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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNEGO
SZYBU WINDOWEGO Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI STROPU
NAD TRANSEPTEM BUDYNKU – MUZEUM RYBOŁÓWSTWA
W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI 2

I.

I.1.

INFORMACJE OGÓLNE

I.1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczny szybu windowego z elementami konstrukcji stropu nad transeptem w ramach projektu przebudowy (modernizacji) z
częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w
poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2, na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck.
I.1.2.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta w dniu 06.12.2013 r. pomiędzy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku ul.
Ołowianka 9-13; 80 – 751 Gdańsk a Biurem Usług Projektowo – Inwestorskich „Inwestpol” Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Rakoczego 31, 80–288 Gdańsk na wykonanie „Projektu budowlanego
przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku
kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 – branża architektura i konstrukcja” zarejestrowana w BUP-I „Inwestpol” pod numerem 359/2013.
„Projekt budowlany przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania
wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw.
Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 [na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck], który posiada Decyzję pozwolenia na budowę Nr AB/WL-6740/22/14/H z
dnia 14.04.2014 r. wydana przez Starostę Puckiego (która z dniem 29.04.2014 r stała się decyzją ostateczną).
Obowiązujące normy, przepisy ogólne i szczegółowe.
I.1.4.

Inwestor

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13
I.1.5.

Lokalizacja

Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2
[dz. Nr ewid. 246 i 247, obręb Hel, powiat Puck].
I.1.6.

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Dawny kościół p.w. Św. Piotra i Pawła, a obecnie Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2 jest wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 145
(dawny rejestr zabytków – nr 91, data wpisu 18.01.1960.) i podlega ochronie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
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I.1.7.

Opis stanu istniejącego obiektu

Budynek byłego kościoła ewangelickiego został wzniesiony pod koniec XIV w. z przeznaczeniem na kościół. Po II wojnie światowej kościół został zaadaptowany na cele wystawiennicze dla Oddziału Rybołówstwa Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Bryła budynku jest orientowana (kierunek wschód-zachód) i składa się z trójbocznie zamkniętego prezbiterium, dostawionej do ściany północnej prezbiterium zakrystii, dwukondygnacyjnego transeptu
oraz kruchty, nad którą znajduje się drewniana wieża widokowa. Od strony południowej prezbiterium,
wykonano kruchtę boczną, usytuowaną pomiędzy dwiema szkarpami, którą zaadaptowano na pomieszczenie gospodarcze oraz WC. W zakrystii obecnie znajduje się pomieszczenie biurowe, natomiast w
kruchcie kasa biletowa z punktem sprzedaży pamiątek i pomieszczeniem socjalnym.
Ściany fundamentowe wykonane zostały z kamienia polnego granitowego.
Wokół budynku wykonano opaskę betonową o szerokości ok. 0,59 m na styku fundamentu kamiennego z murem z cegły.
Ściany części nadziemnej murowane są z cegły ceramicznej gotyckiej o wymiarach 8÷8,5 x
14,5÷15 x 29÷30 na zaprawie wapiennej. Grubość murów wynosi około 120 cm. Część murów wykonanych jest z cegły rozbiórkowej (wtórnie użytej), oraz występują fragmenty wykonane z cegły późniejszej „licówki”. Mury są od wewnątrz tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi.
Nad łukiem tęczowym wykonano komin tzw. portkowy, który pierwotnie odprowadzał dym z pieców
ogrzewających kościół.
Wieża widokowa o konstrukcji drewnianej szkieletowej, szalowanej deskami, zwieńczona dachem
czterospadkowym pokrytym dachówką.
Nad prezbiterium wykonano strop drewniany, belkowy, zwykły, podwieszony do ramy stalowej
składającej się z dwóch dwuteowników NP 260 osadzonych równolegle do belek stropowych i belek
podłużnych wykonanych z dwóch dwuteowników NP 160 i dwóch NP 180. Rama przenosi obciążenie
od ciężaru własnego, stropu, obciążenia użytkowego i więźby dachowej, bezpośrednio na mury.
W transepcie wykonano strop żelbetowy żebrowy.
Nad drugą kondygnacją transeptu, wykonano strop drewniany, belkowy, zwykły, ze ślepym pułapem, wzmocniony od góry belką drewnianą.
Wieża cztero-kondygnacyjna (licząc od stropu poddasza) o konstrukcji szkieletowej drewnianej,
oszalowana jest deskowaniem mocowanym na styk z listwami. We wieży, wykonano stropy drewniane
belkowe nagie. Na wieży znajduje się taras widokowy.
Więźba drewniana nad prezbiterium, czterokondygnacyjna, o mieszanym systemie konstrukcji. W
dwóch kondygnacjach dolnych wieszarowa, dwu-wieszakowa, powyżej storczykowa. W transepcie wykonano więźbę dwu-kondygnacyjną wieszarową dwu-wieszakową ze storczykiem w górnej kondygnacji.
Nachylenie połaci dachowej wynosi 60°
Nad wieżą znajduje się dach czterospadkowy krokwiowy o nachyleniu połaci 30°
Główny dach dwuspadowy, pokryty jest dachówką ceramiczną „mnich-mniszka”, nad zakrystią wykonano dach pulpitowy bez dostępu do przestrzeni stropowej, kryty również dachówką ceramiczną
„mnich-mniszka”, a nad przedsionkiem dach pulpitowy odkryty, pokryty blachą. Odprowadzenie wód
opadowych z połaci dachu za pomocą rynien i rur spustowych z blachy miedzianej. Opierzenia koszy
również z blachy miedzianej. Rury spustowe odprowadzają wody opadowe bezpośrednio na otaczającą
budynek nawierzchnię brukową.
Do budynku prowadzą schody zewnętrzne, jednobiegowe. Obok wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Na piętro prowadzą schody żelbetowe, dwubiegowe, powrotne, z podestem, obłożone masą lastryko.
Na poddasze prowadzą schody trójbiegowe, z podestami, powrotne, w konstrukcji drewnianej,
oparte na belkach policzkowych.
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We wieży są schody jednobiegowe, drabiniaste, drewniane.
Posadzka w prezbiterium, kruchcie oraz na dwóch kondygnacjach transeptu, wykonana została z płyt
prefabrykowanych z łomu kamienia wapiennego. W zakrystii ułożono parkiet. Na poszczególnych kondygnacjach wieży, oraz poddaszu wykonano podłogę z desek, a na tarasie widokowym wykonano pokrycie papowe z rusztem drewnianym
Drzwi zewnętrzne, w kruchcie, zwieńczone portalem ostrołukowym z łękiem odcinkowym, drewniane, deskowe, zdwojone, o układzie pionowym desek mocowanych od strony zewnętrznej, wzmocnione
ramą z zastrzałami, współczesne. Do drzwi zastosowano historyczne okucia pasowe.
Otwory okienne ostrołukowe częściowo z ceglanymi maswerkami, wypełnione szkłem lanym, surowym osadzonym w tyku. W części okien osadzono wiatrownice metalowe. Na wieży wykonano nowe
okna drewniane zespolone.
Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz sygnalizacji
alarmowej.
I.1.8.

Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie – budynek użyteczności publicznej – Muzeum Rybołówstwa w Helu.
Projekt zakłada:
powiększenie powierzchni ekspozycyjnej Muzeum o antresolę na piętrze nad dawnym prezbiterium oraz wykorzystanie powierzchni poddasza;
wprowadzenie windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
obsługującej wszystkie poziomy ekspozycji Muzeum oraz wieżę widokową;
przebudowę wejścia głównego z wykonaniem wiatrołapu;
wszelkie inne prace wymagane obowiązującymi przepisami.
I.1.9.

Forma architektoniczna obiektu

Zewnętrza forma architektoniczna budynku zostanie zachowana z wyprowadzeniem stalowoszklanego nadszybia szybu dźwigu osobowego ponad zachodnią połać dachową transeptu, na wysokość 137 cm ponad kalenicę.
Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie – budynek użyteczności publicznej – Muzeum Rybołówstwa w Helu.

I.2.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY SZYBU WINDOWEGO Z ELEMENTAMI
KONSTRUKCJI STROPU NAD TRANSEPTEM

I.2.1.

Zakres robót związanych z projektem szybu windowego z elementami konstrukcji
stropu nad transeptem

Zakres robót związanych z niniejszym projektem wykonawczym szybu windowego z elementami konstrukcji stropu nad transeptem jest częścią prac zgodnych z Projektem Budowlanym i obejmuje dwa
zagadnienia:
szyb windowy
fragment stropu
a w tym następujące prace:
rozbiórki i demontaż elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych: drewnianych, stalowych,
żelbetowych ulegających przebudowie w obrębie przejścia projektowanego szybu windowego i
stropu poddasza,
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-

wykonanie fundamentu pod szyb windowy
wykonanie konstrukcji samonośnej szybu windowego
wykonanie konstrukcji stropów wokół szybu windowego
wykonanie zadaszenia szybu windowego
wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu
montaż obudowy windy wewnątrz obiektu (szyby p.poż., szyby bezpieczne, obudowa z płyt
OSB z pokryciem blachą tytanowo-cynkową)
montaż obudowy windy na zewnątrz obiektu (szyby p.poż.)
uszczelnienia szybu z pokryciem dachowym
montaż windy
wykonanie schodów i barierek w obrębie przebudowywanego stropu poddasza

Pozostałe prace budowlane przewidziane projektem zostały opisane w Projekcie Budowlanym. Zakres
ich wykonania w zakresie niezbędnym dla budowy szybu windowego i fragmentu stropu zostanie określony przez Wykonawcę.
Na prace te składają się m.in.:
przejścia kablowe i instalacyjne pod posadzką parteru;
instalacja oświetlenia i ogrzewania szybu oraz zasilania i oświetlenia windy.
Uwaga:
Przed ukończeniem prac pokrywczych stropu poddasza należy ułożyć wszystkie docelowe warstwy projektowanego stropu, wykonać wszystkie prace zabezpieczające oraz wykonać wszystkie instalacje w
szczególności system detekcji dymu. Późniejszy dostęp do przestrzeni międzystropowej odbywać się
będzie jedynie przez rewizje dla systemu wykrywczego pożaru.
I.2.2.
I.2.2.1.

Winda
Winda – informacje podstawowe

W budynku Muzeum zaprojektowano windę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym zwiedzanie poza poziomem parteru wyższych kondygnacji z salami wystawienniczymi i poziomem widokowym wieży.
Gabaryty i lokalizacja windy w budynku zostały uwarunkowane m.in.:
dostępnością z poziomów, jakie ma obsługiwać;
istniejącą historyczną konstrukcją dachu i wieży drewnianej;
minimalizacją w uwidocznieniu nadszybia windy w elewacjach obiektu.
Projekt zakłada lokalizację przeszklonego szybu windowego asymetrycznie do wieży widokowej, po
północnej stronie kalenicy nad transeptem.
Światło otworu w stropie dla wprowadzenia konstrukcji szybu windy wyniesie (s x g x h) = 1900 x 2020
mm. Niezależnie od stopnia dokładności wykonanej inwentaryzacji może zaistnieć na budowie kolizja
projektowanego szybu windowego z istniejącymi elementami konstrukcji budynku. Wytyczanie otworu
szybu windowego musi nastąpić od elementów konstrukcji dachowej: wiązar PWWD i rama stolcowa
(patrz: rys. A-4).

-

Podstawowe parametry windy i szybu windowego:
winda o nośności 630 kg – 8 osób
kabina przelotowa 180°, przeszklona
drzwi teleskopowe, przeszklone, w obramowaniu ze stali nierdzewnej
prędkość podnoszenia 1 m/s
wymiary wewnętrzne kabiny (s x g x h) = 1100 x 1400 x 2100 mm
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-

wymiary wewnętrzne szybu (s x g) = 1650 x 1770 mm
głębokość podszybia 1200 mm
wysokość nadszybia min. 3500 mm
winda elektryczna bez maszynowni, z szafą sterowniczą na poziomie poddasza obok drzwi
wejściowych do windy
liczba przystanków – 4, w tym 2 (parter, piętro) przelotowe
wysokość podnoszenia 13,95 m
podszybie żelbetowe
szyb samonośny, przeszklony, konstrukcji stalowej, stężenia z lin stalowych
zadaszenie nadszybia daszkiem dwuspadowym pokrytym blachą tytanowo – cynkową.
dźwig dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych
automatyczny zjazd na parter w przypadku sygnały z centrali pożarowej
szyb ogrzewany grzejnikiem elektrycznym
tablica sterowa na poddaszu, obok drzwi wejścia do dźwigu
I.2.2.2.

Wytyczanie lokalizacji szybu

Wszystkie wymiary projektowanych elementów podane zostały w oparciu o wykonaną
metodami tradycyjnymi inwentaryzację przy użyciu taśmy i laserowego pomiaru długości. Należy liczyć się z niedokładnościami pomiarów wynikającymi z metody. Dlatego wszystkie wymiary
projektowanych elementów winny być potwierdzone pomiarem na budowie, w miejscach ich
wbudowania, przed przekazaniem ich do realizacji.
Szczególnie precyzyjnie należy ustalić lokalizację szybu windowego w odniesieniu do
drewnianego pełnego wiązara więźby dwuwieszakowej. Wymiary szybu i konstrukcji nośnej
stropów wokół niego należy odmierzać od lica elementów pełnego wiązara. Wspomniany wiązar
zaznaczony został symbolem PWWD na rzucie poddasza w branży architektonicznej rys. A-4 niniejszego projektu.
Wszelkie odstępstwa od założeń projektu winny być uzgodnione z Autorem, a ewentualne korekty zostaną przeprowadzone w ramach Nadzoru Autorskiego.
I.2.2.3.

Fundament szybu windowego

Fundament i podszybie windy żelbetowe.
Izolacja przeciwwodna elastycznymi masami np. KMB lub inną równoważną.
Szczegóły – patrz: branża konstrukcyjna.
I.2.2.4.

Konstrukcja samonośna szybu windowego

Szyb windy stalowy, samonośny dostarczony i wykonywany przez dostawcę windy.
I.2.2.5.

Zadaszenie szybu windowego

Zadaszenie szybu:
pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej np. REINZINK grub. 0,7 mm (lub inny równoważny), na
podwójny rąbek stojący, kolor grafitowy patyna;
warstwa rozdzielająca z maty strukturalnej;
płyta OSB-SF-B-3 (NRO) do zastosowań zewnętrznych grub. 25 mm;
rury stalowe kwadratowe (jak konstrukcja samonośna szybu)
przestrzeń wentylowana;
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wełna mineralna λ=0,40 W/mK, grub. 22 cm;
konstrukcja z płatwii stalowych;
paroizolacja z folii;
sufit podwieszony systemowy gipsowo-kartonowy o odporności ogniowej REI 30.
Współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody wynosi U=0,39 W/m2K < Umax=0,70 W/m2K
I.2.2.6.

Obudowa szybu windowego

Obudowa szybu przeszklona, ze szkła bezpiecznego.
W poziomie parteru szyby p.poż. o odporności ogniowej EI 30, a ponad dachem budynku EI 60.
Szyby zewnętrzne o podniesionym współczynniku przenikania ciepła.
W miejscach przejścia szybu przez przegrody poziome (stropy) oraz na styku szybu ze ścianą wieży
obudowa szybu z płyt OSB zabezpieczonych do stopnia NRO i obłożonych blachą tytanowo - cynkową.
W obudowie szybu zastosowano trzy rodzaje szkła:
obudowa szybu w poziomie parteru szybą przezierną, pojedynczą, ze szkła ogniochronnego, o
odporności ogniowej EI 30 (np. Contraflam lub innego równoważnego). Szyba zbudowana jest z
dwóch tafli szkła bezpiecznego hartowanego, oddzielonych komorą z niepalnym żelem absorbującym energię cieplną. Dla klasy odporności ogniowej EI 30 grubość szkła Contraflam wynosi
16 mm.
obudowa szybu wewnątrz budynku, powyżej posadzki piętra szkłem bezpiecznym laminowanym, hartowanym, odpornym na uderzenia
obudowa szybu ponad płaszczyzną dachu szybą przezierną, zespoloną jednokomorową ze
szkła ogniochronnego o odporności ogniowej EI 60 (np. Contraflam lub innego równoważnego)
w połączeniu ze szkłem niskoemisyjnym np. Planitherm ze zwiększona izolacyjnością termiczna. Dla klasy odporności ogniowej EI 60 grubość szyby zespolonej wynosi 23 mm.
W każdym przypadku szkło winno spełniać wymogi szkła bezpiecznego, odpornego na uderzenia.
Montaż obudów szklanych:
ognioodpornych - w ramkach stalowych z systemowymi uszczelnieniami spełniającymi wymogi
szczelności ogniowej, termicznej i wodoszczelnej.
Montaż szkła powinna być powierzona wyspecjalizowanej firmie i przebiegać w sposób zgodny z
dopuszczającym dokumentem odniesienia (aprobata techniczna lub klasyfikacja ogniowa).
I.2.2.7.

Izolacja na styku „obudowa szybu windowego – dach”

Izolacja na styku „obudowa szybu windowego – dach” winna być wykonana z wykorzystaniem materiałów niepalnych: wełny mineralnej, kitów trwale plastycznych i blachy miedziana.
I.2.3.

Posadzka parteru, stropy między-kondygnacyjne, stropodach

W posadzce parteru zaprojektowano prowadzenie przejść kablowych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych oraz instalacji wody zasilania hydrantów. Przejścia zaprojektowano w postaci rur PCV
∅110 prowadzonych w warstwie podbudowy betonowej pod kostka kamienna posadzki. Dla przejść
teletechnicznych wymagane jest wykonanie rewizji.
Przejście przez strop żelbetowy nad parterem wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Po pracach konstrukcyjnych uzupełnić ubytki posadzki materiałem odzyskanym z powierzchni po przebiciu otworu na szyb windy. Wokół szybu windowego (poza światłem wyjść z windy) w projektowanej
konstrukcji stalowej wykonać barierkę ze stali nierdzewnej systemową.
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W poziomie poddasza poza przejściem przez strop szybem windowym należy wykonać nowy
nośny strop nad transeptem. Nowa niezależna konstrukcja stalowa stropu nad prezbiterium i transeptem stworzyła konieczność podniesienia posadzki poddasza o ok. 78 cm, dlatego dostęp na tę część
będzie możliwy za pośrednictwem schodów z I poziomu wieży. Szczegóły – patrz rysunki.
Projektowane warstwy stropu:
wykładzina typu tarkiet
deski sosnowe podłogowe grub. 32 mm zabezpieczone do stopnia niezapalności
krawędziaki 120x120mm zabezpieczone do stopnia niezapalności, w rozstawie co ok. 70 cm
pomiędzy nimi wełna mineralna grub.12 cm
płyta OSB (NRO) grub. 15 mm
dwuteowniki stalowe wysokości 180÷300 mm z natryskiem (REI 60)
poniżej belki i poszycie istniejącego stropu drewnianego
W podłodze poddasza należy wykonać rewizje do systemu detekcji dymów.
Przy schodach i na krawędzi zmiany poziomu posadzki wykonać barierki z rur stalowych nierdzewnych
z poziomymi drutami wg jednego z dostępnych na rynku systemów.
Docieplenie stropodachu z maksymalnym uwidocznieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej zostanie wykonane zgodnie z projektem budowlanym w kolejnych etapach prac.
I.2.4.

Zabezpieczenia p.poż. elementów stalowych

Konstrukcyjne elementy stalowe należy zabezpieczyć farbami ogniochronnymi do stopnia R60.
Przed zastosowaniem wyrobu należy sprawdzić czy posiada on aktualną Aprobatę Techniczną
Do obliczeń przyjęto farbę pęczniejącą Flame Stal Fire Proof Solvent, którą można zastąpić innym równoważnym produktem.
I.2.4.1.

Przygotowanie podłoża pod zabezpieczenie

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być gładka, czysta, sucha, oczyszczona z kurzu,
tłuszczu lub innych zanieczyszczeń. W przypadku podłoża stalowego powinno się usunąć występujące
odpryski spawalnicze, oraz zaokrąglić ostre krawędzie. Następnie powierzchnię należy oczyścić metodą
strumieniowo- ścierną do stopnia czystości Sa 2,5 lub Sa 2 według normy PN-EN ISO 8501-1 :2008.
Warstwę podkładową należy wykonać nie później niż przed upływem 6 godzin po oczyszczeniu elementu.
I.2.4.2.

Wykonanie warstwy podkładowej zabezpieczenia

Do wykonywania warstwy podkładowej zabezpieczenia powinna być stosowana farba antykorozyjna
kompatybilna z przyjętą farba ogniochronną. Grubość warstwy podkładowej (po wyschnięciu) powinna
wynosić co najmniej 60 µm.
I.2.4.3.

Wykonanie warstwy zasadniczej (pęczniejącej) zabezpieczenia

Dla stosowanych w projekcie profili stalowych otwartych w postaci HEB i ceowników dobrano następujące grubości farby pęczniejącej Flame Stal Fire Proof Solvent (lub innym równoważnym), przy założeniu temperatury krytycznej stali 600°:
HEB 160
U/F = 170 m-1 grub. farby min.= 0,997 mm
HEB 260
U/F = 127 m-1 grub. farby min.= 0,851 mm
HEB 320
U/F = 109 m-1 grub. farby min.= 0,762 mm
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ceownik 80
U/F = 279 m-1 grub. farby min.= 1,155 mm
ceownik 100 U/F = 271 m-1 grub. farby min.= 1,155 mm
ceownik 160 U/F = 224 m-1 grub. farby min.= 1,093 mm
Przed aplikacją, farbę należy dokładnie wymieszać. Zaleca się nanoszenie farby metodą natrysku hydrodynamicznego. Można ją również nanosić za pomocą pędzla lub wałka.
I.2.4.4.

Przygotowanie warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia

Do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia powinna być stosowana farba kompatybilna
z farba pęczniejącą.
Grubość warstwy nawierzchniowej (po wyschnięciu) jest dobierana zgodnie z aprobatą wyrobu w zależności od czynników środowiskowych (korozyjności środowiska).
I.2.4.5.

Kolorystyka elementów stalowych

Wszystkie elementy stalowe malować farba nawierzchniowa w kolorze ciemny grafit.
I.2.5.

Uodpornienie elementów drewnianych na działanie ognia

Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe budynku, wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed działaniem ognia środkami dostępnymi na rynku.
Elementy drewniane nowo wbudowywane należy zabezpieczyć do stopnia niezapalności. Elementy istniejące do stopnia maksymalnie wysokiego, na jaki pozwalają warunki nakładania preparatu.
I.2.6.

Roboty towarzyszące

Zasilanie windy, oświetlenie, ogrzewanie szybu, podłączenie do systemu p.poż. wg odrębnych projektów branżowych.

I.3.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (dla całego obiektu)

I.3.1.

Informacje ogólne

1. Przedmiotem opracowania są warunki ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2.
2. Działka znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską dziedzictwa kulturowego, a
sam obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr 145.
3. Funkcja obiektu bez zmian – muzeum.
I.3.2.

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy
Pz = 702,23 m2
Powierzchnia użytkowa
Puż = 792,86 m2
Powierzchnia wewnętrzna
Pwewn = 995,92 m2
Maksymalna długość budynku
L = 29,63 m
Maksymalna szerokość budynku
S = 23,70 m
Budynek trzy kondygnacyjny z dodatkowymi dwiema kondygnacjami wieży.
Wysokość trzy kondygnacyjnej części budynku muzeum H1 = 17,02 m
Wysokość wieży widokowej
H2 = 21,19 m
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Maksymalna wysokość budynku
H = 21,19 m
Budynek zalicza się do budynków średniowysokich SW
Kubatura budynku
V = 5.526,00 m3
I.3.3.

Warunki usytuowania, odległość od obiektów sąsiadujących

Budynek położony jest w zabudowie miejskiej, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 w Helu, na działce o
nr ewid. 246, obręb Hel, powiat Puck.
Budynek wolnostojący, sąsiaduje na działce z dwoma budynkami W.C. (dawny budynek pogrzebowy) i biurowy (dawny budynek grabarza). Budynek Muzeum położony jest w odległościach:
4,8 m od naroża budynku W.C., ponad 6 m od okien obu budynków;
9,0 m od budynku biurowego;
oraz min. 13 m od budynków na sąsiednich działkach.
Działki nr 246 i 247 stanowią teren należący do Muzeum, są ogrodzone i zadrzewione. Wjazd na teren
bramą szer. 4,5m od strony północnej z ul. Wiejskiej. Od południa wejście piesze przez murowaną
zwieńczoną bramą od ul. Bulwar Nadmorski
I.3.4.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W pomieszczeniach rozpatrywanego budynku przewiduje się możliwość występowania niżej
wymienionych materiałów palnych:
- drewno i płyty drewnopochodne
Używane w meblach, stolarce budowlanej, podłogach, sprzęcie sportowym. Temperatura zapalenia
tych materiałów wynosi od 250 do 400 C, w zależności od rodzaju, gatunku materiału i jego wilgotności. Drewno pochodzenia iglastego ma niższe temperatury zapalenia niż pochodzenia liściastego, a płyty drewnopochodne wyższe. Szybkość rozwoju ognia zależy od grubości danych elementów (im mniejszy przekrój, tym większa szybkość spalania) oraz większy dostęp do nich powietrza.
- tworzywa sztuczne
Używane w obudowach urządzeń, izolacjach kabli elektrycznych, okładzinach meblowych, farbach,
wykładzinach podłogowych, sprzęcie sportowym itp. Temperatura zapalenia waha się od 200 do 400
C, w zależności od rodzaju tworzywa. W czasie pożaru większość z nich topi się, tworząc krople. Dymy
i gazy pożarowe powstałe w wyniku pirolizy i spalania są z reguły trujące, bądź drażniące. Część z nich
jest bezbarwna. Szybkość palenia się tworzyw jest stosunkowo duża, ponieważ w warunkach pożaru
zachowują się jak ciecze palne, tzn. palą się również ich palne pary. Spadające lub płynące krople przyczyniają się do szybkiego rozwoju pożaru.
- tkaniny
Używane w tekstyliach, ubraniach, zasłonach, firanach, wykładzinach dywanowych, itp. Temperatura zapalenia tkanin bawełnianych wynosi ok. 220 C, a tkanin lnianych i jedwabnych ok. 300 C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne), zapalają się powyżej 200 C.
- papier
Używany do dokumentacji, w książkach, kartonach, itp. Temperatura zapalenia waha się od 230 C
(np. papier gazetowy) do 300 C (kalki techniczne, tektura). Rozwój ognia jest ułatwiony w luźnych stosach papieru.
- pianka poliuretanowa
Używana jest w wykładzinach foteli, krzeseł, materacy, itp. temperatura zapalenia wynosi ok. 400
C. W warunkach pożaru pianki poliuretanowe wydzielają znaczne ilości gazów toksycznych ( np. cyjanków, tlenek węgla, chlorowodór), powodujące w krótkim czasie zatrucie i śmierć organizmu. Tworzą
również duże ilości ciemnego dymu, wypełniającego w krótkim czasie wnętrze obiektu.
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I.3.5.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Ponieważ budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, nie zachodzi potrzeba obliczenia
gęstości obciążenia ogniowego.
I.3.6.

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

Projektowana przebudowa budynku nie ma wpływu na zmianę sposobu dotychczasowego użytkowania. Budynek muzeum zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
Przewidywane ilości ludzi przebywających na poszczególnych kondygnacjach:
parter – do 20 osób
piętro – do 10 osób
poddasze – do 10 osób, w tym na wieży do 8 osób
Łącznie w budynku może jednocześnie przebywać 45 osób w tym 5 pracowników.
I.3.7.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W pomieszczeniach oraz przestrzeniach zewnętrznych budynku nie przewiduje się składowania i
stosowania materiałów palnych, które mogą wytworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Pomieszczenia budynku przyjmuje się, jako niezagrożone wybuchem.
I.3.8.

Podział obiektu na strefy pożarowe, oddzielenia pożarowe

Cały budynek wraz z wieżą stanowi jedną strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia
ludzi ZL III o powierzchni wewnętrznej 995,92 m2 < 5.000 m2 dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej.
I.3.9.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Pod względem odporności pożarowej budynek winien spełniać wymagania klasy „B” odporności.
Wymagana klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku:
klasa odporności pożarowej budynku

główna
konstrukcja
nośna

konstrukcja
dachu

strop 1)

„B”

R 120

R 30

R E I 60

ściana
zewnętrzna

ściana
wewnętrzna

1), 2)

1)

przekrycie
dachu 3)

E I 60
(o-i)

R E I 30

R E I 30

1)
Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2)
Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3)
Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli
otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą
kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone jak dla stropu.

Wszystkie w/w elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO).
Istniejące i projektowane elementy budynku spełniają wymagania niżej wymienionych klas odporności
ogniowej:
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•

główną konstrukcję nośną stanowią istniejące ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne,
wykonane z cegły pełnej o grubościach od 70 cm do 120 cm, które spełniają wymagania co najmniej klasy REI 240 odporności ogniowej,
•
istniejące ściany podziału wewnętrznego drewniane nie spełniają żadnej z klas odporności ogniowej,
•
projektowane ściany warstwowe systemowe będą spełniały wymagania co najmniej klasy EI 30
odporności ogniowej,
•
strop nad parterem w budynku w części nawy poprzecznej (transeptu) jest żelbetowy i spełnia
wymagania klasy REI 60 odporności ogniowej,
•
dla przestropowania empory, na której może przebywać poniżej 10 osób, warunki techniczne nie
stawiają wymogu odporności ogniowej,
•
istniejący strop drewniany belkowy z podbitką z desek, bez zabezpieczenia ogniochronnego nie
spełnia wymagań żadnej z klas odporności ogniowej - strop ten jest elementem ścisłej ochrony
konserwatorskiej i w ramach przebudowy nie będzie przedmiotem przebudowy,
•
projektowany strop nad piętrem (nad stropem podlegającym ochronie konserwatorskiej) będzie
oparty na stalowych dwuteownikach, które zostaną zabezpieczone na działanie ognia, co najmniej do klasy R 60 odporności ogniowej, a drewniane elementy stropu zostaną zabezpieczone
do stopnia niezapalności (NRO), całość będzie posiadać klasę REI60
•
ściany obudowy klatki schodowej w wieży od kondygnacji piętra są drewniane i zostaną uodpornione na działanie ognia do NRO, dotyczy to również drewnianych istniejących schodów i stropów w wieży widokowej,
•
istniejąca klatka schodowa z poziomu parteru na piętro posiada biegi i spoczniki żelbetowe, które
spełniają wymagania klasy R 60 odporności ogniowej,
•
konstrukcja drewniana dachu zostanie uodporniona na działanie ognia do NRO,
•
przestrzeń poddasza użytkowego zostanie wydzielona od konstrukcji dachu rozwiązaniem systemowym ( wypełnienie między krokwiami wełną mineralną i płytą gips.-karton. ogniochronną o
klasie EI30 od strony wnętrza)
•
krokwie, w tym nieosłonięte ich elementy, pod wpływem działania ognia i zwęglania przeniosą
obciążenia przez 30 min.
•
pokrycie dachu dachówką ceramiczną będzie posiadać klasę RE30;
•
wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachów dostępne w czasie przebudowy przewiduje
się uodpornić na działanie ognia preparatem ogniochronnym do granicy niezapalności materiału
(NRO)
Na podstawie istniejących i projektowanych elementów budowlanych w rozpatrywanym budynku obiekt
nie będzie spełniał wszystkich wymagań klasy „B” odporności pożarowej.
Z uwagi na występujące w budynku odstępstwa od przepisów dla „Przebudowy wnętrz
budynku – Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2” została opracowana
„Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa” na podstawie, której zostało wydane przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Postanowienie Nr
Z.5595.21.3.2014.PW z dnia 27.02.2014 r. - zgoda na występujące w obiekcie odstępstwa.
I.3.10.

Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Z budynku będą prowadzą na zewnątrz trzy wyjścia z drzwiami:
- dwuskrzydłowymi o szerokości 2 x 74 cm, otwierane na zewnątrz – wyjście ewakuacyjne,
- jednoskrzydłowymi o szerokościach 90 cm, w tym jedna para otwierana do środka.
Przejścia ewakuacyjne (w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub na zewnątrz budynku) są następujących długości: parter – 20 m, piętro 23 m, poddasze 24,5 m.
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Dla parteru i piętra opracowano projekt wystawy stałej, zaś na poddaszu przewiduje się wystawy czasowe. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach wynosi
32 m. Warunek spełniony.
Dojścia ewakuacyjne (długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na zewnątrz budynku) są następujące: parter z pomieszczenia wystawienniczego 4,5 m; piętro z pomieszczenia wystawienniczego 19,0 m; poddasze z pomieszczenia wystawienniczego 38,0 m, przy dopuszczalnej długości przy jednym dojściu 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacji, a co za tym
idzie dojście ewakuacyjne z poddasza nie spełnia warunków.
Drogi ewakuacyjne:
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne obudowy wieży, stanowiącej drogę ewakuacji pionowej, są
wykonane z desek drewnianych mocowanych do szkieletu drewnianego o wymiarach grubości od
28x28 cm do 17x17 cm i nie spełniają wymagań żadnej z klas odporności ogniowej.
Schody drewniane drabiniaste na wieżę nie spełniają żadnej z klas odporności ogniowej oraz
wymiarów szerokości schodów, stopni i spoczników.
Istniejące schody żelbetowe z parteru na piętro posiadają szerokość biegu 98 cm i 111 cm oraz
spocznika 104 cm, również nie spełniają wymogów.
Projektowane ścianki działowe na drogach ewakuacji lekkie gips.-karton. i szklane EI30.
I.3.11.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Wszystkie instalacje (wod.-kan., elektryczna i niskoprądowa) nowoprojektowane zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami.
I.3.11.1.

Instalacja elektroenergetyczna

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
W budynku zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na schodach w
wieży i w salach wystawienniczych o natężeniu 2 lx, a w rejonach zainstalowanych urządzeń przeciwpożarowych o natężeniu 5 lx.
Projekt instalacji elektrycznej przewiduje również wykonanie nowej instalacji zasilającej piece
akumulacyjne i listwy grzewcze do ogrzewania pomieszczeń.
Budynek jest wyposażony w instalację odgromową.
I.3.11.2.

Instalacje wod.-kan.i c.o.

Instalacje wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej istniejące.
Ogrzewanie budynku zapewnią w parterze piece akumulacyjne elektryczne, na piętrze i poddaszu listwy grzewcze elektryczne.
I.3.11.3.

Instalacje gazowe

Budynek nie jest wyposażony w instalację gazową.
I.3.11.4.

Instalacje wentylacji

Budynek nie posiada wentylacji grawitacyjnej. Projekt przewiduje wykonanie w budynku wentylacji grawitacyjnej realizowanej poprzez indywidualne kanały z rur „spiro” z pełną izolacją wykonaną z
wełny mineralnej na całej wysokości.
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I.3.12.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej instalacji hydrantowej z lokalizacją hydrantów HP-25
z wężem półsztywnym o długości 30 m, zlokalizowanych na każdej z trzech kondygnacji budynku w pobliżu klatki schodowej. W rejonie
I.3.13.

Stałe instalacje przeciwpożarowe

Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji
- system sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.
- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) we wszystkich pomieszczeniach, jako środek zastępczy
zgodnie z zaleceniem Ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej oraz Postanowieniem PSP w Gdańsku
- oddymianie klatki schodowej w ograniczonym zakresie z uwagi na występujące uwarunkowania budowlane.
Projekt nie przewiduje się oddzielenia klatki schodowej od sal wystawienniczych drzwiami spełniającymi
wymagania klasy EI 30 odporności ogniowej. W związku z występującymi trudnościami technicznymi w
zapewnieniu napowietrzania klatki schodowej przewiduje się zastosowanie wentylatora napowietrzającego z zapasowym źródłem zasilania w energię elektryczną (UPS w pomieszczeniu technicznym).
Usuwanie zadymienia w wieży przewiduje się poprzez klapę otwieraną automatycznie.
I.3.14.

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

W obiekcie wymagane jest wyposażenie w gaśnice ABC o wielkości środka gaśniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku.
Na każdej kondygnacji budynku przewiduje się co najmniej w trzy gaśnice proszkowych zawierające każda 4 kg środka gaśniczego przeznaczonego do gaszenia pożarów grup A,B,C.
I.3.15.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U.
124, poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych dla
rozpatrywanego budynku należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w
ilości 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych o średnicy 80 mm.
Najbliższy podziemny hydrant zewnętrzny znajduje się na ul. Wiejskiej w odległości 24 m od
budynku. Drugi hydrant znajduje się na ul. Morskiej w odległości około 57 m od budynku.
I.3.16.

Drogi pożarowe

Istniejące ul. Morska i ul. Wiejska stanowią dojazd pożarowy dla budynku muzeum. Istniejący
dojazd do budynku od ul. Morskiej w zasięgu odległości 15 m zapewnia dostęp tylko dla 33 m obwodu
budynku co stanowi 28,2 % długości obwodu obiektu. Natomiast z ul. Wiejskiej istnieje możliwość
dostępu do 17 m obwodu budynku. Łącznie z obu ulic jest zapewniony dostęp do 42,7% długości
obwodu budynku. Teren działki od obiektów sąsiednich i wymienionych ulic jest odgrodzony
historycznym murem z cegły o wysokości od 1,2 m od strony ul. Wiejskiej do około 2 m od strony ul.
Morskiej. Rozpatrywany budynek średniowysoki o szerokości 23,7 m ma zapewniony dostęp o długości
przekraczającej 30% obwodu. Wyjście główne z budynku jest oddalone od ul. Morskiej na odległość
około 12m i połączone jest dojściem ewakuacyjnym o nawierzchni utwardzonej o szerokości ponad 2 m.
Od strony ul. Wiejskiej istnieje brama wjazdowa o szerokości około 4,5 m przez , którą istnieje
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możliwość wjazdu i zbliżenia się do ścian budynku. Istniejące nawierzchnie utwardzone na działce wytrzymują nacisk kół wozów PSP.

I.4.

UWAGI KOŃCOWE

•
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych opracowana dla niniejszego projektu. W przypadkach nie objętych w/w Specyfikacją
należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robót budowlano-montażowych” Instytutu Techniki Budowlanej
•
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach technicznych materiałów stosowanych firm.
•
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zgodnie z art.
10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone są na podstawie:
certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną oraz
posiadać świadectwa Państwowego Zakładu Higieny, których aktualność należy sprawdzić przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
•
W związku z przebudową istniejącego obiektu, w trakcie prac budowlanych wystąpić mogą nieprzewidziane projektem roboty dodatkowe lub niezbędne zmiany w stosunku do projektu. Wszelkie wątpliwości lub niezgodności z niniejszym opracowaniem niezwłocznie należy zgłaszać projektantowi celem wyjaśnienia w ramach nadzoru autorskiego.

Maj, 2014 r.

Opracowała:

mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska
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I.

I.1.

OPIS TECHNICZNY
DO WYKONAWCZEGO PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
PRZEBUDOWY WNĘTRZ BUDYNKU – MUZEUM RYBOŁÓWSTWA
MIESZCZĄCEGO SIĘ W POEWANGELICKIM BUDYNKU KOŚCIOŁA
P.W. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W HELU
PRZY UL. BULWAR NADMORSKI 2
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa zawarta w dniu 06.12.2013r. w Gdańsku pomiędzy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku (obecnie od 12.12.2013r. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku )
a Biurem Usług Projektowo Inwestorskich „ Inwestpol” Sp. z o.o. w Gdańsku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej – wielobranżowej p.n. „ Projekt Budowlany przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw.Św. Piotra i Pawła w Helu , przy ul. Bulwar Nadmorski 2 ”
2. „ Koncepcja przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa w Helu , przy ul.
Bulwar Nadmorski 2 ” wykonane przez jednostkę projektową – Biuro Usług Projektowo
– Inwestorskich „ Inwestpol” Sp. z o.o. z października 2013r.
3. „ Ekspertyza techniczna mykologiczno – budowlana i projekt budowlany branza konstrukcyjna dotycząca budynku byłego kościoła ewangelickiego p.w. Św. Piotra i Pawła
adaptowanego na Muzeum Rybołówstwa w Helu” – opracowana we wrześniu
2008r.przez Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu
Technicznego Budynków inż. Ryszard Kowalski.
4. Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla projektu windy
osobowej – lokalizacja : Hel Dz.nr 246 – kościół gotycki , wykonana przez „ UNIGEO”
Badania geotechniczne – Tomasz Oktaba – listopad 2013r.
5. Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dla tematu „ Przebudowa wnętrz budynku
Muzeum Rybołówstwa w Helu ” opracowana przez Rzeczoznawcę d/s Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych mgr Włodzimierza Matysiaka
6. Projekt techniczny konstrukcyjny przebudowy dawnego Kościoła Ewangelickiego w
Helu na Muzeum Rybackie – inż. Bogusław Hanuszkiewicz, listopad 1969r.
7. Inwentaryzacja budynku wykonana dla celów niniejszego projektu.
8. Decyzja nr AB/WL-6740/22/14/H z dnia 14.04.2014r. zatwierdzająca projekt budowlany i nadająca pozwolenie na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku Muzeum Rybołówstwa w Helu z
klauzulą decyzji ostatecznej z dnia 29.04.2014r. wydanej przez Starostę Puckiego
9. Obowiązujące normy projektowe
10. Projekty branży :
- architektonicznej
- sanitarnej
- elektrycznej
- niskoprądowych
opracowywanych równolegle w BUP-I „ Inwestpol ”
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I.2.

ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej obejmuje swym zakresem :
1 - wprowadzenie do budynku dźwigu osobowego
2 - wzmocnienie nośności stropów poddasza z ich przystosowaniem na cele
ekspozycyjne i magazynowe w obrębie dźwigu osobowego
Ad.1 - Zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
nowoprojektowane elementy szybu dźwigu osobowego zaprojektowano w sposób charakterystyczny dla współczesnych rozwiązań architektonicznych w oparciu o metal i szkło.
Projektuje się całkowicie przeszklony szyb dźwigu w konstrukcji stalowej . Na narożach
otworu wykonanego w istniejącym żelbetowym stropie przewiduje się cztery słupy z profili
HEB 160 zakotwione w ścianach podszybia i wieńcu okalającym wykuty otwór na przejście
dźwigu . Analogicznie na poziomie I piętra cztery słupy w tych samych co na parterze
osiach utrzymują drewniany historyczny strop przecięty koniecznym otworem na szyb
dźwigowy.
Obciążenia ze słupów podtrzymujących stropy przejmowane są przez fundament w postaci żelbetowej skrzyni stanowiącej równocześnie zagłębienie dla dźwigu osobowego.
Podszybie – żelbetowa skrzynia o ścianach grubości 30 cm wybetonowana na warstwie
podkładowej z chudego betonu o wysokości h sięgającej do warstwy gruntu
nośnego zalegającego pod warstwą nasypową. Skrzynię wykonywać w
wykopie zabezpieczonym przed osuwaniem się gruntu.
Należy się liczyć z możliwością sączeń wody w poziomie posadowienia w zależności od poziomu morza w okresie budowy.
Izolacja płyty folią HDPE gr. 2 mm z wywinięciem na ściany do ∼ 50 cm.
Ściany izolować masą bitumiczną KMB.W narożach górnych powierzchni
ścian zakotwić elementy stalowe ES-1 ( rys. K-3) dla umożliwienia mocowania słupów ramy podpierającej strop żelbetowy po wycięciu w nim otworu na
przejście dźwigu osobowego.
Niezależnie od izolacji ścian , beton skrzyni podszybia wykonać jako wodoszczelny W4.
Konstrukcję podszybia zbroić prętami ∅ 12 zgodnie z rys. K-2. Ściany podszybia zwieńczyć 4 prętami ∅ 12 w strzemionach w rozstawie co 30 cm.
Elementy stalowe ES betonować „ surowe ” nie zabezpieczone antykorozyjnie. Dopiero po przyspawaniu słupów powierzchnie blach malować :
- mlekiem wapiennym na powierzchniach styku z posadzką
- farbami ogniowymi analogicznymi do zabezpieczenia konstrukcji
słupów na powierzchni otwartej.
Konstrukcja nośna podpierająca strop nad parterem i stropem poddasza.
Przekroje i schematy konstrukcji obrazują rys. K-4 , K-5 , K-6.
Rysunki te czytać należy łącznie z rysunkiem K-7 , który obrazuje belki
żelbetowe zamykające otwór wykuty na przejście dźwigu. Otwór wykonać
po starannym podstęplowaniu stropu w obrębie projektowanego otworu
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wytyczonego zgodnie z uwagą nr 1 na rys. nr K-2. Istniejące pręty prze- kutej płyty
kotwić w projektowanych belkach BŻ na długościach :
- pręty rozdzielcze płyty 15 cm
- pręty nośne 30 cm
Pręty istniejącego podciągu i żeber w projektowanej belce kotwić :
- pręty górne 35 cm
- pręty dolne 35 cm
W belkach BŻ kotwić elementy stalowe ES2 służące mocowaniu konstrukcji
podpierającej stropy nad parterem i poddasza. Podczas betonowania należy starannie
wypełnić betonem połączenie istniejącej płyty i belek stropu z projektowanymi belkami BŻ
stanowiącymi ich oparcie.
Ad.2.- Ekspertyza mykologiczna [3] z roku 2008 wykazuje znaczną degradację biologiczną elementów drewnianych stropu poddasza. Świadczą o tym również liczne wzmocnienia
i podwieszenia istniejących belek stropu drewnianego nad transeptem i prezbiterium. Podobnie jak w przypadku Ad.1 zalecenia konserwatorskie narzucają w tym wypadku „ istniejące stropy nad transeptem i prezbiterium pozostawić bez zmian z uwagi na ich zabytkowy charakter ”.
Projektowana w poziomie poddasza powierzchnia wystawiennicza ( nad transeptem ) wymaga nowych elementów nośnych przejmujących obciążenia wynikające z funkcji
pomieszczeń. Jesienią 2013r. zostały wprowadzone w poziom poddasza stalowe belki
stanowiące element nośny projektowanego stropu. Belki oparto na dwóch istniejących
podciągach z trzech dwuteowników III 300. Podciągi te przejmują obciążenia ze słupów
więźby dachowej , powierzchni projektowanego stropu i z podwieszeń drewnianego istniejącego historycznego stropu drewnianego. Z uwagi na przekroczenie granicznych stanów
nośności i użytkowania istniejących podciągów zaistniała konieczność ich podparcia i
przeniesienia reakcji na istniejące fundamenty. Zaprojektowano podciąg Ps1 jako ramę
składającą się z rygla i słupów usytuowanych osiowo w stosunku do istniejących słupów
żelbetowych stropu nad parterem. Podciąg przedstawiono na rys. K-4 w przekroju E-E.
Elementy konstrukcji stanowiące podciąg Ps1 zostały rozrysowane na rys. K-8. Należy liczyć się z ewentualnymi korektami wymiarów podciągu po precyzyjnym wytyczeniu elementów konstrukcji na budowie . Ewentualne korekty zostaną dokonane w ramach Nadzoru Autorskiego. Sposób montażu elementów podciągu Ps1 ,a szczególnie poziomego rygla, będzie omówiony na Komisji Konserwatorskiej , która uwzględni możliwość chwilowego wycięcia kolidujących z podciągiem belek drewnianego stropu i ponownego uzupełnienia po zamontowaniu konstrukcji. Wielkość reakcji przekazywanych na istniejące słupy
żelbetowe powoduje konieczność ich wzmocnienia. Zasadę wzmocnienia istniejącego słupa przedstawiono na rys. nr K-9.
Uwzględniając stan istniejącego historycznego drewnianego stropu nad transeptem przyjęto zasadę , iż wszystkie obciążenia działające na strop w poziomie poddasza przejmowane są przez belki stalowe. Rys. K-10 obrazuje miejsca podwieszeń istniejących belek
drewnianych i miejsca koniecznych wymianów Ws przy słupach , których wykonanie gwarantuje dalsze bezpieczne pozostawienie elementów historycznego stropu. Zasadę podwieszenia belek drewnianych stropu i wykonania wymianów Ws przy słupach obrazuje rys.
nr K-12. Zaleca się ,aby elementy nośne wymianów zostały umieszczane we wcięciach w
słupach drewnianych więźby wykonanych na głębokość około 3 cm.
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I.3.

ZABEZPIECZENIE P-POŻ
Problemy zabezpieczenia budynku z uwagi na ochronę przeciwpożarową zostały szczegółowo omówione w punkcie I.2.4. opisu do projektu wykonawczego branży architektonicznej.
Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne jak słupy i belki stropowe muszą być
zabezpieczone na działanie ognia do klasy min. R60 odporności ogniowej. W punkcie
1.2.4.1. opisu architektonicznego omówiono grubości warstw farby pęczniejącej przyjętej
przykładowo. W przypadku zastosowania innej farby pęczniejącej niż Flame Stal Fire
Proof Solvent, analizę grubości należy dokonać w oparciu o dane producenta . Wykaz zestawów wyrobów malarskich podkładowych i nawierzchniowych stosowanych z farbą
ogniochronną FLAME STAL Fire Proof Solvent przedstawiono w aprobacie technicznej
AT -15-0175/2013 Tablica 1 z uwzględnieniem przyjętej kategorii korozyjności środowiska
C2. W przypadku zastosowania farb innego producenta zestaw wyrobów musi uwzględniać przyjętą kategorię korozyjności środowiska i przyjętą minimalną klasę odporności ogniowej R 60.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne stropu zabezpieczyć ogniochronnie do
stopnia niezapalności w sposób spełniający wymagania NRO - nie rozprzestrzeniania
ognia

I.4.

MATERIAŁY
• podszybia dźwigu osobowego
C20/25
hydrotechniczny
W-4
Stal : • zbrojeniowa : AO – StOS
Ra = 190 MPa
• A III N
: RB 500W
Ra = 375 MPa
• profilowa :
dwuteowniki I 220 ; 260 , HEB 160 ;
St3SX ,
I 300 ,
HEB 260, 320 St3SY

Beton :

I.5.

UWAGA OGÓLNA
Wszystkie wymiary projektowanych elementów podane zostały w oparciu o
wykonaną metodami tradycyjnymi inwentaryzację przy użyciu taśmy i laserowego pomiaru
długości. Należy liczyć się z niedokładnościami pomiarów wynikającymi z metody. Dlatego
wszystkie wymiary projektowanych elementów winny być potwierdzone pomiarem na budowie, w miejscach ich wbudowania, przed przekazaniem ich do realizacji.
Szczególnie precyzyjnie należy ustalić lokalizację szybu windowego w odniesieniu do drewnianego pełnego wiązara więźby dwuwieszakowej. Wymiary szybu i konstrukcji nośnej stropów wokół niego należy odmierzać od lica elementów pełnego wiązara.
Wspominany wiązar zaznaczony został symbolem PWWD na rzucie poddasza w branży
architektonicznej rys. A-4 niniejszego projektu.
Wszelkie odstępstwa od założeń projektu winny być uzgodnione z biurem projektowym, a ewentualne korekty zostaną przeprowadzone w ramach Nadzoru Autorskiego
.
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