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OPIS  TECHNICZNY  
 

do projektu budowlanego remontu budynku 50k 

 

Stan istniejący 

 
Budynek 50 K jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym o konstrukcji stalowej 

szkieletowej opierzonej blacha falista aluminiową. 

Konstrukcję nośną budynku stanowi układ ramowy w postaci słupów utwierdzonych w 

fundamentach, oraz połączonych z nimi przegubowo wiązarów kratowych. 

Budynek posadowiony jest bezpośrednio na gruncie na stopach i ławach fundamentowych. 

Od wewnątrz w znacznej części pomieszczeń przy ścianach zewnętrznych wykonane są 

ścianki murowane z cegły, grubość ścian 12 cm. 

We wszystkich pomieszczeniach od spodu do dźwigarów dachowych podwieszona jest 

podsufitka z blachy falistej. 

Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna wywietrzakami dachowymi ustawionymi na 

konstrukcji dachu. 

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu rynnami i rurami spustowymi z blachy 

ocynkowanej. 

W całym budynku stolarka drzwiowa i okienna jest wyeksploatowana i kwalifikuje się do 

wymiany na nową. Ścieżki sanitarne z budynku odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. 

Ścianki technologiczne z części gospodarczej odprowadzane są do bezodpływowych 

zbiorników. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

- wodociągowo-kanalizacyjną 

- instalacje co 

- instalację elektryczną 

- instalację telefoniczną 

 

Ogólna ocena stanu technicznego budynku 

 
Ogólnie budynek jest w złym stanie technicznym wyeksploatowane techniczne są elementy 

wykończenia budynku (stolarka drzwiowa i okienna, systemy odwodnienia połaci dachu, 
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wentylacji grawitacyjnej wywietrzakami dachowymi, posadzki ). W wielu miejscach 

dziurawe jest pokrycie dachowe, oraz niespełniają  wymogów izolacyjności termicznej ściany  

 w wielu częściach budynku . 

Ogólnie budynek kwalifikuje się do remontu i dostosowania układu funkcjonalnego wnętrza 

do uaktualnionych  potrzeb. 

Wyeksploatowana technicznie i nie spełniająca wymogów aktualnie obowiązujących norm 

jest instalacja elektryczna w budynku. W całości kwalifikuje się ona do wymiany na nową. W 

ramach remontu nie przewiduje się znaczących zmian w układzie konstrukcji budynku. 

Stan konstrukcji nośnej budynku oceniono jako zadowalający. Nie stwierdzono podczas 

oględzin budynku oznak przeciążenia konstrukcji, oraz nadmiernego wyeksploatowania 

technicznego. 

W trakcie remontu budynku należy uwzględnić oczyszczenie konstrukcji wiązarów i słupów 

oraz likwidację lokalnie występujących ognisk korozji i pomalowanie całości farbą 

nawierzchniową ogólnego stosowania. 

Nie przewiduje się wzrostu obciążeń na zasadnicze elementy konstrukcji nośnej budynku oraz 

ich wzmocnienia. 

 

Zakres remontu budynku 

 
W ramach zamierzonego remontu budynku projektuje się dostosowanie układu 

funkcjonalnego wnętrza do nowego założonego programu dydaktyczno-badawczego uczelni, 

oraz poprawę warunków technicznych użytkowania obiektu i jego zewnętrznego wyglądu. 

Remont budynku obejmuje: 

a) Wymianę istniejącego pokrycia dachu na nowe ciepłe z płyt warstwowych 

styropianowo-metalowych ułożonych na istniejących płatwiach dachowych opartych 

na dźwigarach kratowych rozstawionych średnio co 3,0 m 

     Na pokrycie przewiduje się płyty o grubości 15 cm z górną warstwą w kolorze   

czerwonym ceglastym i dolną w kolorze białym. 

b) Wymienić na nowe należy również wszystkie elementy odwodnienia dachu  (rynny i 

rury spustowe) oraz kominki wentylacyjne. 

c) Wymienić na nowe należy podsufitki z blachy w części technologicznej i 

administracyjno-dydaktycznej oraz socjalnej. 

-  W części dydaktyczno-administracyjnej i socjalnej projektuje się podsufitki z płyt 

gipsowo-kartonowych GKF podwieszonych do dolnych pasów dźwigarów dachowych 

przy pomocy rusztu z profili metalowych. 

- W części gospodarczej nie przewiduje się podsufitek . 
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Uwaga – Po zdemontowaniu  istniejących podsufitek z blachy stalowej oraz rusztu pod te 

podsufitki powierzchni dźwigarów dachowych starannie oczyścić oraz pomalować. 

W miejscach z ubytkami farby oraz ogniskami korozji powierzchnię dźwigarów pokryć 2 x 

farbą przeciwrdzewną miniową 60% ogólnego stosowania a następnie pomalować farbami 

wierzchniego krycia w kolorze jasno szarym lub białym. 

W części dydaktyczno socjalnej przewiduje się ogólny remont sanitariatów w tym 

wydzielenie jednego dodatkowego  sanitariatu przystosowanego do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne. W pomieszczeniach części socjalnej przewiduje się renowację tynków oraz 

ich szpachlowanie. 
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OBLICZENIA  SPRAWDZAJ ĄCE 

 

Poz.1. Nadproże - wieniec na ścianach zewnętrznych nad oknami. 

 
Nad oknami zaprojektowano nadproże  żelbetowe wylewane na mokro z betonu  B-20  i  stali  

A-III 34GS 

Gabaryty nadproża              b = 15 cm 

            h = 20 cm 

- zbrojenie podłużne nadproża górą i dołem po 2 ∅ 10 

- strzemiona  ∅ 4,5  co 15 cm 

Nadproże oparte na filarkach międzyokiennych z cegły Silka. 

 

Poz.2.  Nowe fragmenty murów po stronie wewnętrznej pomieszczeń. 

 
Nowe ściany projektuje się murowane z cegły wapienno-piaskowej Silka grubość ściany  

15 cm.  Ścianę ustawiać na posadzce betonowej. 

 

Poz.3.  Daszek nad wejściem do budynku przy ścianie podłużnej.  

 
Zebranie obciążeń obliczeniowych 

- obciążenia zasadnicze śniegiem  1,6x1,5x1,0 = 2,40 kN/m2  

Konstrukcje daszka przyjęto jako szkielet stalowy ze wspornikami przyspawanymi  do 

istniejących słupów stalowych w ścianie  podłużnej. 

Rozstaw słupów  los = 3,0 m 

Układ statyczny policzono i zwymiarowano programem Rama 3D autorstwa dr. Grajka z 

firmy ProSoft z Gliwic. 

Wyniki obliczeń: 

- Płatewki – pręt 3 – 7,  4 – 8,  5 – 9 

       przekrój  stalowy z Rk 30x3        SGN = 0,24 < 1 cnd 

-     Belka łukowa:       pręt 1 – 3 – 4 – 5 – 2,     6 – 7 – 8 – 9 – 10 

       przekrój stalowy z R 42,  4/4        SGN = 0,40 < 1 cnd 

-      Wspornikowa część szkieletu nośnego   pręt  1 – 6 – 11       2 – 10 – 12      przekrój  

        stalowy z R 82  5/5                SGN = 0,78 < 1 cnd 

Szczegóły konstrukcyjne wykonania i zamocowania daszka wg załączonych rysunków. 


