jej środka Ŝadne zanieczyszczenia ani wióry. 

 

3.1.4 Górne źródło ciepła (instalacja grzejnikowa). 

 Projektowane przewody rozprowadzajace, piony i przewody podłączeniowe do 

projektowanych grzejników, naleŜy wykonać z rur miedzianych. Rury przeznaczone                         

na instalacje powinny być wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartości: Cu+Ag >= 

99,90%; 0,015% <P =< 0,040%. Projektuje się rury w stanie półtwardym oznakowane                    

wg EN 133/99 – R250. Rury w stanie półtwardym produkowane są w zakresie średnic          

od 6 – 267 mm i dostarczone w odcinkach prostych 3 i 5 m.  Do mocowania przewodów 

miedzianych, naleŜy uŜywać typowe uchwyty z tworzywa sztucznego. MontaŜ rur 

miedzianych zgodnie z instrukcją montaŜu producenta. 

 Przewody podłączeniowe do grzejników układane będą wzdłuŜ ścian przy podłodze (na 

parterze) i wzdłuŜ ścian pod sufitem (w piwnicach). NaleŜy przewidzieć mocowanie rur 

specjalnymi uchwytami i łącznikami do ścian. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa przebicia 

przewodów instalacji elektrycznych głębokość osadzania kołków mocujących w posadzce do 

max. 6 cm. 

 Wszystkie średnice rur pokazano na rysunku rozwinięcia i rzucie instalacji c.o. 

 Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe firmy PURMO typ  Plan Ventil Compact                  

zintegrowane zasilane od dołu, które posiadają wbudowane wkładki zaworowe firmy 

OVENTROP GH 1018080. Grzejniki te posiadają całkowicie gładką płytę przednią, dzięki 

czemu dobrze komponują się na tle ściany. 

Tab.7 Dobór grzejników do poszczególnych pomieszczeń. 



    Nazwa 

pomieszczenia 

ti 

[°C] 

Q 

[W] 

Typ 

grzejnika 

L 

[mm] 

H 

[mm] 

D 

[mm] 

  

1-1 Sien 14 1759 FCV33/900 1200 900 154 

  

1-10 Łazienka 24 1832 FCV33/900 1800 900 154 

  

1-10 Łazienka (EL.) 24 500 ATLANTIC  480 1013 85 

  

1-11 Biuro 16 1389 FCV33/600 1600 600 154 

  

1-11 Biuro 16 1422 FCV33/600 1600 600 154 

  

1-12 Sala ekspozycji 14 2412 FCV33/600 2600 600 154 

  

1-13 Sala ekspozycji 14 1452 FCV33/600 1600 600 154 

  

1-13 Sala ekspozycji 14 1486 FCV33/600 1600 600 154 

  

1-2 Sala ekspozycji 14 2058 FCV33/600 2000 600 154 

  

1-2 Sala ekspozycji 14 2085 FCV33/600 2000 600 154 

  

1-3 Sala ekspozycji 14 1926 FCV33/600 2000 600 154 

  

1-6 Sala ekspozycji 14 1981 FCV33/600 2000 600 154 

  

1-7 Sala ekspozycji 14 1883 FCV33/600 2000 600 154 

  

1-7 Sala ekspozycji 14 1867 FCV33/600 2000 600 154 

  

1-8 Kuchnia 14 2294 FCV33/900 1800 900 154 

  

1-9 Łazienka 14 1012 FCV33/600 1100 600 154 

  

0-4 Piwnica 8 1175 FCV33/600 700 600 154 

 

 Projektowane grzejniki zasilane od dołu, naleŜy wyposaŜyć w zawór przyłączeniowy  

grzejnikowy firmy DANFOSS typ RLV KS prosty . Grzejniki, naleŜy wyposaŜyć                        

w głowicę termostatyczną z nastawą wstępną z wbudowanym czujnikiem DANFOS typ 

RAW-K 5135. 

 

 



Rys. 4 Schemat wymiarowy głowicy termostatycznej RAW-K 5135. 

 Grzejniki płytowe, naleŜy montować na wysokości 7-15 cm nad posadzką. Grzejniki 

mocować do ścian budynku za pomocą specjalnych wieszaków przystosowanych do danego 

typu grzejników (gotowe zestawy montaŜowe do grzejników). Podejścia do grzejników 

wykonać od dołu. 

 Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano za pomocą ręcznych odpowietrzników                        

przy grzejnikach (kaŜdy grzejnik Purmo Plan Ventil Compact wyposaŜony jest fabrycznie                            

w odpowietrznik oraz „korek”). 

 W projekcie dopuszcza się zastosowanie innych przyborów grzejnych spełniających 

wymagania postawione w niniejszym opracowaniu. 

 W pomieszczeniu łazienki (1-10) zaprojektowano grzejnik elektryczny drabinkowy 

firmy ATLANTIC typ 2012 o mocy 500W w celu pokrycia pozostałego zapotrzebowania 

ciepła obliczonego dla 24ºC.  

 Wszystkie przejścia przewodów c.o. przez przegrody budowlane, naleŜy wykonać  w 

tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje większych, umoŜliwiających swobodne 

przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzeń między przewodem a tuleją, naleŜy 

wypełnić pianką poliuretanową i uszczelnić silikonem odpornym na temperaturę. Przewody 

c.o. i tuleje montować tak aby zachować ich współosiowość. W obszarze tulei nie moŜe być 

wykonane Ŝadne połączenie na przewodzie. Wszystkie projektowane przebicia przez 

przegrody budowlane wykonać przewiertem. Przewody instalacyjne pomalować na kolor 

biały. 

 Po zamontowaniu instalacji c.o., naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego obiegu próbę 

szczelności przy pomocy wody zimnej. Próbę ciśnieniową, naleŜy przeprowadzić zgodnie                

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych”                   

na ciśnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa oraz czasie trwania 1 godzina. 

Wynik próby uwaŜa się za pozytywny jeŜeli nie nastąpi spadek ciśnienia. Po sprawdzeniu 

kompletności instalacji i pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej moŜemy przystąpić                  

do rozruchu instalacji. 

 Rozruch instalacji c.o., naleŜy prowadzić stosując podwyŜszanie temperatury wody 

zasilającej 5ºC na godzinę. Po 3 dobowym okresie działania moŜna przystąpić do regulacji 

instalacji (nastawy zaworów podano na rozwinięciu i rzutach instalacji c.o.). Najpierw, naleŜy 

wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Następnie, naleŜy dokonać 

pomiarów temperatury w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury 

wody zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiar, 



naleŜy przeprowadzić po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiarów 

nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyŜszych od + 5ºC. Regulację 

moŜna uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w 

pomieszczeniach mieszczą się w granicy  -1ºC + 2ºC od temperatur zakładanych w projekcie. 

 W przypadku części przegród zewnętrznych występuje wykroplenie pary wodnej na 

wewnętrznej stronie przegrody. W związku z brakiem moŜliwości zastosowania izolacji 

termicznej ze względu na zabytkowy charakter budynku wykonywać osuszanie powietrza 

przy pomocy osuszacza np. typu Rescusorb firmy DST. 

3.2. Wewnętrzna instalacja wodociągowa. 

 Przewody rozprowadzające wody zimnej, ciepłej wody uŜytkowej wraz z podłączeniami 

do przyborów sanitarnych, zaprojektowano z polietylenu sieciowanego typu PEX-a łączonych 

za pomocą systemowych połączeń samoobkurczających się z wykorzystaniem zaciskowego 

pierścienia z PEX-a np. Uponor PEX-a lub równowaŜnych prowadzonych w systemie „rura w 

rurze” (przewód prowadzony w rurze osłonowej „peszla”) w posadzce piwnicy i po ścianach. 

Na rurociągach wody ciepłej zastosować izolację ze spienionego PE o grubości 20mm, a w 

pomieszczeniach piwnicy 30mm. 

 Połączenia przewodów dokonuje się za pomocą złączek zaciskowych z zastosowaniem 

kształtek mosięŜnych. W miejscach podłączeń baterii, zaworów czerpalnych i zaworów 

odcinających przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do 

uszczelnienia łączników, naleŜy stosować taśmę teflonową. Mocowanie przewodów instalacji 

wodociągowej wody zimnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną 

oraz uchwytów z tworzyw sztucznych, do ścian, stropów i innych elementów 

konstrukcyjnych budynku. 

 Dopuszcza się stosowanie innego (równorzędnego) systemu rur z tworzyw sztucznych 

pod warunkiem zachowania kompletności systemu. 

 Dostarczenie ciepłej wody uŜytkowej projektuje się z dwupłaszczowego zasobnika 

ciepłej wody uŜytkowej Greenline VVB200/90 RF. 

 W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.  

 Wodę zimną i ciepłą, naleŜy doprowadzić do poszczególnych przyborów sanitarnych 

zgodnie z częścią graficzną. 

 Przewody po wykonaniu pomalować na kolor biały. 

 Armatura czerpalna typowa, standardowa do wyboru przez inwestora. 

  



 

Zestawienie przyborów sanitarnych: 

Umywalek   2szt. 

Zlewozmywaków  2szt. 

Misek ustępowych  2 szt. 

Zawór do węŜa  1 szt. 

Wanna    1 szt. 

Pralka    1 szt. 

Obliczeniowy przepływ sekundowy: qsek = 0,66 dm3/s. 

 W celu opomiarowania zuŜycia wody w pomieszczeniu piwnicy (0.6) znajduje się 

istniejący wodomierz. 

 W piwnicy budynku, w pomieszczeniu nr 0-5 znajduje się istniejący zestaw 

hydroforowy. Istnieje moŜliwość wykorzystania zestawu jako alternatywnego źródła poboru 

wody uŜytkowej. 

 Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej naleŜy odłączyć wszystkie 

elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyŜszym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić 

próbę lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyŜszego ciśnienia,                      

naleŜy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością                    

do 0,1 bar. Po napełnieniu instalacji naleŜy ją dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności 

przeprowadza się jako próbę wstępną oraz próbę główną. 

 Podczas próby wstępnej naleŜy poddać instalację działaniu ciśnienia próbnego równego 

1,5-krotnej wartości najwyŜszego moŜliwego ciśnienia roboczego dla instalacji. Ciśnienie to 

w okresie 30 minut, naleŜy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 

minutach próby ciśnienie nie moŜe obniŜyć się więcej niŜ 0,6 bar.   

Uwaga:   ze względu na duŜe wahania ciśnienia, powstające w wyniku zmiany temperatury,                      

naleŜy podczas próby utrzymywać stałą temperaturę medium próbnego. Zmiana temperatury 

o 10°C prowadzi do odchylenia ciśnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar. Bezpośrednio                       

po próbie wstępnej, naleŜy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie 

ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 0,2 bar.                        

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzania próby 

szczelności, naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 



3.3. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna. 

 Projektuje się wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PVC klasy 

„S” firmy WAVIN lub równowaŜnych. MontaŜ rur i kształtek kielichowych PVC                                

o połączeniach kielichowych łączonych na fabrycznie wmontowaną uszczelkę wargową.  

We wszystkich pomieszczeniach do tego celu przewidzianych przewidziano zainstalowanie 

typowych przyborów sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w części rysunkowej projektu. 

 Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych, naleŜy łączyć                         

za pomocą kształtek PVC, z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niŜ 2,0%.  

 Średnice podejść do przyborów: 

umywalka – Ø50, 

zlewozmywak, wanna, pralka – Ø50, 

miska ustępowa, – Ø110. 

 Podejścia prowadzić w ściankach instalacyjnych, w ścianach wewnętrznych                               

lub naściennie w obudowie wg części architektonicznej.  

 Piony kanalizacyjne naleŜy wyposaŜyć w rewizje kanalizacyjne.                                   

 Piony wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną wentylacyjną 

Ø75/110 umieszczoną minimum 0,5m nad połacią dachową. 

 Mocowanie przewodów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytów 

stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych firmy 

FLAMCO WEMEFA (lub innej), do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych 

budynku. 

 Na przewodzie pionowym, naleŜy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe                    

na kondygnacji zapewniające przenoszenie obciąŜeń rurociągów i jedno mocowanie 

przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 

Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezaleŜnie. 

 Przewody po wykonaniu pomalować na kolor biały. 

 Po wykonaniu instalację kanalizacyjną sanitarną naleŜy poddać próbie szczelności. 

 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                                      

i odbioru robót budowlano – montaŜowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 



4. Konserwacja urządzeń odwadniających. 

4.1. Prace konserwatorskie rowu. 

 Rów znajdujący na dz. Nr 68/1 wymaga wykonania konserwacji gruntownej tzn. 

udroŜnienia koryta. W chwili obecnej rów ten jest zamulony, porośnięty porostem i krzakami 

co utrudnia jego prawidłowe funkcjonowanie. 

 Konserwacja rowu polegać będzie na udroŜnieniu tzn. ręcznym wykoszeniu ze skarp 

cieków porostów oraz ich wygrabieniu i złoŜeniu w pryzmy na brzegu rowu. Po wykonaniu 

w/w prac naleŜy ręcznie odmulić dno cieków. Przy usuwaniu namułu z dna cieków naleŜy 

zwrócić uwagę Ŝeby wydobyty na pobocze namuł był rozplantowany a pasy szer. 0,5 m 

wzdłuŜ krawędzi były oczyszczone. 

 Roboty konserwacyjne wykonane w celu udroŜnienia rowu są robotami prostymi i 

moŜna je zaliczyć do bieŜącej konserwacji urządzeń słuŜących do odwodnienia terenu. 

4.2. Prace konserwatorskie drenaŜu. 

 
 Budynek wyposaŜony jest w dwa rodzaje drenaŜu, drenaŜ zewnętrzny i drenaŜ 

wewnętrzny.  

 Ze względu na brak moŜliwości wykonania odkrywek w celu oceny stanu technicznego 

rurociągów, ich połączeń  oraz  sprawdzenia droŜności i ustalenia spadków przewodów 

naleŜy wykonać badanie przewodów za pomocą kamery inspekcyjnej i podjąć komisyjną 

decyzję o udroŜnieniu i ewentualnym uszczelnieniu rurociągów.    

 Roboty konserwacyjne wykonane w celu udroŜnienia drenaŜu są robotami prostymi i 

moŜna je zaliczyć do bieŜącej konserwacji urządzeń słuŜących do odwodnienia terenu. 



5. Uwagi. 

 Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania                           

i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem 

aktualnych norm i przepisów BHP i przeciwpoŜarowych oraz zgodnie z instrukcjami                       

i kartami katalogowymi producentów. 

 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. 

W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca 

zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 

atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa,                            

a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji                

na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi                

do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

  



6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

A. Zakres robót budowlanych. 

1. Przekucia dla instalacji c.o., wod. - kan.,  

2. MontaŜ armatury i przewodów instalacji c.o., wod. - kan.,  

3. Malowanie przewodów. 

4. Wykonanie instalacji pompy ciepła (dolne źródło). 

B. Wymagania ogólne. 

1. Zgodnie z art. 21a ustawy Prawa Budowlanego jednolity tekst (Dz. U. nr 207 poz. 2015                
z 2003r.) Kierownik Budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                         
na budowie. 

2. Plan „BIOZ”, naleŜy sporządzić zgodnie z warunkami: 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  z dnia 23.06.2003r.               

(Dz. U. nr 120 poz 1126), 

o Dz.U.02.108.953 (dziennik budowy, montaŜu, rozbiórki) – rozporządzenia /                                 

- Rozporządzenia „Dziennik budowy, montaŜu i rozbiórki, tablica informacyjna                      

oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia”                      

- Dz. U. 02.108.953 z dnia 26.06.2002r. 

3. Wszelkie prace budowlane i montaŜowe, naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami 
przepisów i norm w zakresie wykonawstwa budowlanego i w zakresie bezpieczeństwa                   
i higieny pracy. 

4. Technologię wykonania robót ustali kierownik budowy z uwzględnieniem specyfiki robót 
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcjach producentów wyrobów i będącym             
w jego dyspozycji wyposaŜeniem technicznym. 

5. Kierownik budowy zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                
i ochrony zdrowia. 

6. Ogłoszenie to stosuje się do budowy, o ile przewiduje się na niej prowadzenie robót 
budowlanych trwających dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie                      
co najmniej 20 pracowników, albo na której planowany zakres robót przekracza                    
500 osobodni. 

7. Ogłoszenie o którym mowa naleŜy umieścić na terenie budowy w sposób trwały                     
i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Powinno ono zawierać: 

� przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 



� maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 

� informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. 

9. Na placu budowy, naleŜy przechowywać dziennik budowy, w miejscu do tego 
przeznaczonym. NaleŜy ustalić miejsce do przechowywania dokumentacji budowy oraz 
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych. Do dokumentacji budowy, naleŜy równieŜ zaliczyć projekt budowlany danej 
inwestycji. Na placu budowy powinien się znajdować przynajmniej skrócony harmonogram 
robót. 

10. Plac budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem na teren osób 
nieupowaŜnionych. 

 Podczas wykonywania robót, naleŜy pamiętać o zapewnieniu osobom przebywającym 
w budynku moŜliwość ewakuacji na wypadek poŜaru. 

C. Przewidywane zagroŜenia i środki zapobiegające niebezpieczeństwom. 

1. Zalecenia ogólne. 

 Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną,                        
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników. 

 Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.   (Dz. U. nr 47 poz. 
401). 

 Przy  pracach budowlanych moŜe być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

− posiada kwalifikacje dla danego stanowiska, 

− uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 

− został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP. 

 Kierownik obowiązany jest zorganizować pracę w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagroŜeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych dla zdrowia i uciąŜliwości. 

 Jeśli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwości nie jest moŜliwa, 
naleŜy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagroŜeń. 

 W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, naleŜy wskazać środki techniczne i organizacyjne, 
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania takich prac,                   
oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii, i innych zagroŜeń. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 
właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której 
przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłuŜej niŜ 30 dni roboczych                 
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót 



przekracza 500 osobodni. 

 Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa               
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

 Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków.  

 Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, naleŜy 
stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne                              
i siatki bezpieczeństwa. 

 Miejsca, w których występują zagroŜenia dla pracowników powinny być oznakowane 
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa. 

2. Zagospodarowanie terenu budowy. 

 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”,                      

oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków, 

4. urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 

5. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

6. zapewnienia właściwej wentylacji, 

7. zapewnienia łączności telefonicznej, 

8. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŜarów, nie powinny 
mieć spadków większych niŜ 10%. 

3. Warunki socjalne i higieniczne. 

 Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzieŜ roboczą  i 
ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 

 Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niŜ 20 pracujących, 
zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 

 Szafki na odzieŜ osób wykonujących roboty na terenie budowy, o której mowa                 
w ust.1, powinny być dwudzielne, zapewniające moŜliwość przechowywania oddzielnie 
odzieŜy roboczej i własnej. 

 Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń                    
i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeŜeli przewiduje to zawarta umowa. 

 Palenie tytoniu moŜe odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni                             
lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 



 W sprawach dotyczących warunków higieniczno – sanitarnych, nieuregulowanych             
w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach                                                         
oraz w obiektach poddawanych remontowi.  

 Strefy gromadzenia i usuwania odpadów, naleŜy wygrodzić i oznakować. 

 Odpady, naleŜy usuwać w sposób ograniczających ich rozrzut i pylenie. 

 Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montaŜu                      
lub wznoszenia, naleŜy odpowiednio zabezpieczyć. 

 Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno – 
budowlanych oraz przepisów przeciwpoŜarowych. 

 Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku 
awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające 
dostateczne natęŜenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i 
zapoznanie się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

 Teren budowy wyposaŜa się w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru. 

 Sprzęt do gaszenia poŜaru, o którym mowa powyŜej, regularnie sprawdza się, 
konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpoŜarowych. 

 Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpoŜarowych. 

 W pomieszczeniach zamkniętych zapewnia się wymianę powietrza, wynikającą                     
z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 

 Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeŜego powietrza,                       
w ilości nie mniejszej niŜ określona w Polskich Normach. 

 Wentylacja nie moŜe powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 
pomieszczeń pracy. 

 Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być naraŜone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natęŜeniu i stęŜeniach przekraczających 
wartości dopuszczalne. 

 W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego.   Ich 
konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować 
zagroŜenia poraŜeniem prądem elektrycznym. 

 Palenie tytoniu oraz zbliŜanie się osób do otwartych źródeł ognia w ubraniach 
roboczych nasyconych parami rozpuszczalników jest niedopuszczalne. 

 Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŜyciu drabin rozstawnych tylko 
do wysokości nie przekraczającej 4 m od poziomu podłogi. 

 Drabiny, naleŜy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. 

 Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe 
dla zdrowia substancje lotne, naleŜy wykonywać przy zapewnieniu intensywnej wentylacji 



pomieszczeń, uwzględniającej właściwości fizykochemiczne materiałów. 

 W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych                                     
w pomieszczeniach, naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 

 W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami 
wodnymi, naleŜy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie nie mogące 
powodować zagroŜenia poraŜenia prądem elektrycznym. 

5. Roboty spawalnicze. 

  W czasie spawania gazowego, naleŜy uŜywać wyłącznie butli posiadających waŜną 
cechę organu dozoru technicznego. 

 Przemieszczenie butli o pojemności wodnej powyŜej 10dm3, powinno odbywać się 
zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych. 

 W czasie korzystania z gazu z butli, powinny być one ustawione w pozycji pionowej 
lub pod kątem nie mniejszym niŜ 45º od poziomu. 

 Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niŜ 1 m. 

 Przewody do tlenu i acetylenu, powinny wyróŜniać się wymaganą kolorystyką,                       
a ich długość powinna wynosić co najmniej 5 m. 

 Nie stosuje się przewodów uŜywanych uprzednio do innych gazów. 

 Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, 
palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 

 Przewody, naleŜy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Miejsca uszkodzone w przewodach, powinny być wycięte. Łączenia przewodów, 
naleŜy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym 
odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. 

 Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych          
lub o podobnych właściwościach jest zabronione. 

 W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika 
wodnego, odmraŜanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. 
OdmraŜanie za pomocą płomienia jest zabronione. 

 Sprzęt do spawania elektrycznego, powinien spełniać wymagania określone                   
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być uŜytkowany zgodnie                    
z dokumentacją techniczno – ruchową. 

 Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić 
prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego                    
do uchwytu. 

 Do zasilania uchwytu elektrody i do masy, naleŜy stosować wyłącznie przewody 
oponowe – spawalnicze, o właściwie dobranym przekroju. 

 KaŜdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. 

 Stałe stanowisko spawacza, powinno być wyposaŜone w miejscową wentylację 
wyciągową. Stanowisko spawacza, powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne 
osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. 

 



6. Materiały i substancje szkodliwe i niebezpieczne. 

 NaleŜy określić sposób i miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

 Podczas robót, naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej 
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych. 

D. Instrukta Ŝ pracowników. 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, naleŜy 
przeprowadzić instruktaŜ pracowników w zakresie: 

− określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 

− konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń, 

− zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

E. Zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych. 

 W szczególności naleŜy zwrócić uwagę, aby podczas wykonywania prac przy 
instalacjach elektrycznych zapewnić ochronę przed zagroŜeniem poraŜenia prądem 
elektrycznym. 

 Zgodnie z warunkami przepisów art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania 
jednocześnie prac budowlano – remontowych przez pracownika róŜnych pracodawców, 
naleŜy ustalić zasady współdziałania w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa 
pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić koordynatora sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 

F. Uwagi końcowe. 

 Zgodnie z warunkami przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                     
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) kierownik budowy 
zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
uwzględniający powyŜsze wskazania oraz wymogi wynikające z dokumentacji techniczno – 
ruchowej sprzętu technicznego stosowanego przy realizacji robót. 

 O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ, powinni być 
poinformowani wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z uŜytkownikiem. 

 

 

 
 



Wyniki ogólne

Liczba źródeł 1
Łączna liczba odbiorników 16
Łączna liczba działek 100
Łączna liczba rozdzielaczy 0
Łączna liczba pomp 1
Łączna dekl. strata pom. Q [W] 27731
Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0
Łączna dekl. moc odb. Qwym [W] 27731
Normy obliczeń:

Norma doboru grzejników EN 442-2
Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzędna źródła [m] 0,3
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 50,0 34,2
Moc całkowita [W] 29414

Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Qgrz [W] 27692
Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Qop [W] 0
Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0
Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 1722
Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] 0

Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] 17,2
Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] 11,3
Opór własny źrodła [kPa] 0,0

Przepływ w źródle [kg/h] 1583,8

Odbiornik krytyczny G 0-4
Długość trasy odb. krytycznego [m] 29,0

Tabela pomp
Przepływ [kg/h] 1583,8
Ciśnienie [kPa] 17,2

Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 305,8
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Odbiorniki

Kondygnacja: Parter

Jednostka budynku: Parter

Symbol odb. ti
[°C]

Qdobr
[W]

tz
[°C]

tp
[°C]

Typ
grzejnika

L
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

G: 1-1 Sien 14 1759 49,8 36,1 FCV33/900 1200 900 154
G: 1-10  
Łazienka

20 1695 49,4 33,8 FCV33/900 1800 900 154

G: 1-11  
Biuro_a

16 1350 49,2 32,2 FCV33/600 1600 600 154

G: 1-11  
Biuro_b

16 1385 49,7 32,6 FCV33/600 1600 600 154

G: 1-12 Sala  
ekspozycji

14 2412 49,4 31,5 FCV33/600 2600 600 154

G: 1-13 Sala  
ekspozycji_a

14 1452 49,2 31,0 FCV33/600 1600 600 154

G: 1-13 Sala  
ekspozycji_b

14 1486 49,8 31,4 FCV33/600 1600 600 154

G: 1-2 Sala  
ekspozycji_a

14 2058 49,4 34,7 FCV33/600 2000 600 154

G: 1-2 Sala  
ekspozycji_b

14 2085 49,7 34,9 FCV33/600 2000 600 154

G: 1-3 Sala  
ekspozycji

14 1926 49,4 32,7 FCV33/600 2000 600 154

G: 1-6 Sala  
ekspozycji

14 1981 49,5 33,4 FCV33/600 2000 600 154

G: 1-7 Sala  
ekspozycji_a

14 1883 49,5 31,9 FCV33/600 2000 600 154

G: 1-7 Sala  
ekspozycji_b

14 1867 49,3 31,8 FCV33/600 2000 600 154

G: 1-8  
Kuchnia

14 2294 49,2 32,1 FCV33/900 1800 900 154

G: 1-9  
Łazienka

14 885 49,0 28,1 FCV33/600 1100 600 154

Symbol
Symbol
pomiesz.

Typ
Średnica

[mm]
Z

[Pa]
Xp Az Nastawa

G: 1-1 Sien 1-1 Sien Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,63
G: 1-1 Sien 1-1 Sien Oventrop - wkładka zaworowa GH 12,09 2,0 0,70 4,00
G: 1-10  
Łazienka

1-10 Łazienka Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,45

G: 1-10  
Łazienka

1-10 Łazienka Oventrop - wkładka zaworowa GH 10,79 2,0 0,63 4,00

G: 1-11  
Biuro_a

1-11 Biuro Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,24

G: 1-11  
Biuro_a

1-11 Biuro Oventrop - wkładka zaworowa GH 11,00 2,0 0,64 3,00

G: 1-11  
Biuro_b

1-11 Biuro Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,25

G: 1-11  
Biuro_b

1-11 Biuro Oventrop - wkładka zaworowa GH 11,07 2,0 0,64 3,00

G: 1-12 Sala  
ekspozycji

1-12 Sala  
ekspozycji

Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,71

G: 1-12 Sala  
ekspozycji

1-12 Sala  
ekspozycji

Oventrop - wkładka zaworowa GH 9,99 2,0 0,58 4,00

G: 1-13 Sala  
ekspozycji_a

1-13 Sala  
ekspozycji

Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,24

G: 1-13 Sala  
ekspozycji_a

1-13 Sala  
ekspozycji

Oventrop - wkładka zaworowa GH 12,56 2,0 0,73 3,00

G: 1-13 Sala  
ekspozycji_b

1-13 Sala  
ekspozycji

Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,25

G: 1-13 Sala  
ekspozycji_b

1-13 Sala  
ekspozycji

Oventrop - wkładka zaworowa GH 12,63 2,0 0,73 3,00

G: 1-2 Sala  
ekspozycji_a

1-2 Sala  
ekspozycji

Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,76

G: 1-2 Sala  
ekspozycji_a

1-2 Sala  
ekspozycji

Oventrop - wkładka zaworowa GH 10,44 2,0 0,61 4,00
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Symbol Symbol
pomiesz.

Typ Średnica
[mm]

Z
[Pa]

Xp Az Nastawa

G: 1-2 Sala  
ekspozycji_b

1-2 Sala  
ekspozycji

Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,77

G: 1-2 Sala  
ekspozycji_b

1-2 Sala  
ekspozycji

Oventrop - wkładka zaworowa GH 10,75 2,0 0,63 4,00

G: 1-3 Sala  
ekspozycji

1-3 Sala  
ekspozycji

Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,51

G: 1-3 Sala  
ekspozycji

1-3 Sala  
ekspozycji

Oventrop - wkładka zaworowa GH 11,11 2,0 0,65 4,00

G: 1-6 Sala  
ekspozycji

1-6 Sala  
ekspozycji

Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,58

G: 1-6 Sala  
ekspozycji

1-6 Sala  
ekspozycji

Oventrop - wkładka zaworowa GH 9,74 2,0 0,57 4,00

G: 1-7 Sala  
ekspozycji_a

1-7 Sala  
ekspozycji

Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,44

G: 1-7 Sala  
ekspozycji_a

1-7 Sala  
ekspozycji

Oventrop - wkładka zaworowa GH 9,07 2,0 0,53 4,00

G: 1-7 Sala  
ekspozycji_b

1-7 Sala  
ekspozycji

Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,44

G: 1-7 Sala  
ekspozycji_b

1-7 Sala  
ekspozycji

Oventrop - wkładka zaworowa GH 8,68 2,0 0,50 4,00

G: 1-8  
Kuchnia

1-8 Kuchnia Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,70

G: 1-8  
Kuchnia

1-8 Kuchnia Oventrop - wkładka zaworowa GH 8,00 2,0 0,47 4,00

G: 1-9  
Łazienka

1-9 Łazienka Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,07

G: 1-9  
Łazienka

1-9 Łazienka Oventrop - wkładka zaworowa GH 11,51 2,0 0,67 2,00

Kondygnacja: Piwnica

Jednostka budynku: Piwnica

Symbol odb. ti
[°C]

Qdobr
[W]

tz
[°C]

tp
[°C]

Typ
grzejnika

L
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

G: 0-4 8 1173 49,8 44,8 FCV33/600 700 600 154

Symbol
Symbol
pomiesz.

Typ
Średnica

[mm]
Z

[Pa]
Xp Az Nastawa

G: 0-4 0-4 Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 2,14
G: 0-4 0-4 Oventrop - wkładka zaworowa GH 8,54 2,0 0,50 6,00

Kondygnacja: Poddasze

Jednostka budynku: Poddasze
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Pomieszczenia

Symbol
Pomieszczenia

ti
[°C]

Liczba
grzejnikó

w

Q
[W]

Qwym
[W]

Qgrz
[W]

Wynik.
Qgrz
[W]

Kondygnacja Parter, Rzędna 2,5m, Jednostka budynku Parter

1-1 Sien 14 1 k 1541 1759 1759 1759
1-10 Łazienka 20 1 k 1695 1695 1695 1695
1-11 Biuro 16 2 k 2735 2735 2735 2735

1-12 Sala ekspozycji 14 1 k 2412 2412 2412 2412
1-13 Sala ekspozycji 14 2 k 2938 2938 2938 2938
1-14 Przedpokój 14 BRAK 217 0 0 0

1-2 Sala ekspozycji 14 2 k 3269 4143 4143 4143
1-3 Sala ekspozycji 14 1 k 2140 1926 1926 1926

1-4 Młyn -12 BRAK 0 0 0 0
1-5 Magazynek 3 BRAK 0 0 0 0

1-6 Sala ekspozycji 14 1 k 2641 1981 1981 1981
1-7 Sala ekspozycji 14 2 k 3750 3750 3750 3750

1-8 Kuchnia 14 1 k 2294 2294 2294 2294
1-9 Łazienka 14 1 k 885 885 885 885

Kondygnacja Piwnica, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku Piwnica

0-1 -18 BRAK 0 0 0 0
0-2 7 BRAK 0 0 0 0
0-3 2 BRAK 0 0 0 0
0-4 8 1 k 1212 1212 1212 1173
0-5 3 BRAK 0 0 0 0
0-6 2 BRAK 0 0 0 0
0-7 4 BRAK 0 0 0 0
0-8 5 BRAK 0 0 0 0
0-9 -9 BRAK 0 0 0 0

Kondygnacja Poddasze, Rzędna 5,6m, Jednostka budynku Poddasze

2-1 -12 BRAK 0 0 0 0
2-2 -13 BRAK 0 0 0 0
2-3 -11 BRAK 0 0 0 0
2-4 -13 BRAK 0 0 0 0
2-5 -16 BRAK 0 0 0 0
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Zestawienie rur, kształtek i złączek

Rury i złączki miedziane

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Rury - Rury i złączki miedziane

Rura miedziana miękka w kręgach 18 x 1,0 9 m
Rura miedziana twarda w sztangach 15 x 1,0 65 m
Rura miedziana twarda w sztangach 18 x 1,0 14 m
Rura miedziana twarda w sztangach 22 x 1,0 61 m
Rura miedziana twarda w sztangach 28 x 1,5 10 m
Rura miedziana twarda w sztangach 35 x 1,5 3 m
Rura miedziana twarda w sztangach 42 x 1,5 4 m

Kształtki - Rury i złączki miedziane

Kolano 90° 15 - 15 8 szt.
Kolano 90° 18 - 18 4 szt.
Kolano 90° 22 - 22 8 szt.
Kolano 90° 28 - 28 2 szt.
Kolano 90° 35 - 35 4 szt.
Kolano 90° 42 - 42 4 szt.
Łuk 90° 15 - 15 54 szt.
Łuk 90° 18 - 18 8 szt.
Łuk 90° 22 - 22 12 szt.
Łuk 90° 28 - 28 2 szt.
Łuk 90° 35 - 35 4 szt.
Łuk 90° 42 - 42 3 szt.
Łuk 90° nyplowy 15 - 15 10 szt.
Łuk 90° nyplowy 22 - 22 4 szt.
Łuk 90° nyplowy 42 - 42 1 szt.
Mufa 18 - 15 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 42 - 1_1/2"w 1 szt.
Mufa z gw. zewn. 42 - 1_1/2"z 3 szt.
Nypel redukcyjny Z/W 18 - 15 32 szt.
Nypel redukcyjny Z/W 42 - 35 2 szt.
Śrubunek z gw. zewn. 18 - 3/4"z 32 szt.
Trójnik 15 - 15 - 15 6 szt.
Trójnik 28 - 18 - 22 2 szt.
Trójnik 15 - 15 - 18 4 szt.
Trójnik 15 - 18 - 15 4 szt.
Trójnik 35 - 22 - 28 2 szt.
Trójnik 18 - 15 - 18 2 szt.
Trójnik 18 - 22 - 15 4 szt.
Trójnik 18 - 22 - 18 2 szt.
Trójnik 42 - 42 - 22 2 szt.
Trójnik 22 - 22 - 15 2 szt.

Złączki i kształtki mosięŜne, Ŝeliwne i stalowe

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Kształtki - Złączki i kształtki mosięŜne, Ŝeliwne i stalowe

Nypel calowy równoprzelotowy 1_1/2"z - 1_1/2"z 1 szt.
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Zestawienie zaworów i armatury

Armatura róŜna dowolnego producenta

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Zawory - Armatura róŜna dowolnego producenta

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 40 Zaw.odc.prosty DN40 2 szt.

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Głowice/Siłowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

RAW-K 5135, czujnik wbudowany 013G5135 16 szt.

Elementy spoza katalogów

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Pompy - Elementy spoza katalogów

Pompa: , H=17,2 kPa, V=0,4 dm³/s 1 szt.

Zawór - Elementy spoza katalogów

Zawór o znanym kv=1,400 16 szt.
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Zestawienie grzejników

RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

Produkt H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Kod katalogowy Ilość Jednostka

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

FCV33/600 600 700 154 1 szt.

RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

Produkt H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Kod katalogowy Ilość Jednostka

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

FCV33/600 600 1100 154 1 szt.

RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

Produkt H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Kod katalogowy Ilość Jednostka

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

FCV33/600 600 1600 154 4 szt.

RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

Produkt H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Kod katalogowy Ilość Jednostka

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

FCV33/600 600 2000 154 6 szt.

RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

Produkt H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Kod katalogowy Ilość Jednostka

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

FCV33/600 600 2600 154 1 szt.
FCV33/900 900 1200 154 1 szt.

RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

Produkt H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Kod katalogowy Ilość Jednostka

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Plan Ventil Compact

FCV33/900 900 1800 154 2 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK  
o średnicy wewn. 15 mm

30 mm 9 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK  
o średnicy wewn. 18 mm

30 mm 11 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK  
o średnicy wewn. 22 mm

30 mm 58 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK  
o średnicy wewn. 28 mm

30 mm 10 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK  
o średnicy wewn. 35 mm

30 mm 3 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK  
o średnicy wewn. 42 mm

40 mm 4 m
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Zestawienie strat przez przegrody

Nazwa przegrody Typ U

[W/(m2⋅K)]

Q

[W]

%Q

[%]

A

[m2]

%A

[%]

StW IIS StW 1,821 7731 31,6 155,66 26,0

SZ-30 SZ 1,797 3442 14,1 57,89 9,7

SZ-27 SZ 1,932 2689 11,0 43,50 7,3

OZ OZ 2,800 2335 9,5 25,65 4,3

StW StW 1,364 2317 9,5 134,12 22,4

SWm SW 2,038 1893 7,7 51,89 8,7

StW II StW 1,656 1272 5,2 27,04 4,5

SZŁ SZ 1,939 779 3,2 11,42 1,9

StW P StW 1,459 480 2,0 39,90 6,7

SG SG 1,250 438 1,8 13,49 2,3

PGC PG 0,729 436 1,8 23,00 3,8

DZ DZ 2,800 427 1,7 4,77 0,8

SZP-78 SZ 0,846 224 0,9 10,19 1,7

Suma 24464 100,0 598,54 100,0

Straty ciepła

Strata ciepła całkowita 27731 W
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Zestawienie jednostek budynku i pomieszczeń

Nazwa kondygnacji Piwnica
Rzędna podłogi 0 m

Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku: Piwnica

Opis

Kubatura jednostki budynku 553 m3

Kubatura ogrzewana 52,9 m3

Średnia temperatura pomieszczeń -1,3 °C

Strata ciepła całkowita 1211 W

Strata ciepła przez przenikanie 571 W

Strata ciepła na went. 515 W

Strumień powietrza went. 120,00 m3/h

Numer  
pomieszczenia

t i Vwyw Qwent QT QNetto
Qzred

[W]

0-1 -17,8 15,00 1 -1 0 0

0-2 7,1 15,00 30 -30 0 0

0-3 2,0 15,00 60 -60 0 0

0-4 8,0 15,00 127 960 1212 1212

0-5 3,3 15,00 0 0 0 0

0-6 2,4 0,00 0 0 0 0

0-7 3,6 15,00 59 -59 0 0

0-8 4,7 15,00 81 -81 0 0

0-9 -9,0 15,00 157 -157 0 0

Nazwa kondygnacji Parter
Rzędna podłogi 2,54 m

Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku: Parter
Opis

Kubatura jednostki budynku 798 m3

Kubatura ogrzewana 537 m3

Średnia temperatura pomieszczeń 6,3 °C

Strata ciepła całkowita 26520 W

Strata ciepła przez przenikanie 23165 W

Strata ciepła na went. 2569 W

Strumień powietrza went. 399,19 m3/h

Numer  
pomieszczenia

t i Vwyw Qwent QT QNetto
Qzred

[W]

1-1 Sien 14,0 27,41 0 1497 1541 1541

1-2 Sala  
ekspozycji

14,0 38,96 424 2762 3269 3269

1-3 Sala  
ekspozycji

14,0 11,50 125 1919 2140 2140

1-4 Młyn -12,2 115,02 227 -227 0 0

1-5 Magazynek 2,7 15,88 112 -112 0 0

1-6 Sala  
ekspozycji

14,0 15,48 168 2355 2641 2641

1-7 Sala  
ekspozycji

14,0 44,19 481 3174 3750 3750

1-8 Kuchnia 14,0 29,29 0 2228 2294 2294

1-9 Łazienka 14,0 7,74 84 778 885 885
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Numer  
pomieszczenia

t i Vwyw Qwent QT QNetto
Qzred

[W]

1-10 Łazienka 20,0 8,42 0 1646 1695 1695

1-11 Biuro 16,0 28,50 329 2336 2735 2735

1-12 Sala  
ekspozycji

14,0 17,41 189 2158 2412 2412

1-13 Sala  
ekspozycji

14,0 34,68 377 2486 2938 2938

1-14 Przedpokój 14,0 4,71 51 166 217 217

Nazwa kondygnacji Poddasze
Rzędna podłogi 5,64 m

Nazwa jednostki budynku Jednostka budynku:  
Poddasze

Opis

Kubatura jednostki budynku 1675 m3

Kubatura ogrzewana 0 m3

Średnia temperatura pomieszczeń -14,0 °C

Strata ciepła całkowita 0 W

Strata ciepła przez przenikanie -1135 W

Strata ciepła na went. 1135 W

Strumień powietrza went. 837,50 m3/h

Numer  

pomieszczenia
t i Vwyw Qwent QT QNetto

Qzred

[W]

2-1 -12,5 29,39 55 -55 0 0

2-2 -13,3 85,76 137 -137 0 0

2-3 -11,4 45,22 102 -102 0 0

2-4 -12,9 345,98 603 -603 0 0

2-5 -15,9 331,15 238 -238 0 0
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Zestawienie przegród

Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ U

[W/(m2⋅K)]

UI

[W/(m2⋅K)]

UII

[W/(m2⋅K)]
Opis

SG SG 1,250 --- --- Sciana przy gruncie - piwnica

SZP-41 SZ 1,427 --- --- Sciana zew. 41cm - piwnica

SZP-78 SZ 0,846 --- --- Sciana zew. 78cm - piwnica

SZP-85 SZ 0,786 --- --- Sciana zew. 85cm - piwnica

SZP/P-27 SZ 1,926 --- --- Sciana zew. 27cm -  
piwnica/przedsionek

SZ-27 SZ 1,932 --- --- Sciana zew. 27cm - parter

SZ-30 SZ 1,797 --- --- Sciana zew. 30cm - parter

PGB PG 0,706 0,706 0,660 Podłoga na gruncie beton

StW StW 1,364 --- --- Piwnica/parter

StW II StW 1,656 --- --- Parter/poddasze - deski

SD SD 4,545 --- --- Dach

OZ OZ 2,800 --- --- Okno zewnętrzne

DZ DZ 2,800 --- --- Drzwi zewnętrzne

PGC PG 0,729 0,729 0,680 Podłoga na gruncie cegła

StW P StW 1,459 --- --- Piwnica/parter-płytki

StW IIS StW 1,821 --- --- Strych

SDP SD 2,144 --- --- Nad przedsionkiem piwnicy

SZP-99 SZ 0,688 --- --- Sciana zew. 99cm - piwnica

SZ-22 SZ 2,343 --- --- Sciana zew. 22cm - poddasze

SWŁ 15 SW 2,223 --- --- Sciana wewnetrzna łazienka

SW 19 SW 1,993 --- --- Sciana wewnetrzna łazienka

SZŁ SZ 1,939 --- --- Sciana zewnetrzna łazienka

SWm SW 2,038 --- --- Sciana wew. magazyne, mlyn
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MODEL GREENLINE D/E 20 D/E 25 D33 D40 D55 D70

1 – WydajnoÊç cieplna wyznaczona zosta∏a przy parametrach 0/35 i 0/50 zgodnie ze standardem europejskim EN 255 (bez pomp obiegowych).
2 – Bezpiecznik topikowy lub automatyczny klasy D
3 – Maksymalne ciÊnienie instalacji górnego êród∏a jest zale˝ne od ciÊnienia pracy c.w.u. Przyjmuje si´ i˝ jest to 1,5 i 3,0 bar
4 – trójstopniowa praca dogrzewacza - 6,7kW / 11,3 kW / 18,0 kW

WydajnoÊç cieplna pompy ciep∏a przy parametrach
0/35°C1 kW 21,0 25,5 32,9 41,5 54,8 67,8

kW 5,1 6,3 7,9 10,4 13,5

kW 20,1 25,0 33,0 41,2 - -

kW 6,2 7,7 10,6 12,6 - -

kW 20,0 24,8 33,3 40,9 55,6 69,8

kW 7,1 8,7 10,7 14,3 17,7 22,3

dm3/s 0,59 0,74 0,99 1,22 1,40 1,73

dm3/s 1,15 1,44 2,02 2,38 3,16 3,95

kPa 43

72

4,03

4,03

38 43 38 30 40

ºC od -5 do +20

18,0 4 18,0 4 - - - -

V

kW

400 V, trójfazowe

A

A

20 25

16,4

32

21,0

35

26,5

40

35

50

42

A 50

35

42

50 - - - -

kPa 70 65 60 70 90

Nap´dowa moc elektryczna przy parametrach 0/35°C

WydajnoÊç cieplna pompy ciep∏a przy parametrach
0/50°C

Nap´dowa moc elektryczna przy parametrach 0/45°C

WydajnoÊç cieplna pompy ciep∏a przy parametrach
0/50°C

Nap´dowa moc elektryczna przy parametrach 0/50°C

Nominalny przep∏yw noÊnika ciep∏a êród∏a górnego
(skraplacz)
Nominalny przep∏yw noÊnika ciep∏a êród∏a dolnego
(parownik)

Maksymalny zewn´trzny spadek ciÊnienia w instalacji c.o.

Maksymalny zewn´trzny spadek ciÊnienia w instalacji
dolnego êród∏a ciep∏a

Maksymalne ciÊnienie w instalacji górnego êród∏a

Maksymalne ciÊnienie w instalacji dolnego êród∏a

Zakres temperatur pracy dolnego êród∏a ciep∏a

Napi´cie zasilania

Moc dogrzewcza elektrycznego (dotyczy tylko serii E)

Pràd znamionowy zabezpieczenia dla serii E2

Pràd znamionowy zabezpieczenia dla serii D2

Zalecane zabezpieczenia spr´˝arki

Typ spr´˝arki

Pràd rozruchowy

Króçce przy∏àczeniowe
górnego êród∏a ciep∏a - Cu
Króçce przy∏àczeniowe
dolnego êród∏a ciep∏a - Cu

Pompa obiegowa górnego i dolnego êród∏a ciep∏a

bar

bar

spiralna

A 120 145 175 152 16498

mm wyposa˝enie standardowe

mm

mm

35

42

35

42

35

42

42

54

42

54

wyposa˝enie standardoweZabezpieczenie elektryczne i termiczne spr´˝arki, pomp
obiegowych i centrali sterujàcej mm

+55Maksymalna temperatura na zasilaniu ºC

3,7Masa czynnika roboczego R407C kg 4,2 4,5 8,5 9,2 9,8

210Masa ca∏kowita urzàdzenia kg 210 305 350 490 510

700 x 750 x 1550Wymiary gabarytowe mm 700 x 750 x 1520 950 x 750 x 1520

13,7

IVT - skandynawski lider w produkcji pomp ciep∏a

Firma IVT jest czo∏owym producentem pomp ciep∏a
w Skandynawii. Oferuje szerokà gam´ urzàdzeƒ prze-
znaczonych dla ró˝norodnych obiektów u˝ytkowych.
Ciàg∏y wk∏ad firmy IVT w badania naukowe i ciàg∏e
dà˝enie do doskona∏oÊci sprawiajà, ˝e produko-
wane pompy ciep∏a serii Greenline osiàgajà najlepsze
wskaêniki energetyczne.

Dane techniczne serii Greenline D, E

16,7

80-557 Gdaƒsk • ul. Narwicka 2G
tel./fax (058) 344 66 90
tel. (058) 340 55 55, 340 55 66

www.sunenergy.pl
e-mail: office@sunenergy.pl



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasobnik IVT D200/90 wykonany jest jako zasobnik 
dwupłaszczowy. Ta specjalna konstrukcja umoŜliwia 
optymalną współpracę z pompą ciepła. Zbiornik z 
ciepłą wodą uŜytkową znajduje się wewnątrz zbiornika 
z wodą grzewczą. Pojemność zbiornika z c.w.u. 
wynosi 200 dm3, natomiast zbiornika zewnętrznego z 
wodą grzewczą 90 dm3. 

Dwupłaszczowy 

zasobnik ciepłej 

wody uŜytkowej 

MODEL 

 

D 200/90 

POMPY CIEPŁA 

GREEN 

LINE 



Budowa zbiornika 
 

Zbiornik wewnętrzny na ciepłą wodę uŜytkową wykonany jest ze stali nierdzewnej. Dodatkowo do 
wnętrza zbiornika wprowadzona jest anoda co zapewnia całkowitą odporność na korozję. 

 

 

A. Zbiornik wewnętrzny z ciepłą wodą uŜytkową o pojemności – 200 dm
3
 

B. Zbiornik zewnętrzny z wodą grzewczą o pojemności – 90 dm
3
 

1. Przyłącze zasilania wody grzewczej do zbiornika zewnętrznego – 1” gwint rurowy calowy, 
2. Przyłącze powrotu wody grzewczej ze zbiornika zewnętrznego – 1” gwint rurowy calowy, 

3. Zasilanie zimnej wody – φ22 mm średnica zewnętrzna, rura ze stali nierdzewnej, 

4. Wyjście ciepłej wody uŜytkowej – φ22 mm średnica zewnętrzna, rura ze stali nierdzewnej, 
5. Anoda ¾”, 

6. Mocowanie czujnika temperatury – φ9,5mm średnica wewnętrzna, 
8. Odpowietrznik zbiornika zewnętrznego. 
 

 

 
MontaŜ zbiornika 
Podczas napełniania zbiornika naleŜy pamię-
tać, aby najpierw napełnić zbiornik wewnętrz-
ny i nieznacznie podnieść w nim ciśnienie. 
JeŜeli bowiem jako pierwszy zostanie napeł-
niony zbiornik zewnętrzny, doprowadzi to 
zniszczenia zbiornika wewnętrznego. 

 
DemontaŜ obudowy 
Aby umoŜliwic dostęp do wnętrza zbior-
nika naleŜy zdjąć przednią pokrywę, od-
kręcić dwie śruby na dole pokrywy, a na-
stępnie odchylić dolną część na ok. 15 
cm i unieść pokrywę ku górze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śruby 

1 3 2 4
czujnik 

temperatury 5 
zimna woda 

ciepła woda

uŜytkowa

A 

7 

B 

6 

Wymiary gabarytowe 
 

szerokość 600 mm 

głębokość 600 mm 

wysokość 1500 mm 

ciśnienie maksymalne w zbiorniku 
zewnętrznym 

1,5 bar 

ciśnienie maksymalne w zbiorniku 
wewnętrznym (c.w.u.) 

10 bar 

pojemność zbiornika z c.w.u. 200 dm
3
 

pojemność zbiornika zewnętrznego 90 dm
3
 

masa całkowita 100 kg 

kolor obudowy biały  

izolacja cieplna wełna 
mineralna 

 

 

SSSSUNUNUNUN    EEEENERGYNERGYNERGYNERGY    Sp. z o.o. 
Pompy Ciepła IVT 

 

80-871 Gdańsk ul. Twarda 12 

tel./ fax 58 / 344 66 90 
 

www.sunenergy.pl e-mail. office@sunenergy.pl  
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‘refix’

Dane techniczne

’refix DD’

  do instalacji wody użytkowej, podwyższających 

ciśnienie i podgrzewających wodę

  przepływowe, z kierownicą przepływu high-flow

  niewymienna membrana posiada atest PZH

  dopuszczenie zgodne z dyrektywą dotyczącą 

urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE

  lakierowane na zielono lub biało z zewnątrz i od 

wewnątrz zgodnie z wytycznymi PZH

  ciśnienie wstępne 4,0 bar

  można zainstalować z armaturą przepływową 

‘flowjet’

Ø D

A

Ø D

H

A

wraz z trójnikiem Rp ¾

(refix ‘DD 8-33’)

33 litry
z uchwytami
(widok z tyłu)

2-25 litrów

Vn Pojemność nominalna [litry]

10 bar / 70 °C

25 bar / 70 °C

  bezpieczna armatura odcinająca do naczyń  

‘refix DD’

  wg normy DIN 4807 T5

  dopuszczalne ciśnienie pracy 16 bar

  dopuszczalna temperatura pracy 70°C

  podłączenie G ¾

  można zainstalować z bocznymi trójnikami o średnicy 

nominalnej otworu przelotowego 1”

Armatura przepływowa ‘flowjet’

Taśma mocująca ‘reflex’  

do zbiorników 8-25 litrów

  Konsola z taśmą zaciskającą do prostego 

montażu

’flowjet’

Montaż

umożliwiający

odcięcie przepływu

Zakres dostawy 

‘refix DD’

Typ Nr artykułu Ø D H A Waga

zielone białe mm mm kg 

DD     2 7381500 – 132 260 G ¾ 1,0

DD     8 7308000 7307700 206 335 G ¾ 2,7

DD   12 7308200 7307800 280 325 G ¾ 2,9

DD   18 7308300 7307900 280 395 G ¾ 3,8

DD   25 7308400 7380400 280 515 G ¾ 4,8

DD   33 7380700 7380800 354 465 G ¾ 9,2

DD     8 7290200 7290300 206 335 G ¾ 3,4

Nr artykułu

8 - 25 l 7611000

Typ Nr artykułu

flowjet ¾ 9116799

Trójnik Rp ¾ objęty  

zakresem dostawy 

(V do 2,5 m³/h)

kierownica 

przepływu 

High-Flow

’refix DD’ 

–  dostawa obej-
muje trójnik

–  naczynie  
dostępne 
również w ko-
lorze białym

Kopiec
Rectangle



uzupełnianie i odgazowanie zładu

 Strona 9

zawory i wsporniki 

 Strona 7

Kopiec
Rectangle



Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:
Fax:
Dane:

Piksel
Krzysztof Kopiec
505580310
-
Pompa c.o.

Piksel
Krzysztof Kopiec
505580310
-
Pompa c.o.

Wydrukowane z Grundfos CAPS

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa

1 Na życzenieUPS 32-30 180

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od
aktualnego

Nr katalogowy: 59583000
Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem
silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami
spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią optymalnie
dopasowaną jednostkę.
Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą.
obrotów.

Opis pompy:
* Wał i łożysko oporowe z ceramiki.
* Węglowe łożysko osiowe.
* Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej.
* Odporny na korozję wirnik, Kompozyt, PES/PP.
* Żeliwo szarekorpus pompy.

Silnik 1-fazowy.
Silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego
zabezpieczenia.

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C
Temperatura cieczy: 70 °C
Gęstość: 977.8 kg/m3

Techniczne:
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-JL1030
ASTM 30 B

Wirnik: Kompozyt, PES/PP

Instalacja:
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy: 80 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 2
Ciśnienie: PN 10
Długość montażowa: 180 mm

Dane elektryczne:
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:
Fax:
Dane:

Piksel
Krzysztof Kopiec
505580310
-
Pompa c.o.

Piksel
Krzysztof Kopiec
505580310
-
Pompa c.o.

Wydrukowane z Grundfos CAPS

Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa

Moc wejściowa przy prędkości 1: 25 W
Moc wejściowa przy prędkości 2: 40 W
Moc wejściowa przy prędkości 3: 55 W
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Prąd przy prędkości 1: 0.1 A
Prąd przy prędkości 2: 0.16 A
Current in speed 3: 0.24 A
Wielkość kondensatora - praca: 2 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 44
Klasa izolacji (IEC 85): H

Inne:
Masa netto: 2.6 kg
Masa: 2.8 kg
Objętość wysyłkowa: 0.004 m3
Klasa energetyczna: D
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:
Fax:
Dane:

Piksel
Krzysztof Kopiec
505580310
-
Pompa c.o.

Piksel
Krzysztof Kopiec
505580310
-
Pompa c.o.

Wydrukowane z Grundfos CAPS

59583000 UPS 32-30 180 50 Hz

Q(m3/h)0 0.5 1 1.5 2 2.5

H
(m)

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8

P1
(W)

0

10

20

30

40

50

60

UPS 32-30 180

P1 = 56.5 W

Q = 1.58 m3/h
H = 1.48 m
Tłoczona ciecz = Woda
Temperatura cieczy = 70 °C
Gęstość = 1000 kg/m3
eta pompa +silnik = 11.3 %
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Plan Ventil Compact grzejniki płytowe

zalecane podłączenia

- przewód zasilający - przewód powrotny

 odległości montażowe : mm

typ FCV 11

L L1 L2

400-1600 117 -

1800 117 917

2000 117 1017

2300 117 1150

2600 117 1317

3000 117 1517

 pojemność, ciężar i odległości montażowe

 pojemność : l/m
wys.

typ 300 500 600 900

11 1,5 2,9 3,4 4,5

21s - 5,2 6,1 8,8

22 3,2 5,2 6,1 8,8

33 5,1 7,5 8,8 13,0

 ciężar : kg/m
wys.

typ 300 500 600 900

11 11,7 16,1 24,8 36,5

21s - 23,7 33,7 49,8

22 19,1 27,0 38,0 58,9

33 26,9 42,2 56,4 84,9

76 76
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typ FCV 11 typ FCV 21 s typ FCV 22 typ FCV 33
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rzuty z boku

podłączenie dolne podłączenie pośrednie boczne podłączenie pośrednie krzyżowe

50 30

widok z tyłu - tylko typ FCV 11widok z przodu



IP 24CAT.C ~ 230V

• bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
• obudowa – stal wysokogatunkowa (ST 321),
• uchwyty mocujące urządzenie do ściany wraz z zaślepkami,
• kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
• normy: 72/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE.

DOSTęPNE MOCE

• grzałka nurkowa wykonana z inoxu (moc punktowa 4,3 W/cm2),
• FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia,
•  elektroniczny termostat  temperatury: 

- 3 zakresy temperatur pracy: 
     kOMFORT 10-28°C, 
     EkO (temperatura kOMFORT pomniejszona o 3,5°C), 
     ANTYZAMARZANIE 7°C,
    - amplituda <0,1°C, 

- tolerancja <1,5°C, 
- 3 diody sygnalizujące dany tryb pracy, 
- pokrętło regulacji temperatury kOMFORT z funkcją ANTYZAMARZANIE, 
- funkcja TURBO gwarantująca pracę ciągłą w czasie 2 godz., 
- przycisk włącz/wyłącz urządzenie, 
- blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi, 
- kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,

CHARAkTERYSTYkA TECHNICZNA

OPIS PRODUkTU

2012

moc 
grzejnika

(W)

wymiary 
L x H x E  

(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

waga 
(kg)

długość
przewodu  

(mm)

przekrój
kabla
(mm2)

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

500 480 x 1013 x 85 779 350 12 800 3x1 530 647

750 480 x 1464 x 85 1230 350 17 800 3x1 636 776

SCHEMAT MONTAżU

39

wyjście przewodu elektrycznego

H

E 30

281 
min.

361 
min. 200 

min.

150 
min.

150 
min.

B

A

L

L

46,7

500W 750W
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  1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

   Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla remontowanego 
budynku młyna w „Zagrodzie Młyńskiej” zlokalizowanego w Bogdańcu przy ul. Leśnej 22, działka nr 
72/4.  
 
    Zakres projektu obejmują: 

- projekt rozdzielnic, 
- projekt instalacji 230/400V, 
- projekt instalacji oświetlenia podstawowego, 
- projekt instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
- projekt instalacji oświetlenia iluminacyjnego 
- instalacja telefoniczna, 

      - system ochrony od poraŜeń,  
- instalacja wyrównawcza, 
- instalacja odgromowa. 
        

                

1.2. Podstawy opracowania 

 
1. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora 
2. Projekty branŜ: architektoniczna, sanitarna 
3. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego 
4. Wizja lokalna 
 

 

1.3. Charakterystyka energetyczna 

 
1. Układ sieciowy TN-C 
2. Napięcie zasilania 400V, 50 Hz 
3. Zasilanie budynku w odrębnym opracowaniu  
4. Moc zapotrzebowania – 39 kW 
5. Układ pomiarowy  – układ bezpośredni dwustrefowy, zabudowany w RG, 
6. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. 
7. Bilans: 

     

  

 Odbiory ogólne Urządzenia sanitarne Razem 

PI [kW] 42 18 - 

k 0,5 1 - 

Pz [kW] 21 18 39 

Iobl [A] 31,91 27,35 59,25 
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2.0. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zasilanie 

W związku ze wzrostem mocy na obiekcie do 40kW, projekt zasilania zostanie przedstawiony w 
odrębnym opracowaniu po otrzymaniu warunków przyłączenia.  
 

2.2. Pomiar rozliczeniowy 

 Główny układ pomiarowy typu bezpośredni, dwustrefowy, zlokalizowany będzie w rozdzielni głównej.  
 Szczegóły zasilania w odrębnym opracowaniu. 
 

2.3. Rozdział energii  

Rozdział energii wewnątrz budynku zrealizowano poprzez rozdzielnie RG. Z w/w szafy zasilanie 
będą rozdzielnie:  
- rozdzielnia młyna RO (YKY 5x10mm2) która zasilać będzie odbiory dawnej hali młyńskiej na 
kondygnacjach piwnicy, parteru oraz poddasza       
- rozdzielnie hydroforni TS (YKY 5x10 mm2) która zasilać będzie urządzenia branŜy sanitarnej   

W rozdzielni RG znajdować się będzie rozłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym 230V 
uruchamianym za pomocą wyłącznika ppoŜ. zlokalizowanego przy wejściu do budynku.  
 
Projektuje się umieszczenie rozdzielni w obudowach:  
   RG - ONS 20-L prod. H. SYPNIEWSKI (lub równowaŜne), wymiary (wys.szer.głęb.) (800x800x225) 
   RO - XL3-400 IP55 prod. Legrand (lub równowaŜne), wymiary (wys.szer.głęb.) (715x655x240) 
   TS  - XL3-400 IP55 prod. Legrand (lub równowaŜne), wymiary (wys.szer.głęb.) (515x655x240) 
 

2.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

2.4.1. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalacje oświetlenia podstawowego wykonać przewodami YDY 4/3 x 1,5 mm2. Przewody układać 
pod tynkiem lub w rurach sztywnych typu RAL9005 (lub równowaŜnych spełniających parametry)            
- zgodnie z uwagami na rysunkach. Projektuje się montaŜ opraw nasufitowych, zwieszanych oraz 
naściennych. Typy oraz ilości opraw wykorzystanych w projekcie zostały zawarte w załączniku pt.: 
„Zestawienie opraw oświetleniowych”.  

Projektuje się sterowanie oświetleniem wewnętrznym za pomocą lokalnych wyłączników światła. 
W poszczególnych pomieszczeniach montować oprawy oświetleniowe i osprzęt wg oznaczeń na 

planach. W pomieszczeniach na kondygnacji piwnicy, poddasza oraz w pomieszczeniu młyna na 
parterze stosować osprzęt natynkowy IP44. W sanitariatach stosować osprzęt podtynkowy IP 44. 
Wysokość montaŜu łączników – h = 1,05 m nad posadzką. 

2.4.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

W budynku młyna projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego.  
Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami 

kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu) oraz oświetlenie strefy 
otwartej. 

Typy opraw oraz ich rozmieszczenie przedstawione zostały na rysunkach.  
Instalacje zasilania opraw awaryjnych wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2 z rozdzielni RG 
prowadzonymi pod tynkiem bądź w rurach sztywnych (zgodnie z uwagami na rysunkach).  
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2.4.3. Instalacja 230/400V 

Instalacje gniazd 230V wykonać przewodami YDY 3 x 2,5mm2. Przewody układać pod tynkiem.  
W pomieszczeniach sanitarnych i magazynowych stosować osprzęt IP 44. 

Wysokość montaŜu: 
   -  gniazda 230 V w pokojach i korytarzach  h=  0,3 m. nad posadzką.  
   -  gniazda 230 V w piwnicy oraz na strychu h=  0,3 m. nad posadzką. 
   -  gniazda 230 V w sanitariatach h=  1,3 m. nad posadzką. 
   -  gniazda 230 V w zapleczach kuchennych h=  1,15 m. nad posadzką. 
 W poszczególnych pomieszczeniach montować osprzęt wg oznaczeń na planach. 
Instalacje gniazd 400V wykonać przewodami YDY 5x2,5mm2.  
   Typ oraz rozmieszczenie gniazd 400V przedstawiono na rysunkach 
 

2.4.4. Instalacja telefoniczna 

 W  obiekcie projektuje się sieć okablowania telefonicznego prowadzoną z istniejącego przyłącza 
telekomunikacyjnego zlokalizowanego w kuchni na parterze  

Wszystkie kable ułoŜyć od istniejącego przyłącza do modularnych gniazd RJ11 rozmieszczonych w 
kuchni oraz biurze na parterze.  
    Lokalizacja oraz trasy okablowania zostały przedstawione na rysunkach. Do gniazd zastosować 
przewód YTKSYekw 2x2x0,5mm2. Instalacje telefoniczne prowadzić w rurach osłonowych podtynkowo.  
 

2.4.5 Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 
 

        Remontowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie wymaga podstawowej ochrony 
zrealizowanej w postaci instalacji odgromowej. Istniejącą instalację odgromową naleŜy zdemontować. 

 Projektuje się instalację odgromową z wykorzystaniem drutu Fe/Zn o średnicy 8mm mocowanego 
do dachu za pomocą uchwytów gąsiorowych oraz uchwytów pod dachówkę rozmieszczonych co 1.5m. 
Przewody odprowadzające instalacji odgromowej naleŜy prowadzić po elewacji budynku wykorzystując 
uchwyty dystansowe, do skrzynek probierczych umieszczonych w gruncie. W skrzynce przewody 
odprowadzające zakończyć złączem kontrolnym podłączonym do uziomu pionowego. Odcinek od 
złącza probierczego do uziomu pionowego wykonać przy uŜyciu bednarki typu Fe/Zn 25x4mm.   

Zestawienie oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji odgromowej przedstawione są 
na rysunku. Uziom instalacji odgromowej wykonać jako szpilkowy za pomocą trzech szpic wbijanych 
typu 42.5 i trzech łączników typu 42.4 (lub równowaŜnych). NaleŜy uzyskać rezystancję R < 10 Ohm 

 W celu ochrony instalacji wewnętrznej i odbiorników od skutków przepięć atmosferycznych i 
łączeniowych w rozdzielniach naleŜy zainstalować ochronniki. Typy oraz klasy ochronników 
zastosowanych w poszczególnych rozdzielniach zostały umieszczone na schematach. 

2.4.6. Ochrona od poraŜeń, instalacja wyrównawcza 
 

  Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej izolacji 
części czynnych.  
 Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach 
wewnętrznych budynku samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie TN–S, 
realizowanego przez bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i wyłączniki ochronne róŜnicowoprądowe o   
IN = 30 mA.  
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 Pod tablicą RG wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 25x4mm do uziomu szpilkowego do podłączenia 
G.S.U. Uziom pionowy wykonać przy uŜyciu trzech szpic wbijanych typu 42.5 i trzech łączników typu 
42.4 (lub równowaŜnych). 
 W rozdzielniach oddziałowych (Ro oraz Ts) projektuje się zainstalowanie miejscowych szyn 
uziemiających M.S.U. Do w/w szyn naleŜy przyłączyć połączenia wyrównawcze wykonane w 
pomieszczeniach sanitarnych.  
Połączenia wyrównawcze wykonać przewodami LgY-Ŝo 4mm2. Trasy instalacji wyrównawczej zostały 
przedstawione na rysunkach. 
 Pod rozdzielnią główną umieścić główną szynę wyrównawczą (GSU) i połączyć ją z szyną PE w 

tablicy głównej przewodem LgY 35mm2.  
Do szyny naleŜy przyłączyć: 

− przewód PEN z sieci zasilającej, szynę z tablicy głównej PE, 
− przewód uziemiający łączący GSU z uziomem szpilkowym,  

Rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji wyrównawczej przedstawiono na rysunkach. 
 

2.5. Instalacje elektryczne zewnętrzne 
 

2.5.1. Oświetlenie iluminacyjne 
 

Do zasilania iluminacji bryły obiektu wykorzystuje się projektowaną rozdzielnice główną. Z rozdzielni RG 
zasilane są obwody oświetlenia iluminacyjnego za pomocą kabla YKY 3x2,5mm2 w rurze osłonowej 
DVK18 (lub równowaŜnej spełniającej parametry). 
Typy opraw oraz ich rozmieszczenie zostały zawarte na rysunkach. 
Sterowanie oświetleniem iluminacyjnym odbywać się będzie automatycznie za pomocą cyfrowego 
programatora astronomicznego nr ref. 004764 prod. Legand (lub równowaŜnego spełniającego 
parametry) oraz ręcznie przy uŜyciu przełącznika obrotowego nr. ref. 004658 prod. Legrand 

zabudowanego w RG. Szczegóły zasilania, trasy kabli oraz lokalizację opraw przedstawiono na 
rysunkach 
 

2.6. Instalacje elektryczne istniejące 
 

Istniejące instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia naleŜy zdemontować. Rozdzielnie wraz z 
wyposaŜeniem naleŜy wymienić na nowe. Do zasilenia istniejących skrzynek elektrycznych 
zlokalizowanych przy lesie oraz na łące naleŜy uŜyć istniejących linii kablowych prowadzonych w ziemi. 
 
 

3.0. UWAGI KOŃCOWE 
 

Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany 
w postanowieniach projektu naleŜy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. 
Po wykonaniu całości robót naleŜy dokonać pomiarów i prób po montaŜowych, a protokoły z ich 
wynikami przedstawić przy odbiorze. 
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z przewodami  dla RG 
 
a)   IB  ≤≤≤≤  IN  ≤≤≤≤ IZ 

b)   I2 ≤≤≤≤  1,45 x IZ 

dla których: 
IB -  prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 

IZ -  obciąŜalność prądowa długotrwała przewodu 

IN -  prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 

I2 -  prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego  

Prąd obliczeniowy: 

Moc zapotrzebowania:   kWPkP
iz

39* ==  

 Prąd obliczeniowy:  A
U

P
I

Z 25,59
cos**3

==
ϕ

  

Dobór kabli i zabezpieczeń: 

IN = 63 A (zabezpieczenie w ZK) 

 AAA 906325,59 ≤≤  

 
45,1

*2 N

Z

Ik
I ≥ =

45,1

63*6,1
90

A
A ≥ = AA 5,6990 ≥  

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidłowo. 

Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z przewodami  dla RO 
 
a)   IB  ≤≤≤≤  IN  ≤≤≤≤ IZ 

b)   I2 ≤≤≤≤  1,45 x IZ 

 dla których: 
IB -  prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 

IZ -  obciąŜalność prądowa długotrwała przewodu 

IN -  prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 

I2 -  prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego  

Prąd obliczeniowy: 

Moc zapotrzebowania:   kWP
i

5=  

 Prąd obliczeniowy:  A
U

P
I

Z 6,7
cos**3

==
ϕ

  

Dobór kabli i zabezpieczeń: 

IN = 35 A (zabezpieczenie w RG) 

 

 AAA 46356,7 ≤≤  

 
45,1

*2 N

Z

Ik
I ≥ =

45,1

35*6,1
46

A
A ≥ = AA 6,3846 ≥  

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidłowo. 
Spadek napięcia na projektowanym kablu YKY 5x10mm

2
:
 

 Moc  [kW]  - 5 
 Przekrój [mm

2
]  - 10 

 Długość [m]  - 19 

 ∆U = 1000
100

2
x

xSxU

xPxL

γ
 = 0,11 % - warunek spełniony 

Spadek napięcia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego. 
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Warunki koordynacji urządzeń zabezpieczających z przewodami  dla TS 
 
a)   IB  ≤≤≤≤  IN  ≤≤≤≤ IZ 

b)   I2 ≤≤≤≤  1,45 x IZ 

 
dla których: 
IB -  prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 

IZ -  obciąŜalność prądowa długotrwała przewodu 

IN -  prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 

I2 -  prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako: 

− wartość prądu powodującego zadziałanie wyłącznika 
(dla S301/303 – I2 = 1,45 x In) 

(dla R301/303 – I2 = 1,6 x In) 

 

Prąd obliczeniowy: 

Moc zapotrzebowania:   kWP
i

18=  

 Prąd obliczeniowy:  A
U

P
I

Z 35,27
cos**3

==
ϕ

  

 

Dobór kabli i zabezpieczeń: 

IN = 35 A (zabezpieczenie w RG) 

 

 AAA 463574,37 ≤≤  

 
45,1

*2 N

Z

Ik
I ≥ =

45,1

35*6,1
46

A
A ≥ = AA 62,3846 ≥  

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidłowo. 
 

Spadek napięcia na projektowanym kablu YKY 5x10mm
2
:
 

 Moc  [kW]  - 18 
 Przekrój [mm

2
]  - 10 

 Długość [m]  - 20 
 

 ∆U = 1000
100

2
x

xSxU

xPxL

γ
 = 0,35 % - warunek spełniony 

 
Spadek napięcia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                            Opracował: 
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Załącznik: 
„ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH” 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:                  STRONA: 

Oprawa typu A (karta katalogowa)          2 

Oprawa typu B (karta katalogowa)          3 

Oprawa typu C (karta katalogowa)           4 

Oprawa typu D (karta katalogowa)          5 

Oprawa typu E (karta katalogowa)           6 

Oprawa typu F (karta katalogowa)           7 

Oprawa typu G (karta katalogowa)           8 

Oprawa typu H (karta katalogowa)           9 

Oprawa typu J  (karta katalogowa)         10 

Oprawa typu K (karta katalogowa)         11 

Oprawa typu L (karta katalogowa)         12 

Oprawa typu M (karta katalogowa)         13 

Oprawa typu O (karta katalogowa)         14 

Oprawa typu P (karta katalogowa)         15 

Oprawa typu R (karta katalogowa)         16 

Oprawa typu S (karta katalogowa)         17 

Oprawa typu T (karta katalogowa)         18 

 

Piktogram typu 1 (karta katalogowa)          19 

Piktogram typu 2 (karta katalogowa)          19 

Piktogram typu 3 (karta katalogowa)         19 

Piktogram typu 4 (karta katalogowa)        19 

 

Wszystkie oprawy halogenowe wewnętrzne muszą być wyposażone w biały filtr 

rozpraszający. Oprawy zasilane napięciem 12V posiadają wbudowany transformator. Oprawy 

iluminacyjne zabudować w gruncie zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach.  

Przedstawione karty katalogowe służą określeniu parametrów oraz wyglądu zewnętrznego 

zastosowanych w projekcie urządzeń i produktów. 

Przedstawione urządzenia można zastąpić innymi o identycznych bądź wyższych 

parametrach technicznych i użytkowych, jednak o identycznej stylistyce co przedstawione 

w kartach.   

Każdą zmianę urządzenia należy uzgodnić z projektantem i uzyskać pisemną zgodę 

Konserwatora Zabytków z wpisem do dziennika budowy. 
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