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I OPIS TECHNICZNY
UWAGA!!! REALIZUJĄC OBIEKT WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY
UWZGLĘDNIĆ NASTĘPUJĄCE UWAGI I ZALECENIA:
1.

W PROJEKCIE UŻYTO SPRECYZOWANYCH, KONKRETNYCH PARAMETRÓW MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII
(DLA ZAWARTYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNYCH) W CELU JEDNOZNACZNEGO,
SZCZEGÓŁOWEGO SFORMUŁOWANIA TYCH ROZWIĄZAŃ.
W WYKONAWSTWIE BUDOWLANYM MOŻNA ZASTOSOWAĆ PRODUKT LUB TECHNOLOGIĘ INNĄ NIŻ
OPISANA, JEDNAK POD WARUNKIEM UTRZYMANIA RÓWNORZĘDNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH, JAKOŚCIOWYCH I ESTETYCZNYCH (KOLOR, FAKTURA ITP.)

2.

WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BHP I
BIOZ, ZNAĆ PRZEPISY I WYTYCZNE, KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE SĄ Z PRACAMI I
BĘDZIE W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW I PRZEPISÓW;

3.

WYKONAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ;

4.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLĘ ROBÓT I JAKOŚC MATERIAŁÓW, TAK ABY
ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWY EFEKT WYKONANYCH PRAC;

5.

DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ I WERYFIKOWAC ŁĄCZNIE Z
DOKUMENTACJĄ BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ.

6.

WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH
POTWIERDZAĆ W NATURZE NA OBIEKCIE;

7.

OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST WYKONYWANIE BUDOWY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO;

ELEMENTÓW

UJĘTE

W

DOKUMENTACJI

NALEŻY

1. DANE OGÓLNE
1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest „Projekt budowlany termomodernizacji budynku
Urzędu Gminy w Jednorożcu" wraz z estetycznym wzbogaceniem elewacji i wyposażenie
budynku w platformę dla niepełnosprawnych.
Modernizacja budynku obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych stropu nad
ostatnią kondygnacją i dachu, wymianę drzwi wejściowych i okna w ścianie szczytowej na
kondygnacji poddaszowej, wymianę pokrycia dachowego, przebudowa daszków nad
wejściem (przód i tył budynku) i schodów zewnętrznych, wybudowanie konstrukcji
estetyzującej i wzbogacającej budynek jako obudowy platformy dla niepełnosprawnych.
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1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA














Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
PN-91/B-02025
PN-EN - ISO 6946
Świadectwo ITB nr 530/94 . Metoda „lekka-mokra”
Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą
„lekką”
Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian
zewnętrznych budynków
Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie
SANEPID, BHP i p.poż.
Literatura - wydania producentów materiałów
Inwentaryzacja stanu istniejącego opracowana w 2006 roku, poprawiona i
uzupełniona w niniejszym opracowaniu na potrzeby tegoż,
Projekt budowlany termomodernizacji wykonany w 2006 roku przez zespół
projektowy Tyszka-Szymańska z uwzględnieniem audytu energetycznego
opracowanego przez firmę WESTMOR CONSULTING we Włocławku, ul. Plac
Wolności 3/4
Ustalenia z Zamawiającym

1.3 CEL OPRACOWANIA
Zakresem powyższego opracowania objęto roboty polegające na dociepleniu ścian
zewnętrznych, stropu i dachu wraz z ich wykończeniem, wymianie okna w szczytowej
ścianie na nieużytkowym poddaszu, wymianie drzwi zewnętrznych (wejściowych) na drzwi
„ciepłe”, wymianie pokrycia dachowego, przebudowie daszku i schodów wejściowych,
wybudowaniu elementu konstrukcyjnego i zarazem estetyzującego, stanowiącego
obudowę platformy dla niepełnosprawnych, realizacji opaski wokół budynku, odbudowie
instalacji odgromowej.
Planowane roboty modernizacyjno - remontowe budynku urzędu gminy mają na celu
likwidację wad technologicznych budynku, takich jak: przemarzanie i zawilgocenia,
dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej
przegród zewnętrznych, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz
poprawę wyglądu architektonicznego.
Planowane roboty modernizacyjno-remontowe nie naruszają istniejącego układu
konstrukcyjnego budynku. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w
zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki, wzbogacając
istniejący budynek o „wieżę” obudowującą platformę. Owa wieża to:
 element wzbogacający nieco „zwalistą” formę istniejącego obiektu
 osłona platformy przed opadami atmosferycznymi
 punkt iluminacji świetlnej
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tablica ogłoszeń (od strony zachodniej)
miejsce na sezonową, cykliczną ekspozycję

1.4 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM.
1.4.1

Opis działki i jej zagospodarowania

Przedmiotowa działka położona jest we wsi Jednorożec przy drodze powiatowej. Nr
ewidencyjny działki 263/23. Działka jest ogrodzona, zabudowana.
Teren uzbrojony w sieć energetyczną, gminną sieć wodociągową, odprowadzenie ścieków
z budynku urzędu gminnego do szamba szczelnego. Wjazd na działkę od ul. Odrodzenia
(droga powiatowa) i z ulicy gminnej.
Obiekty istniejące na działce:
 budynek urzędu gminy
 szambo szczelne
 dojścia i dojazdy
 zieleń wysoka i niska
1.4.2

Dane techniczne budynku
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Budynek urzędu gminy to budynek wolnostojący o konstrukcji murowanej, piętrowy,
podpiwniczony.
 długość budynku - 24,94 m
 szerokość budynku - 12,69m
 wysokość części nadziemnej - 11,01 m
 ilość kondygnacji - 2
 ilość klatek schodowych - 1
 powierzchnia zabudowy - 316,49 m2
1.4.3

Konstrukcja budynku

Ławy fundamentowe - żelbetonowe wylewane na mokro.
Ściany fundamentowe - betonowe wylewane na mokro
Konstrukcja ścian: zewnętrzne - murowane z pustaka gazobetonowego i cegły
szczelinowej o łącznej gr. 41-43 cm, konstrukcyjne wewnętrzne - pustak gazobetonowy
Stropy - prefabrykowane z elementów drobnowymiarowych DZ-3 o rozpiętości 6.00 m
Dach - więźba dachowa drewniana
Ściany kominowe: z kanałami wentylacyjnymi z cegły pełnej
Schody wewnętrzne żelbetowe
1.4.4

Wykończenie zewnętrzne

Cokół - tynk cementowo-wapienny gładki
Ściany - tynk cementowo-wapienny nakrapiany malowany
Pokrycie dachu - blacha płaska ocynkowana
Rynny –z PCV
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Rury spustowe z malowanej powierzchniowo blachy ocynkowanej
Pas podrynnowy, fartuchy i podokienniki - blacha ocynkowana

1.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
Planowana modernizacja budynku nie wywiera negatywnego wpływu na
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Obiekt wyposażony jest w
niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej. Ciepło do budynku dostarczane jest z
lokalnej kotłowni olejowej , co nie stwarza negatywnego wpływu na środowisko.
Odprowadzenie ścieków z budynku urzędu gminy do szczelnego szamba, które jest
okresowo opróżniane przez specjalistyczne firmy. Śmieci gromadzone są w zamkniętych
pojemnikach i okresowo wywożone na wysypisko śmieci.

2 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Budynek został wybudowany w latach osiemdziesiątych, jako wolnostojący, o
konstrukcji murowanej.
W budynku, w ramach modernizacji, zainstalowany został kocioł olejowy
centralnego ogrzewania oraz wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w
systemie zamkniętym. Wymieniona została stolarka okienna na wszystkich kondygnacjach
(włącznie z piwniczną), za wyjątkiem okna na poddaszu.
Pomieszczenia wewnątrz obiektu zostały wyremontowano do stanu finalnego.
Kondycja techniczna budynku dobra. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych
budynku nie budzi zastrzeżeń, nie zaobserwowano rys, pęknięć i ugięcia tych elementów.
Budynek został wybudowany zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami
techniczno-budowlanymi. Przyjęte rozwiązania techniczne powodują iż przegrody
budowlane nie spełniają aktualnej normy oporu cieplnego i współczynnika przenikania
ciepła PN-EN - ISO 6946
Poważne zastrzeżenia budzi stan elewacji budynku, widoczne liczne ślady
przemarzania murów, płatami odpadający zwietrzały tynk wykazujący utratę
przyczepności do podłoża Występują wady technologiczne typu przemarzanie ścian oraz
przecieki wody deszczowej. Powoduje to pogorszenie warunków użytkowo- estetycznych
w budynku [zawilgocenia i pleśnie, zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną
niezbędną do ogrzania budynku].
Zamontowane drzwi o konstrukcji aluminiowej nie spełniają wymogów izolacyjności
cieplnej. Muszą być wymienione.
Strop pomiędzy piętrem, a poddaszem nieużytkowym, nie spełnia wymagań
obowiązujących norm izolacyjności cieplnej.
Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej - zużyte wiekiem,
przerdzewiałe, powodują zacieki na ścianie zewnętrznej i stropie.
Na schodach wejściowych do budynku od strony podwórka, liczne uszkodzenia
mechaniczne.
Nad częścią wejścia głównego do budynku wykonane jest zadaszenie z płyty
żelbetonowej, pokrytej blachą ocynkowaną. Konieczna jest modernizacja zadaszenia i
pokrycia dachowego.
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Opaska wokół budynku - pozapadana, widoczne zużycie wiekiem, liczne uszkodzenia
mechaniczne.
Przy części budynku brak opasek. Stan istniejących jest zły.
Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Stwierdzam, że stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń.
Istnieje jednak konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku (docieplenie
ścian zewnętrznych, docieplenie stropu i dachu oraz wymiana drzwi zewnętrznych),
przystosowania obiektu do poruszenia się osób niepełnosprawnych oraz wykonania
innych robót remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego i estetyki oraz
dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych, przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

3 ZAKRES I RODZAJ PLANOWANYCH PRAC
3.1

Roboty budowlane


















wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej” np.
w systemie Bolix, Kraisel, Atlas Stopter, Jako materiał izolujący zastosowano
styropian przyklejony do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym
tynkiem akrylowym,
Wykonanie docieplenia wyróżnionych ryzalitów budynku i części cokołowej w
technologii pozwalającej na obłożenie płytkami klinkierowymi
wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej z zastosowaniem profili aluminiowych
„ciepłych”
docieplenie stropu pomiędzy piętrem a poddaszem nieużytkowym styropianem gr.
5 cm i docieplenie istniejącej połaci dachu wełną mineralną gr. 13 cm o gęstości
1,61 kN/m3
dobudowa zdwojonej facjaty nad głównym wejściem do budynku w poziomie
poddasza (nad istn. wieńcem ostatniego stropu nad piętrem).
Przedłużenie połaci dachowej poza lico ściany – konstrukcja drewniana,
skrzynka z desek 2,5 cm mocowana stalowymi łącznikami kątowymi do
końcówek istniejących krokwi
wymiana pokrycia dachowego na blachę dachówkową powlekaną o gr. 0,55 mm
realizacja nowego systemu orynnowania
wymiana parapetów na parapety z konglomeratu imitującego kamień
przebudowa daszku nad wejściem do budynku, demontaż istniejącego i realizacja
nowego zadaszenia z tyłu budynku
instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z realizacją konstrukcji
przestrzennej - „wieży”
remont głównych schodów wejściowych, schodów wyjściowych z tyłu budynku
oraz schodów do kotłowni
wykonanie opaski tłuczniowej wokół budynku
pozostałe roboty wynikające z technologii robót
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3.2

Roboty instalacyjne elektryczne





Wykonanie nowej instalacji odgromowej
wykonanie oświetlenia zewnętrznego w „wieży” z platformą dla
niepełnosprawnych i zasilenia urządzenia platformy
wykonanie zewnętrznych zwieńczeń kominów wentylacyjnych z cegły klinkierowej
i wyposażenie wylotów w kratki zabezpieczające
inne roboty wynikające z technologii robót

4 OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT
4.1

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

4.1.1

FUNDAMENTY I ŚCIANY

Elementy budowlane - bez zmian.
4.1.2







4.1.3

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Rozebrać parapety zewnętrzne pod oknami.
Skuć tynk na zewnętrznych węgarkach przy oknach, drzwiach wejściowych
Skuć tynki spękane, odparzone i zawilgocone
Zdemontować rynny, rury spustowe, uchwyty rynien i rur spustowych, inne
obróbki blacharskie w miarę potrzeb.
Zdemontować istniejącą pionową instalację odgromową zamontowaną na
uchwytach na ścianach
Rozebrać opaski betonowe wokół budynku w celu wykonania izolacji
przeciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnicu)
DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ „LEKKĄ-MOKRĄ”

 SYSTEM DOCIEPLENIA

Budynek ociepla się metodą „lekką - mokrą”, opisaną w instrukcji ITB nr
334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.
Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej
warstwowego układu elewacyjnego, w którym warstwę izolacyjną stanowią płyty
ze styropianu, a warstwę elewacyjną - cienkowarstwowa akrylowa wyprawa
tynkarska wykonana na podkładzie zbrojonym tkaniną szklaną.
 WARUNKI ATMOSFERYCZNE W TRAKCIE PRAC



Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i
wbudowywanego materiału nie może być niższa niż +5°C
Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w
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przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż
+5°C
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych,
podczas silnego wiatru oraz przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez
specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych
Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być
prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż +25°C
Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojącej, tynki) należy
chronić przed działaniem deszczu
Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i
schnięcia tynków temperatura jest wyższa niż +5°C, a wilgotność względna
powietrza nie przekracza 80%.
Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki
wilgotnościowe.

 CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW

Materiały podstawowe:


Zaprawa klejąca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem składników
ulepszających właściwości użytkowe, o dużej elastyczności i przyczepności do betonu
min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie: (1) do mocowania płyt
styropianowych do powierzchni ścian. Zużycie zaprawy 4-5 kg/m2; (2) razem z siatką
zbrojeniową stanowi warstwę zabezpieczającą styropian przed zniszczeniem
mechanicznym.


Płyty styropianowe

Płyty styropianowe FS (styropian samogasnący), odmiany 15 (gr. 10 cm) i 20 (gr. 10 i
2 cm) wg PN-B-20130 1997, o wymiarach nie większych niż 600 x 1200 mm, o zwartej
strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań, cięte z bloku po okresie
sezonowania nie krótszym niż 8 tygodni.


Tkanina szklana (siatka szklana)

Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie alkaliów tkanina
szklana o wymiarach oczek 3÷5, 3÷6 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie
włókien, gramatura min. 145 g/m2.



Siatka pancerna o gęstości powyżej 410 g/m2
Podkładowa masa tynkarska o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa
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Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność, redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy do użycia środek gruntujący pod tynki,
wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych. Ogranicza i
wyrównuje chłonność podłoża. Ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich
przyczepność do podłoża.


Tynk akrylowy o fakturze drapanej (baranek) gr. 2 mm (o przyczepności do
podłoża min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i grzybobójczym

Gotowa do użycia mieszanka tynkarska na bazie żywicy akrylowej, wzbogacona
preparatem glono i grzybobójczym, dostępna w wielu barwach i o różnej ziarnistości. W
systemie dociepleń należy stosować barwy o współczynniku jasności (odbicia
rozproszonego) > 20%
Kolory tynku:
Podstawowy ścian zewnętrznych
– zbliżony do nr 10 016
Gzymsów i pasów przygzymsowych
– zbliżony do nr 10 026
Precyzyjny odcień koloru ustalić na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.
Materiały dodatkowe:


Preparat gruntujący wzmacniający podłoże

Środek gruntujący produkowany na bazie żywicy akrylowej. Ogranicza i wyrównuje
chłonność podłoży, stabilizuje i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność. Średnie
zużycie 0,2 kg/m2.


Zaprawa wyrównująca - do wyrównania i naprawy podłoża mineralnego.
Materiały uzupełniające:










Dybie (kołki) plastykowe do mocowania styropianu - działają na zasadzie kołków
rozporowych. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu - wspomagają
mocowanie płyt zaprawa klejową.
Listwa cokołowa aluminiowa - profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej krawędzi
materiału termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1
mm, odpornej na korozję, o profilu zetowym lub ceowym.
Kołki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do mocowania
mechanicznego listwy cokołowej.
Kątowniki (narożniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatką - do
wzmacniania naroży pionowych, naroży przy ościeżach okiennych i drzwiowych
Pianka poliuretanowa - do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami
styropianowymi
Silikon - do uszczelniania styków podokienników z ościeżnic.
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 ŚREDNIE ZAKŁADANE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW









Zaprawa klejąca do klejenia płyt metodą płaszczyznową 4+5 kg/m2, metodą
pasmowo- punktową 4+5 kg/m2 i do wykonania warstwy zbrojącej - zużycie
zaprawy ok. 10 kg/m2
Płyty styropianowe - 1,02+1,05 m2/m2
Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 4+8 szt/m2
Tkanina szklana i siatka pancerna -1,1+1,2 m2/rn2
Podkładowa masa tynkarska 0,25+0,30 kg/m2
Tynk akrylowy - 3,0 kg/m2
Kołki do profili cokołowych - 3 szt/m2

 WYKONANIE DOCIEPLENIA

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe
potwierdzone posiadaniem uprawnień budowlanych.
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu,
olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Przy
nierównościach podłoża większych niż +/-1 cm, podłoże należy wyrównać zaprawą.
Kruche i odpadające tynki należy usunąć.
Powierzchnię ściany należy oczyścić mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a
następnie zmyć wodą. Podłoże zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże.
Obróbki blacharskie (podokienniki) i rury spustowe zdemontować.
Montaż profili cokołowych
Przed rozpoczęciem robót ocieplających należy wyznaczyć wysokość cokołu i
zaznaczyć ją linią poziomą Listwa cokołowa powinna być montowana na wysokości min.
40 cm od poziomu terenu. Profile cokołowe mocować mechanicznie stosując 3 kołki na 1
mb. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić odstęp ok. 3 mm. Pierwszy
kołek umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie
wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kołkami. Nierówności podłoża skorygować
specjalnymi podkładkami. W narożach ścian profile przyciąć pod kątem lub zastosować
specjalne profile narożne. Nad przykręconym profilem cokołu na odpowiedniej szerokości
pasie masy klejącej, przykleić 30 cm szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na
profil cokołowy.
Przyklejenie płyt styropianowych
Przygotować masę klejącą zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
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Klejenie płyt wykonać metodą punktowo-krawędziową.
Na płytę nałożyć wałek (w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty o szer. 3+4
cm) z zaprawy klejącej wzdłuż krawędzi płyty i 6-8 szt. placków o średnicy 12-10 cm
równomiernie rozmieszczonych na powierzchni płyty. Zaprawę (w postaci wałka i
placków) nanieść na płytę tak grubo, aby zapewnić przyczepność do podłoża.
Po nałożeniu masy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z
sąsiednimi płytami. W przypadku stosowania płyt z frezowanymi obrzeżami, zwracać
uwagę, aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania płyt
sąsiednich.
Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej
resztki. Płyty izolacji termicznej muszą być przyklejone do podłoża na co najmniej 40%
swej powierzchni.
W narożach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały.
Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na
przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych.
W miejscu dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić
odpowiednie szczeliny. Jeśli do obróbki szczelin nie będą zastosowane specjalne profile
klejone do powierzchni płyt przed ułożeniem płyt styropianowych, wzdłuż dylatacji
zastosować biegnące pionowo listwy cokołowe.
W razie potrzeby, na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby
zostać uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.
Przed przystąpieniem do robót ocieplających ościeży okiennych, drzwiowych i
filarków międzyokiennych zdemontować obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne,
skuć węgarki oraz dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Całą powierzchnię
dokładnie oczyścić. Powierzchnię ościeży ocieplić pasami styropianu o przeciętnej
grubości 2 cm. Styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt
styropianowych ocieplających ściany. Dolne, ościeże okienne ocieplić zachowując
pochylenie wynikające z typu podokiennika,; a następnie zamontować podokienniki
zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji. Podokienniki powinny wystawać poza lico
docieplonej ściany nie mniej niż 4 cm. Mocowanie podokienników do ściany wykonać przed
ułożeniem na ścianie płyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny być wprowadzone
pod styropian, który w tym miejscu należy odpowiednio podciąć. Styki podokiennika z
płytami izolacyjnymi uszczelnić masą lub taśmą uszczelniającą. Puste miejsca pod
podokiennikami, w miarę możliwości technicznych, wypełnić pianką poliuretanową. Miejsca
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dochodzenia płyt izolacyjnych do ościeżnicy uszczelnić stosując specjalny profil
przyościeżnicowy połączony pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmę lub masę
uszczelniającą. Docieplając fragmenty ścian przy płytach (daszkach) płyty styropianowe
przyklejać do ścian tak, aby dochodziły do płyt od dołu i od góry. Styropian w styku
sfazować lub wyciąć w nim bruzdę, którą po przyklejeniu siatki wypełnić silikonem.
Wyrównanie powierzchni płyt
Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, ewentualne
nierówności ułożenia płyt wyrównać, a szpary pomiędzy płytami szersze niż 2 mm
wypełnić paskami styropianu lub specjalna pianka poliuretanową. Powierzchnie
styropianu wyrównać poprzez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę
tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.
Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych
Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać nie wcześniej, niż po 3 dniach od
przyklejenia płyt styropianowych.
W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym
trzpieniem. Średnica talerzyka dociskowego 6 cm. Długość łączników dobrać z
uwzględnieniem grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku
i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie (przeciętnie ok. 4 cm „w ścianie z
elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych).
Zastosować 4-10 łączników na 1 m2 ściany, w zależności od strefy ściany
(obszar przynarożnikowy, część środkowa), wysokości budynku, nośności łącznika,
grubości płyt izolacyjnych. Zasięg obszarów przynarożnikowych, w których występuje
zwiększona siła ssania wiatru, przyjąć jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a),
lecz nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. W praktyce przyjmować: r=1,0 m gdy a< 8 m,
r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0 m gdy a>12 m. Odstęp łączników od pionowej
krawędzi ściany przyjąć jak równy co najmniej 5 cm w przypadku ściany betonowej
monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku ściany murowanej. Łączniki montować
w otworach wierconych o ^odpowiedniej głębokości , nieco większej od głębokości
osadzenia. Przed osadzeniem łącznika każdy otwór oczyścić z urobku. Główki łączników
dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu wykonać w płytach szerokim
wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda ok. 4 mm głębokości. Główki łączników
mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlować masą klejącą.
Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów
Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy
drzwiach wejściowych i balkonowych oraz otworach okiennych zastosować' profile
narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm nanieść
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warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o
zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywająca się z otworów profilu zaprawę natychmiast
zaszpachlować.
Zamiast profili narożnych można zastosować pasy tkaniny szklanej pancernej lub
profile narożne połączone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o
szerokości co najmniej 25 cm zgiąć w kształt kątownika i przykleić do styropianu
zaprawą klejącą.
Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleić pod
kątem 45° kawałki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm.
Przy docieplaniu dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić w
narożnikach wewnętrznych w miejscu styku ościeży pionowych z nadprożem.
Wykonywanie warstwy zbrojącej
Do wykonywania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3
dniach od przyklejenia styropianu.
Masę klejącą nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą
pasmami o szerokości tkaniny zbrojącej. Następnie masę przeczesać kielnia zębatą 10x10
mm. W tak przygotowana warstwę, przy użyciu kielni wygładzającej wciskać natychmiast
tkaninę szklaną i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową
porcję masy klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać
sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie klejącej. Warstwa zbrojona pojedynczą
tkaniną powinna mieć grubość 3,5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10
cm. W miejscach zakładów tkaniny silniej ściągać masę klejącą aby nie wystąpiły
zgrubienia.
Szerokość tkaniny przy otworach dobierać w taki sposób, aby było możliwe
oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości, chyba że zastosowano
specjalne profile przyościeżnicowe z pasem tkaniny.
Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią na odcinek
o 5-10 cm szerszy od grubości płyt styropianowych. Przewinięcia na naroże nie są
konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z
dodatkową siatką.
W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 3 m od poziomu
terenu, zastosować jako zbrojenie płyt styropianowych dodatkową warstwę siatki
pancernej. Po wyschnięciu warstwy zbrojącej, tkaninę zbrojącą wystającą poza obrys
profilu cokołowego obciąć równo z jego dolną krawędzią.
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Nałożenie podkładu tynkarskiego
Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchą warstwę
zbrojącą nanieść za pomocą szczotki lub wałka z jagnięcej skóry jedna warstwę
podkładu tynkarskiego.
W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybrać podkład
tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.
Wykonanie tynku zewnętrznego
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystąpić do
nakładania tynku akrylowego.
W celu wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, aby w trakcie
nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia pojemnika z masa tynkarską, lecz
uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie
wymieszać obie części.
Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w
sposób ciągły, aby uniknąć nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych
powierzchniach, nie możliwych do wykonania w sposób ciągły, należy wprowadzić
architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk nakładać warstwą
o grubości wynikającej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po
dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacierać pionowo, poziomo lub
koliście przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać uwagę na zachowanie
stałego kąta zacierania.
Cokoły i część elementów budynku (zgodnie z kolorystyką) obłożyć płytkami
klinkierowymi 25x6 cm. Wnękę przy wejściu głównym oraz słupy (po uprzednim
obudowaniu rur pustakami ogrodzeniowymi typu A - silikaty, o wym. 25x25x12 cm z
otworem o śr. 16 cm) obłożyć płytkami typu GRES szkliwiony polerowany o wym. 30x60
cm (nasiąkliwość wodna E<=0,5%, mrozoodporne, 3-5 klasa ścieralności, odporne na
pęknięcia włoskowate, 5 klasa odporności na plamienia, odporny na kwasy i działanie
środków myjących). Płytki przyklejać elastycznym klejem mrozoodpornym, spoiny
wypełnić elastyczną mrozoodporną zaprawą do spoinowania. Krawędzie wypukłe na
łączeniu płytek zabezpieczyć mosiężnymi listwami półokrągłymi.
Stosowanie mas uszczelniających
Do wykonywania uszczelnień przy użyciu mas uszczelniających, zasadniczo
stosować elastyczna masę silikonową np. BUDOSIL o neutralnym sposobie utwardzania.
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W przypadku, gdy uszczelnienie ma być pokryte powłoka malarska lub tynkiem,
zastosować plastyczna elastyczną masę akrylową AKRYL. Masy tej nie wolno stosować
w miejscach narażonych na ciągłe zawilgocenie.
Masy uszczelniające układane w szczelinach ulegających zmianom szerokości,
mogą trwale przylegać tylko do dwóch płaszczyzn.
W celu spłycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna
szczeliny zastosować wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, a
jeżeli nie ma na to miejsca - paska folii polietylenowej. Głębokość ułożenia masy
dostosować do szerokości spoiny.
Niektóre powierzchnie mogą wymagać zagruntowania. Zaleca się przeprowadzić
próbę przyczepności. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania użyć firmowego
środka gruntującego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania użyć roztworu
otrzymanego przez rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.
W przypadku uszczelnień przy ościeżach okiennych z tworzywa sztucznego,
przed wykonaniem uszczelnienia, taśma ochraniająca profil musi być usunięta.
Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych,
przy okresie przerwy dłuższym niż 2 tygodnie, styki płyt izolacyjnych ze ścianą
budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej, tymczasowo
wykonywanym obróbkami.
Przed wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. Płyty pożółkłe i o pylącej
powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z pyłu j
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez
wycięcie uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego
nowego kawałka
4.1.4

DOCIEPLENIE WYRÓŻNIONYCH RYZALITÓW Z WYKOŃCZENIEM ZEWNĘTRZNYM Z
PŁYTEK KLINKIEROWYCH

Kompletny system wykonania elewacji klinkierowej. Montaż ułatwia specjalnie
wyprofilowana płyta ociepleniowa. Na kompletny system składa się:
 Płyta termoizolacyjna o gr.120 mm, wykonana z EPS100, całkowicie
wodoodporna, o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych i
wytrzymałościowych, λ=ca.036 W/mK
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 Uniwersalny klej do przyklejania płyty i kształtek klinkierowych
 Mostek szczepny - wysokoprzyczepny grunt kwarcowy, który zapewnia
doskonałą przyczepność klinkieru do styropianu.

 Kształtki klinkierowe

Parametry techniczne:
Nasiąkliwość < 6%
Odchyłka wymiarowa < 2 mm
Pełna mrozoodporność
Certyfikat CE
Format NF14
Zużycie: ok. 48 sztuk/m2
Kolor Essen 1826 (wg klasyfikacji
Artbrick)

 Zaprawa fugowa w kolorze szarym,
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 Kołki mocujące wkręcane, z trzpieniem metalowym spełniające normy
ETA-07/0336 lub ETA-07/0221. Minimalna głębokość zakotwienia – 60mm.
Ilość kołków – minimum 5 szt. na 1 m2

Elewację w tej technologii wykonać na podstawie rysunków technicznych (detali) w
wybranej na etapie realizacji inwestycji technologii konkretnego producenta systemu.
4.1.5

DOCIEPLENIE ŚCIAN W POZIOMIE PIWNIC

Rozebrać opaskę wokół budynku. Rozebrać konstrukcję zadaszenia
zamurowanego wejścia do piwnicy oraz zbędne murki oporowe (także przy dawnym
zjeździe do piwnicy). Powierzchnie odsłoniętych murów oczyścić mechanicznie (szczotkami
drucianymi). Wykonać tynk cementowy kat: II. Powierzchnie zagruntować masą asfaltowokauczukową np. Dysperbit. Przykleić płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm na
zaprawę klejową. Wykonać warstwę zbrojącą z zaprawy zbrojącej i podwójnej siatki z
włókna szklanego.
Poniżej wierzchniego, projektowanego poziomu opaski tłuczniowej powierzchnię
wyrównać i pokryć masą asfaltowo - kauczukową np. Dysperbit.
Powyżej poziomu opaski tłuczniowej powierzchnię zagruntować gruntem
krzemianowo-polimerowym, nanieść nanoklej do ceramiki gresowej i ułożyć płyty gresu
mrozoodpornego (płyty 45x45 w kolorze Grafitowym). Odcień i wielkość gresu uaktualnić
na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.
4.1.6

WYKOŃCZENIE i DOCIEPLENIE ŚRODKOWEGO FRAGMENTU ŚCIANY SZCZYTOWEJ

Ten fragment ściany wykonać w technologii ocieplenia i wykończenia cokołu
powyżej opaski tłuczniowej (z okładziną gresem w kolorze grafitowym).

4.2 GZYMSY STYROPIANOWE
Pionowe, poziome i skośne gzymsy ścienne i zwieńczenia wykonać z kształtek
styropianowych.
GZYMSY wykonywane na rdzeniu ze specjalnej twardej odmiany styropianu
"polistyrenu expandowanego" EPS 200 pokrytego masą utwardzającą (specjalny tynk o
zwiększonej twardości) zapewniającą twardość, trwałość i odporność na warunki
atmosferyczne. Tak utwardzone elementy nadają się do bezpośredniego malowania i
mocowania na elewacjach budynków. Dodatkowo wykończone zewnętrznie mielonymi
piaskami, co będzie sprawiać wrażenie, że wyglądają jak tradycyjne elementy z
piaskowca. Powierzchnia taka jest też doskonała do malowania farbami elewacyjnymi, a
jej struktura idealnie przyjmuje każdy kolor.
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Instrukcja montażu:

















Sprawdzić jakość i stan podłoża.
Odmierzyć i narysować linie pomocnicze (jeśli jest taka potrzeba).
Przygotować potrzebne narzędzia i miejsce pracy.
Przyłożyć profile i skontrolować poprawność rozmiarów, zaznaczyć linie cięcia
na elementach oraz ich położenie na ścianie.
Dociąć elementy (piłą do metalu lub inną z małymi lub średnimi zębami), ponownie
sprawdzić (przymierzając do ściany) poprawność wykonanych cięć.
Nałożyć klej, przyłożyć element do ściany i docisnąć tak aby wycisnąć klej na
zewnątrz.
Zebrać nadmiar kleju. Sprawdzić szczelność uzyskanego połączenia
Podobnie postępować z kolejnym profilem tym razem dodatkowo nałożyć klej
również na płaszczyźnie styku profilu z profilem tak, aby nie wypłynął na
zewnątrz, a jeśli tak się stanie, od razu usunąć nadmiar kleju, nie rozmazując go
na powierzchni profilu.
Sprawdzić położenie profili (w linii prostej i na jednakowej wysokości od
płaszczyzny ściany aby nie powstał uskok na łączeniu) i pozostawić aż klej
zwiąże i unieruchomi elementy. Aby zapobiec osuwaniu się profili można
zastosować tymczasową listwę podtrzymującą lub np. gwoździe, które potem
usuwamy, a otwory po nich wypełniamy masą akrylową z kruszywem).
Po związaniu kleju należy ponownie skontrolować dokładność położenia profili.
Jeżeli stwierdzimy przesunięcie, możemy je skorygować szlifując miejsce łączenia
papierem ściernym (najlepiej gr. 40-60 pełny nasyp) na klocku. Nie należy
szlifować połączeń wykończonych już masą akrylową, ponieważ wypełniacz
akrylowy ma inną ścieralność, co powoduje wyszlifowanie powierzchni gzymsu
natomiast akryl pozostanie widoczny jako wystająca, trudna do usunięcia,
postrzępiona kreska.
Teraz możemy wyrównać miejsca połączenia masą akrylową z dodatkiem
kruszywa, znów dbając o to, aby nie rozsmarować akrylu na profile. W razie
potrzeby usunąć na mokro rozmazany akryl twardą gąbką lub mikrogumą.
Pomalować profile przy użyciu typowych farb elewacyjnych. Nie jest wymagane
stosowanie podkładów i:
 zgodnie z instrukcją używanego kleju. W razie potrzeby odkurzyć itp.
 klej najlepiej nakładać metodą pasowo-punktową tzn. pasami wzdłuż brzegów
profilu oraz (przy dużych profilach) niewielkimi punktami na pozostałej
powierzchni. Do przyklejania profilu do ściany używać typowych klejów do
przyklejania styropianu.
 przy gzymsie przyokapowym (dużym) dodatkowo wkleić na połączenie profilu
ze ścianą pasek siatki z włókna szklanego tak, aby jedna część przylegała
do lica ściany, a druga do ścianki profilu i zaszpachlować. Zwiększy to
wytrzymałość i szczelność połączenia.
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 do wykonywania połączeń profili między sobą należy używać klejów
elastycznych.

Uwaga!
Nie należy stosować farb rozpuszczalnikowych ze względu na możliwość
uszkodzenia styropianowego rdzenia profilu.
Obróbki blacharskie gzymsów
Zastosować obróbki blacharskie z kapinosem na gzymsach poziomych z blachy
tytanowo cynkowej. Górny, podokapowy gzyms pokryć blachę w kolorze orynnowania,
międzypiętrowy – w kolorze pasa gzymsowego – 10026.
Obróbki spowodują zabezpieczenie okapu rynnowego a przy gzymsach
pozostałych - odrywanie się spływającej wody deszczowej od elewacji i w znacznym
stopniu przyczynią się do utrzymania elewacji w czystości i przedłużają żywotność
zarówno gzymsów jak i elewacji.

4.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ




Wymiana okna w kondygnacji poddaszowej na okno z trzykomorowych profili
PVC (kolor biały), szklone zestawem szyb kl. P4A/16/Thermofloat kl. P4A z
argonem U=1,1 W/m2K. Wielkość i podziały okna identyczne jak istniejące.
Sprawdzić wymiary istn. otworu przed zamówieniem.
Wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi z profili aluminiowych
„ciepłych” (kolor brązowy), dwuskrzydłowe, wypełnienie: - dołem panel z
przekładką termiczną, górą - szklone zestawami termoizolacyjnymi kl.
P2A/16/Thermofloat kl. P2A z argonem U=1,1 W/m2K, wyposażone w dwa zamki
patentowe i pochwyty.

Skuć tynk na węgarkach okiennych i drzwiowych. Zdemontować okna i drzwi.
Podbudować część podparapetową cegłami na wysokość ok. 12 cm i wyrównać gładzią
cementową. Zamontować stolarkę okienną i drzwiową. Powierzchnię węgarków
zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże i wykończyć zaprawą wyrównującą w
celu wyrównania podłoża pod docieplenie (do docieplenia węgarków i części pod
parapetowej stosuje się płyty styropianowe o średniej grubości 2 cm). Wykonać remont
ścian pomieszczeń (uzupełnienia tynku, kątowniki ochronne, gładź gipsowa, malowanie)
po wykonanych robotach stolarskich.

4.4 IZOLACJA TERMICZNA STROPU
Istniejący strop żelbetowy pomiędzy piętrem a poddaszem nieużytkowym ocieplić
w sposób następujący: paroizolacja na istniejącym stropie, termoizolacja ze styropianu
FS-30 (EPS 100), jastrych betonowy zatarty na gładko.
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4.5 MODERNIZACJA DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO
4.5.1 ETAP I – NAPRAWA KOMINÓW
Ustawić rusztowanie wokół kominów, rozebrać czapki kominowe i ściany kominów
do poziomu połaci dachowej. Wybudować kominy z cegły klinkierowej pełnej kl. 350 na
zaprawie cementowej M7. Należy zwrócić szczególna uwagę, na prawidłowe wykonanie
„wydr”. Wykonać czapki kominów z betonu C16/20 zbrojone stalą 10. Spoinowanie ścian
kominów z zaprawy elastycznej, mrozoodpornej do spoinowania.

4.5.2 ETAP II - POKRYCIE DACHOWE
Przyjęto podstawowe założenie projektowe: nowe pokrycie dachowe mocowane na
pokrycie istniejące.
Kolejność realizacji:
 Demontaż rynien, obróbek blacharskich i wiatrownicy przy okapach,
odsłonięcie końcówek istniejących krokwi,
 Wyrównanie końcówek krokwi, montaż do nich „skrzynki” okapowej (wg
rysunków w dokumentacji) za pomocą łączników kątowych ze stali
ocynkowanej.
 Założenie fartuchów z blachy powlekanej 0,55 mm pod istniejące pokrycie
dachowe z wywinięciem na styropianowy gzyms
 Montaż ołacenia z drewna nasyconego (kontrłaty 3x4cm i łaty 4x5cm)
 Montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej i uchwytów
rynnowych,
 Montaż pokrycia dachowego z blachy dachówkowej gr. 0,55 mm w kolorze
brąz mat (poliester). Wybór pokrycia na etapie nadzoru autorskiego.
 Montaż rynien tytan.-cynk. O przekroju okrągłym 150
Zamontować płotki przeciwśniegowe wys. 20 cm na wspornikach przykręconych
za pomocą śrub do łat i krokwi.

4.5.3 ETAP III – OCIEPLENIE POŁACI DACHU
Zakłada się dodatkowe ocieplenie przestrzeni poddaszowej matami ze skalnej
wełny mineralnej o gr. 13 cm i współczynniku przewodzenia ciepła (lambda)
0,035 W/mK. Od spodu krokwi zamocować płyty OSB gr.10 mm.

4.6 RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej o przekroju okrągłym 150, podwieszone na
systemowych rynajzach mocowanych do skrzynki okapowej Spadki podłużne rynien max.
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0,6 %, dla krótkich rynien daszków – max. 0,35 %. Rury spustowe j.w. o przekroju
okrągłym 100 mm, mocowane co 150 cm.

4.7 PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Wykonać i zamontować parapety z konglomeratu. Powinny one wystawać poza lico
ocieplanych ścian co najmniej 4,0 cm i być wyposażone w kapinosy. Ponadto parapety na
wyższej kondygnacji powinny być o 1 cm dłuższe od parapetów na niższej kondygnacji.
Parametry parapetów:
Grubość 30 mm
Kolor – szaro-czarny (GRAFITOWY)
Wymiary parapetów sprawdzić pomiarami z natury.

4.8 PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Projektuje się montaż gotowego urządzenia czyli typową, systemową platformę dla
niepełnosprawnych o małej wysokości podnoszenia. Montowane w wersji na płaskiej
płycie betonowej. Zasilanie standardowo z sieci 3-fazowej. Wszystkie elementy
ocynkowane z blachy malowanej na kolor RAL 9006 (wariantowo możliwe jest wykonanie
podnośnika w całości ze stali nierdzewnej). Powinna posiadać funkcję łagodnego startu i
zatrzymania się.
Przed montażem platformy należy wykonać płytę fundamentową (wg rysunków w
dokumentacji) oraz doprowadzić zasilanie wraz z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowoprądowy oraz bezpiecznik). Do rejestracji UDT wymagane są protokoły odbioru
wykonania fundamentu oraz protokół badania zabezpieczenia elektrycznego (wyłącznika
różnicowoprądowego i rezystancji izolacji). Platformę powinien zamontować i odebrać
dostawca urządzenia.

4.9 BALUSTRADY
Istniejącą balustradę przy schodach wejściowych uznaje się za godną pozostawienia
zarówno pod względem funkcji jak i formy. Zakłada się jej pozostawienie i adaptację z
nieznaczną modernizacją poprzez:





Wycięcie części balustrady na szerokości szybu platformy dla
niepełnosprawnych i zakotwienie pozostałych jej fragmentów w słupach
żelbetowych „wieży”.
Balustrady pomalować dwukrotne farbą Hammerite dającą efekt młotkowy lub
równoważną nakładaną bezpośrednio na rdzę. Kolor szary
Ta samą farbą pomalować istniejący słup stalowy zlokalizowany pośrodku
tarasu wejściowego,
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Na wierzchu istniejących pochwytów (z kształtowników stalowych) zamocować
pochwyty z konglomeratu o przekroju 40x100 mm w kolorze grafitowym.
Mocowanie: przewiercić na wskroś istn. pochwyt i kształtkę z konglomeratu,
skręcić śrubami ze stali nierdzewnej M10.

Na wzór istniejącej balustrady przy wejściu głównym wykonać balustradę przy
schodach z tyłu budynku. Wykonać je z kształtowników stalowych zamkniętych.
Wys. Balustrady - 110 cm. Prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 12
cm.

4.10 REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH GŁÓWNYCH, Z TYŁU BUDYNKU
I SCHODÓW DO PIWNICY (DO KOTŁOWNI) WRAZ ZE SPOCZNIKAMI.









Zdemontować istniejące okładziny gresowe ze schodów wejściowych głównych
i tarasu,
przygotować podłoża (dobrze przygotowane muszą być zwarte, oczyszczone z
luźnych fragmentów). Podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą i położyć
zaprawą wyrównującą – np. CEKOL ZW-04). Po wykonaniu podkładu pod
posadzkę należy jego powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i
pielęgnować. Po wstępnym związaniu, powierzchnię należy nakryć folią, co
zabezpieczy ją przed intensywnym wysychaniem. Powierzchnia powinna być
przykryta przynajmniej przez około 4-5 dni.
Wykonanie izolacji wodochronnej z płynnej folii
Montaż okładzin schodów:
o Schody wejściowe główne – okładzina z płyt granitowych o gr. 20 mm,
stopnice z płyt granitowych z noskiem 40mm i podstopnice gr. 20 mm
zgodnie z rysunkami w dokumentacji.
o Schody z tyłu budynku – spoczniki obłożyć gresem o fakturze
antypoślizgowej, mrozoodpornym, 4-5 klasa ścieralności, gat. I, na
elastycznej, mrozoodpornej zaprawie klejowej. Stopnice schodów obłożyć
gresem szkliwionym ryflowanym (stopnice ryflowane zaokrąglone) o
fakturze antypoślizgowej, mrozoodpornym, 4-5 klasa ścieralności. Przed
drzwiami wejściowymi pozostawić prostokąt 50x80 cm, licując go
kątownikiem ze stali nierdzewnej L15x50 (wgłębienie do położenia
wycieraczki)
Ściankę boczną przy schodach tylnych wyłożyć gresem 45x45 cm, takim samych
jak cokół budynku (płyty 45x45 w kolorze Grafitowym).
Przed drzwiami wejściowymi do kotłowni wykonać wycieraczkę do obuwia o
gabarytach 100 x 50 cm w oparciu o poniższy rysunek:
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4.11

ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU

4.11.1 Zadaszenie nad wejściem głównym
Adaptacja płyty żelbetowej wspartej na stalowych słupach  130.










Demontaż istniejącej połaci daszku, oblachowań i konstrukcji poszycia
Wyrównanie, uzupełnienie ubytków i zagruntowanie istn. płyty żelbetowej(jak
przy schodach),
Wykonanie obudowy słupów z kształtek betonowych 24x24 cm, z ukrytą rynną
(WAŻNE) zgodnie z rysunkami w dokumentacji,
Wykonanie nowej konstrukcji połaci zadaszenia z drewna konstrukcyjnego
(suche, strugane, klasy C, impregnowane)
Wykonanie murku czołowego (tympanonu) do zamocowania gzymsów i napisu
JEDNOROŻEC i pod spodem URZĄD GMINY z gotowych liter przestrzennych ze
stali nierdzewnej (poza kosztorysem wg odrębnych rozważań estetycznych i
finansowych)
Pokrycie blachą dachówkową z oblachowaniem i rynnami zgodnie ze standardem
ogólnym przyjętym do wykonania dachu niniejszego budynku
Założenie ocieplenia ze skalnej wełny mineralnej i podsufitki z paneli ze stali
nierdzewnej na ruszcie systemowym. Układ paneli podłużnie względem budynku.
Montaż oświetlenia punktowego w podsufitce.
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4.11.2 Daszek nad wejściem z tyłu budynku
Istniejący daszek zejścia do kotłowni – renowacja istniejącej konstrukcji
stalowej z malowaniem farbą Hammerite (słup i płatwie stalowe), Pokrycie dachówką
wg ogólnych założeń w projekcie.

Zadaszenie wejścia – demontaż istniejącej płyty żelbetowej, realizacja nowej
płyty, zbrojonej wg opisu na rysunkach w dokumentacji, wspartej na dwóch
nowoprojektowanych kolumienkach żelbetowych 24x24, wykonanych w kształtkach
betonowych „U” jako szalunku traconym, z ukrytą rurą spustową z blachy
ocynkowanej (patrz rysunek w dokumentacji).
Poszycie daszku wykonać w sposób adekwatny do daszku frontowego(krokwie 12x6,
łaty i blacha dachówkowa.

4.12

0PASKI WOKÓŁ BUDYNKU

Wokół budynku wykonać opaskę tłuczniową z kruszyw skalnych, na przykład
grysów bazaltowych lub granitowych o szerokości ca. 60 cm, flankowaną krawężnikiem
granitowym o szer. 6-7 cm. W miejscach odpływu rur spustowych zamontować kanały
ściekowe PE z rusztem metalowym 130x90 klasy A15.

4.13

ISTALACJA ODGROMOWA

Zdemontować instalację odgromową na budynku. Wykonać instalację odgromową z
pręta ocynkowanego o średnicy 8mm w rurach winidurowych o grubości ścianki min. 5mm
(pod warstwą docieplającą) i zamontować puszki z PCV do złącz kontrolnych. Wykonać
instalację odgromową z pręta ocynkowanego o średnicy 8 mm na dachu i kominach
budynku. Wykonać przewody uziemiające pionowe i uziomy poziome z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4 mm. w wykopie o głębokości 0.6 m.

4.14

REMONT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU

Zdemontować lampy oświetlenia zewnętrznego zamontowane na budynku. Stan
okablowania uznaje się za wystarczający do zainstalowania nowych punktów świetlnych
(lamp). Na etapie realizacji, po wykonaniu robót demontażowych, kontrolnie sprawdzić
stan techniczny instalacji elektrycznej. (na hermetyczne) wraz z okablowaniem i
wyłącznikami. Do oświetlenia schodów wejściowych zamontować (w kontrsuficie z paneli
stalowych) ok.12 opraw oświetleniowych typu LED DOWNLIGHT (okrągłe).
Przed wejściem tylnym budynku zainstalować oświetlenie jw. w ilości 4 sztuk.
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4.15

ZDWOJONA FACJATA ZEGAROWO HERBOWA NAD WEJŚCIEM.

W celu poprawy wyglądu architektonicznego budynku, od strony wejścia głównego
zaprojektowano zdwojoną facjatę. Zdemontować część konstrukcji dachowej z pokryciem i
ściankę kolankową. Sprawdzić wieniec, ewentualnie wzmocnić. Z pustaków
gazobetonowych gr. 24 cm wymurować ściankę facjaty, zakończyć wieńcem żelbetowym.
Pionowe ryzality obłożyć kształtkami klinkierowymi na systemowym ociepleniu zgodnie z
p.4.1.4.
Zakłada się że jedna facjatka będzie przyozdobiona herbem gminy, a druga
zegarem. Niniejsza dokumentacja nie rozstrzyga formy i kosztów tego zamierzenia.
Formę, koszt i sposób mocowania ustalić w odrębnym postępowaniu.

4.16

„WIEŻA”

4.16.1 DANE O PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW BUDOWY.
W strefie posadowienia fundamentów, ze względu na brak badań
geotechnicznych,
przyjęto
występowanie
nośnych
piasków
średnich
średniozagęszczonych. Podłożę traktowane jako jednorodne – nieuwarstwione. W
przypadku wystąpienia w strefie posadowienia gruntów nienośnych (nasypowe lub
organiczne) należy je wymienić na zagęszczoną pospółkę, piasek drobny, gruby, średni
(Is=0,95) lub chudy beton.
Strefa przemarzania gruntu - II
Głębokość przemarzania gruntu: hz = 1.00 m.

4.16.2 Konstrukcja
„Wieża” wsparta na czterech słupach żelbetowych zgodnie z rysunkami w dokumentacji.
Słupy posadowione na głębokości 110 cm poniżej projektowanego poziomu terenu na
dziesięciocentymetrowej warstwie betonu C8/10 (B10). Materiały: beton C16/20 (B20); stal
A-III i A-O.

Uwaga. Zwrócić uwagę na sposób fundamentowania istniejących słupów tarasu
wejściowego. W trakcie realizacji projektu, w przypadku stwierdzenia ich posadowienia
płycej niż zaprojektowane posadowienie „wieży” należy zweryfikować sposób
fundamentowania w kontakcie z autorem projektu.
Nadbudówka wieży wykonana w technologii żelbetowej (jw.), beton architektoniczny
C16/20 wykonany z białego cementu.
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Nadbudówka wsparta na 4 tulejach wykonanych ze stali nierdzewnej. Spawanie
poszczególnych elementów wsporników spoiną pachwinową o gr. 3,5 mm. Tuleje kotwione
w betonie konstrukcji wieży i nadbudówki.

4.16.3 Oświetlenie konstrukcji obudowy platformy dla niepełnosprawnych
Nad platformą, pomiędzy konstrukcją słupów wieży i nadbudówki projektuje się
oświetlenie LED o łącznej mocy ok. 20 WAT. Zastosować źródło światła
wielokierunkowe. Szybę górną i boczne (wykonane w tafli szkła hartownego i
laminowanego) mocowane na silikon uszczelniający. Szkło dolne, wykonane także w tafli
szkła hartownego i laminowanego, mocowane w 4 punktach za pomocą kotew klejonych:
kotwa nierdzewna M10 + pręt dwugwint prawy-lewy M10 + nakrętka dystansowa M10x30
+ nakrętka kołpakowa M10.
Przed przyklejeniem płytek klinkierowych do konstrukcji słupów „wieży”
rozprowadzić kabel zasilający.
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5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
5.1 Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII C
5.2 Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej elementów
budowlanych





główna konstrukcja - R60
strop - REI 60
ściany zewnętrzne - El 30
ściany wewnętrzne-El 15

Elementy budowlane zastosowane do wykończenia oraz stanowiących stały wystrój
wykonane będą z materiałów:
- których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne lub intensywnie dymiące,
- o właściwościach trudno zapalnych,
- nie kapiących I nie odpadających pod wpływem ognia.
5.3 Warunki ewakuacyjne
Minimalna szerokość wyjścia ewakuacyjnego - 0,90 m
5.4 Instalacje użytkowe Instalacja elektryczna - istniejąca
Budynek zasilany jest z jednego źródła energii elektrycznej. Instalacja powinna
być wyposażona w przeciwpożarowy wyłączni prądu, odcinający dopływ prądu do
wszystkich
obwodów
poza
związanymi
z
funkcjonowaniem
zabezpieczeń
przeciwpożarowych budynku (tj. Pomp pożarowych, instalacji oddymiania pasażu)
Instalacja odgromowa
Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym, za
pomocą zwodów poziomych i pionowych. Instalacja odgromowa (w związku z
wykonywaniem robót termoizolacyjnych i wymiana pokrycia dachowego) zostanie
zdemontowana i ponownie odbudowana.
5.5 Instalacje przeciwpożarowa
Scenariusz pożarowy




wykrycie pożaru przez personel obsługi lub klientów
zaalarmowanie wszystkich osób
telefon do straży pożarnej
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wyłączenie prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (opcjonalnie)
użycie podręcznego sprzętu gaśniczego - personel obsługi
równoczesna ewakuacja osób przez personel obsługi

5.6 Drogi pożarowe
Dla jednostek ratowniczych zapewniony jest dostęp (droga pożarowa) przebiegająca
wokół budynku z dojazdem od strony drogi powiatowej i gminnej.
5.7 Wytyczne wykończenia i wystroju wnętrz
Oznakowania znakami bezpieczeństwa wymagają:



sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe
drogi ewakuacyjne

Podręczny sprzęt gaśniczy - istniejący. Usytuowanie i oznakowania sprzętu
gaśniczego zgodnie z PN-92/N-01256/01 i instrukcją p.poż.

6. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
6.1 Wejścia główne do budynku oraz do części przedszkolnej są ochronione daszkami.
Daszek powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń,
jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin elewacyjnych,
skrzydeł okiennych lub szyb
6.2 Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak
usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla
użytkowników budynku i osób trzecich.
6.3 Obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany
zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 m - przy zachowaniu użytkowej szerokości
chodnika oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
6.4 Oświetlenie i reklamy świetlne nie powinny być uciążliwe dla użytkowników budynku
oraz powodować olśnienia przechodniów i użytkowników jezdni.
6.5 Wpusty kanalizacyjne oraz ażurowe osłony wycieraczek powinny mieć odstępy
między prętami lub średnice otworów nie większe niż 20 mm.
6.6 Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń
wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do
budynku jest zabronione.
6.7 Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w
sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników
w przypadku stłuczenia.
6.8 Okna budynku mają skrzydła otwierane do wewnątrz.
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6.9 W budynku temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania,
zabezpieczonych przed dotknięciem użytkowników, nie może przekraczać 90°C
6.10 Nawierzchnia dojść, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów
komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi, powinna być wykonana z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
6.11 W budynku użyteczności publicznej powierzchnie spoczników schodów i pochylni
powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą co najmniej w
pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni.
UWAGA: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne
świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa.
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuką
budowlaną.

2013-01-16 11:37

DOM - Pracownia Autorska Architektury arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostrołęka ul. Skrzetuskiego 34
tel. 029 64 24 001, mobile 603 050 597 e-mail: lucjan@architekci.pl
Strona 34

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.
1. Podstawa opracowania.


pomiary inwentaryzacyjne



wymogi dotyczące BHP w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr. 191, poz. 1596 z dnia 30.10.2002 r.)



obowiązujące PN i przepisy budowlane



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2D03 r.)

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego


roboty rozbiórkowe - wykucie glifów otworów drzwiowych i okiennych,
częściowa rozbiórka pokrycia dachowego, kominów, ścianki kolankowej,
obróbek blacharskich i systemu odwodniania budynku, rozbiórka
podokienników, opasek, murków oporowych i nieczynnego wejścia do
piwnicy



roboty ziemne --wykopy wzdłuż ścian fundamentowych w celu wykonania
ocieplenia ścian fundamentowych, wykopy pod słupy przy platformie dla
niepełnosprawnych i przy tylnym zadaszeniu,



ustawianie i rozbiórka rusztowań
wykonania termomodernizacji budynku



roboty ciesielskie — wykonanie konstrukcji zdwojonej facjaty, daszków
nad dwoma wejściami



roboty betonowe- wykonanie „wieży”, zadaszenia z tyłu budynku,
wylewki wieńczące,



roboty murarskie - dobudowa zdwojonej facjaty, murowanie kominów,
murowanie słupów



montaż okna i drzwi wejściowych,



roboty tynkarskie - tynkowanie ścian, uzupełnienie ubytków w tynku,
docieplenie ścian i wykonanie tynku cienkowarstwowego



układanie ocieplenia systemowego z okładziną z płytek klinkierowych,
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docieplenie stropu i połaci dachu,



roboty dekarskie i blacharskie – wykonanie nowego pokrycia dachowego
na ołaceniu montowanym na starym pokryciu, montaż systemu
odwodnienia budynku i obróbek blacharskich,



roboty malarskie - malowanie farbami antykorozyjnymi balustrad i
innych elementów metalowych, malowanie gzymsów,



roboty posadzkarskie i okładzinowe – okładziny schodów zewnętrznych
i cokołu budynku w poziomie piwnic



Wykonanie robót wokół budynku (opaska tłuczniowa)

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych


budynek urzędu gminu



szambo szczelne



dojścia i dojazdy

 zieleń wysoka i niska
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu,
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.


Nie dotyczy

5. Wskazanie
dotyczące
przewidywanych
zagrożeń
występujących podczas realizacji robot budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich
wystąpienia.


Roboty murarskie, betonowe i tynkarskie, przy których wykonaniu
występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m - roboty zewnętrzne
wykonywane przy termomodernizacji budynku,



Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m - roboty
rozbiórkowe pokrycia dachowego i kominów oraz systemu odwodnienia i
obróbek blacharskich towarzyszące robotom termo modernizacyjnym,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
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niebezpiecznych.


Według zasad BHP

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,
umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń.


Na czas trwania budowy należy umieścić tablice informacyjne o
istniejącym zagrożeniu przy wykonywanych robotach remontowych, a
szczególności przy wykonywanych robotach ziemnych oraz pracach na
wysokości. Na placu budowy należy utrzymywać porządek i przestrzegać
zasad BHP. Realizowane roboty remontowe nie spowodują utrudnień w
ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
ROZBIÓRKOWYCH
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się
odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być
wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone są ręcznie,
przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż.
Najczęściej występujące zagrożenia to:





podrażnienia błon śluzowych
uszkodzenia głowy
upadek z wysokości
uszkodzenia rąk i nóg
Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć
wodociągową gazową cieplną elektryczną kanalizacyjną i inną. Pracownicy powinni
być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie
jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się
innego.
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i
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zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik
robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane
pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie
czy ściany, stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie
trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają
dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do
użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne
okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia
zatrudnionych.
Roboty rozbiórkowe należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej
niż 10 m/sek.
W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych
kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować
suwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed
spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, a
także obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie
środków ochrony indywidualnej





W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych
ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować
w hełmach
Przy obalaniu ścian należy pracować w rękawicach ochronnych
W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych,
pracownicy muszą bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami
bezpieczeństwa, amortyzatorem bezpieczeństwa i linami umocowanymi
do mocnej części konstrukcji.

 ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych:




roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją,
przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg
instalacji podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych,
roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić
szczególnie ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót,
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w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy
prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na
drewnianych trzonkach,
teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające,
wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co
najmniej 1,0 m od krawędzi,
w przypadku prowadzenia robót na terenie dostępnym dla osób postronnych
wykopy należy zakryć szczelnie balami
Uwaga: wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione

 wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być zabezpieczone przez
rozparcie ścian
 do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV
klasy,
 deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad
krawędź wykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu,
kamieni i innych przedmiotów,
 deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując
stojaki w miarę rozbierana ścian,
 schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodach,
 jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy
prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmujemy, że
odległościami bezpiecznymi wykonywania wykopów bez specjalnych zabezpieczeń
są: 3,0 m - jeśli poziom dna wykopu położony jest ponad 1,0 m w stosunku do
poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku; 4,0 m - jeśli poziomy są
jednakowe; 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu
istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m
 przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę
zagrożenia, dostosowaną do użytego sprzętu,
 koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów
 nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportowym znajdowali się
ludzie,
 samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem
koparki,
 wyładowywanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego,
 niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego
sprzętu,
 w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących
maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć,
 odległość pomiędzy krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie
mniejsza niż: 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych; 5,0 m dla gruntów
nieprzepuszczalnych,

2013-01-16 11:37

DOM - Pracownia Autorska Architektury arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostrołęka ul. Skrzetuskiego 34
tel. 029 64 24 001, mobile 603 050 597 e-mail: lucjan@architekci.pl
Strona 39
 niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od
krawędzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na
dodatkowe obciążenie odkładem gruntu; niedopuszczalne jest składowanie
urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych. W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy
wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę
zjawiska. Do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić
niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny I sposobu likwidacji. Gdy w czasie
wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio
zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i
policję,
 w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne,
należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd
Konserwatorski, w przypadku odkrycia podkładów kruszyw lub innych
materiałów nadających się do dalszego użytku należy powiadomić inwestora i
uzyskać od niego decyzję co do dalszego postępowania.

 WYTYCZNE
BEZPIECZEŃSTWA
RUSZTOWANIACH.

I

HIGIENY

PRACY

PRZY

Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych
w tym zakresie i którzy mają na to zezwolenie lekarza. Musi być przeprowadzony
zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób
upoważnionych do kierowania robotami budowlano- montażowymi.
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez
kierownika budowy.
Nośność podłoża gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna być
nie mniejsza niż 0,1 Mpa.
Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż:




a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie:
dla rusztowań drewnianych -2,50 m,
dla rusztowań z rur stalowych 2,0 m
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie:

dla rusztowań drewnianych 1,50 m,

dla rusztowań z rur stalowych - 1,35 m
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Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do
stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający
nieprzesuwalność węzłów. W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych
niż 6 m.
Konstrukcje rusztowania należy kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie
może być większa niż 2,5 kN, a odległość miedzy zakotwieniami nie powinna być
większa niż 5 m. Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio
w ścianie na głębokość co najmniej 20 cm. Każde rusztowanie przyścienne powinno
mieć wydzielone miejsce do komunikacji pionowej pracowników pracujących na
rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracowników
nie powinna być większa niż 40 m.
Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewniać przenoszenie
obciążenia pionowego pięciokrotnie wyższego niż obciążenie dopuszczalne i
obciążenie poziome od naciągu liny.
Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana
wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji
rusztowania.
Rusztowania usytuowanego bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niż 40°
do poziomu.
Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaż lub demontaż rusztowań
oraz gdzie wykonuje się roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic
ostrzegawczych umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach
wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym
obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągowego.

Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć
założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych
części budowli.

Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego
oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego
deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna niekorowanego lub desek
zrzynkowych.

Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i
mogą być sztukowane tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki.

Deski pomostowe muszą opierać się na co najmniej 3 leżniach, a
sztukowanie ich dozwolone jest tylko na leżniach. Drabiny rusztowań drabinowych
należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej
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deski.

Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice
jedynie za pomocą zaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pomocą
tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione.
Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych
prze wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika.
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przejęciu protokólarnym
stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując
rusztowanie sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość ułożenia
podłużnie i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość
założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz
sprawdza się, czy w pobliżu rusztowania nie występują niezaizolowane przewody
elektryczne.

Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być
zaopatrzony w napis określający największe dopuszczalne obciążenie oraz
stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu pracowników. Co dwa tygodnie
powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. Stan rusztowań powinien
być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i intensywności
użytkowania.

Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po
dłuższej przerwie w robotach, po każdej burzy, wichurze ulewie lub śnieżycy.
Rusztowania wiszące i na wysuwniach należy kontrolować codziennie przed
rozpoczęciem robót. Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub
narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas dłuższych przerw w robotach.

Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy nie używa się
ich, a to ze względu na dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i
elementów stalowych. Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce.
Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane następującym przeglądom:
codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjnotechnicznego,

doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra
budowlanego (kierownika budowy) i brygadzistę użytkującego rusztowanie.



Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach,
długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania
robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika
budowy. Materiały potrzebne do wykonywania robót nie mogą być gromadzone na
pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe
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zmniejszone o 80 daN/m2.
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów
budowlanych. W okresie zimy pomosty należy oczyszczać ze śniegu i lodu
niezwłocznie po ich wystąpieniu. Podłoże na którym ustawiane jest rusztowanie,
powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód
opadowych.

 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
CIESIELSKICH
Najczęściej występujące zagrożenia:


upadki z wysokości (tu notowane są również przypadki wypadania pracowników
przez nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania długich elementów
drewnianych)



okaleczania ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzędziami i maszynami, w szczególności pilarkami tarczowymi i
łańcuchowymi



narażenie na pył drewna, w tym pył drewna twardego o działaniu rakotwórczym



narażenie na czynniki chemiczne i pyły będące przyczyną uczuleń.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni być wyposażeni w
ubrania robocze, buty o giętkich podeszwach, hełmy ochronne i pasy
bezpieczeństwa. Narzędzia ciesielskie, jak siekiery, dłuta, łapy należy nosić w
skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne
jest noszenie w kieszeniach gwoździ lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów,
ponieważ przy upadku mogą one stać się przyczyną dotkliwego skaleczenia.
Narzędzia ostre, gdy zachodzi potrzeba pozostawienia ich czasowo na deskowaniu,
należy wbić ostrzem w drewno.
Praca na wysokości.
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy mają na to
zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy
bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach, gdy zastosowanie pasów jest
niemożliwe, jak najbliżej stanowiska roboczego należy zawieszać kopne siatki
ochronne lub wykonać dodatkowo pomosty ochronne. Pomosty robocze wzniesione
powyżej jednego metra nad poziom terenu należy zaopatrzyć w bariery. Pracując na
wysokościach nie należy dotykać przewodów sieci elektrycznej, nawet izolowanych.
O bliskości przewodów należy powiadomić kierownika budowy. Pomostów
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rusztowania zasadniczego, jak również pomocniczego, nie należy obciążać dużą
ilością materiałów w jednym miejscu, ponieważ może to być powodem załamania.
Wszelkie roboty ciesielskie jak cięcie, struganie, piłowanie, należy wykonywać poza
rusztowaniem pomocniczym. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie
dopasowanie elementów drewnianych. Przebywanie na rusztowaniach podczas
dłuższych przerw w pracy lub poza pracą jest zabronione.
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać
tylko do wysokości 3 m. Również do tej wysokości jest dozwolone ręczne podawanie
materiałów długich, jak deski, stemple itp.
Roboty impregnacyjne.
Zatrudnianie pracowników przy impregnacji drewna jest niedopuszczalne bez
zezwolenia lekarza. Pracownicy wytypowani do robót impregnacyjnych powinni być
przeszkoleni i poinformowani szkodliwości stosowanych środków. Pracowników
wykonujących prace impregnacyjne należy wyposażyć w ubrania ochronne z
zapinanymi rękawami i rękawice nieprzemakalne. W czasie wykonywania prac
impregnacyjnych nie wolno palić tytoniu ani spożywać posiłków na stanowisku
roboczym. Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych pracownicy są zobowiązani
natrzeć odkryte części ciała, a zwłaszcza ręce i twarz, odpowiednim kremem
ochronnym.
Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna należy wyposażyć
w sprzęt przeciwpożarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego środka
impregnacyjnego. Miejsca szczególnie niebezpieczne należy zabezpieczyć
ogrodzeniami i zaopatrzyć w odpowiednie napisy ostrzegawcze.
Praca piłą tarczową stałą.
Przed każdym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy piła tarczowa
jest sprawna.
W szczególności należy sprawdzić: czy są dociągnięte śruby i nakrętki,
uziemienie silnika, prawidłowość założenia wszystkich osłon, sprawność osłony
górnej, prawidłowość ustawienia klina, stan smarowania. Przed włączeniem prądu
należy sprawdzić ręcznie swobodę obrotu piły tarczowej i usunąć ewentualne
przyczyny hamowania, a następnie uruchomić próbnie piłę i obserwować ją.
Zauważone usterki usunąć, po czym próbę powtórzyć.
Praca piłą tarczową ręczną.
Piłą ręczną może posługiwać się przyuczony pracownik. Piłę przed
przystąpieniem do pracy należy dokładnie sprawdzić w myśl zasad podanych dla
piły tarczowej. Przesuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku grozi co
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najmniej skaleczeniem i jest niedopuszczalne. W przypadku złego funkcjonowania
osłony dolnej pracę należy przerwać i piłę oddać do przeglądu.

 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
BETONOWYCH

I

HIGIENY

PRACY

PRZY

ROBOTACH

O bezpieczeństwie przy robotach betonowych decyduje: pełna sprawność
sprzętu, właściwe podłączenie do sieci elektrycznej, pouczenie pracowników o
bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, powierzenie sprzętu
wykwalifikowanemu pracownikowi. Przed rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić
dokładnie deskowania, w których ma być układany beton.
Przy odbiorze deskowań należy zwrócić szczególna uwagę na ich
wytrzymałość i stateczność, aby mogły bezpiecznie przenosić ciężar lub parcie
masy betonowej. Wszelkie otwory w stropach, otwory okienne i drzwiowe znajdujące
się na poziomie pomostu lub stropu roboczego, albo niżej 50 cm nad tym poziomem,
jeżeli wychodzą na zewnątrz budynku lub pomieszczeń bez stropów, powinny być
zakryte lub zabezpieczone skrzyżowanymi deskami. Pomosty robocze, na których
jest wykonywane betonowanie, powinny mieć bariery ochronne na wysokości 1,10 m
oraz burtnice ( deski krawężnikowe) do wysokości 15 cm. Ponadto pole pomiędzy
barierą a burtnicą powinno być wypełnione siatką lub dodatkową deską poziomą.
Klatki schodowe powinny być na czas betonowania biegów schodowych dodatkowo
zabezpieczone w bariery ochronne zabezpieczające przed upadkiem.
W przypadku mieszania mieszanki betonowej w betoniarkach wolnospadowych
należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki ze
względu na stosunkowo częste przypadki zrywania się liny podnoszącej kosz lub
przypadkowego opuszczania się kosza w dół. Mieszankę betonową podawaną na
stropy w zasobnikach należy rozprowadzić równomiernie i nie dopuszczać do
opróżniania zasobników z większej wysokości. Spadająca masa powoduje obciążenia
dynamiczne. Jest to szczególnie niebezpieczne przy betonowaniu stropów z belek
prefabrykowanych, np. typu DZ. W przypadku stosowania pomp do transportu
mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad obchodzenia się z
pompą i wężami podającymi mieszankę betonową: przepisy bezpieczeństwa pracy
powinny być wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku obsługi. Do obsługi
pomp może być dopuszczony operator, który ma odpowiednie do tego uprawnienia.
Zawór bezpieczeństwa pompy powinien być uregulowany fabrycznie, a ciśnienie
dopuszczalne w pompie, nie powinno być większe od tego, jakie mogą przenieść
węże, instalacja elektryczna powinna być podłączona do pompy przez uprawnionego
elektryka, wąż podający mieszankę betonową powinien być umocowany do elementów
konstrukcyjnych budowli. Poza wyżej omówionymi ogólnymi zasadami należy
przestrzegać wszystkich zaleceń podanych w instrukcji obsługi pompy.
Stosunkowo duże niebezpieczeństwo porażenia prądem występuje przy
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stosowaniu wibratorów. Aby go uniknąć, napięcie prądu zasilającego wibratory
powinno być obniżone co najmniej do 60 V.

 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
MURARSKICH

I

HIGIENY

PRACY

PRZY

ROBOTACH

Roboty murarskie należą do podstawowych robót budowlanych. Wykonywane
są w tradycyjny sposób - ręcznie, lub są zmechanizowane.






Najczęściej występujące zagrożenia to:
upadki pracowników na płaszczyźnie, z wysokości i do zagłębień
uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)
urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie używanie
okularów ochronnych)
stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia
skóry cementem

Roboty murarskie powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych pomostów
lub rusztowań. Niedozwolone jest wykonywane tych robót z drabin przystawnych.
Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach
w tym samym pionie, bez ochrony pracowników przed spadającymi materiałami i
narzędziami.
Otwory w ścianach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od
poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć barierami ochronnymi przed
upadkiem pracownika z wysokości. Otwory w stropach należy przykryć pokrywami
lub ogrodzić barierami ochronnymi. Chodzenie po świeżo wykonanych murach,
sklepieniach, płytach, stropach, przykryciach otworów jest zabronione.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie więcej niż 1.5 m.
Szerokość stanowiska pracy murarza znajdującego się w wykopie nie może
być mniejsza niż 0,7 m, licząc od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni
schodzić do wykopów po drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach.
W czasie murowania nie wolno obciążać pomostów roboczych nadmiarem cegieł,
a rozlaną zaprawę i gruz należy niezwłocznie usuwać.
Obsługujący mieszarki, betoniarki i agregaty powinni być przeszkoleni w
zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń budowlanych. Obsługa pompy do
betonu może być powierzona tylko operatorowi posiadającemu specjalne uprawnienia
do obsługi.
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Połączenie maszyn i urządzeń budowlanych z siecią elektryczną powinno być
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy w zakresie ochrony
przeciwporażeniowej oraz być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może odbywać się z wysokości
większej niż 1 m.
Należy przestrzegać równomiernego rozprowadzania masy
betonowej, aby nie dopuścić do miejscowego przeciążenia deskowania. Przy
podawaniu betonu za pomocą pompy, należy zapewnić możliwość porozumiewania się
betoniarzy z operatorem pompy. Zaleca się używanie kremów ochronnych w celu
ochrony skóry rąk przed żrącym działaniem zapraw murarskich i betonowych.
W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mieć rękawice chroniące przed
urazami mechanicznymi (np. skórzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych gumą).

 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
TYNKARSKICH

I

HIGIENY

PRACY

PRZY

ROBOTACH

Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu ręcznym
Narzucanie zaprawy na ściany i sufity, tynkarze powinni wykonywać w
okularach ochronnych. Zewnętrzne obramienia okienne mogą być tynkowane tylko z
rusztowań zewnętrznych, a nie z otworów okiennych. Przy tynkowaniu
wewnętrznych ościeży okiennych, otwór okienny powinien być zabezpieczony
balustradą.Reperacje tynków po instalatorach mogą być wykonywane z rusztowań
przestawnych, nie wolno natomiast stawać na urządzeniach i rurach wszelkich
instalacji.
Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu mechanicznym
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie
zespołu podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice.
Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną
całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa, w
zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który
stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze
zakryty obudową a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonać przy
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
Niezależnie pod powyższych wymagań zabrania się:
 pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu,
 pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach,
 podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy
agregatu,
 pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
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dopilnowanie sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy,
w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem,
ponieważ nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest
bardzo niebezpieczne,
zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp,
przeprowadzać kontrole silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia
prądu.
Przy każdym agregacie powinna być wywieszona w widocznym miejscu instrukcja
bhp.

 WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
DEKARSKICH I BLACHARSKICH
Roboty dekarskie i blacharskie są wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w
trakcie tych robót wynikają z:
 wykonywania pracy na znacznych wysokościach
 wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie)
 poruszania się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45°
 używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami
 używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania
materiałów na dach
 stosowania materiałów szkodliwych i gorących
 używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas
bitumicznych)
 wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych
 wykonywania prac związanych z materiałami zawierającymi azbest
 olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach.
Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. Bez
użycia rusztowań można wykonywać roboty związane z naprawami i roboty
dekarskie. W czasie wykonywania pokryć dachowych na dachach płaskich, ale w
pobliżu krawędzi dachu, pracownicy muszą obowiązkowo używać sprzętu ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokości (np. pasów ochronnych) oraz
dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczającego przed przebiciem stopy pod
spodem.
Podobnie należy chronić pracujących na dachach stromych, gdzie pochylenie
przekracza 20°, jeżeli nie zastosowano rusztowań ochronnych. Na dachach krytych
materiałami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
pracowników (np. eternitem, dachówką), należy układać przenośne pomosty
zabezpieczające.
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Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed
przesunięciem. Przy prowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, nie
osłoniętych attyką lub balustradą należy stosować bariery ochronne lub linowe
ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe są powszechnie stosowane i służą do
ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Należy je montować w odległości co
najmniej 1 m od krawędzi dachu.
Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem
wysięgnika krzyżakowego, pod warunkiem, że wysięgnik będzie pewnie zamocowany
na dachu w sposób gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcję zapobiegającą
spadnięciu liny.
Pracownicy obsługujący wysięgnik mają obowiązek używania środków ochrony
indywidualnej: pracownik na dachu - sprzętu chroniącego przed upadkiem z
wysokości, a ciągnący linę na dole - hełmu ochronnego.
Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych
mogą być wypełnione najwyżej do 3/4 ich wysokości. Pojemniki służące do
transportu powinny być zamykane w sposób zabezpieczający przed wylewaniem się
gorącej smoły, lepiku itp.
Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem
przedmiotów z wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną odpowiednio ją
ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość co najmniej 1/10
wysokości budynku (nie mniej niż 6 m).
Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia napowietrzna,
należy bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odległość
stanowiska pracy od linii zależy od napięcia w niej występującego. Najmniejsze
dopuszczalne odległości, zgodnie z wymaganiami przepisów bhp.
Wejścia do budynków zamieszkałych lub będących w toku budowy należy
zabezpieczyć daszkami ochronnymi.
Roboty dekarskie i blacharskie powinny być wykonywane przez pracowników
przeszkolonych w tym zakresie i którzy mają na to zezwolenie lekarza

 WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA
MALARSKICH

I

HIGIENY

PRACY

W

ROBOTACH

Prace malarskie na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z
desek, opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. Wykonywanie
robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi.
Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się.
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Główne źródła zagrożeń przy tych pracach to:
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych
stosowanie substancji mogących powodować alergie
wykonywanie pracy na wysokości
posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem
niebezpieczeństwo pożaru.

Do prac malarskich są używane m.in. materiały syntetyczne, materiały o
właściwościach alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania
powłok oraz farby zawierające związki ołowiu i chromu (farby miniowe
przeciwrdzewne, żółcienie chromowe), a także lotne rozpuszczalniki organiczne,
które są wchłaniane drogą oddechową przez skórę i błony śluzowe.
Podczas piaskowania i szlifowania występuje narażenie na pył zawierający
wolną krystaliczną krzemionkę powodującą pylicę płuc.
Ochrona zdrowia pracowników przed szkodliwym działaniem ługów polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skóry twarzy i rąk kremami ochronnymi
oraz rękawicami. Podczas używania stężonych ługów powinna być zastosowana
odzież ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy I rękawice.
Podczas malowania metodą natryskową farbami zawierającymi krzemionkę
należy stosować maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metodą
piaskowania - hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza.
Malowanie farbami zawierającymi toksyczne składniki, np. związki ołowiu I
chromu, jest dozwolone tylko za pomocą pędzla, a nie natrysku. Powłok
zawierających te składniki nie wolno szlifować na sucho.
Przy używaniu farb zawierających lotne rozpuszczalnik I organiczne, używaniu
materiałów palnych, wybuchowych lub innych materiałów o podobnych
właściwościach należy:
 usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m
 wyłączyć instalację elektryczną, w razie potrzeby oświetlenia stosować
światło w szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem)
 znajdującym się poza pomieszczeniem, gdzie są wykonywane roboty zapewnić
dostateczną wentylację przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej
zapewnić co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny
 nie rzucać narzędzi metalowych
 przeciwdziałać możliwości wejścia osób z zapalonym papierosem do
pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca.
Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu
malowanym farbami zawierającymi lotne rozpuszczalniki.
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W czasie robót z zastosowaniem łatwo palnych materiałów należy umieścić w
widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze.
Wszelkie używane urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed
możliwością porażenia prądem. Urządzenia zmechanizowane powinny być sprawne,
okresowo kontrolowane; w czasie ich używania należy przestrzegać instrukcji
obsługi.

 WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
POSADZKARSKICH I OKŁADZINOWYCH
Przy
wykonywaniu
niebezpieczeństwa:

robót

posadzkarskich

występują

następujące



pożaru - przy magazynowaniu materiałów, głównie lepików, klejów, lakierów i
past zawierających łatwo palne składniki.



powstawania mieszanek wybuchowych - przy koncentracji par rozpuszczalników
organicznych w powietrzu pomieszczeń, w których używane są materiały
zawierające w swym składzie węglowodory (np. kleje rozpuszczalnikowe),
niebezpieczeństwo eksplozji tych mieszanek w przypadku pozostawienia
otwartego płomienia, żaru papierosa itp.,



podrażnienia dróg oddechowych i szkodliwego działania na zdrowie par
rozpuszczalników organicznych oraz niektórych substancji chemicznych
zawartych w klejach, kitach chemoodpornych, masach żywiczno-mineralnych itp.'.



porażenia prądem elektrycznym - przy niewłaściwym używaniu (bez należytego
uziemienia) maszyn o napędzie elektrycznym (szlifierek, mieszarek),



uszkodzenia stawu kolanowego - przy pracy w pozycji klęczącej w przypadku
niezabezpieczenia kolan odpowiednimi podkładkami.
Aby te niebezpieczeństwa całkowicie wyeliminować, należy:



w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - zapewnić właściwe warunki
magazynowania materiałów łatwopalnych i przestrzegać absolutnego zakazu
operowana otwartym płomieniem, łącznie z paleniem papierosów, zarówno w
pomieszczeniach magazynowych, jak i w czasie wykonywania wszelkich robót z
tymi materiałami,



w zakresie zabezpieczenia przed możliwością eksplozji i szkodliwym działaniem
par rozpuszczalników organicznych - zapewnić dobre wietrzenie pomieszczeń, w
których wykonuje się roboty z użyciem klejów na rozpuszczalnikach
organicznych; otwarcie okna w pomieszczeniu w czasie klejenia w zupełności
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zapobiega koncentracji par rozpuszczalników,


w zakresie zabezpieczenia przed porażeniem przy używaniu aparatów
elektrycznych - należy te aparaty uziemić,



w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami wynikającymi z niewygodnej
pozycji przy pracy - używać podkolanników wyłożonych odpowiednim miękkim
materiałem (np. grubym filcem),



w zakresie zabezpieczenia należytych warunków ogólnej higieny pracy przestrzegać czystości osobistej, bezwzględnego mycia rąk przed spożywaniem
posiłków, używania czystej odzieży roboczej oraz porządku w miejscu
wykonywania robót; porządek, czystość i dobra organizacja miejsca pracy są
również bardzo ważne dla dobrego samopoczucia pracownika, zmniejszają jego
wysiłek, wpływają na koncentrację jego uwagi, ograniczając możliwość
skaleczeń, zaprószeń itp.

 PRACE NA WYSOKOŚCI
Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z
wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub
śmiertelnych. Dlatego podczas różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często
wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z
uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy z póżn. zm. (tekst iedn.: Dz. U. z 2003 r.. nr 169. poz. 1650) jest praca
wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad
poziomem podłogi lub ziemi.
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od
wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
 osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi
ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące
pracownika przed upadkiem z wysokości.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem
podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać
pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady
składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 mi
krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem
powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta
powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze
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względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie tego
typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony
pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków
wykonywania pracy.
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie
zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys
urządzenia, na którym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad
poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza
obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała
grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:
 drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały
odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,
 pomost roboczy spełniał następujące wymagania:




powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników,
narzędzi i niezbędnych materiałów,
podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów
konstrukcyjnych pomostu,
w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne
informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od
otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach
ruchomych wiszących należy w szczególności:
 zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do
stanowiska pracy,
 zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na
przewidywane obciążenia,
 przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru
technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania
określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce
rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m
nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
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przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub
urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność,
wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed
nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek
bezpieczeństwa,
zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do
stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem
biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),
zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokości.

Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na
galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy
wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na
którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z
wysokości.
Sporządził:
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III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapa do celów projektowych
Oświadczenie zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego”
Uprawnienia – Lucjan Chojnowski
Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów-Lucjan Chojnowski
Uprawnienia – Adam Radomski
Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów- Adam Radomski
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