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ORZECZENIE TECHNICZNE MYKOLOGICZNO-BUDOWLANE
z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Część ogólna
1.1.
Orzeczenie techniczne dotyczące zabytkowego obiektu Bramy Żuławskiej,
opracowano na podstawie umowy zawartej z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
1.2.
Stan techniczny i program prac konserwatorskich został oceniony przez dr
Ewę Jachnicką – Rzeczoznawcę Konserwacji Dzieł Sztuki ZPAP i inż. Ryszarda
Kowalskiego – Rzeczoznawcę Budowlanego w specjalności konstrukcyjno budowlanej i
mykologicznej, na podstawie badań oraz oględzin.
1.3.
Celem opracowania jest ustalenie stanu technicznego obiektu, określenie
przyczyn i skutków destrukcyjnego działania czynników zewnętrznych i wewnętrznych na
zachowanie zabytku, oraz sformułowanie programu prac konserwatorskich.
Orzeczenie techniczne określa stan techniczny obiektu w grudniu 2012r.
1.4. Dokumenty wykorzystane do opracowania:
 J. Stankiewicz: Strakowscy, fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy,
Gdańsk 1955
 J. Friedrich: Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995
 J. Samp Miasto czterdziestu bram, Gdańsk 2003
 Edmund Cieślak [red.]: Historia Gdańska, Tom II 1454-1655, Wydawnictwo Morskie,
Gdańsk 1982
 Otto Kleppel Das Stadtbild von Danzig in drei Jahrhunderten seiner großen Geschichte
1937 (rekonstrukcja wyglądu bramy)
 Agnieszka Wilkaniec Marcin Wichrowski. Fortyfikacje w przestrzeni miasta. Wyd.
Akademi Rolniczej w Poznaniu 2006r.
 Program i kosztorys prac konserwatorskich przy elewacjach Bramy Żuławskiej w
Gdańsku, firma PROLITHOS, Gdańsk, 2002
 Jerzy Karyś, Jerzy Ważny. Ochrona budynków przed korozją biologiczną Wyd. Arkady
2001r
 W. Domasłowski. Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych,
UMK Toruń, 1993 r.
 W. Ryka i A. Maliszewska. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne.
Warszawa, 1982
 W. Jaroszewski (red.) Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydawnictwa
Geologiczne. Warszawa, 1986
 Lech Czarnecki. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Wyd. Polski Cement 2002
 Zofia Żakowska, Małgorzata Piotrowska. Grzyby domowe w budynkach- problemy
bieżące. V Warsztaty Rzeczoznawcy Mykologiczno-Budowlanego. Wrocław 2006r
 K.Krajewski; J. Ważny. Korozja biologiczna obiektów budowlanych wywołana przez
organizmy roślinne. XV Konferencja Naukowa „KONTRA 2008”
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Żuławska
 http://fotopolska.eu/225802,foto.html
 http://ibedeker.pl/spacery/zwiedzanie-gdanska-dlugie-ogrody
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1.5.
Nin. orzeczenie opracowano zgodnie z zamówieniem, w oparciu o
obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej, i stanowi on komplet dokumentacji
niezbędnej do realizacji celu, jaki został określony w umowie z Zamawiającym i wchodzi w
zakres prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w ewidencji działalności
gospodarczej Urzędu Miasta w Gdańsku pod nr 267 w dniu 10-01-1989.

2. Wstęp
Brama Żuławska wpisana została do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku pod numerem 318 (obecny numer 443) decyzją z dnia 27.02.1967 r.
Omawiany obiekt to jednoprzejazdowa brama z dwoma przejściami dla pieszych.
Współcześnie zmieniono funkcję bramy, a obiekt zamknięto dla ruchu kołowego oraz pieszego.
Wnętrze obiektu wykorzystano na pracownię konserwacji archeologicznego metalu i drewna.
Założenie bramne wraz z bocznymi, nieistniejącymi dziś wartowniami oraz mostem
zwodzonym, kazamatami i bastionami, powstało w 1628 roku, u wylotu ulicy Długie Ogrody,
jako fragment wschodnich obwarowań Gdańska typu staroholenderskiego. W tym czasie, w
okolicy Gdańska, a także terenach Pobrzeża Bałtyku, powstawały bardzo podobne obiekty
militarne, jak choćby Brama Nizinna z 1626 roku (fot. 19), tego samego autorstwa, czy gdańska
Twierdza Wisłoujście zaprojektowana przez genialnego architekta niderlandzkiego Antoniego
van Obberghena. Na historycznym planie z 1500 roku ilustrującym omawiane miejsce jeszcze
nie widać założenia fortecznego, natomiast na późniejszym, historycznym planie dokładnie
zaznaczono budowlę wraz z przyległymi wałami ziemnymi Lew i Wół (ryc. 1,2).
Hipotetyczny wygląd pierwotnego założenia ilustrują przedwojenne szkice (ryc. 3,4,5,6).
Bardzo istotne dla eksploatacji obiektu oraz zniszczeń muru było przyleganie, do niemal całych
elewacji północnej oraz południowej, wałów ziemnych, których wysokość sięgała krenelaża i
attyki tarasu. Istniejącą współcześnie bramę wielokrotnie naprawiano i przebudowywano. W
chwili obecnej stanowi jedynie część większego, renesansowego założenia obronnego.
Niniejsze opracowanie oparte jest na dokumentach zebranych w studium naukowohistorycznym oraz badań goetechnicznych, rozszerzone o badania konserwatorskie,
mykologiczne i konstrukcyjne.

3. Opis techniczny
Prostokątny
budynek
bramny
zaprojektowano
jako
jednoprzejazdowy,
niepodpiwniczony, z symetrycznymi przejściami flankującymi przelot znajdujący się na osi
wschód – zachód (fot. 20,21,22,23). Przejazd zamknięto ceramicznymi portalami w kształcie
łuku w stylu renesansowym. Każdy z portali oflankowany jest przejściami w powtórzonej
formie architektonicznej, zdobniczej, ale o znacznie mniejszych rozmiarach. Otwory portali
zamknięte są drewnianymi wrotami dekorowanymi elementami kutymi. Pokrycie dachu
ceramiczne, współczesne – czerwona dachówka „holenderka”. Połać dachu w formie pulpitu
opadającego w kierunku zachodnim. Kalenica szczytu prostopadle wcięta w pulpit zadaszenia
poddasza (fot. 21).
Elewacja wschodnia trójosiowa, symetryczna z ozdobną ścianą kurtynową cofniętą w
stosunku do dolnej części elewacji. Nad mniejszymi portalami (przejściowymi) znajdują się
belki i antykizujące medaliony z męskimi popiersiami. Nad bramami znajduje się kamienny
gzyms, powyżej belkowanie i fryz z kamiennymi kostkami, w których wykuto datę powstania
obiektu - 1628. Nad fryzem znajduje się gzyms z okapem zamykającym wschodnią ściankę
tarasu. Między dolną częścią obiektu, a wschodnią ścianą kurtynową stanowiącą najokazalszy
element bramy rozpięto taras. Taras otoczony jest attyką z krenelażem (fot. 26,27).
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Ceramiczna ściana kurtynowa dekorowana jest znacznych rozmiarów kamiennym
kartuszem (fot. 25) z herbem Gdańska. Kartusz oflankowany jest pustymi obecnie niszami, w
których pierwotnie umieszczone były kamienne posągi Diany i Bellony (fot. 14,15). Posągi
zaginęły bezpośrednio przed remontem realizowanym w 1933 roku. W dolnej części ściany po
stronie południowej znajduje się prostokątne, wąskie okno, przez które można przejść do
wnętrza obiektu na kondygnację poddasza poprzez schody drewniane (fot. 24). Boki przyziemia
elewacji wschodniej ozdobiono granitowymi boniami (fot. 22,23). Ceglany wątek muru
zaburzony, większe partie oryginalne – krzyżowy.
Elewacja zachodnia trójosiowa, symetryczna z bramami w części przyziemia i ozdobnym
szczytem na wysokości poddasza. Portale bram oraz ich zamknięcia analogiczne do elementów
elewacji wschodniej. Nad przejściami znajduje się kamienne belkowanie, a wyżej baldachimy w
kształcie muszli. W osi elewacji znajduje się trójkątny, dekorowany kamiennymi detalami
szczyt z jednym, cztero-podziałowym oknem. W naczółku szczytu widnieje data remontu –
1933 rok (fot. 13, 20, 21). Wątek ceramiczny w większości krzyżowy. Brak boni narożnych,
jednakże widoczna jest grubość ceramicznego opłaszczowania elewacji południowej i
północnej.
Elewacja południowa w części zachodniej podwyższona w formie schodkowego szczytu. W
części przyziemia opłaszczowana cegłą z końca XIX wieku. W dolnej partii opłaszczowania
wykonano trzy pionowe pseudo przypory. Między nimi wykonano ceramiczne pulpity. Powyżej
widnieje pas ceramicznej odsadzki. W części zachodniej w obrębie poddasza znajduje się
oryginalny otwór okienny zamknięty drewnianą okiennicą z zawiasami pasowymi, zamkniętą
od góry formą łuku. W części wschodniej widoczna jest attyka tarasu z krenelażem. Wątek
ceramiczny zaburzony, wielokrotnie naprawiany, również cegłą współczesną (fot. 22).
Elewacja północna analogiczna pod względem formy oraz materiałów (fot. 21).
Fundamenty obiektu znajdujące się poniżej istniejącego terenu wykonano z kamienia
polnego granitowego z przemurowaniami cegłą ceramiczną (?).
Ceramiczny strop nad przejazdem, a jednocześnie posadzka tarasu zamknięta została
betonową warstwą wyrównawczą, zabezpieczoną warstwą materiałów bitumicznych (fot.
26,27,28).
Posadzka przejazdu wykonana jest ze współczesnej kostki granitowej, częściowo z
wstawkami z betonu. Posadzka poddasza, pierwotnie prawdopodobnie ceramiczna, obecnie
wyłożona płytkami ceramicznymi na warstwie cementowej, współcześnie przykryta wykładziną
PCV.
W pomieszczeniach budynku bramnego ściany i sklepienie wykończone są cegłą
spoinowaną zaprawą wapienną. Powierzchnie ścian i stropów wielokrotnie pokrywane
wtórnymi zaprawami i nie historycznymi powłokami malarskimi (fot. 33,34).
W pomieszczeniach wentylacja odbywa się w sposób naturalny poprzez istniejące otwory
drzwiowe, okienne.
Ogrzewanie pomieszczeń w poziomie przyziemia odbywa się za pomocą nagrzewnic
elektrycznych, natomiast pomieszczeń biurowych na piętrze, za pomocą grzejników
elektrycznych akumulacyjnych.
W budynku wykonano instalację wodociągową. Ciepła woda użytkowa zasilana jest z
przepływowego podgrzewacza elektrycznego. Ścieki bytowe odprowadzone są do miejskiej
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzone z połaci dachowych za pomocą
rynsztoków i rur spustowych na teren.
W budynku wykonano instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, odgromową, instalacji
alarmowej i telefonicznej.
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4. Historia
Brama Żuławska to obiekt zbudowany w charakterystycznym, dla gdańskiego „złotego
wieku”, - stylu niderlandzkim. Budowla powstała w 1628 roku jako założenie militarne,
strażnica wschodnich obwarowań miasta. Autorem projektu był Jan Strakowski gdański
architekt wykształcony na wzorcowych obiektach tego czasu, praktykujący u takich wielkich
mistrzów niderlandzkich, jak Antoni van Obberghen, czy Wilhem van den Block. Kamienną
dekorację rzeźbiarską, elewacyjną wykonał Herman Kunst. O militarnym charakterze obiektu
może świadczyć nie tylko forma architektoniczna, czy też pierwotna funkcja, ale również
ikonografia ukazana w rzeźbie (ryc. 5,6,7,8). Najokazalej udekorowano elewację wschodnią w
części ściany kurtynowej, gdzie artysta umieścił herb Gdańska i dwie figury: Bellony i Diany,
czyli personifikacji Pokoju oraz Wojny. Typowym wyróżnikiem gdańskich obiektów
niderlandzkich była konstrukcja murowana z ceramiki zdobiona piaskowcem gotlandzkim i
elementami granitowymi. Hipotetyczny wygląd obiektu, na podstawie badań historycznych oraz
XVIII-wiecznej ryciny (ryc. 5) pokazują przedwojenne grafiki (ryc 6,7,8,9,10).
Historia bramy ściśle wiąże się z miejscem powstania, a właściwie ulicą będącą
przedłużeniem tzw. „ drogi królewskiej” prowadzącej z Gdańska w kierunku Żuław. Brama
stanowiła zamknięcie Długich Ogrodów - wiejskiego przedmieścia Gdańska. W dziejach
miasta teren ten nazywano różnie: „ogrody za wyspą -w domyśle Wyspą Spichrzów”, „przy
św. Barbarze”, „za Mostem Kogi”. Nazwa Długie Ogrody na dobre przyjęła się w II połowie
XVI wieku. Na historycznym planie „sztokholmskim” z około 1600 roku, wiejskie
przedmieścia wschodnie kończą się na charakterystycznych dla tego miejsca działkach
ogrodniczych (plan 1). Natomiast na planie z 1679 roku widoczne są już nowo powstałe
obwarowania miasta w stylu staroholenderskim z widocznymi wałami Lew i Wół, między
którymi wbudowano Bramę Żuławską (plan 2). Projekt obwarowań tej części miasta sporządził
niderlandzki fortyfikator - Cornelius van den Bosch. Architekt kierował się zasadami
reprezentowanej przez siebie sztuki militarnej i tworząc symetryczne, regularne wały oraz
obwarowania, poprzecinał podmiejskie osady, a także działki ogrodnicze. Tak właśnie
przekształcono Długie Ogrody, których większość znalazła się wewnątrz bezpiecznego kręgu
nowych wałów, część natomiast, odcięto od reszty bastionami i fosami z nową Bramą
Żuławską od wschodu, oraz groblami Angielską i Szkocką (dzisiaj ul. Sadowa) od północy i
południa. Historyczne plany z 1822 i 1880 roku powtarzają renesansową formę rzutu
omawianej budowli (plany 3,4). Istotne zmiany architektoniczne w obiekcie zaistniały około
1885 roku, kiedy zdecydowano o zasypaniu fosy, likwidacji kazamat, mostu zwodzonego i
odsłonięciu elewacji północnej oraz południowej niwelując wały ziemne. (ryc. 6,7,8,9,10). W
tym czasie udokumentowano jeden z większych remontów obiektu, a zmiany elewacyjne
widoczne są na przedwojennych fotografiach (fot. 11,12,14,15). Podjęto wówczas prace
zmierzające do usunięcia zawilgocenia murów oraz naprawy lica ceramiki przysypanej
wcześniej wałami ziemnymi. Naprawy polegały na skuciu wierzchniej warstwy renesansowej
ceramiki i opłaszczowaniu znacznych partii elewacji cegłą XIX-wieczną, klinkierową. Kolejny
remont, a właściwie naprawy związane z ustabilizowaniem (albo raczej ukryciem) problemu
ciągłego zawilgacania murów zrealizowano tuż przed II Wojną Światową, w 1933 roku. Prace
polegały głównie na przemurowaniach elewacji, opłaszczowaniu znacznych fragmentów muru
i naprawach w obrębie tarasu oraz ściany kurtynowej (fot. 13,16). Podczas remontu
zdemontowano rzeźby Bellony oraz Diany. Do dziś obiekty nie wróciły na swoje miejsce (fot.
22,23). Ostatnie tygodnie wojny okazały się czasem zniszczeń nie tylko dla śródmieścia,
Długich Ogrodów, ale również omawianego, świeżo wyremontowanego obiektu (fot. 17).
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Prace powojenne ograniczały się do kosmetyki elewacji i zmiany funkcji na pracownię
konserwacji archeologicznego drewna oraz metalu. Z informacji uzyskanych od konserwatora
dzieł sztuki Pana Wacława Rasnowskiego, w latach 70-tych XX wieku wykonano jedne z
pierwszych zabiegów polegających na strukturalnym wzmocnieniu elementów kamiennych
wykonanych z piaskowca gotlandzkiego nowatorskim i mało znanym wówczas preparatem
krzemoorganicznym Steinfestiger. Stan zachowania kamieniarki dziś, wskazuje na trafność
zabiegu oraz materiału. Fotografie z lat 90-tych XX wieku dokumentują prace typu
zachowawczego (fot. 18). Większy, etapowy remont bramy został zrealizowany w 2002 przez
firmę Państwa Zakrzewskich PROLITHOS.

5.

Dane o materiałach

5.1.Ceramika
Do wzniesienia Bramy Żuławskiej użyto cegieł wykonanych ze złej jakości gliny
morenowej, zwałowej pochodzenia polodowcowego. Taka glina charakteryzuje się niejednolitą
i niejednorodną strukturą. Jest zapiaszczona i chuda, a tłuste oczka ułożone są naprzemiennie z
okruchami skalnymi. Różna rozszerzalność termiczna składników gliny podczas suszenia i
wypału prowadzi do powstawania mikropęknięć, a co za tym idzie obniża trwałość wyrobu.
Znajdujące się w jej masie grudki margla, a więc szkodliwe związki węglanu wapnia,
dochodzące w badanych cegłach do średnicy 1 cm, niebezpieczne są już w wielkości 1 – 2 mm.
Prócz skupisk margla w cegłach zauważono ślady pirytu – siarczku żelaza. Podczas wypału tak
zanieczyszczonej gliny, węglan wapnia ulega przemianie w tlenek wapnia, inaczej wapno
palone. Natomiast siarczek wapnia częściowo ulatnia się uwalniając znaczne ilości dwutlenku
siarki. Powstają różne związki siarki, które w połączeniu z marglem tworzą siarczan wapnia,
czyli gips. Przereagowanie margla z pirytem powoduje zasiarczenie cegieł znajdujących się
jeszcze w cegielni. Cegła złej jakości wmurowana w obiekt ulega dalszym zniszczeniom pod
wpływem atmosfery. Zawarte w cegłach okruchy wapna palonego, w styczności z wilgocią, są
gaszone w murze, co powoduje pękanie i destrukcję granularną materiału. Cegły pierwotne
wymurowano w wątku krzyżowym.
Obecny stan muru wskazuje na liczne przeróbki i remonty. Użyta do napraw cegła
późniejsza (prawdopodobnie z roku 1885) oraz współczesna, maszynowa to materiały znacznie
lepszej jakości, choć o parametrach fizyko-chemicznych i wizualnych znacznie różniąca się od
oryginalnej.
Podczas remontu zaistniałego w II połowie XIX wieku zastosowano cegły ceramiczne,
pełne, maszynowo formowane, klinkierowe, ciemno-czerwone. Wątek nieregularny, zaburzony
poprzez liczne naprawy. Średnie wymiary ceramiki to 25,5 cm x 12 cm x 6,5 cm (fot. 21, 22,
31) Wnętrza obiektu, ściany i sklepienia wymurowano z cegły ceramicznej czerwonej, o tych
samych wymiarach, jak elewacyjna (fot. 33,34). Duże partie ścian pokryto wtórnie farbami i
zaprawami.
Do powojennych napraw i zabezpieczeń zastosowano cegłę pełną, jasnoczerwoną,
porowatą o wymiarach 25 cm x 12 cm x 7 cm. Wątek połączono z oryginalną cegłą
rozbiórkową.
Do współczesnych przemurowań i rekonstrukcji użyto cegieł pełnych, ceramicznych,
maszynowych, o barwie jasno-czerwonej i średnich wymiarach: 24 cm x 12 cm x 6,5 cm. Tego
typu materiał zastosowano np.; do wymurowania części attyki tarasu (fot. 29).
Współczesne elementy ceramiczne to nowe pokrycie połaci dachu – dachówka typu
„holenderka”
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5.2. Spoina i zaprawa.
Zaprawa pierwotna, znajdująca się w murze oraz w spoinach znajduje się w formie
szczątkowej z powodu napraw i przemurowań wykonanych na przestrzeni dziejów. Badając
obiekty z podobnego okresu historycznego, np. nieco później wybudowaną Małą Zbrojownię
autorstwa Jerzego Strakowskiego, syna Jana, można domniemywać, że zaprawa pierwotna
zbudowana była ze spoiwa wapiennego, w skład którego wchodziło dobrej jakości wapno,
długo dołowane, zmieszane z drobnym kruszywem kwarcowym, prawdopodobnie pochodzenia
rzecznego, jako wypełniaczem. Zaprawy z tego okresu charakteryzowały się bardzo dobrą
plastycznością, dobrym obtoczeniem ziaren kwarcu spoiwem, co klasyfikuje masę jako typ
bazalny.
Zaprawa XIX-wieczna, wapienna, zachowana głównie wewnątrz bramy i wyłaniająca
się spod powłok późniejszych farb ma barwę jasnokremową, ziarno dobrze obtoczone wapnem,
materiał jest dobrze wymieszany, kruchy, brak widocznych grudek wapna. Średnia szerokość
spoiny to około 15 mm. Jest źle zachowana, jej powierzchnia zatarta i złuszczona. Typ zaprawy
bazalny z wypełniaczem barwnym, rzecznym psefitowym. Gwałtownie reaguje na kwas.
Zaprawa wapienna powojenna spajająca fragmenty naprawiane to zaprawa wapiennocementowa, dobrze wymieszana, równo i średniouziarniona. Barwa jasnoszara. Słabo reaguje
na kwas. Średnia szerokość spoiny to około12 mm.
Zaprawa współczesna zastosowana do rekonstrukcji i napraw w ostatnich latach to
masa wapienna, prawdopodobnie przygotowana fabrycznie, reaguje z kwasem, średnio,
równoziarnista, dobrze wymieszana, napowietrzona, jasno-szara. Szerokość spoiny to średnio
12 mm.
5.3.Kamień.
Dekoracja kamienna elewacji składa się głównie z reprezentacyjnych elementów
elewacji wschodniej i ściany kurtynowej: herbu Gdańska, nisz przystosowanych do
nieistniejących rzeźb, klińców portalowych, obramień okiennych, belek, antykizujących
medalionów z męskimi popiersiami, boni na krawędziach obiektu w części wschodniej,
gzymsów, fryzów i ozdobnego szczytu zachodniego. Na kostkach nad fryzem elewacji
wschodniej wykuto datę powstania obiektu – 1628. Na historycznej, przedwojennej fotografii
wykonanej przed 1933 rokiem widoczny jest kamienny orzeł między kostkami z datą.
Współcześnie miejsce to wypełniono cegłami i kamiennym elementem (fot. ). Na belkowaniu
zwieńczenia zachodniego widoczna jest data renowacji obiektu – 1885.
Materiałem pierwotnym jest bardzo popularny w XVII –wiecznej Polsce północnej
piaskowiec gotlandzki transportowany ze szwedzkiej wyspy Gotland. W obiekcie zachował się
głównie w dekoracji na ścianie kurtynowej (fot. 24,25) i kostkach z datą powstania oraz jako
relikt we wnętrzu przejazdu na ścianie południowej (fot. 32). Materiał ten jest bardzo
nieodporny na czynniki zewnętrzne, gdyż zbudowany z minerałów ilastych narażony jest na
ciągłą pracę struktury podczas zmian wilgotnościowo-temperaturowych. Jest mało wytrzymały
pod względem mechanicznym i z powodu drobnoporowatej struktury, charakteryzuje się
znaczną nasiąkliwością Praktycznie bez zabezpieczenia nie powinien być stosowany do
ekspozycji zewnętrznej. Swoją barwę zawdzięcza szaro-zielonemu minerałowi - glaukonitowi.
Część kamieniarki, która uległa znacznym zniszczeniom wymieniono prawdopodobnie
podczas remontu w 1885 roku. Użyto kamienia twardszego i odporniejszego. Z badań wynika,
że jest to piaskowiec drobnoziarnisty, równoziarnisty, subarkozowy koloru jasno-kremowego.
Na obiekcie występuje w większości na elewacji zachodniej, partii szczytu i częściowo portali,
a także na elewacji wschodniej w boniowaniu i częściowo klińcach portali.
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Podczas powojennych napraw użyto wstawek i fleków kamiennych z piaskowca
średnioziarnistego o barwie szaro-kremowej. Rekonstrukcje z wykorzystaniem tego materiału
wykonano w części przyziemia budynku – elewacje wschodnia i zachodnia.
Do dekoracji części otworów bramnych, portali zastosowano oryginalne, granitowe
ciosy barwy szarej i czerwonawej. Są to ociosane głazy prawdopodobnie kamienia polnego
pochodzącego ze złóż morenowych, polodowcowych, skały magmowe, nienasiąkliwe, zbite i z
reguły bardzo wytrzymałe na niekorzystne warunki atmosferyczne, zewnętrzne. Należą do
podgrupy skał wylewnych. Składają się z trzech głównych minerałów: kwarcu, skaleni i miki
oraz minerałów akcesorycznych, które odpowiadają za, między innymi, barwę kamienia.
5.4.Tynki.
Zaprawa historyczna (tynk) z wtórnymi warstwami znajdująca się na sklepieniach
przejazdu bramnego to bardzo osłabiona zaprawa wapienna, koloru kremowego, ziarno dobrze
obtoczone wapnem, materiał dobrze wymieszany, kruchy, brak widocznych grudek wapna.
Zdecydowanie reaguje na kwas. Historyczna masa grubości około 10 mm została uszczelniona
niedyfuzyjnymi warstwami współczesnymi.
Zaprawa współczesna znajdujący się na wewnętrznej ścianie attyki tarasu to zaprawa
wapienno-cementowa, szara, obecnie mocno przybrudzona i osłabiona, średnio i
gruboziarnista. Słabo reaguje na kwas.
5.5.Beton
Zastosowany jako: zwieńczenie nakryw krenelażu i pulpitów przypór, warstwa
wyrównawcza wykonana na stropie nad przyziemiem i stopu nad piętrem.
Beton jest kompozytem zaprawy cementowej (cement + piasek + woda), kruszywa
(żwir lub tłuczeń kamienny) i innych dodatków uszlachetniających parametry techniczne.
Cement jest spoiwem hydraulicznym (wiązanie i twardnienie zachodzi w wyniku reakcji
chemicznych zarówno w powietrzu jak i pod wodą). Otrzymuje się przez obróbkę termiczną
surowców mineralnych (wapieni i glinokrzemianów), w wyniku czego otrzymuje się klinkier
cementowy, który następnie jest mieszany z siarczanem wapnia i innymi dodatkami. Beton jest
materiałem kruchym o dużej wytrzymałości na ściskanie. Trwałość betonu uzależniona jest od
wielu czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. W optymalnych warunkach
powietrzno-suchych wynosi kilkaset lat. Jednakże wpływ warunków zewnętrznych jak woda i
związki chemiczne zawarte w atmosferze oraz gruncie powodują występowanie procesów
degradacyjnych mających wpływ na właściwości fizyczne i mechaniczne betonu (korozja
chemiczna, mrozowa itp.)
5.6.Lastryko
Zastosowane do wykonania żygaczy. Lastriko (również lastryko, lastrico, terazzo) – to
zaprawa mineralna, składająca się z zaczynu cementowego, mączki i grysu marmurowego, z
dodatkiem lub bez pigmentów. Po związaniu, zaprawę można szlifować i polerować. Chętnie
stosowana jest jako ozdobna posadzka, okładzina schodów, parapetów i odlewów z form na
początku wieku XX i w okresie międzywojennym. Elementy przedproża wykonano po wojnie
w formie odlewów lub zatartej na gładko zaprawy bez dodatku pigmentów. W masie
odlewniczej prócz widocznych kryształów białego kruszywa marmurowego występuje
pokruszona ceramika w kolorze żółtym. Zaprawa charakteryzuje się małą nasiąkliwością,
dużym skurczem, niską dyfuzyjnością.
5.7.Metal.
Portale zamknięte są obitymi blachą z kutymi, żelaznymi elementami,
jednoskrzydłowymi, historycznymi bramami. Pokryte są grubą powłoką brunatnej farby
olejnej. W portalu przejściowym południowym w elewacji wschodniej widoczna jest
zabytkowa, kuta krata. Brak oryginalnej bramy spuszczanej, zamykającej przejazd i most
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zwodzony. Po elementach pozostały nieliczne relikty. Na uwagę zwracają historyczne okucia
okiennic części poddasza.
Do elementów metalowych należy zaliczyć współczesne stalowe schody wewnętrzne.
5.8.Drewno.
Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna sosnowego to, konstrukcja dachowa
więźby. Do elementów budowlanych wykończeniowych zaliczyć należy wrota, stolarkę
okienna, okiennice deskowanie połaci dachowej, podłogi, schody.
Konstrukcja więźby dachowej całości wykonano z drewna sosnowego Pierwotnie
wbudowane drewno było ciosane ręcznie, natomiast wymieniane elementy konstrukcyjne w
okresie późniejszym, współcześnie, pochodzą już z tarcia mechanicznego.
Drewno sosnowe, które jest najbardziej popularne do wznoszenia konstrukcji
budowlanych na terenie Pomorza i Żuław posiada stałą gęstość około 15kN/m3, jednakże
ciężar objętościowy ulega wahaniom pod wpływem zmiennej wilgotności. Drewno odznacza
się bardzo korzystnymi cechami wytrzymałościowymi, a stosunek dopuszczalnych naprężeń
do ciężaru właściwego jest korzystniejszy niż dla stali. Do podstawowych zalet drewna jako
budulca należy zaliczyć szybkość wykonania i montażu nawet w warunkach obniżonych
temperatur, lekkość i prostota prefabrykacji oraz wystarczająca trwałość przy zapewnieniu
odpowiednich ustabilizowanych warunków mikroklimatycznych. Drewno pozyskane z
jesiennego wyrębu nie wymaga długiego okresu suszenia, a w stanie powietrzno-suchym nie
zmienia kształtu. Minimalny skurcz drewna wzdłuż włókien zapewnia stateczność konstrukcji,
natomiast skurcz w kierunku promienistym i stycznym do włókien wymaga stosowania
systemów konstrukcyjnych oraz złącz i styków, uwzględniających zjawisko kurczenia się
drewna.
Wrota w portalach wykonano z drewna dębowego. Drewno dębowe (Quercus
pedunculata), jest twarde o dużej trwałości (trwałość drewna wbudowanego w konstrukcję przy
zabezpieczeniu szybkiego odparowania wody opadowej szacuje się na 700lat.), ma dużą
wytrzymałość na ściskanie i ścieranie, lecz niewielką wytrzymałość na zginanie, stąd
zastosowanie do wykonania słupów konstrukcji szkieletowej było optymalne. Występujące w
drewnie garbniki zwiększają w stosunku do innych gatunków drewna, odporność na działanie
grzybów, a z uwagi na swoją budowę, dębiny się nie impregnuje. W drewnie konstrukcyjnym
należy wyeliminować biel (bardzo wąski), który jest podatny na porażenie przez owadyksylofagi. Sortymenty dębowe łatwo ulegają pękaniu i paczeniu, dlatego też materiał przed
wbudowaniem należy wysuszyć do wilgotności względnej: powietrzno suchej (Ww=18÷22%).
Ciężar objętościowy drewna w stanie powietrzno-suchym wynosi 7,6KN/m3. Najlepsze
właściwości techniczne ma drewno z drzew ściętych w wieku około 180lat.

6.

Stan zachowania i przyczyny zniszczeń

Powierzchnia terenu wokół budynku płaska wzniesiona od 2.3 do 3.1 m n.pm. W
przeprowadzonych badaniach geotechnicznych podłoża stwierdzono występowanie gruntów
czwartorzędowych holoceńskich reprezentowanych prze tory, namuły gliniasty, piaski drobne,
pisaki średnie. Wodę gruntowo zlokalizowano w nawierconych otworach na głębokości 0.3 m
n.p.m to jest do 2,0 do 2,8 m poniżej poziomu terenu. Bezpośrednio pod budynkiem zalegają
nasypy niekontrolowane składające się piasków drobnych próchniczych, piasków średnich,
tłuczni i gruzu o miąższości warstwy od 2.2 do 3,8 m. Poniżej zalegają torfy o miąższości
około 1m.
Fundamenty obiektu wykonane z otoczaków granitowych (?).Stan techniczny
posadowienia obiektu nie budzi zastrzeżeń. W partii cokołowej występują drobne spękania
murów i znaczne wykruszenia cegieł (fot. 31). Spękania muru występują również na ścianie
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kurtynowej, wschodniej oraz przymurowanej wtórnie elewacji wschodniej na wysokości attyki.
Wtórnie wymurowane ścianki attyki są zdezintegrowane, materiał ceglany wykruszony (fot.
29). Uszkodzenia ścianki attykowej spowodowane są zaleganiem wody na izolacji poziomej
wykonanej w czwartej warstwie od góry z papy asfaltowej. Wodą w okresach obniżonych
temperatur zamarza zwiększając swoją objętości, co powoduje rozsadzanie korony muru.
Przyczyną pozostałych spękań jest nierównomierne osiadanie gruntu a także skurcz materiału
wywołany zmienną wilgotnością.
Ubytki muru opłaszczowania w przyziemia na elewacji północnej i odspajanie się cegieł
z ceramicznego pulpitu opłaszowania spowodowane są korozją mrozową. Wody opadowe w
pustych przestrzeniach muru zwiększając swoją objętość spowodowały rozsadzanie się muru.
Dalszą destrukcję wywołują opady deszczu zawierające w swoim składzie zanieczyszczenia,
które wchodząc w reakcję chemiczną z wodorotlenkiem wapna znajdującym się w zaprawie,
powoduje wyługowanie i w konsekwencji utratę właściwości spajających zaprawę.
Mury przyziemia znajdują się w stanie mokrym a stan nasycenia wodą mierzony
metodą suszarkowo-wagową wynosi 15-18%
Zawilgocenie murów i sklepień ceramicznych nastąpiło z trzech powodów: głównym
powodem jest podciąganie wody gruntowej przez kapilary w cegłach. Ogromne znaczenie dla
destrukcji zabytku miało wieloletnie eksploatowanie obiektu przysypanego wałami ziemnymi
w części południowej i północnej oraz bezpośrednie sąsiedztwo fosy wypełnionej wodą.
Zazwyczaj przy wałach ziemnych, które z racji swojego ciężaru powodują duży nacisk na
grunt, tworzą się zastoiska wody podskórnej. Zjawisko to może powodować ciągłe
zawilgocenie terenu i wzmożone podciąganie kapilarne przez materiał porowaty. Znaczny
wpływ na zwilgocenie murów poprzez podciąganie kapilarne, na poziom gruntu który obecnie
znajduje się powyżej kamiennego muru fundamentowego. Obecny poziom terenu znajduje się
około 15 cm powyżej poziomu posadzki przyziemia.
Kolejną przyczyną podwyższonej wilgotności jest kondensacja pary wodnej, a także
przenikanie wody opadowej poprzez dach i sklepienie w miejscu istnienia tarasu.
Woda znajdująca się w murze transportuje w swoim składzie m.in. sole mineralne
pochodzące częściowo z gruntu, oraz częściowo wyługowane z materiałów budowlanych
(cegła, zaprawy). Podczas odparowywania wody z muru sole krystalizują w
przypowierzchniowych porach materiału i na jego powierzchni. Wywołują nie tylko
powstawanie wykwitów soli, ale również niszczenie struktury cegieł oraz kamieni. Powodują
ich rozsadzanie, pudrowanie i osypywanie się. Przy braku skutecznej wentylacji zwiększają
znacznie wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Zawartość wody w powietrzu wynosiła w
trakcie oględzin 8,9g na każdy kilogram powietrza, co odpowiada wilgotności względnej
77,5%.
Wilgoć i sole mineralne są głównym czynnikiem sprzyjającym korozji materiałów
budowlanych. Tego rodzaju zmiany powodują powstawanie naprężeń, tworzenie się rys i
spękań, a w konsekwencji osłabienie odporności korozyjnej materiału na działanie innych
czynników agresywnych (gazy, mróz). Dezintegrację spowodowała korozja chemiczna
zasolonego materiału porowatego podczas procesu krystalizacji i hydratacji soli w porach
przypowierzchniowych, a dopełniła korozja, mrozowa, nasiąkniętych wodą cegieł, na skutek
rozsadzania ich struktury podczas obniżonej temperatury. Przy spadku temperatury otoczenia
do -4°C, 60% wody zawartej w kapilarach zmienia swój stan skupienia, a przy temperaturze 12% zamarza 80% wody. Woda zamarzając zwiększa swoją objętość o około 9%.
Podczas odparowywania wody z muru sole krystalizują na powierzchni lub np.: pod
szczelnymi zaprawami wtórnymi, czy fałszywą patyną, powodując dezintegrację granularną
materiałów. Kryształy soli są silnie higroskopijne, więc zwiększają zawilgocenie murów.
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Szkodliwość poszczególnych soli mineralnych występujących w elementach budowlanych
polega na :
sole z grupy azotanów posiadają dużą higroskopijność, lecz powodują niewielkie
zniszczenia mechaniczne,
- siarczany nie są higroskopijne lecz powodują znaczne zniszczenia mechaniczne w
murze.
Całkowite usunięcie z budynku szkodliwych soli jest praktycznie niemożliwe, więc
prace renowacyjne należy skupić na pozbawieniu możliwości przenikania wody przez mur oraz
ograniczaniu skutków krystalizacji soli.
Analiza chemiczna próbek muru wykazała zawartość jonów chlorkowych i
azotanowych w stopniu średnim oraz siarczanów w stopniu niskim (wg instrukcji WTA nr 2-904/D - Niemieckiej Naukowo-Technicznej Grupy Roboczej Ochrony Zabytków i Renowacji
Starego Budownictwa).
Na elewacjach budynku występują uszkodzenia mechaniczne głębokości kilku
centymetrów (postrzały), które powstały podczas działań wojennych. Uszkodzenia występują
głownie na elewacji południowej .
Taras nad pomieszczeniami bramnymi przez lata był nieszczelny, a jednocześnie
uniemożliwiał swobodną dyfuzję pary wodnej przenikającej przez mury. W warstwie
wyrównawczej przykrywającej izolację wodochronną oraz termiczną nie wykonano szczelin
przeciwskurczowych, co spowodowało spękania w miejscach najsłabszych (łączeniach
poszczególnych działek roboczych). Ułożenie powłoki bitumicznej na zawilgoconej warstwie
wyrównawczej spowodowało złuszczenie powłoki.
Współczesna posadzka piętra użytkowego wykonana jest w formie wylewki
cementowej i wykładziny PCV. Taka szczelna warstwa posadzkowa skutecznie uniemożliwia
odparowanie wody z murów oraz sklepień przejazdu zwiększając tym samym zawilgocenie
obiektu. W trakcie sporządzania opracowania stan techniczny posadzki nie został rozpoznany z
uwagi na szczelne ułożenie wykładziny oraz ustawienie na niej mebli. Jednakże ze względów
historycznych, a także fizyki budowli zaleca się wykonać posadzkę w układzie pierwotnym tj.
z cegły ceramicznej układanej na podsypce piaskowej lub lekkiej zaprawie na spoiwie z tufów
wulkanicznych.
Duży wpływ na brak dyfuzyjności muru pierwotnego spowodowały liczne,
niewłaściwie wykonane remonty – uszczelnienie muru poprzez dwustronne opłaszczowanie
cegłą klinkierową i mocną spoiną mineralną, wielowarstwowe malowanie ścian (fot. 33) oraz
oryginalnych fragmentów elewacji (ściana kurtynowa) nisko dyfuzyjnymi farbami (fot. 30), a
także powłokami szczelnych tynków (fot. 34,35). Wewnętrzne partie attyki zamknięto szczelną
zaprawą cementowo-wapienną. Stąd złuszczenia powłok i odpadanie całych połaci zapraw
(fot. 26,27,28).
Na powierzchni ścian, deskowaniu połaci dachowej oraz wyposażenia pomieszczeń
przy wysokiej wilgotności powietrza i podłoża rozwinęły się grzyby rozkładu pleśniowego.
Bezpośrednią przyczyną rozwoju grzybów pleśniowych z klasy sprzęźniaków „Zygomycetes” i
grzybów niedoskonałych „Deuteromycetes” była nieskuteczna wymiana powietrza wewnątrz
pomieszczeń, przy podwyższonej wilgotności powietrza i wysokim stopniu nasycenia murów
wodą kapilarną oraz sorpcyjną.
W wyniku bardzo wilgotnego podłoża, oraz przy dostępie światła zewnętrznego, na
sklepieniu i zadaszeniu ścianki attykowej wystąpiło trawiasto-zielone zabarwienie będące
wynikiem rozwoju zielenic, glonów i porostów.
Występowanie grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych jest
zjawiskiem normalnym i nie powinno budzić niepokoju, ponieważ zarodniki konidialne
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znajdują się w całym otoczeniu, a ze względu na swoją wielkość (kilka mikrometrów), są
przenoszone przez prądy powietrzne. Ważne jest określenie ilości tych drobnoustrojów w celu
stwierdzenia, czy wykazany skład ilościowy i jakościowy jest zjawiskiem normalnym czy też
występuje nadmierny rozwój grzybów, a następnie przeciwdziałanie ich rozwojowi.

7. Identyfikacja wykrytych organizmów
7.1. Grzyby pleśniowe
Grzyby strzępkowe (pleśniowe), jako organizmy tlenowe rozwijają się jedynie na
powierzchni materiałów organicznych lub nieorganicznych, pod warunkiem znacznej
wilgotności podłoża i ograniczonej ilości światła słonecznego. Strzępki grzybni mogą wrosnąć
w podłoże na głębokość 0,5÷1mm, w związku, z czym przy likwidacji grzybni grzybów
strzępkowych nie zachodzi konieczność usuwania tynków, a jedynie zmycie powierzchni i
zapewnienie warunków uniemożliwiających ich dalszy rozwój. Z chwilą przeschnięcia podłoża
grzyby pleśniowe zamierają (stan anabiozy). Intensywny ruch powietrza jest zabójczy,
ponieważ z jednej strony utrudnia lub wręcz uniemożliwia zagnieżdżanie zarodników na
powierzchni, z drugiej strony osusza podłoże.
Do sprzyjających warunków dla rozwoju grzybów strzępkowych należy zaliczyć:
- wilgotność podłoża odpowiadająca aktywności wody (aw) w granicach 0,8÷0,99, przy
czym wilgotność względna powietrza winna być >70%
- temperatura otoczenia ok. 20°C, lecz rozwijają się w temperaturze od -10 do +55°C,
- środowisko lekko kwaśne o pH 3,0-5,5, ale możliwe jest występowanie przy pH 13,0
- dostęp powietrza, przy ograniczonej cyrkulacji (powietrze stojące),
- ograniczony dostęp światła naturalnego.
Pożywkę dla tych grzybów stanowią wszelkiego rodzaju materiały pochodzenia
organicznego występujące w minimalnych ilościach, jak np. powłoki malarskie. Źródłem
pokarmu może być również pył pochodzenia organicznego (kurz) znajdujący się w powietrzu.
Przemiana materii przez grzyby strzępkowe jest bardzo intensywna. Masa grzybni w
sprzyjających warunkach rozwoju w ciągu 24 godzin może zwiększyć się 9-krotnie.
Wytwarzają bardzo zróżnicowane produkty przemiany materii, w tym także związki o
działaniu antybiotycznym, ale i toksycznym dla organizmów żywych.
W porównaniu z grzybami domowymi ich szkodliwość dla materiałów budowlanych jest
minimalna, chociaż w określonych warunkach mogą być głównym czynnikiem niszczącym.
Destrukcyjny wpływ na materiały budowlane objawia się korozją chemiczną na skutek reakcji
kwasów organicznych wytworzonych przez komórki grzybów strzępkowych. Negatywną cechą
jest także obniżenie estetyki wnętrz.
Szkodliwy wpływ grzybów domowych i strzępkowych na zdrowie ludzkie.
W zagrzybionych pomieszczeniach występuje zwiększona zawartość wilgoci i dwutlenku
węgla w powietrzu (grzyb pochłaniając z powietrza tlen, potrzebny do procesów życiowych,
wydziela dwutlenek węgla i wodę), oraz cuchnący odór z rozkładającego się grzyba.
Wydzielane przez grzyby kwasy organiczne, lotne substancje toksyczne oraz milionowe ilości
zarodników wytwarzanych przez grzyby w okresie owocowania, powodują silne skażenie
powietrza. Przykre zapachy wpływają na drogi oddechowe, drażniąc narządy powonienia,
powodują złe samopoczucie, bóle głowy, senność, nudności itp. Stałe przebywanie w
pomieszczeniach zagrzybionych może spowodować ogólne podrażnienie nerwowe, anemię,
duszności, astmę, oraz zaburzenia przewodu pokarmowego. Zarodniki grzybów domowych
należą do silnych alergenów, stanowiąc zagrożenie dla osób z nadwrażliwością i wywołując u
nich odczyny uczuleniowe.
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Grzyby strzępkowe stanowią jedno z największych źródeł skażenia powietrza i mogą być
przyczyną wielu zmian chorobowych, szczególnie układu oddechowego, a rozwijając się na
dużych płaszczyznach mogą obniżać zdrowotność pomieszczeń poprzez:
- pobieranie tlenu,
- wydzielanie dwutlenku węgla, i kwasów organicznych,
- wydzielanie przykrego zapachu,
- wysiewanie znacznych ilości zarodników.
Mykotoksyny, czyli metabolity grzybów pleśni szczególnie z podgromady Ascomycetes,
Deuteromycetes i Zygomycetes mogą powodować różnego rodzaju schorzenia aż do
powstawania zmian nowotworowych. Źródłem kontaktu człowieka z mykotoksynami jest
zarażone powietrze wysiewanymi zarodnikami grzybów strzępkowych.
Opinia na temat szkodliwości nie może być jednoznacznie rozstrzygająca, ponieważ
wrażliwość i podatność na zachorowanie może być odmienna u różnych osób.
7.2. Glony
W wyniku bardzo wilgotnego podłoża, oraz przy dostępie światła zewnętrznego, na
sklepieniu i zadaszeniu ścianki attykowej (części ceramicznej oraz kamiennej ) od strony
północnej i wschodniej wystąpiło trawiasto-zielone zabarwienie będące wynikiem rozwoju
„zielenic” (Chlorophyceae). Zielenice są rodzajem glonów (algae) i rozwijają się jako aerofity,
czyli w powietrzu w warunkach bardzo wilgotnych, tam gdzie jest dostęp światła i związków
organicznych. Są glonami samożywnymi, które przyswajając na drodze fotosyntezy dwutlenek
węgla z powietrza wytwarzają skrobię.
Skrobia ulegając rozkładowi wytwarza kwasy organiczne, które rozpuszczają węglan
wapnia (CaCO3 )zawarty w zaprawie oraz cegłach.
Szkodliwość dla elementów ceramicznych jest minimalna i polega na możliwości
przetrzymywania wody opadowej w strukturze plechy zielenic i w konsekwencji wyługowanie
soli mineralnych zawartych w ceramice oraz zaprawie.
Glony tworzą warstwę humusu, na której mogą się rozwijać rośliny nasienne.
W budownictwie zauważane są jako czynnik pogarszający estetykę, barwiąc na zielono
powierzchnię materiałów. Zwalczanie glonów odbywa się przy użyciu środków biobójczych.
7.3. Porosty
Rozwinęły się na płaskiej powierzchni kamiennej muru attykowego od strony
wschodniej. Są dalszym następstwem rozwoju glonów. Porosty (Lichenes), zaliczane do roślin
plechowatych są organizmami symbiotycznymi zbudowanymi z komórek glonów (głównie
zielenice) i grzybów klasy workowców. Grzyby pobierają od glonów węglowodany
produkowane przez niego w procesie fotosyntezy, glony natomiast odizolowane od otoczenia
pobierają od grzyba wodę z solami mineralnymi. Są samowystarczalne i mogą egzystować w
warunkach, których żaden z jego komponentów nie mógłby samodzielnie egzystować. Są
odporne na zmienne temperatury i wytrzymują brak wilgoci. Na obiektach budowlanych
występują głównie porosty skorupiaste i blaszkowate. Najczęściej mają postać płaskich narośli
o różnorodnym zabarwieniu. Są na ogół ściśle związane z podłożem za pomocą chwytników
lub przywierają siłami fizycznymi adhezji i podciśnienia. W miejscach bezpośredniego styku
plechy porostu z podłożem następuje powolne działanie korodujące zachodzące zazwyczaj na
zewnętrznych powierzchniach materiałów. Mechanizm niszczenia jest dwojaki. Z jednej strony
na skutek zmiennych stanów zawilgocenia i przesychania, powierzchnia ulega rozkruszeniu
(wietrzenie materiałów). Z drugiej strony porosty w procesie przemiany materii wytwarzają
liczne kwasy organiczne, które powodują korozję biochemiczną. Rozmiar tych procesów
ogranicza się do zewnętrznych warstw materiału i wywiera nikły wpływ na jego właściwości.
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Najpoważniejszym skutkiem porażenia są wartości estetyczne, nie przewidziane przez
projektanta.
7.4. Mchy
(Musci) porastające ściany, są dalszym stadium rozwoju świata roślinnego na elementach
budowlanych po glonach i porostach. Są to drobne rośliny zarodnikowe nie mające korzeni,
lecz chwytniki. Tworzą gęste darnie powodujące jak u porostów zatrzymywanie wody. Mchy
rozwijają się na silnie wilgotnej glebie organicznej lub nieorganicznej. Do ich rozwoju
wystarczą niewielki ilości gleby nawiane na poziome lub ukośne powierzchnie obiektów
budowlanych Mchy rozwijają się za pomocą zarodników powstających w wyniku
skomplikowanych procesów rozrodczych. Działanie korozyjne wywołane przez mchy polega
głównie na penetracji podłoża przez mikroskopijne chwytniki na zasadzie mechanicznego
przerastania. Ewentualny wpływ biochemiczny metabolitów mchów jest wątpliwy[11].
Rozwój porostów i mchów na obiekcie jest niepożądany. Istniejące rośliny należy usuwać
mechanicznie. Zabezpieczeniem obiektu przed dalszym porastaniem może być pokrycie
powierzchni murów farbami silikonowymi i środkami biochronnymi.

8. Założenia konserwatorskie
Brama Żuławska to bardzo cenny obiekt zabytkowy w istotny sposób wpływający na
historię i kulturę regionu. Wraz z innymi, podobnymi obiektami miasta podkreśla
charakterystyczne cechy budownictwa obronnego wieków nowożytnych. W obrębie murów
tejże budowli zapisano historyczną tradycję lokalizacji. Pierwotne założenie pochodzące z
1626 roku niestety nie przetrwało do naszych czasów w formie zaproponowanej w projekcie
Jana Strakowskiego. Obiekt został przebudowany, a istotne zmiany pojawiły się na elewacjach
południowej, północnej oraz w strefie poziomu gruntu. Obiekt w znacznej części został
pozbawiony lica zabytkowej, renesansowej ceramiki i pokryty nową cegłą maszynową
pochodzącą z II połowy XIX wieku. Istnieją ryciny oraz rysunkowe rekonstrukcje wyglądu
obiektu sprzed XIX-wiecznych zmian, które pomagają zrozumieć wielkość założenia i jego
istotną, dla wschodniej części miasta, funkcję. Założono, iż budowla, poprzez swoją prostą i
mocną formę, ma wskazywać na militarną potęgę oraz bogactwo renesansowego Gdańska.
Zmiany polityki gospodarczej miasta w końcu XIX wieku spowodowały bezpowrotne
unicestwienie bastionów oraz murów obronnych założenia stanowiącego integralną część z
przejazdową bramą zabezpieczającą wschodni wjazd do grodu nad Motławą. Ciągłe problemy
z wilgotnością w obrębie obiektu oraz niestabilność gruntu przyczyniły się do wielu remontów,
które, z perspektywy czasu, nie zawsze kończyły się sukcesem. Działania wojenne
spowodowały nieznaczne uszkodzenia. W okresie II połowy XX wieku zadbano o profilaktykę
oraz konserwację elewacji, zapominając o dbałości i prawidłowej opiece elementów
wewnętrznych. Obecny remont ma na celu ustabilizowanie destrukcji murów, rozwiązanie
problemu nadmiernego zawilgocenia i zasolenia w obiekcie, usunięcie współczesnych,
szkodliwych nawarstwień występujących na elewacjach, ścianach, sklepieniach oraz
prawidłowe zaaranżowanie wnętrza bramy. Główne problemy techniczne w obiekcie to
rozwiązania dotyczące zabezpieczenia wodochronnego, czyli zastosowanie skutecznej izolacji
dla budynku, odcięcie od źródła zawilgacania, a co za tym idzie przyczyn zagrzybienia,
zasolenia oraz porastania glonami. W dalszej kolejności zamknięcie obiektu nowym,
szczelnym dachem, zaprojektowanie skutecznego systemu odprowadzania deszczówki,
usunięcie cementowych nawarstwień zewnętrznych, fałszywej patyny destrukcyjnie
wpływających na stan elewacji, a także wadliwych tynków i zapraw wewnętrznych. Istotnym
problemem, którego rozwiązanie zostanie zaproponowane w programie prac konserwatorskich,
jest odspojenie muru wschodniego w części tarasowej. Obecnie prowadzone prace rozpoczęły
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się badaniami historycznymi, technicznymi i konserwatorskimi. Uwagę zwraca zagadkowe
zniknięcie rzeźb Diany oraz Bellony zdobiących niegdyś kurtynową ścianę wschodnią.
Dostępna dokumentacja archiwalna nie daje wystarczających podstaw do rekonstrukcji owych
detali.
Z uwagi na ważność obiektu pod względem historycznym, technologicznym, kulturowym
zabiegi związane z jego ratowaniem należy rozpocząć w trybie pilnym.
Zaproponowane poniżej, w programie prac, rozwiązania techniczne, jak również
technologia zabiegów i materiały konserwatorskie zostały sprawdzone z dobrym skutkiem na
wielu obiektach zabytkowych, i gwarantują skuteczność pod warunkiem, że zostaną użyte w
sposób właściwy i przez odpowiednich fachowców. Do wykonania prac proponuje się
zastosowanie środków i technologii renomowanych firm produkujących materiały do
konserwacji np.: Remmers, Kaim, Baumit, Schomburg itd.

9. Program prac konserwatorskich.
9.1.Czynności wstępne
9.1.1.Dokumentacja fotograficzna i czynności wstępne
Bezpośrednio przed planowanym remontem należy wykonać szczegółową
dokumentację fotograficzną obiektu z rusztowania, uściślając jednocześnie program
konserwatorski.
9.1.2.Miejscowa dezynfekcja.
Czynność ta powinna być wykonana przed rozpoczęciem zabiegów technologicznych,
aby zarodniki mikroflory nie były przenoszone w trakcie prac z jednych elementów na inne.
Dezynfekcji należy poddać wszystkie miejsca porażone glonami, grzybami, porostami.
Proponuje się użycie Grünbelag-Entferner firmy Remmers. Preparat najlepiej nanieść metodą
natrysku. Proponowane roztwory mają zdolność niszczenia mikroorganizmów oraz zapobiegają
porastaniu przez okres kilku lat pod warunkiem, że materiał konserwowany nie będzie
traktowany detergentami. Dlatego dla wzmocnienia efektu należy profilaktycznie nanieść
mieszanki na zagrożone miejsca raz jeszcze po zakończeniu prac.
9.1.3.Miejscowe, wzmocnienie pudrujących się fragmentów cegieł i kamienia.
W miejscach, gdzie struktura materiałów przeznaczonych do konserwacji jest na tyle
osłabiona, że mogłaby ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie czyszczenia, usuwania
nawarstwień, czy innych zabiegów, należy ją wzmocnić w stopniu umożliwiającym dalszą,
bezpieczną pracę. Należy zastosować preparat hydrofilny oparty na tetraetoksysilanie mający
zdolność wbudowywania się w strukturę materiałów zbudowanych z krzemionki. Optymalnymi
warunkami dla prawidłowego przebiegu reakcji wiązania związków tetraetoksysilanu jest
wilgotność względna powietrza w granicach 50 – 70 %. Materiał przed nasyceniem musi być
suchy, a po wprowadzeniu środka chroniony przed nadmierną wilgocią przez okres dwóch
tygodni.
9.1.4.Uporządkowanie terenu wokół obiektu
Obniżyć teren dokoła budynku przynajmniej do poziomu posadzki przyziemia, to jest
około 15cm. Obniżenie terenu spowoduje zmniejszenie zwilgocenia spowodowanego na skutek
podciągania kapilarnego.
9.2. Wykonanie izolacji wodochronnych.
Należy wykonać izolację poziomą w murach z cegły ponad kamiennym cokołem (około
10 cm nad poziomem posadzki przyziemia w formie aplikacji niskociśnieniowej przy
zastosowaniu kremu na bazie siloksanów. Ze względu na grubość muru otwory iniekcyjne,
należy wykonać obustronnie z przesunięciem otworów iniekcyjnych o około 6cm, na
przeciwległych powierzchniach ściany Otwory iniekcyjne powinny wykonane w poziomie i
Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski
80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
uzrk@poczta.onet.pl
 (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97

NIP 583-020-98-32

fax (058) 300 00 98  0601-689-199

PROJEKT BUDOWLANY Z ORZECZENIM TECHNICZNYM
17
MYKOLOGICZNO-BUDOWLANYM I PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
Brama Żuławska Gdańsk ul. Długie Ogrody 53
177/416/12

mieć średnicę 14mm, a odległość między nimi powinna wynosić do 12 cm, głębokość otworów
iniekcyjnych ½ szerokość ściany + 8 cm. Do zamknięcia otworów po iniekcji, winna być użyta
mineralna zaprawa bezskurczową.
Po odkopaniu ściany fundamentowej należy ją oczyścić szczotkami stalowymi i
uzupełnić zwietrzałe i brakujące spoiny. Nie zachodzi konieczność wykonywania izolacji
wodochronnych pionowych kamiennej ściany fundamentowej.
Wokół murów zewnętrznych należy wymienić grunt na przepuszczalny (piasek gruby,
żwir) na szerokości około 50cm i głębokości około 1.0 m i na nim wykonać opaskę.
Opaska zapewni szybkie odparowanie wód opadowych i obniży rozbryzgiwanie wody
na mury cokołowe. Opaskę wykonać ze żwiru o frakcji 16-32 mm szerokości 50cm i
miąższości 15cm, ułożona na warstwie gruntu przepuszczalnego, która w trakcie opadów
szybko odprowadzi wodę do gruntu, a w okresie bez opadów umożliwi jej szybkie
odparowywanie. Pochylenie opaski od budynku powinno wynosić około 3%.
Teren od strony zachodniej wybrukowany należy pozostawić bez zmian.
9.3. Konserwacja pokrycia stropu.
Zadaszenie sklepienia, wielokrotnie naprawiane współcześnie jest nieszczelne, a
bitumiczna powłoka kryjąca, zniszczona. Całe pokrycie proponuje się usunąć i wykonać nowe
z papy zgrzewalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na detale połączenia nowego pokrycia z
murami zamykającymi taras, dylatacji, obróbek okapów, które decydują o skuteczności
pokrycia. Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. Rozwiązanie to
gwarantuje odprowadzenie pary wodnej dyfundującej przez sklepienie, oraz oddylatowanie
warstwy balansowej od izolacji termicznej.
Odprowadzenie wód opadowych z połaci trasu należy rozwiązać w sposób
dotychczasowy za pomocą rzygaczy, jednakże z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
Zakładanie rynien i rur spustowych byłoby rozwiązaniem zbyt rażąco ingerującym w
zabytkową substancję.
9.4.Konserwacja murów.
9.4.1.Naprawa spękanych murów ceramicznych
Do naprawy spękań należy zastosować iniekcję niskociśnieniową na bazie zapraw
iniekcyjnych polimerowo-cementowych
Przed wykonaniem iniekcji rysy i szczeliny winny być oczyszczone z kurzu i brudu
poprzez zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem. Iniekcję powinno się przeprowadzić w
temperaturze >5oC. Uszczelnić zewnętrzną powierzchnię rysy poprzez przyklejenie plastra
technicznego i założenie iniektorów o średnicy 14mm zakładanych naprzemiennie pod
kątem 45° w odległości min. 10cm od krawędzi rysy. Rozstaw otworów iniekcyjnych nie
powinien przekraczać ½ grubości muru. Do iniekcji używać zapraw dostępnych na rynku
np. Injektionsleim 2K firmy Remmers.
Spękania ścianki attykowej na elewacji wschodniej należy naprawić w następujący
sposób, rozebrać mur do poziomu izolacji wykonanej z papy asfaltowej. Usunąć papę.
Izolację wykonać z elastycznej masy uszczelniającej na której wymurować mur z cegły
pełnej na zaprawie trasowej. Górną płaszczyznę muru zabezpieczyć przez przedłużenie
płyt kamiennych poza lico muru i wykonanie kapinosa.
Odspojone i luźne cegły w murze opłaszczowania w poziomie przyziemia na
elewacji północnej cegły z ceramicznego pulpitu opłaszowania należy przemurować.
9.4.2.Przemurowania i wymiana licówki
Fragmenty ścian o znacznym stopniu uszkodzenia należy usunąć na głębokość
wynikającą ze stopnia destrukcji. Zabieg należy wykonać ręcznie i precyzyjnie, przy
pomocy dłut. Prace można wspomagać wiertarkami. Do usunięcia nadają się elementy
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zniszczone w ponad 50%. Do przemurowań trzeba użyć materiału odpowiedniego,
wcześniej sprawdzonego pod względem podobieństw parametrów fizyko – chemicznych i
wizualnych. Cegły do napraw powinny charakteryzować się nie tylko zbliżoną barwą, czy
fakturą, ale również nasiąkliwością, porowatością i wytrzymałością mechaniczną. Jedyną
dopuszczalną, a nawet konieczną różnicą między cegłami powinna być ich struktura i
budowa wewnętrzna. Nowe cegły muszą być wykonane z dobrej jakości materiału, dobrze
wymieszanego i wypalonego. Należy pamiętać o odtworzeniu ceglanego wątku w miejscach
naprawianych. Do wymiany licówki kwalifikują się wszystkie rażące łaty z nowej, różniącej
się wymiarami, barwą i wątkiem cegły.
9.4.3.Oczyszczanie elewacji
Do oczyszczenia elewacji w miejscach nie konserwowanych proponuje się użycie
przegrzanej pary wodnej o temperaturze około 120°C podawanej z agregatu pod ciśnieniem
około 80 barów, bez użycia roztworów kwasu fluorowodorowego! W trakcie oczyszczania,
prawdopodobne jest, że w wielu miejscach odspoją się wtórne, cementowo – wapienne i
cementowe spoiny. Naprawa tych miejsc zostanie opisana poniżej. Dopuszczalne jest
zastosowanie metody oczyszczania na sucho, odpowiednio niskim ciśnieniem i odpowiednio
dobranymi ścierniwami, ale w tym przypadku konieczne jest wykonanie prób pod ścisłym
nadzorem konserwatorskim, zademonstrowanie prób na komisji konserwatorskiej i pisemna
akceptacja metody w protokole z komisji. Ostatnio dość często stosuje się metodę le
Gommage, tzw. „gumkowanie fasad”. Należy jednak pamiętać, że każdy obiekt zabytkowy
podlega indywidualnej ocenie i w trakcie stosowania, nawet wielokrotnie sprawdzonej metody,
zabytek może zachować się w sposób nieprzewidywalny. Stąd konieczność prób na omawianej
elewacji.
9.4.4. Odsalanie.
Po uprzednim usunięciu wykwitów solnych z powierzchni muru na sucho przy pomocy
pędzla, do właściwego odsalania należy zastosować porowate okłady zakładanych na mokro w
miejscach zagrożonych. Skład: pulpa celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit.
Okłady odsalające zdejmuje się po całkowitym wyschnięciu i wykrystalizowaniu soli na ich
powierzchni. W razie konieczności zabieg należy powtórzyć.
9.4.5.Wzmocnienie struktury materiałów.
W miejscach, gdzie struktura materiałów jest nadal osłabiona, ma tendencję do
łuszczenia się, a wręcz osypywania, należy ją wzmocnić. Proponuje się zastosowanie
hydrofilnego preparatu opartego na tetraetoksysilanie metodą nasycania przez pędzlowanie.
Należy pamiętać, że optymalnymi warunkami dla prawidłowego przebiegu reakcji wiązania
związków tetraetoksysilanu jest wilgotność względna powietrza w granicach 50 – 70 %.
Materiał przed nasyceniem musi być suchy, a po wprowadzeniu środka chroniony przed
nadmierną wilgocią przez okres dwóch tygodni.
9.4.6. Wypełnienie ubytków w cegłach
Ubytki drobne i płytkie oraz zniszczenia w cegłach należy wypełnić gotową masą
mineralną, dostępną w ofercie handlowej większości znanych i cenionych firm produkujących
materiały konserwatorskie. Trzeba pamiętać o dobraniu odpowiednich parametrów zarówno dla
nowej cegły, jak i zaprawy mineralnej imitującej materiał ceramiczny, aby były zbliżone do
parametrów miejsca wypełnianego.
9.4.7.Spoinowanie.
Do wypełnienia ubytków w spoinach zaleca się użyć gotowych zapraw produkowanych
do celów konserwatorskich, o właściwościach hydraulicznych, z zawartością tufów
wulkanicznych np. z trassu reńskiego. Należy dobrać masę o odpowiedniej barwie, strukturze i
cechach mechanicznych, podobną do otoczenia w obrębie wątku kamiennego i ceglanego.
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9.4.8.Scalenie kolorystyczne elewacji.
Lico muru po wymianie pojedynczych cegieł oraz przemurowaniu większych partii
będzie prawdopodobnie wymagało scalenia kolorystycznego, ale tylko powierzchni cegieł
nowych, różniących się barwą. W tym celu można użyć powszechnie stosowanych, gotowych
laserunków do cegieł, produkowanych przez wiele cenionych firm lub przygotować
odpowiednie preparaty we własnym zakresie. Scalenie należy wykonać delikatnie i tylko w
miejscach tego wymagających. Nie przewiduje się scalania kolorystycznego kamieni, jedynie,
w uzasadnionych przypadkach w części rekonstruowanych zapraw fugujących.
9.4.9.Oczyszczanie cegły licowej i powierzchni kamiennych wewnątrz
pomieszczeń
Do oczyszczania ceramiki i kamienia wewnątrz obiektu należy zastosować metodę
oczyszczania na sucho, odpowiednio niskim ciśnieniem i odpowiednio dobranymi ścierniwami.
Przed wykonaniem zabiegu konieczne jest wykonanie prób pod ścisłym nadzorem
konserwatorskim, zademonstrowanie prób na komisji konserwatorskiej i pisemna akceptacja
metody w protokole z komisji. Metoda przydatna jest szczególnie do usunięcia powłok
wtórnych farb oraz kryształów soli.
9.5. Usunięcie wtórnych, szkodliwych zapraw cementowych.
Z elewacji oraz części wewnętrznej obiektu należy usunąć wszystkie szkodliwe dla
zabytku naprawy i wypełnienia wykonane przy pomocy szczelnej zaprawy cementowej.
Omawiany punkt dotyczy reperowanych spoin, dekoracji kamiennych, rekonstrukcji gzymsów,
kapników, zadaszenia obiektu, nowej posadzki oraz cementowego tynku na ścianie
zamykającej wylot bramy od strony zachodniej. Usuwanie zapraw cementowych należy
wykonać mechanicznie, ale w sposób bardzo ostrożny i precyzyjnie, aby nie uszkodzić
oryginalnych elementów ceramicznych oraz kamiennych.
9.7. Założenie nowych tynków.
Po usunięciu destrukcyjnie wpływającego na ściany oraz sklepienia tynku wtórnego z
dodatkiem cementu należy nałożyć tynk renowacyjny, posiadający zdolność do
magazynowania soli w stopniu średnim o grubości minimum 25mm . Źródłem zasolenia są nie
tylko wody gruntowe podciągane przez mur z powodu braku skutecznej izolacji, ale również
szczelne zaprawy cementowe. Tynki renowacyjne, szerokoporowe spełniają rolę magazynu dla
kryształów soli. Charakteryzują się znaczną pojemnością. Są zdolne do zmagazynowania dużej
ilości soli zalegających nawet w murze. Spełniają rolę okładu odsalającego chroniącego
materiał ceglany przed dezintegracją, stąd ich tradycyjna nazwa „tynki ofiarne”. W razie
zapełnienia porów tynku kryształami soli i widocznych po kilku latach wysoleniach na
powierzchni, tynk należy wymienić. Trwałość tynku, przy obecnym zasoleniu, po wykonaniu
przepony poziomej szacuje się na 10÷15lat. Powierzchnię tynku można pomalować farbą
otwartą dyfuzyjnie (silikonową), pozwalającą na swobodną wymianę par i gazów. Odcień
barwy należy ustalić komisyjnie.
9.8.Konserwacja posadzki w obiekcie
Granitową posadzkę przejazdu należy oczyścić przegrzaną parą wodną o temperaturze
około 120°C podawanej z agregatu pod ciśnieniem około 80 barów, bez użycia roztworów
kwasu fluorowodorowego! Fragmenty posadzek w poziomie przyziemia wykonane jako
betonowe należy wykonać z kamienia granitowego.
Współczesne warstwy posadzki piętra należy usunąć i w to miejsce ułożyć posadzkę
ceramiczną w formie cegieł układanych płasko na zaprawie wapiennej, otwartej dyfuzyjnie.
Wzór ułożenia cegieł podlega przedyskutowaniu podczas komisji konserwatorskiej. Proponuje
się ułożenie z przesunięciem spoiny o ½ cegły.
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9.9.Krenalaż i nakrywy opłaszczowania, rynsztok
Zwieńczenia betonowe nakryw krenelażu, przypor, opłaszowania i rynsztok lastrykowy
zdemontować, nowe wykonać na wzór istniejących z piaskowca gotlandzkiego. Po usunięciu
cementowych tynków zewnętrznych należy podjąć decyzję, czy zasadne będzie
wyeksponowanie wątku ceramicznego. Jeżeli okaże się, że cegły są mocno zniszczone zależy
zastosować tynki wapienne. Udrożnić zamurowane otwory strzelnicze na elewacji północnej.
9.10.Konserwacja kamieniarki.
9.10.1.Oczyszczanie powierzchni kamiennych.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wstępnie utwardzić strukturę elementów
osłabionych i osypujących się, które w trakcie czyszczenia, mogłyby zostać zniszczone i są
mocno zdezintegrowane. Należy je wzmocnić. (pkt. 9.1.3.)
Granity
Fragmenty osypujące się, zdezintegrowane w znacznym stopniu i nie nadające się do
wzmocnienia należy usunąć. Do oczyszczenia granitowych elementów dekoracji portali
proponuje się użycie pary wodnej o temperaturze około 1200 C podawanej z parownicy.
Elementy granitowe nie są mocno zabrudzone, więc podana metoda oczyszczania powinna
spełnić oczekiwania.
Piaskowce
Elementy wykonane z piaskowca w 2002 roku nie są mocno zabrudzone, zostały
oczyszczone podczas prac konserwatorskich. Pozostałe elementy wykonane z piaskowca
należy ostrożnie doczyścić jak elementy granitowe.
9.10.2.Wzmocnienie.
W miejscach, gdzie struktura materiałów nadal jest osłabiona należy ją powtórnie
wzmocnić w stopniu umożliwiającym dalszą, bezpieczną pracę. Należy zastosować preparat
hydrofilny, aby można było opracowywać klejenia oraz kitowania ubytków. Metodykę zabiegu
oraz odpowiednie środki wzmacniające podano powyżej, w pkt. 9.1.3.
9.10.3.Rekonstrukcje brakujących elementów ceramicznych i kamiennych.
Brakujące elementy ceramiczne i kamienne należy odtworzyć tradycyjnymi sposobami na wzór
detali istniejących. Do rekonstrukcji należy wykorzystać materiały maksymalnie zbliżone pod
względem fizyko-mechanicznym oraz optycznym. Opracowanie powierzchni licowej kamieni
powinno być zbliżone do istniejących.
Drobne ubytki w kamieniu należy uzupełnić przy pomocy gotowych zapraw do prac
renowacyjnych.
Wymianie podlegają też uzupełnienia z cegły ceramicznej boniowania na narożnikach
elewacji wschodniej ciosów granitowych.
9.11.Prace różne
9.11.1. Wentylacja pomieszczeń
Należy wykonać przegląd istniejącej wentylacji mechanicznej wykonanej w
budynku. Wszelkie niesprawności wentylacji należy usunąć. Kanały wykonane z blachy
stalowej należy oczyścić i pomalować. W celu zapewnienia właściwego mikroklimatu
wewnątrz pomieszczeń piętra, proponuje się osadzić w istniejącej stolarce okiennej nawiewniki
o regulowanym strumieniu przepływu powietrza. Ilość nawiewników powinna zapewnić
obliczeniowe zużycie powietrza.
9.11.2 Klatka schodowa stalowa
Zerwać istniejące powłoki lakiernicze, oczyścić metalowymi szczotkami do stanu
czystości St 2½, ustabilizować preparatem zawierającym inhibitor korozji (np. taninę),
zabezpieczyć antykorozyjnie farbą do metalu w kolorze grafitowym.
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9.11.3. Pomieszczenia strychu
Elementy konstrukcji więźby dachowej i deskowania należy oczyścić z grzybów
pleśniowych za pomocą szczotek stalowych. Następnie zabezpieczyć przy pomocy ogólnie
dostępnych środków grzybobójczych. Pomieszczenie poddasza należy wyposażyć w sprawną
wentylację. Należy wykonać kratkę wentylacyjną w poziomie podłogi na ścianie północnej.
Otwór wentylacyjny o średnicy 150mm zaleca się wykonać w istniejącym murze za pomocą
wiertnicy. Wyciąg powietrza wykonać poprzez szczelinę wentylacyjną w poziomie kalenicy.
9.11.4. Ogrzewanie pomieszczeń
Ogrzewanie pomieszczeń bez względu na rodzaj nośnika powinno zapewnić utrzymanie
przez cały rok stałej temperatury w granicach 20°C, przez co ograniczy się kondensację pary
wodnej na przegrodach. Tak wysoka temperatura może w początkowym okresie eksploatacji
obiektu intensyfikować krystalizację soli na powierzchni murów. W takim przypadku sól
należy niezwłocznie usuwać mechanicznie, na sucho np. za pomocą odkurzacza. Proces ten
będzie trwał do czasu obniżenia wilgotności muru do poziomu równowagi sorpcyjnej.
9.11.5. Wody opadowe
Wody opadowe z istniejących połaci dachowych należy odprowadzić do istniejącej
kanalizacji deszczowej. Wody z połaci tarasu odprowadzane za pomocą rzygaczy, należy
odprowadzić do studzienek deszczowych. Dookoła studzienek wykonać zabrukowanie z kostki
granitowej średnicy około 1.0 m. Spoiny pomiędzy kostką uszczelnić elastyczną zaprawą
mineralną.
9.11.6. Wybrukowanie ternu przy elewacji wschodniej.
Teren na szerokości portali przy elewacji wschodniej wybrukować kostką granitową na
podbudowie piaskowo- żwirowej.
9.11.7. Obróbki blacharskie
Wszelkie obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej
9.12. Stolarka zewnętrzna i detale
9.12.1 Stolarka zewnętrzna
Istniejąca stolarka okienna została wymieniona podczas ostatniego remontu i nie wymaga
żadnych prac konserwacyjnych.
Przed przystąpieniem do konserwacji wrót głównych na elewacji zachodniej i wszystkich
wrót na elewacji wschodniej. Należy wykonać badania stratygraficzne określające pierwotny
kolor. Badania przedstawić na komisji konserwatorskiej i doprecyzować temat wykończenia
powierzchni stolarki. Po analizie konserwatorskiej i historycznej należy zdjąć wtórne powłoki
lakiernicze stosując np. SCANSOL lub AGE (Abbeizer). Wymienić uszkodzone przez korozję
biologiczną elementy i całość zaimpregnować preparatami na bazie rozpuszczalników
organicznych. Jeżeli okaże się, że pierwotnie stolarka była pokostowana i eksponowana bez
koloru kryjącego, dobrym rozwiązaniem konserwatorskim, estetycznym jest olejowanie, które
nie spowoduje wybłyszczeń, jak to ma miejsce po zastosowaniu lakierobejcy, czy lakieru.
Należy zdemontować blachę stalową zamontowaną na kracie wrót w narożniku
północno-wschodnim.
9.12.2 Konserwacja detali historycznych
Skorodowane historyczne detale takie jak okucia, ćwieki,zamki, klamki oraz elementy
ozdobne usytuowane w podlegają konserwacji. Należy je oczyścić metalowymi szczotkami do
stanu czystości St2½ , ustabilizować preparatem zawierającym inhibitor korozji (np. taninę),
zabezpieczyć antykorozyjnie bezbarwnym, matowym lakierem do metalu.
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9.13. Hydrofobizacja
Hydrofobizacja ma na celu zabezpieczyć powierzchnię muru przed działaniem wody
opadowej i odpryskowej. Hydrofobizacji podlegają wszystkie miejsca poziome narażone na
bezpośrednie zamakanie deszczówką oraz pionowe takie, jak cokoły i fragmenty elewacji
narażone na odpryski wody odbitej. Zabieg powoduje zmniejszenie stopnia zawilgocenia
murów poprzez zmniejszenie przenikania wilgoci. Jednocześnie zwiększa odporność na
zabrudzenia. Hydrofobizację wykonuje się gotowymi preparatami na bazie
alkilotrietoksysilanów, np. metylotrietoksysilanie. Aby uzyskać właściwy efekt element przed
zabiegiem powinien być suchy i wysezonowany.
9.14. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza
Zgodnie z wymogami konserwatorskimi wykonawca prac powinien sporządzić
powykonawczą dokumentację opisową oraz fotograficzną. Musi ona ilustrować stan obiektu
bezpośrednio przed zabiegami, w trakcie trwania zabiegów oraz po ich zakończeniu.
Dokumentacja powinna wyraźnie wskazywać na użyte w trakcie renowacji metody i środki
oraz zawierać profilaktyczne uwagi dla użytkownika obiektu.

10. Wnioski końcowe
10.1. Stan techniczny obiektu jest dość dobry w części poddanej konserwacji w roku 2002.
Problemem jest znaczne zawilgocenie murów, wnętrza spowodowane brakiem
zabezpieczenia przed wpływem wody gruntowej oraz opadowej.
10.2. Program prac konserwatorskich wyszczególniony w pkt 9 niniejszego opracowania
winien być uzupełniany i korygowany w trakcie trwania prac, w miarę poszerzania
wiedzy o obiekcie i stanie jego zachowania. W przypadku wystąpienia wątpliwości na
etapie projektowania i wykonawstwa robót, należy się zwrócić do autorów nin.
opracowania o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Wszelkie zmiany programu
wymagają akceptacji autorów opracowania.
10.3. W przypadku wystąpienia wątpliwości na etapie wykonawstwa robót konserwatorskich
lub budowlanych opisanych w niniejszym opracowaniu, należy się zwrócić do autorów o
dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
10.4. Prace renowacyjne winny być wykonywane w okresie sprzyjających warunków
atmosferycznych, umożliwiających naturalne wysychanie elementów, przy
temperaturze powietrza przez całą dobę nie mniejszej niż +5°C, przez ekipy
specjalistyczne, posiadające doświadczenie w realizacji robót w obiektach
zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu systemów naprawczych przez
producentów, pod nadzorem konserwatora zabytków (technologa) i specjalisty
mykologa.
10.5. Wszystkie materiały użyte do prac powinny posiadać stosowne atesty bądź certyfikaty.
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam że projekt został sporządzony zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i zasadami
wiedzy technicznej.
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1. Część ogólna
1.1.
Projekt budowlany prac zabezpieczających dotyczący zabytkowego obiektu
Bramy Żuławskiej, opracowano na podstawie umowy zawartej z Centralnym Muzeum
Morskim w Gdańsku
1.2.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego prac
zabezpieczających. Szczegółowy zakres projektu obejmuje prace konserwatorskie i
budowlane dotyczących elewacji, wnętrza budynku które mają zabezpieczyć obiekt przed
dalszą destrukcją budynku zlokalizowanego przy ul. Długie Ogrody 53 w Gdańsku na
działce 88, obręb 091
1.3. Dokumenty wykorzystane do opracowania:
 J. Stankiewicz: Strakowscy, fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy,
Gdańsk 1955
 J. Friedrich: Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995
 J. Samp Miasto czterdziestu bram, Gdańsk 2003
 Edmund Cieślak [red.]: Historia Gdańska, Tom II 1454-1655, Wydawnictwo Morskie,
Gdańsk 1982
 Otto Kleppel Das Stadtbild von Danzig in drei Jahrhunderten seiner großen Geschichte
1937 (rekonstrukcja wyglądu bramy)
 Agnieszka Wilkaniec Marcin Wichrowski. Fortyfikacje w przestrzeni miasta. Wyd.
Akademi Rolniczej w Poznaniu 2006r.
 Program i kosztorys prac konserwatorskich przy elewacjach Bramy Żuławskiej w
Gdańsku, firma PROLITHOS, Gdańsk, 2002
 Jerzy Karyś, Jerzy Ważny. Ochrona budynków przed korozją biologiczną Wyd. Arkady
2001r
 W. Domasłowski. Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych,
UMK Toruń, 1993 r.
 W. Ryka i A. Maliszewska. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne.
Warszawa, 1982
 W. Jaroszewski (red.) Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydawnictwa
Geologiczne. Warszawa, 1986
 Lech Czarnecki. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Wyd. Polski Cement 2002
 Zofia Żakowska, Małgorzata Piotrowska. Grzyby domowe w budynkach- problemy
bieżące. V Warsztaty Rzeczoznawcy Mykologiczno-Budowlanego. Wrocław 2006r
 K.Krajewski; J. Ważny. Korozja biologiczna obiektów budowlanych wywołana przez
organizmy roślinne. XV Konferencja Naukowa „KONTRA 2008”
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Żuławska
 http://fotopolska.eu/225802,foto.html
 http://ibedeker.pl/spacery/zwiedzanie-gdanska-dlugie-ogrody
1.4.
Nin. projekt opracowano zgodnie z zamówieniem, w oparciu o obowiązujące
przepisy oraz zasady wiedzy technicznej, i stanowi on komplet dokumentacji niezbędnej
do realizacji celu, jaki został określony w umowie z Zamawiającym i wchodzi w zakres
prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w ewidencji działalności
gospodarczej Urzędu Miasta w Gdańsku pod nr 267 w dniu 10-01-1989.
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2. Plan zagospodarowania terenu
2.1.Przedmiotem inwestycji są prace budowlane i konserwatorskie związane z wykonaniem
prac remontowych i zabezpieczających przy budynku Bramy Żuławskie
2.2. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce 88, obręb 091 przy ul. Długie
Ogrody 53 w Gdańsku. Działka zabudowana jest tylko budynkiem bramy. Działka nie jest
ogrodzona. Na działce rośnie jedno drzewo.
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejąc drzewostan.
Brak obiektów budowlanych przewidywanych do rozbiórki bądź rozbudowy.
2.3. Działka uzbrojona jest w sieć gazową, energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i
teletechniczną.
Przewiduje się ingerencję w istniejące sieci. W remach realizowanej inwestycji, w
odrębnym opracowaniu projektowym, projektuje się podłączenie rur spustowych i
rzygaczy odprowadzających wody opadowe do miejskiej kan. deszczowej.
2.4. Z działek istnieje zjazd na drogę publiczną
Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym układzie drogowym oraz pozostałych
elementach zagospodarowania terenu.
2.5. Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku pod numerem 318 (obecny numer 443) decyzją z dnia 27.02.1967 r.
2.6. Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.
2.7. Nie przewiduje się wpływu na środowisko podczas prowadzenia prac.

3. Opis obiektu
Prostokątny
budynek
bramny
zaprojektowano
jako
jednoprzejazdowy,
niepodpiwniczony, z symetrycznymi przejściami flankującymi przelot znajdujący się na osi
wschód – zachód. Przejazd zamknięto ceramicznymi portalami w kształcie łuku w stylu
renesansowym. Każdy z portali oflankowany jest przejściami w powtórzonej formie
architektonicznej, zdobniczej, ale o znacznie mniejszych rozmiarach. Otwory portali zamknięte
są drewnianymi wrotami dekorowanymi elementami kutymi. Pokrycie dachu ceramiczne,
współczesne – czerwona dachówka „holenderka”. Połać dachu w formie pulpitu opadającego w
kierunku zachodnim. Kalenica szczytu prostopadle wcięta w pulpit zadaszenia poddasza.
Fundamenty obiektu znajdujące się poniżej istniejącego terenu wykonano z kamienia
polnego granitowego z przemurowaniami cegłą ceramiczną (?).
Ceramiczny strop nad przejazdem, a jednocześnie posadzka tarasu zamknięta została
betonową warstwą wyrównawczą, zabezpieczoną warstwą materiałów bitumicznych.
Posadzka przejazdu wykonana jest ze współczesnej kostki granitowej, częściowo z
wstawkami z betonu. Posadzka poddasza, pierwotnie prawdopodobnie ceramiczna, obecnie
wyłożona płytkami ceramicznymi na warstwie cementowej, współcześnie przykryta wykładziną
PCV.
W pomieszczeniach budynku bramnego ściany i sklepienie wykończone są cegłą
spoinowaną zaprawą wapienną. Powierzchnie ścian i stropów wielokrotnie pokrywane
wtórnymi zaprawami i nie historycznymi powłokami malarskimi
W pomieszczeniach wentylacja odbywa się w sposób naturalny poprzez istniejące otwory
drzwiowe, okienne.
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Ogrzewanie pomieszczeń w poziomie przyziemia odbywa się za pomocą nagrzewnic
elektrycznych, natomiast pomieszczeń biurowych na piętrze, za pomocą grzejników
elektrycznych akumulacyjnych.
W budynku wykonano instalację wodociągową. Ciepła woda użytkowa zasilana jest z
przepływowego podgrzewacza elektrycznego. Ścieki bytowe odprowadzone są do miejskiej
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzone z połaci dachowych za pomocą
rynsztoków i rur spustowych na teren.
W budynku wykonano instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, odgromową, instalacji
alarmowej i telefonicznej.
Dane liczbowe
Powierzchnia działki
- 1193,00 m2
Powierzchnia zabudowy
- 218,27 m2
Powierzchnia użytkowa
- 94,55 m2
Kubatura
- 1639,20m3
Wymiary budynku w rzucie 12,70(12,15) x 17.94 m
Wysokość w najwyższym punkcie około 11.70 m

4. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Prowadzone prace nie mają wpływu na zapotrzebowanie energetyczne budynku. Polegają
na pracach budowlanych i konserwatorskich, które mają na celu zabezpieczenie obiektu przed
dalszą destrukcją. Zgodnie z artykułem art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm) budynek zabytkowy może zostać zwolniony z
wykonania charakterystyki energetycznej

5. Charakterystyka ekologiczna
5.1. Prowadzone prace nie wpłyną na zapotrzebowanie wody i ścieków.
5.2. Budynek nie emituje zanieczyszczeń gazowych, zapachów.
5.3. Prowadzone prace nie wpłyną na ilość wytwarzanych odpadów.
5.4. Budynek nie emituje hałasu, wibracji i promieniowania
5.5. Prawidłowo prowadzone prace nie skażą gleby wód powierzchniowych
i podziemnych.
5.6 Podczas prac nie zostaną wycięte drzewa.

6. Stan projektowany
Forma architektoniczna i funkcja ogólna obiektu budowlanego oraz sposób jego
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy nie ulega zmianie.
Budynek pełnił funkcję pracowni konserwatorskiej przedmiotów zabytkowych
Centralnego Muzeum Morskiego i nie ulega ona zmianie.
Szczegółowy opis stanu technicznego budynku przedstawiono orzeczeniu
technicznym.
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6.1. Roboty impregnacyjno – odgrzybieniowe
Środki ostrożności przy pracach impregnacyjno – odgrzybieniowych.
- prace wykonywać w wydzielonych do tego celu miejscach, pomieszczeniach dobrze
wentylowanych, lub na otwartej przestrzeni, szczególnie przy zastosowaniu
preparatów rozpuszczalnikowych
- stosować odzież ochronną, oraz sprzęt ochrony osobistej (okulary, maski, fartuchy,
rękawice) .
- w czasie prac nie wolno palić tytoniu, spożywać posiłków, dotykać rękoma ciała
(zwłaszcza oczu).
- zachować higienę osobistą; po zakończeniu prac myć twarz i ręce mydłem w ciepłej
wodzie.
- używać naczyń przeznaczonych wyłącznie do tego celu.
- nie dopuścić do skażenia gruntu i wód otwartych.
- sprzęt i odzież ochronną przechowywać w wydzielonym pomieszczeniu.
- stanowisko pracy zabezpieczyć podsypką z trocin, a nasycone trociny ostrożnie spalać
w wydzielonym miejscu.
Osoby, u których stwierdzono uszkodzenie naskórka, lub alergiczne choroby skóry nie
powinny być dopuszczone do prac impregnacyjnych.
Podczas impregnacji należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 04.02.1956 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy robotach
impregnacyjno – odgrzybieniowych (Dz. U. Nr. 5 poz. 25) .
W każdym przypadku zatrucia należy wezwać lekarza.

6.2. Zakres prac budowlanych i konserwatorskich
Prace renowacyjne powinny być wykonywane przez ekipy specjalistyczne, posiadające
doświadczenie w realizacji robót w obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu
systemów naprawczych renomowanych firm „Remmers”, „Schomburg”, „Baumit” itp.
Zakres prac konserwatorskich podany został w programie prac. Program prac
konserwatorskich jest integralną częścią projektu budowlanego. Podczas prac należy
usunąć wszystkie elementy z dodatkiem zapraw cementowych, gipsowych.
Bezwzględnie podlegają ochronie wszystkie detale zabytkowe.
Bezwzględny zakaz stosowania zapraw cementowych i gipsowych.
Szczegółowy zakres prac podano niżej

Prace przygotowawcze
6.2.1. Ogrodzić teren prowadzonych prac. Wykonać rusztowania.
6.2.2. Bezpośrednio przed planowanym remontem należy wykonać szczegółową dokumentację
fotograficzną obiektu z rusztowania, uściślając jednocześnie program konserwatorski.
Dopiero z poziomu rusztowania będzie można precyzyjnie określić stan zachowania
obiektu. Prace wstępne pozwolą na uściślenie programu oraz ewentualne zmiany
poddane do dyskusji na komisjach konserwatorskich.
6.2.3. Udrożnić wszelkie pomieszczenia w których będą prowadzone prace. Przed renowacją
należy zabezpieczyć mocno zdestruowane elementy elewacyjne lub zdemontować
fragmenty obluzowane i grożące wypadnięciem. Usunąć wszystkie elementy
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niefunkcjonalne (np. przewody) prowadzone na wierzchu elewacji. Zabezpieczyć
wszelkie oryginalne elementy budynku przed uszkodzeniem.
6.2.4. Przed rozpoczęciem zabiegów technologicznych wykonać dezynfekcję środkami
zawierającymi w swoim składzie czwartorzędowe sole amonowe (np. Boramon) , aby
zarodniki mikroflory nie były przenoszone w trakcie prac z jednych elementów na inne.
Dezynfekcji należy poddać wszystkie miejsca porośnięte glonami, grzybami oraz
porostami. Likwidacja skutków porastania przez organizmy żywe polega na obniżeniu
zawilgocenia murów i zabezpieczeniu powierzchni murów preparatami biochronnymi.
6.2.5. W miejscach, gdzie struktura materiałów ceramicznych i kamiennych przeznaczonych
do konserwacji jest na tyle osłabiona, że mogłaby ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w
trakcie czyszczenia, usuwania nawarstwień, czy innych zabiegów, należy ją wstępnie
wzmocnić w stopniu umożliwiającym dalszą bezpieczną pracę. Proponuje się
zastosowanie hydrofilnego preparatu opartego na tetraetoksysilanie np.: Steinfestiger –
OH. Do wzmocnienia istniejącego drewna porażonego przez grzyby domowe i owady
techniczne - szkodniki drewna należy zastosować preparat wzmacniający PUHolzverfestigung firmy Remmers po uprzednim odgrzybieniu preparatem Adolit M
flüssig systemowo, tej samej firmy.

Prace dotyczące wykonania izolacji i terenu.
6.2.6. Przed przystąpieniem do wykonania izolacji ścian budynku. Należy obniżyć poziom
terenu w około budynku, do poziomu posadzki przyziemia to jest około 15 cm.
6.2.7. Mury fundamentowe po odkopaniu należy oczyścić, uzupełnić brakujące lub zwietrzałe
spoiny zaprawą wapienną.
6.2.8. Wokół murów zewnętrznych należy wymienić grunt na przepuszczalny (piasek gruby,
żwir) na szerokości około 50cm i głębokości około 1.0 m i na nim wykonać opaskę.
6.2.9. Izolację poziomą należy wykonać po zewnętrznym obwodzie murów w murze
ceramicznym, około 10 cm nad posadzką przyziemia przy pomocy iniekcji
niskociśnieniowej przy zastosowaniu kremu na bazie siloksanów.

wywiercić poziome otwory o średnicy 14 (zależnie od posiadanych iniektorów) w
murze z cegły (zaleca się usytuowanie w spoinie muru). Ze względu na grubość
muru otwory iniekcyjne, należy wykonać obustronnie z przesunięciem otworów
iniekcyjnych o około 6 cm , na przeciwległych powierzchniach ściany. Głębokość
otworów iniekcyjnych ½ szerokość ściany + 8 cm . W rozstawie co około 12cm.
Otwory należy usytuować w spoinach muru.

otwory zainiektować preparatem hydrofobizującym do wysycenia muru

zamknąć otwory zaprawą bezskurczową stosowaną w systemie izolacji, otwory
wypełnić tak aby była możliwość wykonania na nich spoiny.
6.2.10. Wykonać opaskę wokół budynku ze żwiru płukanego o granulacji 16-32 mm i
miąższości 15cm. Minimalna szerokość opaski winna wynosić 50 cm. Grunt pod opaską
żwirową należy wyprofilować ze spadkiem od budynku wynoszącym około 3%.
Opaskę należy ograniczyć obrzeżem trawnikowym o wymiarach 20 x 6cm, zatopionym
do poziomu opaski. Przy układaniu, zachować odstęp ok. 1cm pomiędzy obrzeżami.
Opaskę żwirową należy oddzielić od piasku geowłókniną filtracyjną. Teren od strony
zachodniej wybrukowany należy pozostawić bez zmian. Opaski nie wykonywać też od
strony wschodniej na szerokości portali.
6.2.11. Teren wokół opaski żwirowej należy wyprofilować ze spadkiem od budynku i obsiać
trawą.
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6.2.12. Wody opadowe odprowadzone z budynku za pomocą rzygaczy i rur spustowych
odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej. Pod rzygaczami wykonać studzienki
deszczowe z wpustem ulicznym żeliwnym. Dookoła studzienek wykonać zabrukowanie z
kostki granitowej średnicy około 1.0 m. Spoiny pomiędzy kostką uszczelnić elastyczną
zaprawą mineralną do spoinowania. Kostkę układać ze spadkiem w stronę wpusty
deszczowego.
6.2.13. Teren na szerokości i długości około 2.50 m portali przy elewacji wschodniej
wybrukować kostką granitową na podsypce piaskowej spoinowanej piaskiem.
Podbudowę z kostki brukowej wykonać z tłucznia łamanego o grubości 15 cm na
podsypce piaskowej. Łączna grubość nawierzchni powinna wynosić 45cm.

Stropach i tras
6.2.14. Zerwać istniejące pokrycie z papy asfaltowej. Zdemontować wentylatory dachowe na
czas prac. Wyrównać podłoże betonowe. Ewentualne spękania podłoża naprawić
Wilgotność podłoża nie może większa niż 6%
6.2.15. Wykonać dwuwarstwowe pokrycie z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS w kolorze
czarnym. Podłoże przed układaniem papy należy zagruntować asfaltowym roztworem
gruntującym. W celu odparowania wilgoci znajdującej się, w istniejącym sklepieniu na
podłożu ułożyć papę wentylacyjną perforowaną. Papę wentylacyjną układa się bez
klejenia na suchą zagruntowaną powierzchnię betonową. Pasy papy wentylacyjnej układa
się bez stosowania zakładów. Zgrzewanie kolejnej warstwy papy do podłoża następuje
poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie układać przy krenalażu,
odsunąć ją od muru na około 50 cm. Na istniejącej połaci wykonać cztery kominki
wentylacyjne. Papę należy układać pasami równoległymi do ścian krenalażu. Pasy papy
należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o
szerokości 12-15 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i
zgodnie z kierunkiem spływu wody. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby
zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy
nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości
rolki. Obróbki i opierzenia blacharskie wykonane z blachy tytanowo-cynkowej należy
sadzać w wydrach i odizolować od podłoża betonowego membraną systemową.
Odprowadzenie wód opadowych z połaci trasu należy rozwiązać w sposób
dotychczasowy za pomocą rzygaczy.
6.2.16. Skuć tynk ze ścianek krenalażu. Na komisji konserwatorskiej należy podjąć decyzję,
czy zasadne będzie wyeksponowanie wątku ceramicznego. Jeżeli okaże się, że cegły są
mocno zniszczone zależy zastosować tynki wapienne. W przypadku wyeksponowania
wątku zasady konserwacji patrz punkty poniżej.

Prace dotyczące elewacji i murów .
6.2.17. Rysy i spękania naprawić przy zastosowaniu iniekcji niskociśnieniowej na bazie zapraw
iniekcyjnych polimerowo-cementowych. Przed wykonaniem iniekcji rysy i szczeliny
winny być oczyszczone z kurzu i brudu poprzez zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem.
Iniekcję powinno się przeprowadzić w temperaturze >5oC. Uszczelnić zewnętrzną
powierzchnię rysy poprzez przyklejenie plastra technicznego i założenie iniektorów o
średnicy 14mm zakładanych naprzemiennie pod kątem 45° w odległości min. 10cm od
krawędzi rysy. Rozstaw otworów iniekcyjnych nie powinien przekraczać ½ grubości
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muru. Do iniekcji używać zapraw dostępnych na rynku np. Injektionsleim 2K firmy
Remmers.
6.2.18. Spękania mur ścianki attykowej na elewacji wschodniej należy rozebrać do poziomu
izolacji wykonanej z papy asfaltowej. Usunąć papę. Izolację wykonać z elastycznej
masy uszczelniającej na której wymurować mur z cegły pełnej na zaprawie trasowej.
Górną płaszczyznę muru zabezpieczyć przez przedłużenie płyt kamiennych poza lico
muru. Płytę wykonać z piaskowca gotlandzkiego w elemencie wykonać kapinos.
6.2.19. Odspojone i luźne cegły w murze opłaszczowania w poziomie przyziemia na elewacji
północnej cegły z ceramicznego pulpitu opłaszowania należy przemurować na zaprawie
wapienno-trasowej.
6.2.20. Udrożnić zamurowane otwory strzelnicze na elewacji północnej.
6.2.21. Wszystkie naprawy i uzupełnienia murów przy użyciu zaprawy z dodatkiem cementu,
usunąć mechanicznie. Omawiany punkt dotyczy reperowanych spoin, dekoracji
kamiennych, rekonstrukcji gzymsów, kapników, zadaszenia obiektu, nowej posadzki oraz
cementowego tynku na ścianie zamykającej wylot bramy od strony zachodniej. Zabieg
należy wykonać ręcznie i z wielką ostrożnością, gdyż zaprawa jest dużo twardsza i
mocniejsza niż cegła. Podczas zdejmowania warstwy wtórnej należy zadbać o
pozostawienie jak największej ilości materiału pierwotnego.
6.2.22. Usunąć ręcznie przy użyciu dłut fragmenty ścian zniszczone w ponad 50% o na
głębokość wynikającą ze stopnia destrukcji. Do przemurowań należy użyć materiału
rozbiórkowego (jeżeli taki się znajdzie) lub odpowiedniego, wcześniej sprawdzonego pod
względem podobieństw parametrów fizyko – chemicznych i wizualnych. Przy
przemurowaniach należy odtworzyć wątek ceglany. Cegły wklejać na zaprawie
wapienno-trasowej. Do wymiany licówki kwalifikują się wszystkie rażące łaty z nowej,
różniącej się wymiarami, barwą i wątkiem cegły
6.2.23.Całość elewacji oczyścić przy użyciu przegrzanej pary wodnej o temperaturze około
120°C, agregatem hydroponicznym pod ciśnieniem około 8 MPa (po wzmocnieniu
konserwatorskim murów ceramicznych). Dopuszczalne jest zastosowanie metody
oczyszczania na sucho, odpowiednio niskim ciśnieniem i odpowiednio dobranymi
ścierniwami, ale w tym przypadku konieczne jest wykonanie prób pod ścisłym
nadzorem konserwatorskim, zademonstrowanie prób na komisji konserwatorskiej i
pisemna akceptacja metody w protokole z komisji.
6.2.24. Odsolić powierzchnię muru ceramicznego przy użyciu gotowych preparatów
6.2.25. Cegły posiadające strukturę zdezintegrowaną należy wzmocnić preparatem KSE 300
firmy Remmers). Ubytki cegły nie przekraczające 4cm głębokości należy uzupełnić
kitami szpachlowymi. Kolor kitu winien być dostosowany do koloru istniejącej cegły.
6.2.25. Usunąć wszystkie spoiny wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej i cementowej
oraz spoiny wapienne zwietrzałe do głębokości około 2cm. Uzupełnić ubytki przy
użyciu gotowych zapraw produkowanych do celów konserwatorskich, o właściwościach
hydraulicznych, z zawartością tufów wulkanicznych np. z trasu reńskiego. Należy
dobrać masę o odpowiedniej barwie, strukturze i cechach mechanicznych, podobną do
otoczenia w obrębie wątku ceglanego. Kształt spoiny wyprofilować identycznie jak
istniejące.
6.2.26. Brakujące elementy kamienne należy odtworzyć tradycyjnymi sposobami na wzór
detali istniejących. Do rekonstrukcji należy wykorzystać materiały maksymalnie
zbliżone pod względem fizyko-mechanicznym oraz optycznym. Opracowanie
powierzchni licowej kamieni powinno być zbliżone do istniejących. Drobne ubytki w
kamieniu należy uzupełnić przy pomocy gotowych zapraw do prac renowacyjnych.
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6.2.27. Wymienić uzupełnienia z cegły ceramicznej boniowania na narożnikach elewacji
wschodniej ciosów granitowych. Do upewnień stosować kamień granitowy zbliżony
kolorem do kamienia istniejącego.
6.2.28. Wszelkie obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej
6.2.29. Po ukończeniu prac konserwatorskich dokonać scalenia kolorystycznego, przy użyciu
gotowych laserunków. Nie przewiduje się scalania kolorystycznego kamieni, jedynie, w
uzasadnionych przypadkach w części rekonstruowanych zapraw fugujących.
6.2.31. Zwieńczenia betonowe nakryw krenelażu, przypor, opłaszowania i rynsztok lastrykowy
zdemontować, nowe wykonać na wzór istniejących z piaskowca gotlandzkiego.
W elementach wykonać kapinos.
6.2.32. Cokół, parapety okienne, zwieńczenia nakryw krenelażu, przypor, opłaszowania
i inne element narażone na zawilgocenia należy zhydrofobizować preparatem Funcosil
SNL. Hydrofobizację
należy przeprowadzić na koniec wszystkich zabiegów
konserwatorskich po wysuszeniu murów. Hydrofobizację należy przeprowadzić za
pomocą smarowania przy użyciu szczotek, lub polewanie przy użyciu agregatów
malarskich. Przy bezdeszczowej pogodzie można także układać preparat z postaci
kremów.

Prace dotyczące wnętrza budynku
6.2.33. Do oczyszczania ceramiki i kamienia wewnątrz obiektu należy zastosować metodę
oczyszczania na sucho, odpowiednio niskim ciśnieniem i odpowiednio dobranymi
ścierniwami. Przed wykonaniem zabiegu konieczne jest wykonanie prób pod ścisłym
nadzorem konserwatorskim, zademonstrowanie prób na komisji konserwatorskiej i
pisemna akceptacja metody w protokole z komisji.
6.2.34. Odsolić powierzchnię muru ceramicznego przy użyciu gotowych preparatów
6.2.35. Skuć tynki wewnętrzne z ścian i sufitu, wymienić na tynki renowacyjne posiadające
atest WTA. Minimalna grubość tynków powinna wynosić 25mm.
6.2.36. Powierzchnie tynków należy przemalować na kolor ustalony podczas komisji
konserwatorskiej odpowiednimi farbami wapiennymi lub silikonowymi otwartymi
dyfuzyjnie.
6.2.37. Powierzchnię ścian ceramicznych nie tynkowanych, podać konserwacji jak w punkcie
dotyczącym elewacji.
6.2.38.Całość posadzki przyziemia oczyścić przy użyciu przegrzanej pary wodnej o
temperaturze około 120°C, agregatem hydroponicznym pod ciśnieniem około 8 MPa.
6.2.39.Fragmenty posadzek betonowych skuć, nową posadzkę wykonać z kostki granitowej
6.2.40.Współczesne warstwy posadzki piętra należy usunąć i w to miejsce ułożyć posadzkę
ceramiczną w formie cegieł układanych płasko na zaprawie wapiennej, otwartej
dyfuzyjnie. Wzór ułożenia cegieł podlega przedyskutowaniu podczas komisji
konserwatorskiej.
6.2.42.Wykonać przegląd istniejącej wentylacji mechanicznej wykonanej w budynku. Wszelkie
niesprawności wentylacji należy usunąć. Kanały wykonane z blachy stalowej należy
oczyścić i pomalować.
6.2.43. W oknach na piętrze budynku osadzić nawiewniki o regulowanym strumieniu
przepływu powietrza.
6.2.44. Pomalować stalową klatkę schodową.
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6.2.45. Elementy konstrukcji więźby dachowej i deskowania należy oczyścić z grzybów
pleśniowych za pomocą szczotek stalowych. Następnie zabezpieczyć przy pomocy
ogólnie dostępnych środków grzybobójczych.
6.2.46. Na poddaszu wykonać kratkę wentylacyjną w poziomie podłogi na ścianie północnej.
Otwór wentylacyjny o średnicy 150mm zaleca się wykonać w istniejącym murze za
pomocą wiertnicy. Wyciąg powietrza wykonać poprzez szczelinę wentylacyjną w
poziomie kalenicy.

Stolarka zewnętrzna. elementy stalowe
6.2.47. Istniejąca stolarka okienna została wymieniona podczas ostatniego remontu i nie
wymaga żadnych prac konserwacyjnych.
Przed przystąpieniem do konserwacji wrót głównych na elewacji zachodniej i wszystkich
wrót na elewacji wschodniej.
Należy wykonać badania stratygraficzne określające
pierwotny kolor. Badania przedstawić na komisji konserwatorskiej i doprecyzować temat
wykończenia powierzchni stolarki. Po analizie konserwatorskiej i historycznej należy
zdjąć wtórne powłoki lakiernicze stosując np. SCANSOL lub AGE (Abbeizer).
Wymienić uszkodzone przez korozję biologiczną elementy i całość zaimpregnować
preparatami na bazie rozpuszczalników organicznych. Jeżeli okaże się, że pierwotnie
stolarka była pokostowana i eksponowana bez koloru kryjącego, dobrym rozwiązaniem
konserwatorskim, estetycznym jest olejowanie, które nie spowoduje wybłyszczeń, jak to
ma miejsce po zastosowaniu lakierobejcy, czy lakieru.
6.2.48. Zdemontować blachę stalową zamontowaną na kracie wrót w narożniku północnowschodnim.
6.2.49. Elementy stalowe (klatka schodowa, kanały wentylacyjne i detale historyczne takie jak
okucia, ćwieki, zamki,) należy oczyścić przy użyciu szczotek stalowych i ryżowych do
stopnia czystości najmniej Sa 2½ / ST 3 wg. PN-ISO 8501-1. , następnie ustabilizować
preparatem zawierającym inhibitor korozji (np. taninę), zabezpieczyć antykorozyjnie
bezbarwnym, matowym lakierem do metalu.

Dokumentacja konserwatorska powykonawcza
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przyjętą praktyką przy realizacji robót w
obiektach objętych ochroną konserwatorską należy wykonać powykonawczą dokumentację
opisową oraz fotograficzną.
Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z czterech części:
I część – dokumenty formalno-prawne – wszelkiego rodzaju pozwolenia, badania i decyzje
wydane przed przystąpieniem do realizacji robót, łącznie z oświadczeniami osób
pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Projekty powykonawcze,
dziennik budowy, protokoły z posiedzeń komisji konserwatorskiej, badania i
sprawozdania wykonywane w trakcie realizacji robót i po zakończeniu,
inwentaryzacja powykonawcza, oświadczenie kierownika budowy i kierowników
robót o zakończeniu budowy, decyzja lub zgłoszenie do użytkowania, jeżeli jest
wymagane.
II część –
dziennik prac konserwatorskich, niezależnie od dziennika budowy, w którym
należy: wpisywać postęp prac konserwatorskich, oraz odnotować wszelkie
odkrycia i rezultaty prowadzonych badań, opis zastosowanych technologii przy
pracach konserwatorskich, a także osiągniętych efektów, gromadzić rysunki
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inwentaryzacyjne i dokumentację fotograficzną obejmującą w tym samym ujęciu
elementy przed, w trakcie i po konserwacji, określenie celów nieosiągniętych
podczas realizacji zadania. Dziennik prowadzi kierownik prac konserwatorskich.
III część certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne (na materiały wbudowane do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi), karty techniczne i inne dokumenty
identyfikujące wbudowane materiały, z podaną na nich informacją w którym
elemencie został dany materiał wbudowany.
IV część - instrukcja użytkowania obiektu, która powinna zawierać m. in.:
- profilaktyczne uwagi dla użytkownika obiektu.
- zestawienie czasokresu wykonywania konkretnych czynności zapewniających
bezusterkową eksploatację obiektu
- udzielone gwarancje na poszczególne roboty i urządzenia.
Na projekcie budowlanym, należy nanieść wszystkie zmiany dokonane w trakcie
realizacji, a pozostałe rysunki i część opisową opatrzyć klauzulą „roboty wykonane zgodnie z
projektem”, pod którą winien podpisać się kierownik budowy. W przypadku wprowadzenia
zmian do projektu, należy uzyskać zgodę projektanta na wprowadzone zmiany

7. Ekspertyza techniczna
Budynek pełni funkcję pracowni konserwacji archeologicznego metalu i drewna i nie ulegnie
ona zmianie. Obciążenia użytkowe nie ulegną zmianie.
Projektowane prace nie ingerują bezpośrednio w elementy konstrukcyjne budynku.
Polegają gównie na konserwacji istniejących elementów i naprawie uszkodzonych elementów.
Elementy konstrukcyjne budynku po wykonaniu prac naprawczych i remontowych przeniosą
bezpiecznie obciążenia normowe i spełniają wymogi warunków nośności i użytkowania
Obiekt może być bezpiecznie użytkowany w części remontowanej po wykonaniu prac
budowlanych przewidzianych w opracowaniu projektowym.

8. Uwagi końcowe
8.1. Dopuszcza się stosowanie innych systemów naprawczych za zgodą autorów nin. projektu
Przy wykonywaniu robót objętych treścią niniejszego projektu nie należy łączyć lub
wybiórczo stosować części systemu dla danego elementu robót.
8.2. Wszystkie materiały winny posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
oraz być dopuszczone do stosowania.
8.3. Prace renowacyjne i budowlane „na mokro” winny być wykonywane w okresie
sprzyjających warunków atmosferycznych, umożliwiających naturalne wysychanie
elementów, przy temperaturze powietrza przez całą dobę nie mniejszej niż +5°C, przez
ekipy specjalistyczne, posiadające doświadczenie w realizacji robót w obiektach
zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu systemów naprawczych przez producentów,
pod nadzorem konserwatorów zabytków (technologów zajmujących się pracami przy
kamieniu, ceramice, tynku oraz polichromii) a także specjalisty mykologa. Wątpliwości
występujące na etapie wykonawstwa należy zgłaszać projektantowi podczas komisji
konserwatorskiej
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
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INWESTOR:

INFORMACJA
DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRON ZDROWIA
PROJEKT BUDOWLANY PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH
ELEWACJI ORAZ WNĘTRZA BRAMY ŻUŁAWSKIEJ

Centralne Muzeum Morskie
80-751 Gdańsk ul. Ołowianka 9-13

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
działka 88 obręb 091

PROJEKTANT
AUTOR INFORMACJI:

mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska

inż. Ryszard Kowalski
grudzień 2012 r.

DATA:

1.

PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanych robót budowlanych i
konserwatorskich, stwarzających podczas ich realizacji zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informacja służy do opracowania, przed
rozpoczęciem robót budowlanych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
uwzględniającego specyfikę robót i warunki ich prowadzenia.
Informacja dotyczy robót budowlanych związanych z realizacją prac zgodnie
z projekt budowlanym prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza
Bramy Żuławskiej

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
-

Umowa z Inwestorem
Mapa do celów projektowych w skali 1:500;
Inwentaryzacja budowlano w zakresie potrzebnym do opracowania
Obowiązujące normy, przepisy ogólne i szczegółowe, w tym:

Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków
inż. Ryszard Kowalski
80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132
uzrk@poczta.onet.pl
 (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97

NIP 583-020-98-32

fax (058) 300 00 98  0601-689-199

PROJEKT BUDOWLANY Z ORZECZENIM TECHNICZNYM
36
MYKOLOGICZNO-BUDOWLANYM I PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
Brama Żuławska Gdańsk ul. Długie Ogrody 53
177/416/12

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z późniejszymi zmianami).

3.

ZAKRES ROBÓT
W zakresie prac budowlanych i konserwatorskich wchodzą następujące prace:
- czynności wstępne (ogrodzenie terenu, demontaż zbędnych elementów z elewacji,
dezynfekcja, wstępne wzmocnieni elementów do konserwacji)
- wykonanie badań na obecność polichromii na remontowanych elementach, wykonanie
dokumentacji fotograficznej
- obniżenie poziomu terenu
- wykonanie izolacji wodochronnej
- wymiana gruntów przy fundamencie na przepuszczalne
- wykonanie opaski żwirowej
- wymiana pokrycia z papy stropodachu
- konserwacja murów ceramicznych i kamiennych ( przemurowania, naprawa spękań,
oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, wypełnienie ubytków, spoinowanie, scaleniem
kolorystyczne)
- usunięcie wtórnych zapraw cementowych
- wykonanie nowych tynków renowacyjnych wewnętrznych
- konserwacja posadzki w obiekcie
- wymiana nakryw krenalażu
- konserwacja elementów stalowych
- dezynfekcja i impregnacja więźby dachowej
- wybrukowanie terenu prze elewacja wschodnią
- wykonani nowych obróbek blacharskich
- konserwacja wrót drewnianych
- hydrofobizacja

4.

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
Kolejność robót budowlanych będzie wynikać z projektu
przedstawionego do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5.

organizacji

robót

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Budynek usytuowany w centrum miasta w zabudowie miejskiej , na wysepce pomiędzy
ulicami. Działka zabudowana jest tylko budyniem przedmiotowym. Teren nie ogrodzony.
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Na działce rośnie jedno drzewo. Na teren działki istnieje zjazd z drogi publicznej.

6.

ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU,
KTÓRE
MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Ze względu na lokalizację budynku, charakter robót, ich organizację i miejsce
prowadzenia robót istotne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zarówno dla
pracowników jak mieszkańców) stwarzają prace budowlane i konserwatorskie:
- prace przy rozbiórce
- transporcie ciężkich elementów
- prace przy rozbiórce, naprawie ścian ceramicznych
- prace z środkami chemicznymi
- prace na rusztowaniach
Stwarzają one istotne zagrożenie:
- przygniecenia przez ciężkie elementy
- możliwość zerwania się z zawiesi ciężkiego elementu
- zatrucia i poparzenia środkami chemicznymi
- możliwość upadku z wysokości
- możliwość wpadnięcia do wykopu

7.

ELEMENTY ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDYNKU
W „Planie BiOZ” należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter,
organizacja i miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Prace budowlane stwarzające szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- prace demontażowe
- prace montażowe
- prace budowlane
Charakter wymienionych prac:
- Roboty wykonywane przy użyciu wciągników mechanicznych
- Prace polegające na wzmocnieniu i wymianie konstrukcji budynku
- Prace z środkami chemicznymi
Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i
przez cały czas ich prowadzenia.
Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i
przez cały czas ich prowadzenia.
Zagrożenia:
- ryzyko upadku z wysokości
- ryzyko zerwania elementów budowlanych z zawiesi wciągników,
- zatrucia lub poparzenia przy pracach konserwatorskich, impregnacyjnych,
zabezpieczających i malarskich,
- możliwość wpadnięcia do wykopu
- porażenie prądem,
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Projekt organizacji robót winien przewidywać wydzielenie i oznakowanie miejsca
prowadzenia robót, stosownie do rodzaj zagrożenia oraz bezpośredni nadzór nad
pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
WYSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIOM
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w
ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto,
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową
inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:
- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie II.3.
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach
podczas realizacji robót zgodnie z punktem II.6.
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia
życia lub zdrowia.
Pracodawca jest zobowiązany stosować niezbędne środki profilaktyczne,
zmniejszające ryzyko wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące
środki:
- Zapewnić przeszkolenie pracowników zgodne z obowiązującymi przepisami
oraz z rodzajem występujących robót,
- Zapewnić ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposób uniemożliwić wejścia
na ten teren osobom nieupoważnionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu
za pomocą tablic ostrzegawczych albo zapewnienie stałego nadzoru.
- Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
- Zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi
chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i
zasadach ich stosowania.
- Stosować sygnały bezpieczeństwa ręczne lub komunikaty słowne.
W szczególności:
- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy;
- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia
pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i
budowlanych oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób
zagrożonych lub poszkodowanych);
- prace przy skrzyżowaniu z sieciami prowadzić pod nadzorem osób
odpowiadających za dany rodzaj sieci;
- zleca się, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał
sygnał dźwiękowy.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków.
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Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację
oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym.
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym
przepisów BHP, a w szczególności:
















Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi
zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z
późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 270 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.(Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26,
poz. 313 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z
2004 r. Nr 200, poz. 2047 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z późniejszymi
zmianami);
PN – 92 / N - 01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
PN – 92 / N - 01255
Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
PN – N - 01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Grudzień 2012 r.

Opracowali:
mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska
inż. Ryszard Kowalski
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załącznik nr 1

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH PRÓBEK MURU
Pomiar wilgotności muru dokonano metodą suszarkowo-wagową przy
wagosuszarki AXIS ADS100
Skład jakościowy zbadano przy pomocy odczynników firmy Macherey-Nagel
oznaczenie
próbki

1
2
3
4

tynk
cegła
cegła
tynk

Zawarto Zawartość soli [%]
ść wody chlorki
azotany
[% ]

siarczany

Odczyn
[pH]

Twardość
węglanowa [od]
(st. niemiecki)

6,1
12,4
12,1
11,9

0,45
0,60
0,60
0,45

7,5
7,5
7,5
7,5

3°
6º
2º
4º

0,4
0,45
0,5
0,7

0,45
0,25
0,25
0,30

użyciu

uwagi

ściana połudn.
ściana wsch.
ściana wewn.
elew. wschod

-

Klasyfikacja szkodliwych soli mineralnych (wg WTA)
Rodzaj soli

Poziom niski [%] Pozom średni [%]

Poziom wysoki [%]

Chlorki
Azotany
Siarczany

<0,2
<0,1
<0,5

>0,5
>0,3
>1,5

0,2-0,5
0,1-0,3
0,5-1,5

Twardość węglanowa wody [ o d]

Odczyn pH
odczyn kwaśny obojętny

pH

<7

7

zasadowy

twar
dość

bardzo miękka średniej. znacznej twarda
miękka
twardoś twardoś

>7

o

<5

d

5÷10 10÷15 15÷20 20÷30

Bardzo
twarda

>30

Stopień zawilgocenia materiałów ceramicznych
(wilgotność masowa muru) [%]
Wilgotność
masowa muru
1,8%
2%
4,5%
4,58 %
812 %
>12 %

Stan zawilgocenia
Mur w stanie ustabilizowanym
Mur w stanie wilgotności
podwyższonej
Górna granica murów suchych
Mur zawilgocony
Mur silnie zawilgocony
Mur mokry

nieznacznie
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1. Plan tkw. sztokholmski z około 1600 roku. Widok na renesansowy Gdańsk, po prawej –
Długie Ogrody.

2. Plan Gdańska z 1679 z naniesionymi wałami i fortyfikacjami typu staroholenderskiego i
Bramą Żuławską broniącą dostępu do miasta od strony wschodniej.

3. Plan fragmentu miasta w obrębie Długich Ogrodów z około 1822 roku. Brama Żuławska
zaznaczona na kolor czerwony między wałami Wół i Lew.

4. Plan Gdańska z około 1880. Między wałami Wół i Lew widoczny rzut bramy w pierwotnej
formie przed remontem i wyburzeniami części obiektu.

5. Elewacja zachodnia Bramy Żuławskiej. Sztych M. Deischa z 1765 r.

6. Historyczny rysunek pokazujący elewację zachodnią obiektu przed zmianami zaistniałymi
w 1885 r. (Otto Kleppel Das Stadtbild von Danzig in drei Jahrhunderten seiner großen Geschichte, 1937 )

7. Widok na elewację wschodnią i północną bramy oraz most prowadzący do Gdańska (stan
przed 1885 r. rys. op.cit.).

8. Elewacja zachodnia obiektu (stan przed 1885 r. rys. op.cit.).

9. Przekrój przez obiekt w kierunku wschód – zachód ( stan przed 1885 r. rys. op.cit.).

10. Rzut obiektu (stan przed 1885 r. rys. op.cit.).

11. Elewacja zachodnia i północna. Fotografia historyczna przedstawia stan obiektu na
początku XX wieku po zmianach architektonicznych zaistniałych w 1885 roku.

12. Elewacja zachodnia i południowa. Fotografia historyczna wykonana w tym samym czasie.

13. Elewacja zachodnia i południowa po remoncie wykonanym w 1933 roku.

14 i 15. Fotografie historyczne ukazujące elewację wschodnią obiektu przed remontem z1933

16. Elewacja wschodnia po remoncie wykonanym w 1933 roku. Widoczny brak
oryginalnych figur Diany i Bellony.

17. To samo ujęcie – fotografia przedwojenna

18. Fragment kurtynowej ściany wschodniej (współczesne naprawy ) lata 90-te XX wieku.

19. Północna elewacja „bliźniaczej” Bramy Nizinnej (1626 r.) z zachowanym przejazdem i
wartowniami. Obiekt autorstwa Jana Strakowskiego.

20. Elewacja zachodnia obiektu po ostatniej, współczesnej konserwacji.

21. Elewacja zachodnia i północna bramy. Fotografia współczesna.

22. Fotografia współczesna. Widok na elewację południową i wschodnią.

23. Elewacja zachodnia.

24. Fragment ściany kurtynowej po ostatniej renowacji elewacji obiektu.

25. Zbliżenie dolnej części oryginalnej rzeźby przedstawiającej herb Gdańska, piaskowiec
gotlandzki.

26. Wtórne przemurowania południowej ściany attyki. Współczesne tynki.

27. Fragment attyki w północnej części tarasu. Widoczne zamurowania otworów
strzelniczych

28. Posadzka tarasu przykryta kilkoma warstwami papy.

29. Murowana ściana attyki. W dolnej części wątek z końca XIX wieku, część górna
współcześnie przemurowana. Widoczna izolacja z papy asfaltowej w czwartej warstwie

30. Fragment oryginalnego muru ściany kurtynowej po ostatniej renowacji, podczas której
scalono powłoką farb laserunkowych pierwotną ceramikę oraz wtórne spoiny.

31. Przyziemie w części XIX-wiecznego opłaszczowania elewacji północnej. Widoczne
naprawy w partii spoin.

32. XIX-wieczna ściana południowa dawnego przejazdu z wmurowanym oryginalną (?) belką
wykonaną z piaskowca gotlandzkiego.

33. XIX – wieczna ściana wewnętrzna dawnego przejazdu z wtórnymi spoinami oraz
współczesnymi powłokami niedyfuzyjnych farb.

34. Wtórne tynki cementowo-wapienne na sklepieniu przyziemia bramy.

35. Widoczne złuszczenia wierzchnich, niedyfuzyjnych warstw tynków sklepiennych.

36. Kamienna, wtórna posadzka wnętrza bramy na poziomie przejazdu.
37. Współczesne warstwy ułożone na podłodze poddasza.

38. Historyczne wrota
wewnętrze na poziomie
przejazdu.

39. Fragment wtórnego zamknięcia zachodniego otworu przejazdowego od wewnątrz. Na
pierwszym planie część współczesnych stopni prowadzących na poddasze.

40. Zbliżenie fragmentu współczesnego zamknięcia otworu przejazdowego. Łuszczące się
powłoki wtórne nałożone na kamienne bloki portalu.

41. Zniszczenia pulpitu ceramicznego opłaszczowania.
Betonowe czapy muru.

42. Grzyby pleśniowe na powierzchni deskowania połaci dachowej.

43. Lastrykowy rzygacz

Nr. rys I-1
INWENTARYZACJA
- budynek objęty opracowaniem

1:500

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski
PLAN SYTUACYJNY

1794
83

1479

N

232

drzewo bez

A

2

z.p.

47

trawnik

172

z.p.

agregat
grzewczy

138

113

granit
h=2.54 m

h=1.55 m

h=3.55 m

ścianki
z płyt OSB

granit

h=2.60 m
na zewnątrz

132
205

beton

95
140

krata
stalowa

115

granit
95 krata
132
140 stalowa 205

h=2.20 m

h=2.20 m

130

r.s.

196

z.p.

142

6

ściąg stalowy o 53

148

155

201

kostka granitowa
20x10
± 0.00

2.90 m n.p.m.

13

1270

359

kostka granitowa
20x10
kostka granitowa
10x10

hbalustrady=1.10 m

studzienka
wodomierzowa

2 x 185
440

trawa

h=4.90 m

h=4.95 m

próg 5 cm

7
x1
29 35

granit

2 x 185
440

873

348

1215

tel.

1448

beton

kostka granitowa
10x10

148

ściąg stalowy o 53

wpust
uliczny

6

98
200

-0.07

h=2.20 m
na zewnątrz
E

2

142

143

+0.06

terakota
h=2.12 m

-0.07

granit

beton
70
200

beton
E
E
E
E
skrzynki elektryczne

krata
stalowa

agregat
grzewczy

LEGENDA:

z.p.

- granit
- mur ceramiczny

z.p.

2

85

- drewno

29

z.p.

- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

A

45

trawnik

95
140

h=1.55 m

h=3.55 m
kan.
Ø 110
PCV

168

r.s.

132
205

115

beton

114
127

kan.
sanit.

RE

13

h=2.20 m

177

cent. tel.

201

189

cent. ala.

232

1477
1794

Nr. rys I-2
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1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski
RZUT PRZYZIEMIA

A

N

14 %

22 %

rzygacz

z.p.

z.p.

h=2.20 m

h=2.10 m

-0.10
162

104

41

h=2.25 m

86

h=2.80 m

318

-0.26 -0.02
43

103

43

103

43

+0.10

103

43

103

103

43

103

43

105

drabina

wentylatory
wentylacyjne
h=2.90 m

329

267

h=1.40 m

h=1.05 m

82

50 %

r.s.

53

z.p.

60

otwór
70x70

606

60

grubość stropu
61 cm
8

914

+5.80

920

190

203

29x17
35

2

wykładzina PCV

hparapetu =1.16 m

5

200

85

dygestorium

272

hparapetu=0.75 m

95
90

96
68
140 128

kan.
Ø 110
PCV

hparapetu=0.55 m

h=1.05 m

335

2

B

~ 11 %

321

190

5

papa asfaltowa
5

~ 23 %

B

hbalustrady=0.78 m

66
89

866

327

172
198

80
200

h=2.90 m

h=3.08 m

66
89

~ 11 %

~ 23 %

+ 5.56

3 x 23
25
836
104

43

103

43

103

105

53

50 %

- wapień

+0.20

- mur ceramiczny

z.p.

z.p.

- beton,zaprawa

22 %

- drewno

A

111
120

82

14 %

z.p.

LEGENDA:
43

-0.26 +0.10

0.00

r.s.

43

- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

rzygacz

Nr. rys I-3
INWENTARYZACJA
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Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski
RZUT PODDASZA

20

80

A

N

121

16X7.5

+ 8.76

kratka wen. spód 60 cm
od posadzki

114

15x15

113

I

h=2.30 m
do spodu krokwi

16X7.5

658

16X7.5
152

+ 9.91

62

77

43

10X8

104

10X8

110

124

119

25 30

118

283

B

866

17X14

17X14

17X14

B

17X14

16X7.5

16X7.5
118

2

I

deska

123

18X18

16X7.5

16X7.5
24

kan.
Ø 110
PCV

81

LEGENDA:
- wapień
- mur ceramiczny

A

- beton,zaprawa

PRZEKRÓJ I- I 1:50

- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

260

132

dachówka esówka
łaty
folia dachowa
deskowanie 25 mm

- drewno

Nr. rys I-4

17

119

X1

4

8

8X14

°
55

+ 9.91

INWENTARYZACJA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski
RZUT STRYCHU

BRAMA ŻUŁAWSKA
ul. Długie Ogrody 53
Gdańsk

PRZEKRÓJ A-A,B-B 1:50
PRZEKRÓJ A- A 1:50

PRZEKRÓJ B- B 1:50

~+ 13.00

119

230

8

260

132

~+ 11.70

35°

+ 8.76

105

52

41

290

308

31

25

15

+ 9.91

41

+5.80

177

77,5

+ 5.56

ściąg stalowy o 53

310

355

490

LEGENDA:

- wapień
- beton,zaprawa

155

- mur ceramiczny
- drewno

± 0.00
2.90 m n.p.m.

- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

Nr. rys I-5
INWENTARYZACJA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski
PRZEKRÓJ A-A,B-B

BRAMA ŻUŁAWSKA
ul. Długie Ogrody 53
Gdańsk

ELEWACJA ZACHODNIA 1:50

~+ 13.00

~+ 11.70

+ 7.14

LEGENDA:
- granit
- wapień

ZABYTEK

- beton,zaprawa
- cegła, dachówka
- uszkodzenia
- drewno

± 0.00

- elementy stalowe,
i inne

Nr. rys I-6
INWENTARYZACJA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski
ELEWACJA ZACHODNIA

BRAMA ŻUŁAWSKA
ul. Długie Ogrody 53
Gdańsk

ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50

~+ 13.00

~+ 11.70

spękana ściank attykowa
+ 7.14

uszkodzenia lica
ceglanego

uszkodzenia lica
ceglanego

uszkodzenia lica
ceglanego
luźne cegły

uszkodzenia lica
ceglanego

LEGENDA:
- granit
- wapień
W

- beton,zaprawa
uszkodzenia lica
ceglanego

- cegła, dachówka
- uszkodzenia
- drewno

± 0.00

- elementy stalowe,
i inne
- rysy i spękania

Nr. rys I-7
INWENTARYZACJA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski
ELEWACJA POŁUDNIOWA

BRAMA ŻUŁAWSKA
ul. Długie Ogrody 53
Gdańsk

ELEWACJA WSCHODNIA 1:50

~+ 13.00

~+ 11.70

+ 7.14

mikroorganizmy
5
8
8
1
v
o
n
e
R

wypłukane spoiny
wypłukane spoiny

LEGENDA:
- granit
- wapień
W

W

- beton,zaprawa
- cegła, dachówka
- uszkodzenia
- drewno

± 0.00

- elementy stalowe,
i inne

Nr. rys I-8
INWENTARYZACJA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski
ELEWACJA WSCHODNIA

BRAMA ŻUŁAWSKA
ul. Długie Ogrody 53
Gdańsk

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50

~+ 13.00

~+ 11.70

wtórne
przemurowania

spękana ściank attykowa
wtórne przemurowania

+ 7.14

spękania muru

uszkodzenia lica
ceglanego
uszkodzenia lica
ceglanego

luźne cegły

LEGENDA:

uszkodzenia lica ceglanego
luźne cegły

- granit

uszkodzenia lica
ceglanego

- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka
- uszkodzenia
uszkodzenia lica
ceglanego
luźne cegły

- drewno

± 0.00

- elementy stalowe,
i inne
- rysy i spękania

Nr. rys I-9
INWENTARYZACJA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski
ELEWACJA PÓŁNOCNA

projektowana studzienka
do odprowadzenia wody
opadowej szegół wykonania
patrz poniżej

przemurować luźne cegły
opłaszczowania

70

A

N

opaska żwirowa

rury spustowe podłączyć
do kan. deszczowej

beton

7
x1
29 35

± 0.00
2.90 m n.p.m.

wymienić wylewki betonowe posadzki,
na kostkę granitową,
posadzkę oczyścić parą wodną

ściagi stalowe poddać konserwacji

2 x 185
440
wrota portalu poddać
konserwacji

ściagi stalowe poddać konserwacji

beton

pomalować klatkę
schodową

wentylację stalową poddać
konserwacji, przemalować

2 x 185
440
wrota portalu poddać
konserwacji

350

ściąg stalowy o 53

-0.07

ściąg stalowy o 53

skuć tynki z sufitu
wykonać tynki renowacyjne

~ 110

wrota portalu poddać
konserwacji 95
132
140
205 zdemontować blachę
z karty

E

+0.06

nawierznia z kostki granitowej

cent. ala.

beton

-0.07

ściany ceramiczne
poddać konserwacji

beton
RE

beton
E
E
E
E
skrzynki elektryczne

kan.
sanit.

wrota portalui kratę
poddać konserwacji
95
132
140
205
zdemontować blachę
z karty

~ 110

cent. tel.

~ 250

kan.
Ø 110
PCV

6

A

Ø 100

70

opaska żwirowa

50

rury spustowe podłączyć
do kan. deszczowej

projektowana studzienka
do odprowadzenia wody
opadowej szegół wykonania
patrz poniżej

f=5 cm

121212
6

okrąg z kostki granitowej
Ø 100 z uszczelnionymi
spoinami

PROJEKT ZABEZPIECZENIA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracowała:

1/2 s + 8 cm
~ 50

Nr. rys P-1

wpust

121212

~ 100

10

~ 15

± 0.00

studzienka
1/2 s + 8 cm
s

Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski

RZUT PRZYZIEMIA,SZCZEGÓŁY

przemurować ceramiczny
pulpit opłaszczowania

A

N

przemurować ceramiczny
pulpit opłaszczowania

zdemontować istniejące
rzygacze lastrykowe, nowe
wykonać z piaskowca
gotlandzkiego. Wzór ustalić
na komisji konserwatorskiej
przemurować ceramiczny
pulpit opłaszczowania

wentylację stalową poddać
konserwacji, przemalować

pomalować klatkę
schodową

+5.80
29x17
35

B

B

~ 11 %

zerwać istniejącą posadzkę
nową wykonać z cegły układanej
na płasko na zaprawie wapiennej

zerwać istniejące pokrycie z papy asfaltowej
nowe wykonać z papy termozgrzewalnej
obróbki i opierzenia blacharskie
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej
osadzać w wydrach

~ 23 %

zamontować nawiewniki

LEGENDA:

zamontować nawiewniki

- wapień
- mur ceramiczny
- drewno
- beton,zaprawa
przemurować ceramiczny
pulpit opłaszczowania

przemurować ceramiczny
pulpit opłaszczowania

A

zamontować nawiewniki

~ 11 %

~ 23 %

+ 5.56

- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

przemurować ceramiczny
pulpit opłaszczowania

zdemontować istniejące
rzygacze lastrykowe, nowe
wykonać z piaskowca
gotlandzkiego. Wzór ustalić
na komisji konserwatorskiej

Nr. rys P-2
PROJEKT ZABEZPIECZENIA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracowała:
Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski

RZUT PODDASZA

Przebić otwór Ø 150
w poziomie podłogi,
osadzić kratki wentylacyjne

betonowe czapy opłaszczowania zdemontować
nowe wykonać na wzór istniejących zpiaskowcą gotlandzkiego

A

N

opierzenia blacharskie
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej

wentylację stalową poddać
konserwacji, przemalować

+ 8.76

zerwać istniejące pokrycie z papy asfaltowej
nowe wykonać z papy termozgrzewalnej
obróbki i opierzenia blacharskie
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej
osadzać w wydrach
+ 9.91

przemurować spękaną ściankę
attykową, usunąć izolację z papy asfaltowej
przedłużyć poziomą ściankę z piaskowca

B

B
wykonać szczelinę
wentylacyjną w kalenicy

deskowanie połaci i konstrukcję
wieźby oczyścić szczotkami stalowymi
następnie pokryć środkami grzybobójczymi
betonowe czapy krenalaża zdemontować
nowe wykonać na wzór istniejących zpiaskowcą gotlandzkiego

betonowe czapy opłaszczowania zdemontować
nowe wykonać na wzór istniejących zpiaskowcą gotlandzkiego

A

opierzenia blacharskie
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej

Nr. rys P-3
PROJEKT ZABEZPIECZENIA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracowała:
Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski

RZUT STRYCHU

BRAMA ŻUŁAWSKA
ul. Długie Ogrody 53
Gdańsk

PRZEKRÓJ A-A,B-B 1:50
PRZEKRÓJ B- B 1:50

PRZEKRÓJ A- A 1:50

~+ 13.00

opierzenia blacharskie
wykonać z blachy
tytanowo-cynkowej

opierzenia blacharskie
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej

Przebić otwór Ø 150
w poziomie podłogi,
osadzić kratki wentylacyjne

~+ 11.70

wykonać szczelinę
wentylacyjną w kalenicy

deskowanie połaci i konstrukcję
wieźby oczyścić szczotkami stalowymi
następnie pokryć srodkami grzybobójczymi
+ 9.91

+ 8.76

zamontować nawiewniki

zerwać istniejące pokrycie z papy asfaltowej
nowe wykonać z papy termozgrzewalnej
obróbki i opierzenia blacharskie
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej
osadzać w wydrach
Element A
+5.80

Element B

betonowe czapy krenalaża i opłaszczowania
zdemontować, nowe wykonać na wzór
istniejących zpiaskowcą gotlandzkiego

zerwać istniejącą posadzkę
nową wykonać z cegły układanej
na płasko na zaprawie wapiennej

+ 5.56

Element C

ściagi stalowe poddać konserwacji

przemurować ceramiczny
pulpit opłaszczowania

pomalować klatkę
schodową

Przekrój ścianki attykowej 1:25
Element z piaskowca
z naciętym kapinosem
Izolację z papy zastąpić
elastyczną zaprawą
minerlaną

~ 25

przemurować spękaną ściankę
attykową, usunąć izolację z papy asfaltowej
przedłużyć poziomą ściankę z piaskowca

~ 6,5

ściąg stalowy o 53
skuć istniejące tynki,
nowe wykonać jako
renowacyjne

zdemontować istniejące
rzygacze lastrykowe, nowe
wykonać z piaskowca
gotlandzkiego. Wzór ustalić
na komisji konserwatorskiej

Szczegól izolacji patrz
rysunek P-1

ściany ceramiczne
poddać konserwacji

± 0.00
2.90 m n.p.m.

wymienić wylewki betonowe posadzki,
na kostkę granitową,
posadzkę oczyścić parą wodną

Element A 1:20

Element B 1:20

Element C 1:20

Nr. rys P-4

60

57

10 14,5

24,5

10 8

18

10

41

31

PROJEKT ZABEZPIECZENIA

1:50

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracowała:

104

Orientacyjne wymiary projektowanych kształtek z piaskowca. W elementach wykonać kapinos.

Opracował : inż. Ryszard Kowalski upr. 10/2002/R
Opracował : tech. Michał Kowalski

PRZEKRÓJ A-A,B-B

1

NIP 957 – 055 – 42 – 14

NR EW. 49260

U.M. GDAŃSK

FIRMA PROJEKTOWO – BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI
GDAŃSK – WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13

tel. kom. 0-600-212-901

OBIEKT :

BRAMA ŻUŁAWSKA
GDAŃSK ul. Długie Ogrody 53
działka nr 88 obręb 091

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INWESTOR:

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE
W GDAŃSKU
80 – 751 Gdańsk ul. Ołowianka 9-13

FAZA PROJ. :

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ:

tech. Leszek Herstowski

upr. 5702 / GD / 93
spec. instalacje sanitarne

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Andrzej Wojakowski

upr. 341 / Gd / 71
spec. instalacje sanitarne

Zawartość projektu:
•

Strona tytułowa oraz zawartości projektu

•

Warunki techniczne GDAŃSKIE MELIORACJE Sp. z o.o.
Uzgodnienie GDAŃSKIE MELIORACJE Sp. z o.o.
Opinia ZUD Gdańsk
Uzgodnienie i decyzja ZDiZ w Gdańsku
Opis techniczny
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Oświadczenie projektanta
Kserokopie uprawnień projektantów
Część graficzna projektu

•
•
•
•
•
•
•
•

Gdańsk czerwiec 2013 r .

- od str. nr 1 do str. nr 2
- od str. nr 3 do str. nr 3
- od str. nr 4 do str. nr 4
- od str. nr 5 do str. nr 6
- od str. nr 7 do str. nr 12
- od str. nr 13 do str. nr 15
- od str. nr 16 do str. nr 24
- od str. nr 25 do str. nr 25
- od str. nr 26 do str. nr 29
- od str. nr 30 do str. nr 33
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ZAWARTOŚĆ TECZKI

1.0.

Strona tytułowa.

2.0.

Strona zawartości teczki.

3.0.

Opis techniczny.

Rys. nr 1

Projekt zagospodarowania terenu

skala 1 : 500

Rys. nr 2

Profil kanalizacji deszczowej

skala 1 : 50 / 100

Rys. nr 3

Profil kanalizacji deszczowej

skala 1 : 50 / 100

Rys. nr 4

Wpust uliczny

skala 1 : 20

3

OPIS TECHNICZNY.
- do projektu sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z budynku
Bramy Żuławskiej w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody 53 działka nr 88 obręb 091

1.0.

Podstawa opracowania:

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Zlecenie umowa.
Warunki Techniczne dotyczące odprowadzenia wód deszczowych
NT.U/WT – 3568/9098/2013 z dnia 07.01.2013 r. , wydane przez Gdańskie
Melioracje Sp. z o.o. 80-743 Gdańsk ul. Łąkowa 35/38
Plan sytuacyjno – wysokościowy z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500.
Wizja lokalna w terenie.
Normy i przepisy związane z tematem.

2.0.

Cel i zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje : kanalizację deszczową odprowadzającą wody
opadowe z dachu budynku Bramy Żuławskiej w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody 53 działka
nr 88 obręb 091. do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Warunkami
Technicznymi wydanymi przez Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.
Celem opracowania jest odprowadzenie wód deszczowych do miejskiej sieci
kanalizacyjnej , zabezpieczenie ścian budynku przed napływem wód opadowych.
3.0.

Warunki gruntowo – wodne :

Rzędne powierzchni terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynoszą
ok. 35 m n.p.m.
Pod warstwą gleby o miąższości 0,4 – 0,6 m występują utwory plejstoceńskie
reprezentowane przez żwiry podścielone warstwą morenowych glin piaszczystych
i lokalnie piasków pylastych.
Zaleca się prowadzenie prac ziemnych na terenach o niekorzystnych warunkach gruntowo
wodnych odcinkami nie dłuższymi niż 10 –15 m, w okresie bez opadów deszczu w celu
ograniczenia do minimum konieczności odwadniania wykopów.
3.1. Uwagi do robót ziemnych :
Roboty ziemne pod sieci wod – kan należy wykonać z uwzględnieniem
aktualnych norm i przepisów:
BN-83 / 8836 – 02 ,, Roboty ziemne”
PN – 68 B – 006050 ,, Roboty ziemne w zakresie wykonawstwa”
PN / E – 05125
,, Podwieszenie kabli ”
Rozporządzenie Min. Przem. Bud. z dnia 28.03.1972 r. W sprawie BHP przy
wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych roz. 5
,, Roboty ziemne ” Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r. ( wykopy i zasypka ).

4

Roboty odwodnieniowe prowadzić w uzgodnieniu z nadzorem technicznym.
Prace w rejonach skrzyżowań wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej
ostrożności a wszelkie napotkane uzbrojenie traktować jako czynne.
Prace powinny być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP.
Wszystkie roboty ziemne realizować należy z zachowaniem szczególnej ostrożności i
przepisów BHP. Wykopy wąskoprzestrzenne, liniowe przy układaniu drenaży należy
wykonywać w szalunkach szczelnych z rozparciem ścian.
Obsypki rur należy wykonać z materiałów piaszczystych .
Zasypkę zagęszczać warstwami grubości ok. 20 cm.
Roboty montażowe rurociągów i studni należy wykonywać zgodnie
z wytycznymi producenta oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Montażowych”.
4 ) Projektowane rozwiązanie :
4.1.

Kanalizacja deszczowa :

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej wykonać należy z rur kanalizacyjnych
z PCV litych klasy T 8 ( 8 kN / m2 ) .
Na załamaniach oraz w punktach połączeniowych sieci, wykonać studnie rewizyjne
z PP φ 450 oraz kręgów betonowych ∅ 1200 mm.
Projektowane studzienki PP 450 w terenie nie utwardzonym wykonać należy jako
typowe z kinetą zbiorczą , rurą trzonową wznoszącą oraz rurą teleskopową
z pokrywą prostokątną T30 ( 12,5 t )
Do budowy studni betonowej stosować monolityczne prefabrykowane element denny
stanowiący połączenie dna studni z najniższym kręgiem. Na włączeniach rur
z tworzyw sztucznych do betonowej studzienki montować należy przejścia szczelne
tulejowe z PCV z uszczelnieniem gumowym.
Przejście wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody
gruntowej i eksfiltrację wód deszczowych.
Prefabrykowane elementy betonowe wykonane z betonu wibroprasowanego B45 ,
wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F – 50 zgodnie z normą DIN 4034.
Elementy prefabrykowane należy zamawiać z osadzonymi fabrycznie stopniami
złazowymi.
Rurociągi układać na warstwie piasku grubości 20 cm zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe zagęszczenie obsypki
w ,, pachwinach ” przewodów. Celem zachowania prawidłowego postępu robót
montażowych, a następnie zasypki wykopu, należy przestrzegać zasady budowy
rurociągu począwszy od najniższego punktu kanału w kierunku pod spad.
Rury powinny być ułożone w wykopie kielichami pod spad, czyli bosy koniec
powinien być umieszczony w kielichu poprzednio ułożonej rury.
Poszczególne rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia w trakcie montażu
poszczególnych odcinków.
Przelotowe studnie rewizyjne betonowe na kierunku prostym lub na połączeniach i
rozgałęzieniach kanałów budować należy w gotowym wykopie jamistym
w rzucie 2,5 x 2,5 m.
Dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru, grubość warstwy 15 cm.

5

Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej studni ulicznej
D istn. , wykonać w wykopie otwartym.
Przekroczenie fragmentu ulicy przyłączem kanalizacji deszczowej do istniejącej studni
kanalizacyjnej Distn. należy wykonać metodą bezwykopową bez naruszania nawierzchni
jezdni , w rurze osłonowej stal. DN 300.

6.0.

Uwagi końcowe:

Całość prac instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw
Sztucznych. - Warszawa 1994 r.
Montaż przewodów z tworzyw sztucznych wykonać należy ściśle według
wytycznych producenta rur.
Bezwzględnie należy przestrzegać wytycznych wykonywania podsypki , obsypki oraz
zasypki rurociągów.
Prace ziemne wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności, a wszelkie napotkane
uzbrojenie traktować należy jak czynne.
W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjno wysokościowym należy wstrzymać roboty i powiadomić gestora tej sieci.
Wszystkie roboty ziemne realizować należy z zachowaniem szczególnej ostrożności i
przepisów BHP. Wykopy wąskoprzestrzenne, liniowe przy układaniu sieci należy
wykonywać w szalunkach szczelnych z rozparciem ścian.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGÓLNE
CENTRALNE MUZEUM MORSKIE
W GDAŃSKU
80 – 751 Gdańsk ul. Ołowianka 9-13

INWESTOR:

OBIEKT :

BRAMA ŻUŁAWSKA

GDAŃSK ul. Długie Ogrody 53

LOKALIZACJA :

działka nr 88 obręb 091

Umowa na wykonanie projektu , Warunki Techniczne na
odprowadzenie wód deszczowych wydane przez Gdańskie
Melioracje , wizja lokalna w terenie , mapa do celów
projektowych.
CEL WYKONANIA PROJ.: Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku
Bramy Żuławskiej .
PODSTAWA PROJEKT.

:

ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
a.
b.
c.
e.

roboty ziemne : wykopy liniowe o głębokości do 2,0 m.
roboty odwodnieniowe : odwodnienie powierzchniowe dna wykopów
roboty montażowe - montaż studzien , budowa kolektorów deszczowych
roboty porządkowe.
1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Istniejące obiekty budowlane oraz uzbrojenie podziemne zostały pokazane na
rysunkach – planie sytuacyjno wysokościowym
2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB
TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE
BEZPIECZESŃTWA I ZDROWIA LUDZI.
3.1 zagospodarowanie placu budowy
3.1. roboty ziemne
3.2 istniejące uzbrojenie terenu ( energetyka)
3.3. roboty budowlano-montażowe
3.4.roboty wykończeniowe
3.5 maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
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3.1 Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia ternu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urządzenia pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych,
c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy i robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

oświetlone i oznakowane znakami

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów
mniejszej niż:
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzkraczającym 1kV,
b) 5,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
c)10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
d) 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu.

względem

Kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku, a ponadto;
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych
i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przed ponad miesiąc.
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych
różnicowo prądowych w w/w
instalacjach należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w
książce konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:
a)120 l- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo
powodującymi silne zabrudzenie pyłami w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków
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b)90 l- przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w
przypadku korzystania z natrysków,
30l-

przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Pracownikom zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
-posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
- napoje , których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków
wykonywania pracy
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
-związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000kcal
u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym: za okres zimowy
uważa się okres od dnia 1 listopada do 31 marca.
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
− przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej -100C lub
powyżej 250C.
− Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów
otrzymanych od pracodawcy.
− Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.
− Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higienicznosanitarne i socjalne- szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustępy.
− Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń
higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
− Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do składowania materiałów i wyrobów.
− Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadania
składowanych wyrobów i urządzeń.
− Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu
budowlanego jest zabronione.
− Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie
z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.
3.2 Roboty ziemne
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami: brak przykrycia wykopu),
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-zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu
przed obsunięciem się: obciążenia klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym
z wykopu).
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na
planie budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,
-gazowe
-telekomunikacyjne,
-ciepłownicze,
-wodociągowe i kanalizacyjne,
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy
tych robotach , należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie
mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być
wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0m lecz nie większej od 2,0m można
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologicznoinżynierska.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej
wówczas gdy:
− roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
− teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
− grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
− wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
− głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0m
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać
zejście (wejście) do wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m.
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Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione
-w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów
gruntu.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścinach pionowych
i na głębokości powyżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
3.3 Roboty budowlano-montażowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych:
-upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia wykopu)
3.5 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn
i urządzeń technicznych:
-pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
-porażenie prądem elektrycznych (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do
ich eksploatacji.
Wykonawca , użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub
instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
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4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
− szkolenia wstępne,
− szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (Instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznać
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub
życia oraz zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi maszyn budowlanych i innych
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
-wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,
-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
1. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
2. udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania
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po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacja awaryjnych stwarzających
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, co do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości
przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków.
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
występowania:
Zagrożeniem występującym podczas realizacji robót budowlanych w czasie realizacji sieci
wodociągowej będą :
− wykopy na całej długości inwestycji (umocnione i rozparte).
− istniejące uzbrojenie terenu – wykopy w zbliżeniach z kolizjami ręczne
− sprzęt budowlany
− maszyny i urządzenia
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
−

szkolenie pracowników w zakresie bhp,

−

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,

−

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

−

zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń
−

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.

−

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

−

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:
a)niewłaściwa ogólna organizacja pracy
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełożonych
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające
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4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich,
b)niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
c)przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagrożenia,
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy:
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiałów zastępczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych
c) wady materiałowe czynnika materialnego
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego
d) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
-organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
pracowników przed wypadkami przy pracy,
− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
− organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy,chorobami zawodowymi i innymi chorobami
związanymi z warunkami środowiska pracy,
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− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
− organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy,
− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
− a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
Na podstawie:
-oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku
pracy
-wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
-określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
− kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
− - zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i
uciążliwych,
− -zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia
działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami
(np. .upadek z wysokości, uszkodzenia głowy, twarzy, wzroku, słuchu\)
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się
tymi środkami.
KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST OPRACOWAĆ PLAN
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW.
Cały teren budowy powinien zostać ogrodzony i oznakowany tablicami
,, Nieupoważnionym wstęp wzbroniony ”
Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie i oznakowanie wykopów.
Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez deskowanie zgodnie
z zasadami BHP.

Gdańsk czerwiec 2013 r.
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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt monitoringu wizyjnego Bramy Żuławskiej
znajdującej się przy ul. Długie Ogrody 53 w Gdańsku.

2. Podstawy opracowania:
Podstawę opracowania stanowią:
−
−
−
−
−

zlecenie CMM
wizje lokalne
konsultacje z Inwestorem
opracowania i wytyczne Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
obowiązujące unormowania prawne oraz normy

3. Zakres opracowania:
Opracowanie składa się z części opisowej zawierającej charakterystykę obiektu, opis
przyjętych rozwiązań technicznych, opis budowy instalacji kablowej i montażu urządzeń,
bilans prądowy oraz zestawienie urządzeń. W załącznikach zawarte są rysunki zawierające
rzuty poszczególnych kondygnacji oraz widoki elewacji z topografia urządzeń i przebiegami
instalacji kablowej.

4. Charakterystyka obiektu:
Brama powstała z cegły i piaskowca w 1628 r. (datę tę można odczytać na fasadzie)
jako część łuku fortyfikacji otaczających miasto od północno-wschodniej strony. Do
przełomu XIX i XX wieku bramę otaczały wały ziemne i bastiony "Lew" oraz "Wół", które
zostały usunięte, gdyż nie sprawowały już funkcji obronnej, a utrudniały komunikację światło bramy było zbyt małe jak na ówczesne standardy. Od tej pory droga od strony Elbląga
przestała prowadzić przez bramę, która do dziś stoi na uboczu - nie prowadzi do niej żadne
przejście przez ulicę. Mimo lokalizacji przy skrzyżowaniu kilku dość ruchliwych ulic, w
bezpośrednim obszarze przylegającym do obiektu panuje znikomy ruch osobowy. Teren ten
jest stosunkowo dobrze oświetlony przez latarnie uliczne.
Obecnie w budynku będącym oddziałem CMM znajduje się dział konserwacji. Brama
Żuławska wyposażona jest w łącza telefoniczne oraz internetowe.
Obiekt użytkowany jest od godzin rannych do popołudniowych. W dni wolne od
pracy, wieczorami oraz w nocy dozorowany jest wewnątrz przez system alarmowy i
przeciwpożarowy.
Zarówno na ścianie wschodniej jak i zachodniej znajduje się wejście do budynku oraz
brama. Od strony zachodniej, nad przyziemiem zlokalizowany jest taras o znacznych
wymiarach, do którego wejście prowadzi przez część użytkową na piętrze.
Od strony południowo-wschodniej w odległości kilkunastu metrów na słupie znajduje
się kamera obrotowa monitoringu miejskiego.

5. System monitoringu wizyjnego:
Zadaniem monitoringu wizyjnego jest:
−
−
−
−

działanie prewencyjne przez obecność systemu kamer,
rejestracja ruchu osobowego oraz zdarzeń,
wykrycie i identyfikacja zdarzeń w przestrzeni przyziemia,
możliwość zdalnego podglądu obiektu z centrum monitoringu CMM

System IP zbudowany w oparciu o pięć megapikselowych wandaloodpornych kopułowych
kamer zewnętrznych, jedną wewnątrz z doświetleniem IR, rejestrator podłączony do
internetu, monitor. Całość podtrzymywana przez UPSa. Zasilacze, zabezpieczenia oraz
rejestrator należy umieścić w zabezpieczonej alarmem obudowie zapewniającej odpowiednią
wentylację.
W przypadku obudów kamer w kolorze jaskrawym lub innym znacznie kontrastującym z
podłożem zabytkowego obiektu, należy je przemalować w sposób zapewniający estetyczny
wygląd urządzeń na elewacji.
Kamera nr 1
Ma na celu obserwację wnęki przy bramie od strony wschodniej. Głęboko schowana na górze
łuku, będzie mało rzucała się w oczy a jednocześnie widokiem z góry obejmie całą bramę na
której już wcześniej dochodziło do wandalizmu polegającego na wypisywaniu wulgaryzmów
farbą. Obecność kamery w tym miejscu odstraszy potencjalnych intruzów chcących załatwiać
swoje potrzeby fizjologiczne we wnęce bramy.
Kamera nr 2
Zamontowana na wysokości około 3m, polem widzenia obejmie całą elewację wschodnią i
przestrzeń przed wejściem do budynku. Przed tą ścianą zlokalizowany jest kontener na
śmieci. Podgląd tego miejsca pozwoli szybko wychwycić i szybko zareagować na przypadek
podpalenia w nim śmieci.
Kamera nr 3
Umieszczona w południowym górnym narożniku ściany, nad zachodnim tarasem pozwoli
zidentyfikować intruza, który potencjalnie niezauważony z poziomu ulicy mógłby spokojnie
forsować otwory okienne do pomieszczeń na piętrze.
Kamera nr 4
Zamontowana na wysokości około 3m, monitorować będzie zachodnią elewację wraz z
przylegającym do niej pasem zieleni.
Kamera nr 5
Od strony zachodniej będzie pełnić podobną funkcję jak kamera nr 1.
Kamera nr 6
Umieszczona wewnątrz budynku nad bramą od strony zachodniej, pozwoli na monitorowanie
wnętrza obiektu, przy jednoczesnym umożliwieniu wczesnej identyfikacji i weryfikacji
zdarzeń takich jak: pożar, zalanie, intruz wewnątrz.
W trakcie wykonawstwa możliwe jest również podłączenie do systemu istniejącej,
nierejestrującej kamery portretującej znajdującej się w przedsionku.

Rejestrator należy wyposażyć w dyski twarde o pojemności umożliwiającej
archiwizację nagrań wszystkich kamer przez minimum 30 dni.
Zainstalowany rejestrator powinien współpracować z programem DMS oraz być
kompatybilny z pozostałym sprzętem marki GANZ.
Urządzenie to należy podłączyć i skonfigurować w sposób umożliwiający zdalny podgląd z
centrum monitoringu CMM.
Układ podtrzymujący zasilanie w przypadku zaniku sieciowego napięcia 230VAC
oparty na UPS należy podłączyć z osobnego obwodu w tablicy elektrycznej i odpowiednio
zabezpieczyć opisanym bezpiecznikiem.
Podłączenie urządzeń powinno umożliwiać transmisje obrazu przez internet nawet w
przypadku braku zasilania sieciowego.

6. Wymagania sprzętowe:
System monitoringu wizyjnego oparty jest na następujących urządzeniach:
− rejestrator IP 8-kanałowy z dyskami twardymi pozwalający na zapis ze wszystkich
kamer w rozdzielczości HD 1080p
− kamery zewnętrzne kopułowe IP, wandaloodporne o rozdzielczości minimum 2MP, z
regulowanym obiektywem o ogniskowej w zakresie 3-9mm
− Kamera zewnętrzna kopułowa IP z doświetleniem IR, o rozdzielczości minimum 2MP
z regulowanym obiektywem o ogniskowej w zakresie 3-9mm
− monitor LCD z podświetleniem LED minimum 23 cale w rozdzielczości HD 1080p.
− zasilacz UPS o mocy minimum 700VA z bateriami pozwalającymi na podtrzymanie
systemu przez okres co najmniej 30 minut.

7. Budowa instalacji kablowej:
Instalację kablową systemu monitoringu wizyjnego należy budować zgodnie ze sztuką
i wytycznymi dla obiektów zabytkowych, przy szczególnym nacisku na estetykę wykonania.
Zasilanie systemu należy wykonać z tablicy rozdzielczej osobnym przewodem o
przekroju minimum 3x1,5mm2.
Sygnał wizyjny oraz zasilanie należy poprowadzić między kamerami a rejestratorem
przy wykorzystaniu przewodu UTP.
Monitor z rejestratorem należy połączyć za pomocą przewodu z fabrycznie
zarobionymi wtyczkami HDMI.
Przepusty kablowe wykonane w murach zewnętrznych należy po umieszczeniu w nich
przewodów, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych.
Kamery na elewacjach zewnętrznych należy montować bezpośrednio na otworach w
sposób całkowicie zasłaniający dostęp do przewodów.
Wewnątrz budynku przewody należy instalować w osłonach rur PCV nawiązując
również kolorystycznie do istniejących już instalacji kablowych.

8. Montaż urządzeń:
W trakcie budowy systemu, urządzenia należy instalować zgodnie z wytycznymi dla kamer
wandaloodpornych; UPS i rejestrator w szafie powinny mieć odpowiednią wentylację i być
zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych.
Przy pracach na obiekcie należy szczególnie dbać aby nie uszkodzić zabytkowej struktury a w
przypadku jej uszkodzenia, należy je naprawić korzystając z materiałów i technologii
zatwierdzonych przez Konserwatora Zabytków.

9. Zbiorcze zestawienie materiałów:
− Rejestrator IP 8- kanałowy z dyskami twardymi (NR8H)
1 sztuka
− Monitor LCD z podświetleniem LED HD1080p, HDMI minimum 23 cale
(IPS 24EA53VQ-P)
1 sztuka
− Kamera IP zewnętrzna wandaloodporna kopułowa (ZN-D2MTP)
5 sztuk
− Kamera IP zewnętrzna wandaloodporna kopułowa z doświetleniem IR
(ZN-D2MTP-IR)
1 sztuka
− Zasilacz UPS minimum 700VA z akumulatorami (LUPUS 700)
1 sztuka
− Kabel UTP
około 90m
− Kabel zasilający minimum 3x1,5mm2
około 20m
− Kabel HDMI 15metrów
1 sztuka
− Zabezpieczenie instalacji elektrycznej B6
1 sztuka
− Rury PCV na przewody
około 60m
− Elementy montażowe drobne
1 komplet

10. Bilans prądowy:

Urządzenie

Sztuk

Pobór mocy
(W)

Łączna
moc (W)

DVR+ kamery (PoE)

1

100

100

Monitor

1

50

50

Całkowity maksymalny pobór mocy systemu

150

11. Załączniki:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rysunek nr 1 – topografia urządzeń oraz okablowania -rzut przyziemia
rysunek nr 2 – topografia urządzeń oraz okablowania -rzut piętra
rysunek nr 3 – topografia urządzeń oraz okablowania -rzut strychu
rysunek nr 4 – topografia urządzeń oraz okablowania -elewacja wschodnia
rysunek nr 5 – topografia urządzeń oraz okablowania -elewacja południowa
rysunek nr 6 – topografia urządzeń oraz okablowania -elewacja zachodnia
rysunek nr 7 – pole widzenia kamer -rzut przyziemia
rysunek nr 8 – pole widzenia kamer -rzut strychu
rysunek nr 9 – pole widzenia kamer -elewacja wschodnia
rysunek nr 10 – pole widzenia kamer -elewacja południowa
rysunek nr 11 – pole widzenia kamer -elewacja zachodnia
zdjęcie elewacji wschodniej
zdjęcie elewacji wschodniej, północnej
zdjęcie elewacji zachodniej

ściąg stalowy o 53

ściąg stalowy o 53

kamera nr 1

kamera nr 6

kamera nr 5
LEGENDA:
- granit
- mur ceramiczny
- drewno
- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

przepust kablowy na piętro

kamera nr 2
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

kan.
11 0
PCV

- kamera
- okablowanie wizyjne

kamera nr 4
DVR

- rejestrator cyfrowy

UPS

- UPS

LCD

- monitor LCD
- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 1
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
Topografia urządzeń oraz okablowania
RZUT PRZYZIEMIA

LEGENDA:
LCD

- granit
dygestorium

- mur ceramiczny
- drewno
- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

DVR
UPS

- kamera
- okablowanie wizyjne

przepust kablowy na strych

DVR

- rejestrator cyfrowy

UPS

- UPS

LCD

- monitor LCD
- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 2
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
Topografia urządzeń oraz okablowania
RZUT PIĘTRA

LEGENDA:
- granit
- mur ceramiczny
- drewno
- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja
- kamera

kan.
11 0
PCV

- okablowanie wizyjne
kamera nr 3

DVR

- rejestrator cyfrowy

UPS

- UPS

LCD

- monitor LCD
- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 3
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
Topografia urządzeń oraz okablowania
RZUT STRYCHU

LEGENDA:
- granit
- mur ceramiczny

kamera nr 2

- drewno

kamera nr 1

- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja
- kamera
- okablowanie wizyjne
DVR

- rejestrator cyfrowy

UPS

- UPS

LCD

- monitor LCD
- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 4
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
Topografia urządzeń oraz okablowania

ELEWACJA WSCHODNIA

kamera nr 3

kamera nr 2

LEGENDA:
kamera nr 4

- granit
- mur ceramiczny
- drewno
- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

ługie Ogrody

- kamera
- okablowanie wizyjne
DVR

- rejestrator cyfrowy

UPS

- UPS

LCD

- monitor LCD
- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 5
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
Topografia urządzeń oraz okablowania

ELEWACJA POŁUDNIOWA

kamera nr 3

5
8
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1
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R

LEGENDA:
- granit
kamera nr 4

- mur ceramiczny

kamera nr 5

- drewno
- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja
- kamera
- okablowanie wizyjne
DVR

- rejestrator cyfrowy

UPS

- UPS

LCD

- monitor LCD
- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 6
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
Topografia urządzeń oraz okablowania

ELEWACJA ZACHODNIA

ściąg stalowy o 53

ściąg stalowy o 53

kamera nr 1

kamera nr 6

kamera nr 5

przepust kablowy na piętro

kamera nr 2
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

kan.
11 0
PCV

kamera nr 4

LEGENDA:
- granit

DVR

- rejestrator cyfrowy

- mur ceramiczny

UPS

- UPS

- drewno

LCD

- monitor LCD

- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

- wapień

- kamera

- cegła, dachówka

- okablowanie wizyjne

- pole widzenia kamery

- beton,zaprawa

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 7
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
POLE WIDZENIA KAMER
RZUT PRZYZIEMIA

LEGENDA:
- granit
- mur ceramiczny
- drewno
- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja
- kamera

kan.
11 0
PCV

- okablowanie wizyjne
kamera nr 3

DVR

- rejestrator cyfrowy

UPS

- UPS

LCD

- monitor LCD
- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka
- pole widzenia kamery

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 8
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
POLE WIDZENIA KAMER
RZUT STRYCHU

LEGENDA:
- granit
- mur ceramiczny

kamera nr 2

- drewno

kamera nr 1

- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja
- kamera
- okablowanie wizyjne
DVR

- rejestrator cyfrowy

UPS

- UPS

LCD

- monitor LCD
- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka
- pole widzenia kamery

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 9
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
POLE WIDZENIA KAMER

ELEWACJA WSCHODNIA

kamera nr 3

kamera nr 2

kamera nr 4

ługie Ogrody

LEGENDA:
- granit

DVR

- rejestrator cyfrowy

- mur ceramiczny

UPS

- UPS

- drewno

LCD

- monitor LCD

- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja

- wapień

- kamera

- cegła, dachówka

- okablowanie wizyjne

- pole widzenia kamery

- beton,zaprawa

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 10
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
POLE WIDZENIA KAMER

ELEWACJA POŁUDNIOWA

kamera nr 3

5
8
8
1
v
o
n
e
R

LEGENDA:
- granit
kamera nr 4

- mur ceramiczny

kamera nr 5

- drewno
- elementy stalowe,
i inne
- wentylacja
- kamera
- okablowanie wizyjne
DVR

- rejestrator cyfrowy

UPS

- UPS

LCD

- monitor LCD
- wapień
- beton,zaprawa
- cegła, dachówka
- pole widzenia kamery

NOWACZEK MICHAŁ
Koncesja MSWiA L-0181/07 Autoryzacja TECHOM 1988/P2012
Projekty, instalacje, eksploatacja systemów alarmowych klasa SA4
NIMOZ zaświadczenie nr XXXV/28

Projekt Systemu Monitoringu W izyjnego

Nr. rys 11
Maj 2013

Obiekt: Brama Żuławska ul. Długie Ogrody 53 Gdańsk
[działka 88, obręb 091 ]
Opracował : Michał Nowaczek
POLE WIDZENIA KAMER

ELEWACJA ZACHODNIA

